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RESUME 

Rapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab indehol-
der denne gang to kapitler: 
 

• Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
• Virksomhedernes beskæftigelse og produktivitet 

under opsving og krise 
 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 
Der er langt om længe tegn på, at den langvarige stilstand i 
dansk økonomi vil blive afløst af fremgang. Tilliden til de 
europæiske statsfinanser synes at være på vej tilbage, hvil-
ket har bidraget til at forbedre de internationale konjunktur-
udsigter. Også i Danmark er der positive signaler, blandt 
andet i form af stigende forbrugertillid. Som følge af svag 
vækst i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 ventes 
BNP i år dog kun at stige ca. ¼ pct., mens der ventes en 
vækst på godt 1½ pct. i 2014 og på godt 2 pct. i 2015. En 
vækst i denne størrelsesorden betyder, at der udsigt til 
stigende beskæftigelse i de kommende år. 
 
Faldet i produktionen i forbindelse med krisen og den 
efterfølgende periode med stort set ingen vækst har ført til, 
at produktionen i år vurderes at ligge knap 4 pct. under det 
niveau, der kunne forventes i en normal konjunktur-
situation. Beskæftigelsen skønnes aktuelt at ligge næsten 
100.000 personer under det normale. De kommende år 
forventes der fortsat betydelig ledig kapacitet med en pro-
duktion mere end 2 pct. under normalt niveau i 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 23. september 2013. 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Den svage konjunktursituation samt den vurdering, at den 
planlagte finanspolitik som udgangspunkt ikke er aktivitets-
stimulerende de kommende år, taler for, at der gennemføres 
en midlertidig lempelse af finanspolitikken. En lempelse i 
størrelsesordenen ¼ pct. af BNP, svarende til ca. 5 mia. kr., 
vurderes at være netop inden for rammerne af budgetlovens 
krav om, at det strukturelle underskud på de offentlige 
finanser ikke må overstige ½ pct. af BNP. Det anbefales 
derfor, at der gennemføres en finanspolitisk lempelse af 
denne størrelsesorden.  
 
Vurderingen af, at budgetloven netop levner plads til en 
lempelse på omkring ¼ pct. af BNP, bygger på en bereg-
ning af den strukturelle saldo, der anvender Finansministe-
riets – og dermed budgetlovens – metode, men med egne 
skøn for udviklingen i de offentlige finanser og de underlig-
gende strukturelle forhold. Beregningen viser et strukturelt 
underskud på knap ¼ pct. af BNP i 2014. Dette underskud 
er et lidt mindre end vurderet af Finansministeriet. Forskel-
len skyldes primært, at underliggende forhold i dansk øko-
nomi som eksempelvis den strukturelle beskæftigelse vurde-
res mere positivt her end af Finansministeriet. 
 
Finanspolitikken skal ikke bare holde sig inden for de givne 
institutionelle rammer. Det er også afgørende, at der ikke 
skabes usikkerhed om den langsigtede holdbarhed af de 
offentlige finanser. Det vurderes, at de senere års opstram-
ninger kombineret med allerede vedtagne strukturelle tiltag 
er tilstrækkelige til at sikre holdbarheden af de offentlige 
finanser. Dette understøttes blandt andet af, at den forvente-
de udvikling frem imod 2020 vurderes at ville bringe de 
offentlige finanser i et lille overskud. Det skønnes, at dette 
billede af grundlæggende sunde offentlige finanser ikke vil 
blive påvirket af en midlertidig lempelse af finanspolitikken 
i den skitserede størrelsesorden. 
 
 
 
 
 
 

Anbefaling: Lemp 
finanspolitikken 
i 2014 
 

Det vurderes, at 
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for budgetlovens 
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En lempelse på 5 
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Resume

Den danske finanspolitik skal tilrettelægges, så den over-
holder underskudsgrænser for både faktisk og strukturel 
saldo. Disse grænser understøtter fokus på sunde og holdba-
re offentlige finanser, men underskudskravene udfordrer 
finanspolitikken på kort sigt. For det første er beregningen 
af strukturel saldo forbundet med usikkerhed. Opgørelsen af 
den strukturelle saldo kan eksempelvis blive ændret som 
følge af historiske revisioner af data. Hvis den strukturelle 
saldo i udgangspunktet ligger tæt på budgetlovens grænse 
på -½ pct. af BNP, kan en sådan ændring føre til, at finans-
politikken må justeres alene for at sikre, at den beregnede 
strukturelle saldo holder sig inden for grænsen. For det 
andet udviser den faktiske saldo ofte store udsving fra år til 
år. Dette skyldes først og fremmest afhængigheden af 
konjunktursituationen i form af arbejdsløshedsunderstøttelse 
samt skatte- og afgiftsindtægter. Der er imidlertid en række 
poster, hvor provenuet kan svinge voldsomt, herunder ikke 
mindst pensionsafkastbeskatningen. Disse udsving indebæ-
rer en risiko for, at underskudsgrænsen på 3 pct. overskri-
des, så finanspolitikken uhensigtsmæssigt må strammes, 
selv hvis der er planlagt efter et strukturelt underskud på 
højst ½ pct. af BNP.  
 
For at mindske risikoen for at skulle stramme finanspolitik-
ken udelukkende for at holde både den faktiske og den 
strukturelle saldo på den rigtige side af den relevante under-
skudsgrænse er det nødvendigt at sigte efter balance eller 
overskud på de offentlige finanser. Overskud på de offentli-
ge finanser i en normal konjunktursituation, svarende til 
overskud på den strukturelle saldo, vil også være en forud-
sætning for, at man har en reel mulighed for at føre en 
diskretionær konjunkturstabiliserende politik ved tilbage-
slag. Da dansk økonomi med den nuværende finanspolitik 
vurderes at være holdbar, vil en sådan strategi imidlertid 
indebære en omfordeling fra de nuværende generationer til 
de kommende generationer, som ikke er begrundet i en 
fordelingsmæssig prioritering på tværs af generationer. 
 
Offentlige udgiftsskred har været reglen snarere end undta-
gelsen i en årrække. Med budgetloven fra 2012 er der taget 
fat på at adressere dette. Det gælder ikke mindst sanktions-
lovgivningen over for kommuner og regioner, der ser ud til 

Underskuds-
grænser 
understøtter sunde 
offentlige finanser - 
men vanskeliggør 
styring på kort sigt  

Stimulans ved 
tilbageslag  
kræver overskud  
i normale tider 

Budgetlov har 
permanentgjort 
sanktioner - det 
ser ud til at virke 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2013 

at have stoppet de betydelige udgiftsskred i de kommunale 
og regionale regnskaber.  
 
Udgiftslofterne, der også er en del af budgetloven, er nu 
fastlagt for perioden 2014-17. Fastlæggelsen og indretnin-
gen af udgiftslofterne diskuteres nærmere i afsnit I.8. Fast-
sættelsen af udgiftslofterne er baseret på regeringens fi-
nanspolitiske målsætninger i Konvergensprogram 2013. I 
konvergensprogrammet afspejler forløbet i de offentlige 
finanser både det mellemfristede mål om balance på den 
offentlige saldo i 2020 og en vækst i de offentlige udgifter i 
2014-17, der hvert år sikrer, at underskuddet på den struktu-
relle saldo ikke overstiger ½ pct. af BNP under forudsæt-
ning af de givne skøn for de offentlige indtægter. 
 
Den mellemfristede fremskrivning i nærværende rapport 
afspejler overordnet set det samme forløb i de offentlige 
finanser som konvergensprogrammet, men der er en række 
forskelle i de underliggende forudsætninger, blandt andet 
vedrørende indkomstoverførsler og indtægter. I nærværende 
fremskrivning skønnes der at være overskud på de offentli-
ge finanser i 2020, og underskuddet på den strukturelle 
saldo ventes at være mindre end ½ pct. af BNP i hvert år i 
perioden, når den strukturelle saldo beregnes med Finans-
ministeriets metode. Med afsæt i rapportens fremskrivning 
og de forudsætninger, der ligger til grund for udgifts- og 
indtægtsposterne, vurderes lofterne for driftsudgifterne at 
være fastsat i overensstemmelse med de finanspolitiske 
målsætninger. I fremskrivningen ligger udgifterne til ind-
komstoverførsler under det udmeldte loft, men der er ikke 
foretaget en egentlig vurdering af fastsættelsen af loftet for 
indkomstoverførsler på baggrund af nærværende fremskriv-
ning. 
 
Vurderingen af loftfastsættelsen vanskeliggøres af, at do-
kumentationen på nogle områder er mangelfuld. Det er 
afgørende, at der foreligger gennemsigtig og fyldestgørende 
dokumentation. Det gælder blandt andet dokumentationen 
af grundlaget for fastsættelse af lofterne for indkomstover-
førsler og dokumentationen af de korrektioner af lofterne, 
der fremgår af finanslovforslaget for 2014. 
 

Fastlæggelse af 
udgiftslofter ... 

... ser ud til  
at være i orden 

Behov for bedre 
dokumentation af 
de nye udgiftslofter 
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Resume

Udgiftslofterne må forventes at forbedre den overordnede 
udgiftspolitiske styring, men der er indbyggede problemer i 
den nuværende konstruktion. Dette vedrører ikke mindst 
udgiftsloftet for indkomstoverførsler. Udgifterne under dette 
loft omfatter ikke de ledighedsrelaterede indkomstoverførs-
ler, men meget tyder på, at udgifterne under loftet alligevel 
svinger med den økonomiske aktivitet. Det betyder, at der 
kan opstå behov for at gennemføre opstramninger for at 
sikre overholdelsen af loftet, når konjunktursituationen 
forværres. Dette er uheldigt, og det kan derfor være relevant 
at genoverveje loftsstyringen af indkomstoverførslerne. Den 
praktiske implementering af loftsstyringen har endvidere 
ført til en reel begrænsning af de enkelte offentlige instituti-
oners mulighed for at spare op og senere bruge af uforbrug-
te midler. Begrænses de offentlige institutioners reelle 
muligheder for at kunne udskyde forbrug, er der risiko for 
en uhensigtsmæssig “benzinafbrænding” i slutningen af 
året. 
 
I rapportens afsnit I.5 præsenteres en analyse, hvor der ses 
nærmere på udviklingen i produktivitet og værdiskabelse. 
Analysen viser, at den danske produktivitet og værdiskabel-
se de senere år har udviklet sig positivt i en international 
sammenligning. Analysen viser, at den danske værdiskabel-
se nu ligger på et højere niveau, end tallene tidligere har 
indikeret. Dette skyldes dels udviklingen de sidste år, dels at 
Danmarks Statistik har revideret opgørelsen af beskæftigel-
sen. 
 
Rapportens afsnit I.6 omhandler effekterne af dagpenge-
reformen, der blev vedtaget i 2010. Den fulde ikrafttrædelse 
af reformen blev i maj udsat endnu en gang. Som anført i 
blandt andet Dansk Økonomi, forår 2013, kan midlertidige, 
gentagne forlængelser af understøttelsesperioden være 
uhensigtsmæssige, da det skaber en forventning om, at 
understøttelsesperioden altid forlænges, når kriser trækker 
ud. Dette reducerer de lediges incitament til at søge beskæf-
tigelse intensivt og bredt og mindsker dermed effekten af 
reformen. 
 
Analyser i rapportens afsnit I.6 viser, at afgangen fra ledig-
hed øges markant omkring tidspunktet, hvor de ledige 

Justeringer af 
udgiftsstyringen 
bør overvejes 

Mere positivt 
billede af dansk 
produktivitet og 
værdiskabelse 

Endnu en 
udskydelse af fuld 
implementering af 
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De “akutledige” 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2013 

mister retten til dagpenge. En spørgeskemaundersøgelse 
foretaget i samarbejde med AK-Samvirke og ekspertgrup-
pen til udredning af beskæftigelsesindsatsen (Carsten Koch-
udvalget) viser, at ledige, der har eller er ved at miste retten 
til dagpenge, er villige til at søge og tage job, som de ellers 
ikke ville søge eller acceptere. Eksempelvis angiver hoved-
parten af de ledige, at de søger inden for flere fagområder. 
Dette tyder på, at den kortere dagpengeperiode har øget de 
lediges incitament til at finde beskæftigelse. 
 
Analyserne tyder på, at den kortere dagpengeperiode bidra-
ger positivt til beskæftigelsen, men indebærer samtidig, at 
de, der ikke finder beskæftigelse, vil falde tidligere ud af 
dagpengesystemet. Med den kortere dagpengeperiode vil en 
gruppe dermed miste dagpengeretten, hvor de under de 
gamle regler ville have været dagpengeberettigede i yderli-
gere to år. Der er således en afvejning mellem hensynet til 
økonomisk effektivitet i form af høj beskæftigelse og hen-
synet til fordelingen i form af et finmasket sikkerhedsnet. 
 
Omkring halvdelen af de 55-60-årige, som mistede dag-
pengeretten i begyndelsen af året, er startet i et seniorjob. 
Seniorjobordningen blev introduceret i forbindelse med 
velfærdsaftalen, hvor en række særregler for ældre ledige 
blev ophævet. Ordningen indebærer, at ledige over 55 år, 
som er medlemmer af efterlønsordningen, har retten til at få 
et permanent kommunalt seniorjob, fra understøttelsesperi-
oden udløber og frem til efterlønsalderen. Muligheden for 
seniorjob indebærer, at de ældre lediges incitament til at 
søge ordinær, ustøttet beskæftigelse reduceres. Samtidig 
betyder ordningen, at kommunerne tvinges til at finde 
beskæftigelse til personer, som de i udgangspunkt ikke ville 
have ansat. Tilgangen til ordningen har vist sig at være 
større, end det blev forventet ved ordningens vedtagelse. I 
velfærdsaftalen blev det aftalt, at ordningen i givet fald 
skulle tages op til overvejelse. 
 

Afvejning mellem 
høj beskæftigelse 
og finmasket 
sikkerhedsnet 

Seniorjobordning 
reducerer ustøttet 
beskæftigelse 
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Resume

Der er meget, der taler for at afskaffe seniorjobordningen. 
Alternativt til en fuld afskaffelse kan seniorjobordningen 
gøres mindre attraktiv. Dette kan eksempelvis ske ved at 
stille krav om aktiv jobsøgning for personer i seniorjob, ved 
at fravige kravet om, at seniorjob skal være til overens-
komstmæssig løn eller ved at gøre ansættelsen i seniorjob 
tidsbegrænset. I fald ordningen afskaffes eller begrænses, 
kan det overvejes at lade de ældre ledige få lov til at opret-
holde muligheden for efterløn, selvom de ikke opfylder 
beskæftigelseskravet. 
 
De seneste par årtier er de offentlige investeringer ofte bragt 
i spil som led i reguleringen af den økonomiske aktivitet på 
kort sigt. Afsnit I.9 indeholder en diskussion af de offentlige 
investeringers muligheder og begrænsninger som stabilise-
ringspolitisk instrument. 
 
En fordel ved at anvende offentlige investeringer som 
stabiliseringsinstrument er, at offentlige investeringer i 
deres natur er af midlertidig karakter. Erfaringen viser 
imidlertid, at det er svært at styre den præcise timing af 
investeringsaktiviteten. Der er dermed en risiko for at 
ramme skævt i timingen, hvis de offentlige investeringer 
søges anvendt i stabiliseringsøjemed, især ved et kortvarigt 
konjunkturtilbageslag. Ved længerevarende og dybe tilba-
geslag som det nuværende er den præcise timing mindre 
væsentlig, og offentlige investeringer er derfor et mere 
egnet instrument i en sådan situation.  
 
Behovet for at kunne styre de offentlige investeringer mere 
præcist taler for, at der etableres et samlet overblik over 
aktivitetsudviklingen i de offentlige investeringsprojekter, 
der er igangsat eller besluttet, herunder investerings-
aktiviteter i offentlige selskaber og offentligt kontrollerede 
institutioner (eksempelvis metrobyggeri og byggeri støttet 
af Landsbyggefonden). Med afsæt i sådanne investerings-
planer vil der foreligge et bedre grundlag for at træffe 
beslutninger om de offentlige investeringer. 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Regeringen fremlagde i august et katalog med mulige 
virkemidler til at nå regeringens målsætning om 40 pct. 
reduktion af drivhusgasudledningen i 2020 i forhold til 
udledningen i 1990. Målsætningen sondrer ikke mellem den 
kvoteomfattede udledning, som er styret af EU’s kvote-
system, og den ikke-kvoteomfattede, hvor Danmark skal 
leve op til et EU reduktionskrav. Den danske energi- og 
klimapolitik bør fokusere på at sikre en omkostningseffektiv 
opnåelse af de nationale krav i ikke-kvotesektoren, jf. også 
Økonomi og Miljø, 2013. 
 
Virksomheder i opsving og krise 
 
Rapportens kapitel II indeholder analyser af beskæftigelse 
og produktivitet i danske virksomheder. En sund markeds-
økonomi er kendetegnet ved en vedvarende omflytning af 
produktionsressourcerne blandt virksomheder. Reallokerin-
gen bidrager til, at ressourcerne, herunder arbejdskraften, 
skaber mest mulig til værdi for samfundet. Kapitlet fokuse-
rer på at beskrive og bedømme den danske økonomis evne 
til hele tiden at omallokere arbejdskraften i retning af de 
mest produktive anvendelser. 
 
I perioden fra 2004/05 til 2007/08 oplevede Danmark et 
kraftigt og accelererende opsving, der i løbet af 2008/09 
blev vendt til et voldsomt tilbageslag. Denne markante 
ændring i konjunktursituationen udfordrede de danske 
virksomheder i deres evne til at tilpasse sig til de ændrede 
markedsvilkår. I kapitlet undersøges, hvordan forskellige 
grupper af virksomheder tilpassede deres beskæftigelse, og 
det undersøges, om reallokeringen af arbejdskraft under 
opsving og krise bidrog til en højere arbejdsproduktivitet. 
 
Tilbageslaget i beskæftigelsen, som er sket under krisen, 
skal ses i sammenhæng med den usædvanlige situation, der 
var før krisen. Beskæftigelsesudviklingen i de enkelte 
brancher skal også ses i sammenhæng med de langsigtede 
tendenser, der blandt andet indebærer, at industribeskæfti-
gelsen mindskes over tid, mens beskæftigelsen i service-
erhvervene øges. Til trods for et kraftigt beskæftigelsesfald 
under tilbageslaget i 2008-10 ser industriens nuværende 
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Resume

beskæftigelsesniveau ikke ud til at ligge væsentligt under 
den langsigtede trend for branchens beskæftigelse. 
 
Analyser i kapitlet viser, at der selv i en normal konjunktur-
situation, hvor beskæftigelsen er nogenlunde stabil, er en 
betydelig beskæftigelsesdynamik, hvor nye virksomheder 
opstår, og eksisterende virksomheder udvider, indskrænker 
eller helt lukker. I 2004-05, som kan opfattes som en kon-
junkturmæssigt omtrent neutral periode, blev der årligt 
oprettet såvel som nedlagt omkring 120.000 job, svarende 
til omkring 10 pct. af beskæftigelsen, i de private byerhverv. 
Under opsvinget steg bruttojobskabelsen, mens bruttojob-
nedlæggelsen faldt. Beskæftigelsesnedgangen i forbindelse 
med krisen var derimod primært drevet af en højere brutto-
jobnedlæggelse. 
 
Nystart af virksomhed kan være en vigtig kilde til job-
skabelse, men mange nye virksomheder eksisterer kun i kort 
tid. I 2005 blev der skabt ca. 25.000 fuldtidsstillinger i 
forbindelse med nystart af virksomheder, mens der for-
svandt omtrent det samme antal ved lukninger. Dette svarer 
til omkring en femtedel af den samlede bruttojobskabelse 
henholdsvis den samlede bruttojobnedlæggelse. 
 
Sammenlignet med fortsættende virksomheder står nystart 
og lukning af virksomheder dog kun for en mindre del af 
konjunkturudsvingene i beskæftigelsen. Under opsvinget 
bidrog nettojobskabelsen fra flere nystartede og færre 
lukkede virksomheder med mindre end 5 pct. af beskæfti-
gelsesfremgangen. Samtidig udgjorde færre nystartede og 
flere lukkede virksomheder samlet set kun omkring 10 pct. 
af det samlede beskæftigelsesfald i forbindelse med krisen, 
mens fortsættende virksomheder stod for de resterende 90 
pct. 
 
Analyserne i kapitlet viser, at jobskabelsesraten varierer 
afhængig af virksomhedernes alder og størrelse. Overordnet 
ser det ud til, at det primært er virksomhedernes alder, som 
er afgørende for deres jobskabelsesrater. Generelt er der en 
tendens til, at unge virksomheder skaber relativt mange job, 
men de står også for mange jobnedlæggelser. Analyserne 
viser endvidere, at jobskabelse og -nedlæggelse i de unge 

Job oprettes og 
nedlægges også 
under normale 
konjunkturer 

20 pct. af skabte og 
nedlagte job 
kommer fra nystart 
og lukning af 
virksomheder 

Fortsættende 
virksomheder stod 
for 90 pct. af 
beskæftigelsesfaldet 

Alder betyder mere 
for jobdynamikken 
end størrelsen 
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virksomheder er mere følsom over for konjunkturbevægel-
serne end jobdynamikken i ældre virksomheder.  
 
Virksomheder, der formår at vokse kraftigt på kort tid, 
tiltrækker sig en del opmærksomhed. Stigende efterspørgsel 
og gode finansieringsmuligheder under opsvinget i perioden 
2004-07 kan have fået virksomheder til at udvide aktivite-
terne på et for optimistisk grundlag, og der kan derfor være 
grund til at frygte, at højvækstvirksomheder efterfølgende 
har været særligt udsatte under krisen. 
 
Analyser af højvækstvirksomheder præsenteret i afsnit II.4 
viser imidlertid, at virksomheder, der før krisen voksede 
hurtigere end sammenlignelige virksomheder, efterfølgende 
har haft omtrent samme overlevelsesrate som de andre 
virksomheder. Samtidig havde højvækstvirksomhederne 
under krisen samlet set en lavere jobnedlæggelse end andre 
virksomheder.  Der er således ikke noget, der tyder på, at 
højvækstvirksomhederne samlet set blev hårdere ramt af 
krisen end andre virksomheder. En nærmere undersøgelse af 
den efterfølgende beskæftigelsesudvikling i perioden 2008-
11 viser dog, at højvækstvirksomheder i forhold til andre 
virksomheder havde en lidt større tendens til enten at redu-
cere eller øge beskæftigelsen markant. 
 
Den samlede produktivitet kan stige ved produktivitets-
vækst inden for de eksisterende virksomheder eller ved 
reallokering af ressourcer mellem virksomheder, sådan at 
højproduktive virksomheder kommer til at stå for en større 
andel af produktionsressourcerne, herunder arbejdskraft.  
 
Analyser præsenteret i afsnit II.5 viser, at den overordnede 
udvikling i arbejdsproduktiviteten genfindes i vækstbidraget 
fra den virksomhedsinterne produktivitetsudvikling. Set 
over hele perioden 1999-2011 har reallokeringen af ressour-
cer mellem virksomhederne bidraget svagt positivt til ud-
viklingen i arbejdsproduktiviteten. Især i nedgangsperioder 
spiller reallokeringsbidraget en vigtig rolle. Dette ses både i 
forbindelse med den seneste økonomiske krise og under 
tilbageslaget i starten af 00’erne. 
 

Højvækst-
virksomheder er 
interessante … 

… og klarede sig i 
gennemsnit lige så 
godt som andre 
virksomheder 

Kilder til 
produktivitets-
stigninger 

Positivt bidrag fra 
reallokering – især 
i nedgangstider 
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Det positive bidrag til væksten i arbejdsproduktiviteten fra 
reallokeringen af ressourcer underbygges af beskæftigelses-
dynamikken på tværs af virksomheder med forskellige 
lønniveauer. Analyser baseret på lønninger kan udføres for 
flere virksomheder, end den netop nævnte produktivitets-
analyse, idet også små virksomheder kan inddrages. Analy-
serne, som præsenteres i afsnit II.6, viser, at beskæftigelses-
nedgangen i begyndelsen af krisen især fandt sted blandt 
virksomheder med lave lønninger. Denne forskydning 
betød, at virksomheder med høje lønninger kom til at udgø-
re en større andel af den samlede beskæftigelse. Tages 
lønniveauet som en approksimation for produktiviteten, 
bidrog denne udvikling, hvor de mindst produktive virk-
somheder indskrænkede aktiviteten mest, dermed til, at den 
gennemsnitlige arbejdsproduktivitet steg.  
 
Kapitlet bidrager med analyser, der giver et bedre grundlag 
for forståelse af beskæftigelses- og produktivitetsændrin-
gerne særligt op til og under krisen. Kapitlet har ikke direk-
te analyseret behovet for støtte eller særlige reguleringer af 
udvalgte brancher eller typer af virksomheder, hvilket ville 
kræve en identifikation af egentlige markedsfejl. 
 
Analyserne peger imidlertid samlet set på en betydelig 
beskæftigelsesdynamik både under normale konjunktur-
omstændigheder, i opsvinget op til krisen og under krisen. 
Den betydelige reallokering af beskæftigelse mellem virk-
somheder, der er sket især under krisen, har bidraget posi-
tivt til det gennemsnitlige produktivitetsniveau. Dette tyder 
på, at reallokeringen af arbejdskraft har fungeret hensigts-
mæssigt. Analyserne i kapitlet giver således ikke umiddel-
bart belæg for, at der skulle være behov for offentlig støtte 
eller regulering af særlige grupper af virksomheder med 
henblik på at forbedre reallokeringen af arbejdskraft. 

Højere 
jobnedlæggelse 
blandt lavtløns-
virksomheder … 
 
 
… hvilket bidrog 
positivt til 
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væksten 
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KAPITEL I 
 
KONJUNKTURVURDERING OG  
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 
 
 
I.1 Indledning 
 
Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere 
forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den kom-
mende tid: Industriproduktionen er steget igennem 2013, 
der har været prisstigninger på boligmarkedet siden somme-
ren 2012, i euroområdet ser der ud til at have indfundet sig 
en vis ro og stabilitet, og den indenlandske forbrugertillid er 
steget til det højeste niveau i flere år, jf. figur I.1. Sammen 
med et stort opsparingsoverskud i den private sektor giver 
den positive udvikling i flere indikatorer anledning til, at der 
forventes fremgang i den private efterspørgsel. Dette efter-
spørgselspotentiale ventes at blive udløst hen over de kom-
mende år. 
 
 
Figur I.1 Forbrugertillid og industriproduktion 

20132012201120102009200820072006

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

110

105

100

95

90

85

80

75

Indeks 2006 = 100

Forbrugertillid
Industriproduktion (h.akse)

 
Anm.: Seneste observation er juli 2013 for industriproduktion og 

september for forbrugertillid.  
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
Kapitlet er færdigredigeret den 23. september 2013. 

Tegn på fremgang 
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I USA er opsvinget blevet gradvist mere solidt siden 2009. 
Der er fortsat fremgang på arbejdsmarkedet, og boligpriser-
ne er steget betydeligt siden foråret 2011. Derimod har den 
økonomiske situation i Europa lidt under mistillid til hold-
barheden af de offentlige finanser i de sydeuropæiske lande 
og uro på de finansielle markeder. Siden sensommeren 2012 
er den europæiske statsgældskrise imidlertid aftaget i styrke, 
og statspapirrenterne i de udsatte lande er nu markant lavere 
end for et år siden. Den positive udvikling understreges 
også af, at forbruger- og erhvervstilliden i euroområdet er 
steget gennem 2013. De finanspolitiske udfordringer er dog 
fortsat store, særligt i de kriseplagede lande i Sydeuropa. 
 
I andet kvartal 2013 var der positiv vækst i BNP i euroom-
rådet efter ikke mindre end seks kvartaler i træk med til-
bagegang, jf. figur I.2. Væksten blev trukket af fremgang i 
Tyskland og Frankrig og skal ses i lyset af et relativt dårligt 
første kvartal. I flere af de sydeuropæiske lande er produkti-
onen fortsat meget lav og ledigheden høj, men flere tillids-
indikatorer er forbedret den seneste tid. Pengepolitikken i 
såvel Europa som USA er fortsat ekspansiv, både som følge 
af lave pengepolitiske renter og ukonventionelle tiltag.  
 
 
Figur I.2 BNP 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 
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I.1 Indledning

Som resultat af de seneste års svage udvikling i efterspørg-
sel og produktion er der en betydelig mængde ledige res-
sourcer i dansk økonomi. Produktionen vurderes aktuelt at 
være næsten 4 pct. lavere end det strukturelle niveau og 
beskæftigelsen knap 100.000 personer lavere. Selv med 
udsigt til begyndende fremgang i dansk økonomi i andet 
halvår er der kun udsigt til en årsvækst i BNP på ca. ¼ pct. i 
2013. Væksten ventes at stige til godt 1½ pct. i 2014 og 
godt 2 pct. i 2015, jf. tabel I.1, der viser udvalgte centrale 
hovedtal i den fremskrivning, som præsenteres nærmere i 
afsnit I.2. Forventningen om højere vækst i 2014-15 skal 
både ses i lyset af forventningen om tiltagende vækst i 
udlandet og en forventet fremgang i den indenlandske 
efterspørgsel efter flere år med stilstand. Væksten forventes 
først i løbet af 2014 at blive kraftig nok til at forøge beskæf-
tigelsen. Der er dermed fortsat udsigt til en længere periode 
med et aktivitets- og beskæftigelsesniveau, der ligger under 
det strukturelle, jf. figur I.3. 
 
 
Figur I.3 Output gap og beskæftigelsesgap 
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Anm.: Output gap angiver den procentvise forskel mellem BNP og

vurderet strukturelt BNP, og beskæftigelsesgap angiver forskellen 
mellem den faktiske fuldtidsbeskæftigelse og det vurderede 
strukturelle niveau. Den lodrette linje angiver overgangen til 
prognoseperioden. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel I.1 Hovedtal i prognosen 
2012 2013 2014 2015

BNP (realvækst i pct.) -0,4 0,2 1,6 2,2
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,1 1,2 2,6 2,9
Output gap (pct. af strukturelt BNP) -3,2 -3,8 -3,2 -2,2
Beskæftigelse (ændring i 1.000 pers.) -6,7 -1,7 12,1 16,1
Inflation (pct.) 2,5 0,8 1,3 1,9
Timeløn (pct.) 1,9 1,8 2,0 2,0
Offentlig saldo (pct. af BNP) -4,2 -1,5 -1,7 -2,6
Strukturel saldo (pct. af strukturelt BNP) -1,7 -0,8 -0,7 -0,5

 

Anm.: I tabellen er vist DØR’s opgørelse af strukturel saldo. Se afsnit I.7 for en præcisering af
begrebet strukturel saldo. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, EcoWin og egne beregninger. 

 
 
Den offentlige saldo forventes at udvise et underskud på 
omkring 30 mia. kr., svarende til ca. 1½ pct. af BNP, i 2013. 
Et underskud af omtrent samme størrelsesorden ventes i 
2014. På trods af den forventede bedring af konjunktur-
situation ventes underskuddet at vokse til godt 2½ pct. af 
BNP i 2015. Dette skyldes bortfald af midlertidige indtæg-
ter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen.  
 
Den strukturelle saldo, der angiver den vurderede stilling på 
den offentlige saldo renset for konjunkturelle og andre 
midlertidige forhold, vurderes at ligge på ca. -¾ pct. af BNP 
i 2013 og 2014. Frem mod 2020 forventes en forbedring af 
den strukturelle saldo, blandt andet som følge af en stigning 
i den strukturelle arbejdsstyrke, en forudsat afdæmpet 
udvikling i det offentlige forbrug og en nedbringelse af de 
offentlige investeringer. Sammen med normaliseringen af 
konjunktursituationen forventes den strukturelle forbedring 
at resultere i en markant forbedring af de offentlige finanser 
frem mod 2020. I 2020 forventes således et lille overskud 
på godt ¼ pct. af BNP, jf. figur I.4. 
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i disse år 
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I.1 Indledning

Figur I.4 Offentlig saldo 

20202015201020052000

6

4

2

0

-2

-4

-6

Pct. af BNP

Faktisk saldo
Strukturel saldo

 
Anm.: I figuren er vist DØR’s opgørelse af strukturel saldo. Se afsnit I.7 

for en præcisering af begrebet strukturel saldo. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Med indførelsen af budgetloven skal finanspolitikken 
planlægges efter, at den strukturelle saldo, opgjort efter 
Finansministeriets metode, ikke udviser et underskud større 
end ½ pct. af BNP. Med den nærværende prognose for 
konjunktursituationen og de offentlige finanser vurderes den 
strukturelle saldo baseret på Finansministeriets metode at 
ligge inden for budgetlovens underskudsgrænse i hele 
perioden 2013-20, jf. afsnit I.7.  
 
Med vedtagelsen af budgetloven blev det besluttet at indføre 
fireårige udgiftslofter for staten, kommuner og regioner. 
Lofterne er nu blevet fastlagt for perioden 2014-17. For-
målet med budgetloven og udgiftslofterne er at gøre op med 
tendensen til, at faktiske udgifter systematisk har over-
skredet de planlagte udgifter. Ikke mindst sanktionslovgiv-
ningen over for kommuner og regioner ser ud til at have 
stoppet de betydelige udgiftsskred i de kommunale og 
regionale regnskaber. Indretningen af de danske udgifts-
lofter diskuteres nærmere i afsnit I.8. 
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Som reaktion på tilbageslaget i 2008-09 og de seneste års 
svage økonomiske udvikling er de offentlige investeringer 
øget til det højeste niveau siden begyndelsen af 1980’erne. 
Flere forhold taler for at anvende netop offentlige investe-
ringer som konjunkturstabiliserende redskab, herunder at 
stimulansen er midlertidig. Erfaringerne har imidlertid 
været blandede, især fordi det har vist sig, at de igangsatte 
projekter tilsyneladende ikke gennemføres så hurtigt som 
planlagt. Afsnit I.9 indeholder en dybere analyse og diskus-
sion af de offentlige investeringers effektivitet som kon-
junkturstabiliserende redskab. 
 
Den fulde ikrafttrædelse af dagpengereformen fra 2010 blev 
i maj udsat igen. Denne gang med forlængelse af uddannel-
sesydelsen og introduktion af en midlertidig arbejds-
markedsydelse på kontanthjælpsniveau for personer, der 
mister dagpengeretten. Analyser i afsnit I.6 viser, at afgan-
gen fra ledighed til beskæftigelse øges markant omkring 
tidspunktet for udløb af dagpenge, mens afgangen er mindre 
i den efterfølgende periode på uddannelsesydelse. For at se 
nærmere på jobsøgningen blandt “akutledige” er der gen-
nemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med 
AK-Samvirke og ekspertgruppen til udredning af beskæfti-
gelsesindsatsen (Carsten Koch-udvalget). Svarene indikerer 
blandt andet, at ledige, der er ved at miste retten til dag-
penge, har været villige til at søge og tage job, som de ellers 
ikke ville gøre. 
 
Danmarks Statistik foretog i juni en markant nedjustering af 
det samlede antal præsterede arbejdstimer. Revisionen 
betyder, at det danske produktivitetsniveau er hævet, da der 
ikke samtidig er sket ændringer i den opgjorte værdi-
tilvækst. En analyse i afsnit I.5 peger på, at Danmark efter 
revisionen og med inddragelse af de seneste år i mindre 
omfang end tidligere kan siges at halte efter sammenligneli-
ge lande målt på værdiskabelse pr. time. Den danske pro-
duktivitetsvækst siden 1995 er fortsat lav i et internationalt 
perspektiv, men de seneste år har både den danske produk-
tivitetsvækst og væksten i værdiskabelsen pr. time været 
mere gunstige end i en række sammenlignelige lande.  
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I.2 Dansk økonomi

I.2 Dansk økonomi1 
 
I dette afsnit præsenteres hovedtrækkene af den indenland-
ske konjunkturvurdering, og den forventede udvikling i 
dansk økonomi frem mod 2020 skitseres. Konjunktur-
prognosen bygger blandt andet på regeringens finanslov-
forslag fra august 2013. De finanspolitiske forudsætninger 
er beskrevet i afsnit I.7 og forudsætningerne omkring udvik-
lingen i international økonomi i afsnit I.4. 
 
Ifølge de foreløbige nationalregnskabstal er BNP vokset 0,4 
pct. fra fjerde kvartal 2012 til andet kvartal 2013. I de 
seneste tre år har BNP dog bevæget sig omkring et omtrent 
uændret niveau, jf. figur I.5. Det vurderes, at der er udsigt til 
fremgang i efterspørgsel og samlet produktion, men at 
fremgangen først i løbet af 2014 vil blive stærk nok til at 
øge beskæftigelsen. Prognosens hovedtal er vist i tabel I.2. 
 
 
Figur I.5 BNP 

20142012201020082006200420022000

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

Mia. kr. 2005-priser

Faktisk
Strukturelt

 
Amn.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne

beregninger. 

 
1) Konjunkturvurderingen er nærmere beskrevet i Konjunkturnotat, 

Dansk Økonomi efterår 2013, der kan fås ved henvendelse til De 
Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
2012 2013 2014 2015 2020a)

Privat forbrug 901 0,5 0,4 1,9 2,5 3,0
Offentligt forbrug 522 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9
Offentlige investeringer 45 10,7 -10,1 6,8 -12,3 3,0
Boliginvesteringer 79 -8,6 -1,5 4,3 1,7 3,9
Erhvervsinvesteringer 192 1,5 2,6 4,2 7,1 8,0
   heraf private byerhverv 152 0,2 3,9 6,5 8,0 9,1
Lagerinvesteringer -4 -0,4 0,4 0,0 0,5 0,1
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.734 0,0 0,8 1,9 2,6 3,1
Eksport i alt 992 0,2 0,6 2,3 2,3 3,9

Vareeksport 608 -0,5 1,6 1,2 1,6 3,3
heraf industrivarer 537 -0,9 1,8 2,6 2,9 3,6

Tjenesteeksport 383 1,5 -1,1 4,2 3,3 4,9
Efterspørgsel i alt 2.725 0,1 0,7 2,1 2,5 3,4
Import i alt 901 1,0 1,6 3,0 3,1 5,3

Vareimport 575 1,4 3,3 2,9 2,8 5,7
heraf industrivarer 469 0,4 4,2 5,0 4,2 6,3

Tjenesteimport 326 0,3 -1,3 3,1 3,6 4,7
Bruttonationalprodukt 1.824 -0,4 0,2 1,6 2,2 2,4
Bruttoværditilvækst 1.571 -0,3 -0,4 1,7 2,3 2,2

heraf private byerhverv 955 0,4 0,0 1,8 2,9 3,1

Forbrugerpriser 2,5 0,8 1,3 1,9 2,2
Timelønsomkostninger 1,9 1,8 2,0 2,0 2,8
Kontantpris på enfamiliehuse -3,4 2,5 1,6 0,8 3,4

2012
Mia. kr. ---------  Realvækst, pct.  ---------

---------------- Pct.----------------
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I.2 Dansk økonomi

Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
2012 2013 2014 2015 2020a)

Realvækst i aftagerlande 1,1 1,2 2,6 2,9 2,7
Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,4 2,2 2,2 2,2 2,4
Timeproduktivitetsvækst, private byerhverv 0,9 0,4 0,9 2,1 1,4
Realvækst i disponibel indkomst 0,6 0,7 2,1 1,7 2,1
10-årig obligationsrente 1,4 1,8 2,4 2,9 4,2

Strukturel arbejdsstyrke 8 13 14 11 14
Arbejdsstyrke 3 -3 15 15 25
Privat beskæftigelse 2 2 5 13 26
Offentlig beskæftigelse -9 -4 7 3 3

Nettoledighed 118 117 121 120 97
Bruttoledighed 162 152 153 151 125

Output gap -3,2 -3,8 -3,2 -2,2 0,0
Timebeskæftigelsesgap -2,9 -3,9 -3,4 -3,1 0,0

Betalingsbalance 5,8 5,2 4,3 4,0 0,1
Offentlig saldo -4,2 -1,5 -1,7 -2,6 0,3
ØMU-gæld 45,6 46,6 46,9 47,6 40,3

-----------  Pct. af BNP  -----------

----------------  Pct.  ----------------

---------------  Pct.  ---------------

------  Ændring i 1.000 pers. -------

------------  1.000 pers.  ------------

 

a) 2020-søjlen angiver den gennemsnitlige vækst fra 2015-20, til og med rækken “Offentlig 
beskæftigelse”. Resten af 2020-søjlen er de respektive værdier i 2020. 

Anm.: Realvækst i “Lagerinvesteringer” angiver vækstbidraget til BNP. Output gap og beskæftigel-
sesgap angiver procentvise afvigelser i forhold til de strukturelle niveauer. Udviklingen i
forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Det er antaget, at 
ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige saldo. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DA’s lønstatistik, OECD, EcoWin og egne beregnin-
ger. 
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Prognosen for udviklingen i dansk økonomi er i hovedtræk 
sammenfaldende med prognosen i Dansk Økonomi, forår 
2013, da udviklingen henover sommeren har været i tråd 
med forventningen i foråret. I 2014 forventes en BNP-vækst 
på godt 1½ pct., hvilket er en anelse lavere end vurderet i 
foråret, mens den forventede BNP-vækst er opjusteret en 
anelse i 2015. De beskedne ændringer i vækstskønnene er 
resultatet af forskellige, delvist modsatrettede, mindre 
justeringer. Eksportvæksten er eksempelvis nedjusteret de 
kommende år, hvilket skal ses i lyset af, at det vurderede 
produktionspotentiale i udlandet er blevet nedjusteret på lidt 
længere sigt. Omvendt vurderes væksten i det under-
liggende danske produktionspotentiale at være en anelse 
højere frem mod 2020 end vurderet i foråret. 
 
Efterspørgselsudviklingen 
 
De danske husholdninger og virksomheder har været til-
bageholdende med at forbruge og investere i de seneste år. 
Dette har formentlig afspejlet usikkerhed om den fremtidige 
økonomiske situation og et ønske om konsolidering oven på 
de betydelige formuetab, der opstod i krisens første år. Flere 
forhold peger imidlertid i retning af fremgang i den inden-
landske efterspørgsel i den kommende tid: Den private 
sektor har konsolideret sig de seneste år, boligmarkedet har 
været igennem en betydelig tilpasning, og de danske penge-
institutter forekommer mere solide, jf. afsnit I.3.  
 
Det private forbrug er faldet i første halvår 2013, men flere 
forbrugsindikatorer peger på fremgang i andet halvår. Såvel 
forbrugertillidsindikatoren som dankortomsætning og 
husholdningernes bilkøb har således udviklet sig positivt 
igennem 2013. Forventningen om fremgang i det private 
forbrug understøttes desuden af den begyndende fremgang i 
boligpriserne og forventet reallønsfremgang i 2013 og 2014. 
Derudover forventes det, at en generel bedring af den øko-
nomiske situation i resten af Europa vil smitte af på de 
danske husholdningers tillid og forbrugslyst. Samlet forven-
tes fremgang i det private forbrug fra andet halvår 2013.  
 
 

Omtrent samme 
vurdering af 
konjunktur-
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Udsigt til stigende 
indenlandsk 
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Flere indikatorer 
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Forbrugskvoten, der angiver det private forbrug i forhold til 
den samlede disponible indkomst, er på et relativt lavt 
niveau, og der er således på lidt længere sigt potentiale for 
forbrugsfremgang i takt med, at husholdningerne normalise-
rer deres forbrugsadfærd, jf. figur I.6. Fra 2014 og frem 
forventes stigende beskæftigelse desuden at bidrage positivt 
til udviklingen i det private forbrug. Husholdningernes 
formuer faldt relativt kraftigt i 2008-09, men er blevet 
genoprettet hurtigt. Formuekvoten er således steget kraftigt 
siden 2009. En stor del af den stigende formue er dog 
bundet i pensionsopsparing. Denne del af formuefrem-
gangen kan være svær at omsætte i forbrug på kort sigt, men 
formuegenopretningen kan betyde, at forbrugerne vil be-
gynde at lægge mindre til side af den løbende disponible 
indkomst. 
 
 
Figur I.6 Forbrugs- og formuekvote 
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Anm.: Forbrugskvoten er defineret som det private forbrug i løbende

priser relativt til SMEC’s langsigtede disponible indkomst.
Formuekvoten er defineret som husholdningernes samlede
forbrugsbestemmende formue relativt til den langsigtede dispo-
nible indkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Prisen på ejerlejligheder er steget relativt kraftigt siden 
sommeren 2012, mens prisen på enfamiliehuse er steget i 
lidt mindre omfang, jf. figur I.7. At prisfremgangen har 
været mest markant for ejerlejligheder, skal ses i lyset af, at 
lejlighedspriserne har taget en større tilpasning nedad siden 
2006. Selvom der har været en positiv prisudvikling på 
boligmarkedet i løbet af det seneste år, tyder indikatorerne 
ikke på kraftig fremgang på boligmarkedet i den kommende 
tid. Antallet af tvangsauktioner er således fortsat på et 
relativt højt niveau, og antallet af handler er stadig meget 
lavt. Også de gennemsnitlige liggetider er fortsat høje for 
såvel ejerlejligheder som enfamiliehuse, omend der det 
seneste års tid har været en tendens til faldende liggetider i 
særdeleshed for ejerlejligheder.  
 
 
Figur I.7 Boligpriser 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Over de kommende år forventes omtrent uændrede reale 
huspriser. Forventet fremgang i beskæftigelsen trækker i 
retning af stigende huspriser, mens stigende realkreditrenter 
ventes at dæmpe fremgangen. Dermed forventes en langsom 
tilpasning mod det langsigtede trendniveau. Langt største-
delen af tilpasningen på boligmarkedet vurderes dog alle-
rede at være sket, jf. figur I.8.  
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Figur I.8 Boligmarkedet 
Real kontantpris Boliginvesteringer 
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Anm.: Boliginvesteringerne er opgjort i faste priser. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Boliginvesteringerne faldt betydeligt i 2012 og udgør aktu-
elt en relativt lav andel af BNP. Der forventes en gradvis 
fremgang begyndende i andet halvår 2013. Dette skyldes 
primært den begyndende fremgang i boligpriserne, der alt 
andet lige gør opførelse af nye boliger mere profitabel, samt 
virkningerne af BoligJobordningen i resten af 2013 og 
2014. En del af det øgede investeringsomfang i 2013 og 
2014 vil dog samtidig medføre lavere investeringer de 
kommende år, da det midlertidige skattesubsidie formentlig 
vil betyde fremrykning af boliginvesteringer. Derfor ventes 
fremgangen i boliginvesteringerne at blive betydeligt mere 
afdæmpet i 2015. 
 
Vareeksporten har udviklet sig forholdsvist svagt igennem 
2011 og 2012, hvilket formentlig har afspejlet den økono-
miske stilstand hos flere af Danmarks vigtige samhandels-
partnere. På trods af den generelt svage internationale 
konjunktursituation er vareeksporten steget ganske markant 
i første halvår 2013, jf. figur I.9. Der forventes fremgang i 
eksporten de kommende år i takt med, at situationen på de 
danske eksportmarkeder forbedres. Som følge af udviklin-
gen i første halvår forventes importen af varer og tjenester 
at vokse noget kraftigere end eksporten i 2013, og netto-
eksporten vurderes dermed at give et negativt vækstbidrag 
på ca. ½ pct.point i 2013. De kommende år forventes mode-
rate negative vækstbidrag fra udenrigshandelen. 
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Betalingsbalanceoverskuddet er fortsat på et historisk højt 
niveau. Et forholdsvis stort overskud på vare- og tjeneste-
balancen samt høje nettorenteindtægter fra udlandet har 
bidraget til det store overskud på betalingsbalancen. Bag det 
store betalingsbalanceoverskud ligger det store opsparings-
overskud i den private sektor. De kommende år ventes en 
gradvis normalisering i takt med, at den økonomiske situa-
tion i Danmark ventes at blive forbedret. Dette involverer 
blandt andet en højere investeringskvote, hvilket giver sig 
udslag i et lavere opsparingsoverskud og dermed i et mindre 
betalingsbalanceoverskud. 
 
 

Figur I.9 Udenrigshandel 
Vareeksport og -import Betalingsbalance 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Forbrugerprisstigningerne har været meget lave i årets 
første otte måneder, jf. figur I.10. For 2013 som helhed 
forventes en inflation på godt ¾ pct., hvilket i så fald vil 
være den laveste inflation siden 1958. Lave forbrugerpris-
stigninger er ikke et isoleret dansk fænomen, men afspejler 
en generelt lav inflation i Europa, primært som følge af et 
lavt aktivitetsniveau og aftagende fødevarepriser. Inflatio-
nen i Danmark har dog de seneste måneder været noget 
lavere end i euroområdet. Inflationen ventes at stige en 
anelse i 2014, men dog forblive lav, mens der i 2015 for-
ventes forbrugerprisstigninger i underkanten af 2 pct. Et 
risikoelement består imidlertid i, at den aktuelle uro i  
Mellemøsten kan medføre højere oliepriser og dermed 
højere inflation end forventet. 
 
Lønstigningstakten er fortsat lav på tværs af sektorer. Dette 
afspejler formentlig primært den svage beskæftigelses-
udvikling. Med de nuværende overenskomster forventes 
nominelle lønstigninger på omkring 1¾-2 pct. i 2013 og 
2014, hvilket er tilstrækkeligt til at sikre reallønsfremgang 
som følge af den forventede lave inflation i disse år.  
 
 
Figur I.10 Inflation og lønstigninger 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013 for lønnen i industrien og 

august for forbruger- og nettoprisindekset. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Investeringskrise i Danmark? 
 
De samlede erhvervsinvesteringer er faldet med mere end 
20 pct. i forhold til niveauet i 2008, jf. figur I.11. Niveauet 
har været stort set uændret siden 2010 og er omtrent som i 
slutningen af 1990’erne. Hvis investeringerne fortsætter 
med at udvikle sig svagt, vil dette mindske kapitalakkumu-
lationen på længere sigt, og dermed reducere produktivi-
tetsvæksten og kan af denne årsag være problematisk. 
 
 
Figur I.11 Erhvervsinvesteringer 
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Anm.: Figuren viser faste bruttoinvesteringer i den private sektor

eksklusive boliginvesteringer. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 

 
 
Ses der på investeringsaktiviteten over de seneste årtier, kan 
der noteres en faldende tendens i bygningsinvesterings-
kvoten i de private byerhverv, jf. figur I.12. Bidraget herfra 
til de seneste års lave investeringsaktivitet er således ikke 
udtryk for nogen ny tendens. Det er i høj grad faldet i ma-
skininvesteringerne siden 2008, der er ansvarlig den svage 
investeringsudvikling, idet maskininvesteringskvoten med 
enkelte undtagelser ellers er steget trendmæssigt frem mod 
2008. 
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Figur I.12 Investeringskvoter 
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Anm.: Figuren viser investeringerne relativt til BVT i private byerhverv 

(industri, tjenesteproducerende erhverv og byggeri). 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Investeringsaktiviteten skal naturligvis ses i relation til den 
samlede efterspørgsel i økonomien i den aktuelle konjunk-
tursituation: Skal der ikke produceres så mange varer, skal 
der heller ikke benyttes så mange maskiner og bygninger. I 
lyset af den generelt svage efterspørgsel, ikke blot i Dan-
mark, men også i udlandet, er det derfor forventeligt, at 
investeringerne ligger på et relativt lavt niveau. Omvendt 
kan der påregnes fremgang i investeringerne i takt med, at 
konjunktursituationen normaliseres. 
 
Investeringsaktiviteten skal imidlertid også ses i forhold til 
de mere langsigtede udviklingstræk. Over længere perioder 
er der en tendens til, at forholdet mellem kapitalapparatet og 
beskæftigelsen (K/L-forholdet) vokser, jf. figur I.13. Dette 
kan tilskrives teknologiske fremskridt, der forøger real-
lønnen relativt til prisen på anskaffelse af kapital og får 
virksomhederne til at intensivere brugen af kapital relativt 
til arbejdskraft. Aktuelt er niveauet for K/L-forholdet meget 
tæt på den trendmæssige udvikling, og det lave investe-
ringsomfang skal derfor ses i sammenhæng med det lave 
beskæftigelsesniveau. Frem mod 2020 forventes en betyde-
ligt stigende investeringskvote som følge af en antagelse 
om, at den trendmæssige udvikling i K/L-forholdet i de 
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private byerhverv fastholdes. Dette skyldes, at der forventes 
en betydelig stigning i arbejdsstyrken og beskæftigelsen 
frem mod 2020, jf. nedenfor.  
 
 
Figur I.13 K/L-forhold i de private byerhverv 
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Anm.: Figuren viser logaritmen til forholdet mellem kapitalapparatet og 

beskæftigelsen i de private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Der er empirisk og teoretisk belæg for, at virksomheder vil 
foretrække at sprede deres investeringer over tid. Det skyl-
des, at installationsomkostningerne samlet set bliver lavere, 
sammenlignet med når der foretages store investeringer på 
én gang. I det omfang virksomhederne tror på et opsving 
inden for en overskuelig tidshorisont, kan der således for-
ventes en forudgående investeringsaktivitet. Incitamentet til 
at investere i god tid vil samtidig blive styrket, hvis renter 
og priser på investeringsgoder er lave som følge af en svag 
konjunktursituation. 
 
Omvendt er der en grænse for, hvor lang tid i forvejen 
virksomhederne vil foretage sådanne investeringer, idet den 
løbende nedslidning alt andet lige vil reducere værdien af 
tidligt indkøbte maskiner. Nedslidningsraterne er relativt 
små for bygninger. Derimod er nedslidningsraterne betyde-
lige for maskiner, herunder computere, software og trans-
portmidler. Endvidere er disse stigende over tid formentlig 
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fordi computere og software udgør en større andel. Ifølge 
nationalregnskabets kapitaltal er den gennemsnitlige ned-
slidningsrate for maskiner omkring 17 pct., hvilket svarer 
til, at det efter fire år kun er omkring halvdelen af en given 
investering, der fortsat anvendes i produktionen.  
 
De senere år er den danske beskæftigelse faldet markant, og 
det betyder, at K/L-forholdet befinder sig på et trend-
mæssigt forventeligt niveau. Samtidig er der endnu ikke 
sikre tegn på et kommende opsving, hvilket indebærer en 
vis tilbageholdenhed blandt virksomhederne. Disse obser-
vationer tyder ikke på en decideret dansk investeringskrise. 
Denne konklusion understøttes af Produktivitetskommis-
sionen (2013) og det relativt positive billede af den danske 
produktivitetsvækst de senere år, der beskrives i afsnit I.5. 
Udviklingen i erhvervsinvesteringerne har været svag de 
senere år, men det ligner hensigtsmæssig adfærd fra virk-
somhedernes side. En afspejling af det lave investerings-
omfang ses i nettofordringserhvervelsen for selskaber, der 
gennem de senere år har ligget på et særdeles højt niveau,  
jf. figur I.14. 
 
 
Figur I.14 Nettofordringserhvervelse, selskaber 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Det kan ikke afvises, at en del af stigningen i selskabernes 
nettofordringserhvervelse kan tilskrives ændrede præferen-
cer for egenfinansiering i kølvandet på den finansielle krise. 
Det høje niveau for nettofordringserhvervelsen giver imid-
lertid alt andet lige anledning til at forvente en betydelig 
investeringsaktivitet, når konjunktur- og beskæftigelses-
situationen for alvor vender. 
 
I 2013 holdes investeringsniveauet oppe af investerings-
vinduet, der indebærer et større fradrag for investeringer i 
maskiner og transportmidler i resten af 2013. Ophør af 
investeringsvinduet ventes omvendt at lægge en dæmper på 
udviklingen i erhvervsinvesteringerne igennem 2014, da der 
forventes at være fremrykket investeringer til 2012 og 2013 
som følge af investeringsvinduet. Det er behæftet med 
betydelig usikkerhed at skønne over omfanget af denne 
fremrykningsaktivitet, men det er lagt til grund, at investe-
ringsvinduet isoleret set forøger investeringerne med godt 
15 mia. kr. samlet over 2012-13, svarende til vurderingen i 
Dansk Økonomi, forår 2013. Med denne vurdering ville 
erhvervsinvesteringerne i fravær af investeringsvinduet 
have udviklet sig betydeligt mere negativt, end de faktisk 
har gjort i 2012 og første halvår 2013. 
 
Arbejdsmarked og produktion 
 
Den samlede produktion vurderes aktuelt at være knap 4 
pct. under det strukturelle niveau. Dette dækker over, at 
beskæftigelsen vurderes at være betydeligt under det struk-
turelle niveau, mens timeproduktiviteten omvendt vurderes 
at ligge en anelse over det strukturelle niveau, jf. figur I.15. 
Som beskrevet ovenfor forventes de kommende år frem-
gang i efterspørgslen og dermed i den samlede produktion. 
De førstkommende år forventes produktionsfremgangen 
både at ske via et mindre negativt beskæftigelsesgap og en 
udvidelse af produktivitetsgap. Virksomhederne har således 
i begyndelsen af opgangstider et vist rum for at øge arbejds-
intensiteten for det eksisterende antal beskæftigede. I takt 
med at beskæftigelsen forøges, vil produktiviteten gradvist 
bringes tilbage mod det underliggende niveau. Fremgangen 
i den samlede efterspørgsel ventes først at lukke output gap 
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frem mod 2020, og der er således udsigt til en længere-
varende periode med et aktivitetsniveau under det normale. 
 
 
Figur I.15 Dekomponering af output gap 
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Anm.: Produktivitetsgap er vist for de private byerhverv, mens output

gap og beskæftigelsesgap er for hele økonomien. Beskæftigelses-
gap er timebeskæftigelsen. Produktivitetsgap og beskæftigelses-
gap summerer omtrent til output gap. For nærmere beskrivelse af 
konstruktionen af de strukturelle niveauer se Fastlæggelse af 
strukturel arbejdsstyrke, Dokumentationsnotat til Dansk Økono-
mi, Forår 2013 kapitel I og Fastlæggelse af produktivitet i de 
private byerhverv, Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, 
forår 2013 kapitel I, der begge kan findes på www.dors.dk. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Situationen på arbejdsmarkedet er præget af de seneste års 
svage udvikling i den samlede efterspørgsel. Den samlede 
beskæftigelse er således faldet støt siden begyndelsen af 
2010. Arbejdsstyrken har udviklet sig nogenlunde tilsvaren-
de, formentlig som konsekvens af, at de dårlige beskæftigel-
sesudsigter har medvirket til, at nogle grupper uden for 
arbejdsmarkedet er steget i omfang. Det drejer sig i særde-
leshed om studerende, der nu i højere grad er uden for 
arbejdsstyrken, samt ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere. En væsentlig del af disse personer ventes 
at genindtræde på arbejdsmarkedet, efterhånden som kon-
junktursituationen forbedres. Det vurderes således, at ar-
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bejdsstyrken aktuelt er ca. 70.000 personer under det struk-
turelle niveau. 
 
Nettoledigheden har ligget på et relativt stabilt niveau 
omkring 120.000 personer siden begyndelsen af 2012, mens 
bruttoledigheden imidlertid er faldet med ca. 10.000 perso-
ner siden sommeren 2012 som følge af et lavere aktiverings 
omfang. Ledighedsudviklingen har dog ikke været ensartet 
på tværs af aldersgrupper. Ledigheden er således steget en 
anelse for de 25-29-årige i løbet af 2013, mens der omvendt 
er blevet færre ledige blandt folk over 50 år, jf. figur I.16. 
Dette kan afspejle, at en del af disse personer er gået på 
efterløn eller har fået seniorjob. Også AKU-ledigheden, 
hvor opgørelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, 
har udvist en faldende tendens siden sommeren 2012,  
jf. figur I.16. En del af faldet i AKU-ledigheden skyldes, at 
færre studerende nu angiver at være jobsøgende. 
 
 

Figur I.16 Ledighed 
Samlet ledighed Aldersopdelt ledighed 
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Anm.: Nettoledighed er den registrerede ledighed, og bruttoledighed er nettoledighed tillagt aktivere-
de, arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Observationerne er sæson-
korrigerede. Seneste observation er 2. kvartal 2013 for AKU-ledighed og juli for netto- og 
bruttoledighed og aldersfordelte ledighedsprocenter. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Udviklingen i ledigheden skal ikke mindst ses som konse-
kvens af dagpengereformen fra 2010, der forkortede dag-
pengeperioden fra fire til to år. Den lavere bruttoledighed 
dækker således over et fald i såvel antallet af aktiverede 
som ikke-aktiverede dagpengemodtagere, jf. figur I.17. 
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Omvendt er antallet af ikke-aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere steget med ca. 10.000 personer igennem 2013. Dette 
dækker blandt andet over personer på uddannelsesydelse. 
Afgang fra ledighed er nærmere analyseret i afsnit I.6. 
 
 
Figur I.17 Dekomponering af ledighed 
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Anm.: Seneste observation er juli 2013. “Kontanthjælpsmodtagere”

omfatter kun arbejdsmarkedsparate. Personer på uddannelses-
ydelse er kategoriseret som værende på kontanthjælp. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Frem mod 2020 ventes en betydelig beskæftigelsesfrem-
gang som følge af den forventede normalisering af konjunk-
tursituationen samt en voksende strukturel arbejdsstyrke. 
Konjunkturnormaliseringen ventes isoleret set at forøge 
beskæftigelsen med knap 100.000 fuldtidsbeskæftigede,  
jf. figur I.18. Den strukturelle arbejdsstyrke ventes at vokse 
med andre knap 100.000 fuldtidsbeskæftigede, primært som 
konsekvens af vedtagne reformer, herunder velfærds- og 
tilbagetrækningsaftalerne samt skattereformer. Dertil kom-
mer, at der forventes et mindre bidrag til stigende beskæfti-
gelse fra en lavere strukturel ledighed, primært som følge af 
forkortelsen af dagpengeperioden og den lavere regulering 
af indkomstoverførsler i perioden 2016-23, der følger af 
skattereformen fra 2012. Skattereformen og SU-reformen 
ventes desuden at bidrage til en stigende strukturel arbejds-
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tid frem mod 2020, svarende til ca. 5.000 fuldtids-
beskæftigede. 
 
 
Figur I.18 Beskæftigelse 
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Anm.: Beskæftigelsen er omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Fremskrivningen til 2020 følger i hovedtræk den mellem-
fristede fremskrivning i Dansk Økonomi, forår 2013. Be-
skæftigelsen og dermed også arbejdsstyrken i nationalregn-
skabet er imidlertid nedrevideret med ca. 30.000 personer i 
2009-12 i forhold til de tilgængelige data i foråret. Den 
strukturelle arbejdsstyrke er derfor genberegnet, hvilket har 
givet anledningen til en nedjustering af den strukturelle 
arbejdsstyrke på ca. 20.000 personer og en udvidelse af 
arbejdsstyrkegap på ca. 10.000 personer i 2011. Fra 2011 til 
2020 stiger den strukturelle beskæftigelse i nærværende 
fremskrivning med knap 120.000 personer, hvilket svarer til 
forudsætningen i Dansk Økonomi, forår 2013. Fremskriv-
ningen af strukturel arbejdsstyrke og beskæftigelse er base-
ret på DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning. Til 
sammenligning forudsættes i regeringens Konvergens-
program 2013 en strukturel stigning i arbejdsstyrken på ca. 
95.000 personer fra 2011 til 2020. Denne mindre stigning i 
arbejdsstyrken skyldes, at regeringen forventer en lidt større 
stigning i antallet af personer på indkomstoverførsler end 
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lagt til grund for fremskrivningen i Dansk Økonomi, forår 
2013. 
 
Lønkvoten, der angiver den samlede lønsums andel af den 
samlede værditilvækst, steg til et historisk højt niveau under 
højkonjunkturen i 2000’erne blandt andet som følge af 
presset på arbejdsmarkedet, jf. figur I.19. Siden 2009 er 
lønkvoten dog faldet tilbage mod et mere normalt niveau, 
som resultat af afdæmpede lønstigninger og en relativt 
hurtig genopretning af produktiviteten. Lønkvoten er imid-
lertid fortsat på et højt niveau, ikke mindst i lyset af at 
beskæftigelsen er langt under det normale niveau. Frem 
mod 2020 forventes en yderligere normalisering af lønkvo-
ten i takt med, at konjunktursituationen normaliseres.  
 
 
Figur I.19 Lønkvote 
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Anm.: Lønkvoten angiver lønsummen som andel af BVT for den 

samlede økonomi. Beskæftigelsesgap angiver forskellen mellem
den faktiske fuldtidsbeskæftigelse og det strukturelle niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I.3 Finansielle forhold 
 
Der har været forholdsvis roligt på de finansielle markeder i 
euroområdet i sommermånederne. Den europæiske stats-
gældskrise er fortsat under aftrapning, og der er sket en 
betydelig indsnævring af rentespændene på de kriseplagede 
landes statsobligationer, jf. afsnit I.4. Samtidig har risiko-
præmien på pengemarkedet i euroområdet nu i en længere 
periode befundet sig på et niveau svarende til før finans-
krisen, jf. figur I.20. Bedringen af tilstanden på de finansiel-
le markeder skal ses i sammenhæng med en række initiati-
ver på EU-niveau samt finanspolitiske opstramninger og 
reformer i de enkelte lande. Disse tiltag har bidraget til at 
øge tilliden til de offentlige finanser i de udsatte eurolande. 
 
 
Figur I.20 Risikopræmie 

201320122011201020092008200720062005

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Pct.point

 
Anm.: Risikopræmie er risikopræmien på pengemarkedet i euroområdet 

udtrykt ved spændet mellem usikrede (Euribor) og sikrede
(Eonia) tremåneders pengemarkedsrenter. Seneste observation er 
medio september 2013. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har fastholdt de pen-
gepolitiske renter siden rentesænkningen i maj. Da kronen 
har ligget tæt på centralkursen de seneste måneder, har også 
Nationalbanken fastholdt de pengepolitiske renter, jf. figur 
I.21. De ekstraordinært lave pengepolitiske renter i euro-
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området skyldes den svage konjunktursituation, herunder 
den fortsat skrøbelige tilstand i dele af den finansielle 
sektor, og den beherskede inflation. Hverken udmeldinger 
fra ECB eller de fremadrettede konjunkturudsigter tilsiger 
nært forestående pengepolitiske stramninger. Den forestå-
ende stramning af ECB’s pengepolitik ventes derfor først at 
begynde i 2015.  
 
De seneste måneder har de lange renter, herunder renten på 
danske statsobligationer, haft en stigende tendens i flere 
vestlige lande. Fra medio maj til medio september steg den 
danske tiårige statsobligationsrente således fra 1,4 pct. til 
2,1 pct. Dette niveau er forsat lavt set i et historisk perspek-
tiv. Stigningen i den danske statsobligationsrente er sam-
menfaldende med en omtrent tilsvarende stigning i den 
tyske tiårige statsobligationsrente, jf. figur I.22. De stigende 
lange renter i flere vestlige økonomier hænger formentlig 
sammen med de lidt bedre konjunkturudsigter i såvel USA 
som i euroområdet. Hertil kommer, at der blandt markeds-
aktørerne sandsynligvis har været en forventning om en 
snarlig stramning af den amerikanske pengepolitik. Den 
amerikanske centralbank valgte dog at fastholde den lempe-
lige pengepolitik ved rentemødet i september. 
 
 

Figur I.21 Korte renter 
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Anm.: Den danske pengemarkedsrente er dag-til-dag pengemarkedsrenten (T/N-renten), og National-
bankens indlånsrente er renten på indskudsbeviser. Pengemarkedsrenten i euroområdet er dag-
til-dag pengemarkedsrenten (EONIA O/N-renten). Seneste observation er medio september 
2013. 

Kilde: EcoWin. 
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Figur I.22 Statsobligationsrenter 
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Anm.: Renterne er på tiårige statsobligationer. Seneste observation er

medio september 2013. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Den tiårige danske statsobligationsrente ventes fortsat at 
stige moderat i de kommende år og nå et årsgennemsnit på 
knap 2½ pct. i 2014 og knap 3 pct. i 2015. Denne forvent-
ning beror både på udsigten til en pengepolitisk stramning 
begyndende i 2015 og det forhold, at der de seneste år har 
været ekstraordinær interesse blandt investorerne for relativt 
sikre værdipapirer som danske statsobligationer. Den øgede 
interesse for sikre formueplaceringer har baggrund i de 
senere års uro på de finansielle markeder i dele af euro-
området og forventes derfor gradvist dæmpet de kommende 
år, i takt med at tilstanden i euroområdet bedres.  
 
 

Mens den korte realkreditrente fortsat befinder sig på et 
særdeles lavt niveau omkring 0,25 pct., er den 30-årige 
realkreditrente steget fra 3,1 pct. medio maj til 3,9 pct. 
primo september. Set i et historisk perspektiv er den 30-
årige realkreditrente fortsat meget lav. Stigningen i den 
lange realkreditrente hænger formentlig sammen med en 
afsmittende effekt af forventninger blandt investorerne om 
en forestående pengepolitisk stramning i USA og en mere 
afdæmpet interesse for relativt sikre formueplaceringer i 
blandt andet Danmark. Den 30-årige realkreditrente vurde-
res at stige moderat de kommende år i takt med konjunktur-
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normaliseringen. For 2014 skønnes et årsgennemsnit på 
godt 4 pct., og for 2015 på ca. 4¾ pct.  
 
Realkreditinstitutterne har gradvist hævet bidragssatserne 
siden 2009 for både husholdninger og erhverv. Stigningen i 
bidragssatserne er fortsat gennem 2013. De øgede bidrags-
satser har dæmpet effekterne af faldet i realkreditrenterne. 
Realkreditrenterne er dog faldet mere, end bidragssatserne 
er steget, jf. figur I.23. 
 
Pengeinstitutternes udlånsrenter til husholdninger har været 
omtrent uændrede over sommeren, mens udlånsrenterne til 
ikke-finansielle selskaber har haft en aftagende tendens 
gennem foråret og sommeren. Udlånsrenterne til såvel 
husholdninger som erhverv befinder sig på et lavere niveau 
end i 2005. Den faldende tendens i udlånsrenten for ikke-
finansielle selskaber har ført til et fald i rentemarginalen, 
dvs. forskellen mellem den gennemsnitlige udlåns- og 
indlånsrente, af knap samme størrelse. Rentemarginalen 
over for husholdninger er omtrent uændret, jf. figur I.24. 
 
 

Figur I.23 Renter og bidragssatser i realkreditinstitutter 
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Anm.: Den korte realkreditrente er en sammenvejning af udstedte obligationer med løbetid på et eller 
to år. Realkreditrenterne er ekskl. bidragssatser. Seneste observation for realkreditrenterne er
primo september 2013, og seneste observation for bidragssatser er august. 

Kilde: Nationalbanken og Realkreditrådet. 
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Figur I.24 Udlånsrenter og rentemarginaler i pengeinstitutter 
Udlånsrenter 
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Anm.: Rentemarginalerne er forskellen mellem de gennemsnitlige udlåns- og indlånsrenter. Seneste 
observation er juli 2013. 

Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Pengeinstitutternes udlån til husholdninger og erhverv 
voksede kraftigt i årene før finanskrisen og nåede knap 70 
pct. af BNP i begyndelsen af 2009. I årene efter 2009 har 
pengeinstitutterne nedbragt udlånet til husholdninger og 
erhverv betragteligt til ca. 50 pct. af BNP i begyndelsen af 
2013. Dette svarer til niveauet fra slutningen af 2006. Faldet 
i det samlede udlån dækker både over et fald i udlånet til 
husholdninger og et fald i udlånet til erhvervene. Udlånet til 
erhvervene er dog nedbragt mere markant end udlånet til 
husholdningerne, jf. figur I.25. 
  
Det samlede udlån fra realkreditsektoren til husholdninger 
og erhverv har haft en stigende tendens siden midten af 
2010 og ligger omtrent på samme niveau som i 2009 målt i 
pct. af BNP. Det øgede udlån fra realkreditsektoren kom-
penserer dog ikke helt for reduktionen i udlånet fra penge-
institutterne for hverken husholdningernes eller erhvervenes 
vedkommende. Det samlede udlån fra penge- og realkredit-
institutterne er således faldet fra knap 130 pct. af BNP i 
andet kvartal 2009 til knap 115 pct. af BNP i andet kvartal 
2013. 
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Figur I.25  Udlån fra penge- og realkreditinstitutter 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Ud over penge- og realkreditinstitutfinansiering benytter 
danske virksomheder sig i betydeligt omfang af lån fra 
udlandet og sektorinterne lån i form af handelskreditter og 
interne lån.2 De sektorinterne lån, der er steget kraftigt siden 
2005, udgør dog ikke en nettokreditgivning til danske 
erhvervsvirksomheder under ét. Den eksterne kreditgivning, 
dvs. den samlede kreditgivning til danske virksomheder 
eksklusive interne lån og handelskreditter, er faldet med 10 
pct. af BNP fra første kvartal 2010 til første kvartal 2013. 
Det er forventeligt, at kreditgivningen til danske virksom-
heder falder i en lavkonjunktur. Faldet skal desuden ses i 
sammenhæng med den kraftige stigning i den eksterne 
kreditgivning til danske virksomheder i årene før 2010. Fra 
første kvartal 2005 til første kvartal 2010 voksede den 
eksterne kreditgivning således med knap 30 pct. af BNP. 
Aktuelt ligger den eksterne kreditgivning til danske virk-
somheder på omtrent samme niveau som i 2007, jf. figur 
I.26. 
 
 

 
2) Interne lån dækker over lån mellem ikke-finansielle virksomhe-

der på ukonsolideret basis. Lån mellem virksomheder inden for 
samme koncern indgår derfor heri.  
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Figur I.26 Samlet kreditgivning til erhverv 
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Anm.: Figurens søjler summerer til de ikke-finansielle virksomheders 

passiver ekskl. egenkapital opgjort på ukonsolideret basis. Lån
mellem virksomheder inden for samme koncern indgår i interne 
lån. Øvrige lån dækker primært over lån fra udlandet. Seneste 
observation er 1. kvartal 2013. 

Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Der er sket en stigning i kreditgivningen til danske virk-
somheder via udstedelse af erhvervsobligationer fra 6 pct. af 
BNP i første kvartal 2009 til 10 pct. af BNP i første kvartal 
2013. Erhvervsobligationer udgør dog fortsat en relativt 
beskeden finansieringskilde, der fortrinsvist benyttes af 
enkelte større virksomheder. Erhvervsobligationer er noget 
mere udbredte i flere andre sammenlignelige lande som 
eksempelvis Sverige, Holland og Storbritannien. Dette har 
givet anledning til debat om mulighederne for at iværksætte 
initiativer til fremme af et større dansk marked for er-
hvervsobligationer. Udvalget om erhvervsobligationer er 
kommet med anbefalinger hertil, jf. boks I.1. 
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Boks I.1 Erhvervsobligationer 

Udvalget for erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore 
virksomheder fremlagde sine anbefalinger i november 2012. Finanstilsynet har i 
juli sendt et lovforslag i høring, som udmønter hovedanbefalingerne fra udvalget. 
 
Udvalget anbefaler, at der gennemføres lovændringer, som forbedrer muligheder-
ne for at oprette repræsentanter (såkaldte “trustee’s”), der kan fungere som mel-
lemled mellem udsteder og investor. Repræsentanten kan fastlægge rammerne for 
udstedelsen, overvåge betalingsstrømmene mv. og træde til som forhandler på 
vegne af investorerne i tilfælde af misligholdelse. 
 
Udvalget anbefaler endvidere, at der lovgivningsmæssigt gives mulighed for ud-
stedelse af såkaldt sekuritiserede erhvervsobligationer, dvs. udstedelse af obliga-
tioner på baggrund af en pulje af virksomhedslån. Derved vil de forholdsvis store 
faste omkostninger – som i praksis umuliggør obligationsudstedelse for små og 
mellemstore virksomheder – kunne deles mellem flere virksomheder. Der kan 
samtidig drages fordel af, at et pengeinstitut med kreditvurderingskompetence i 
forvejen har bevilget de enkelte lån. Udvalget anbefaler, at pengeinstituttet skal 
holde en del af risikoen på obligationsudstedelsen for at sikre en fornuftig kredit-
politik. 
 
I forbindelse med en etablering af et større dansk marked for erhvervsobligationer 
anbefaler udvalget, at Finanstilsynet indgår en dialog med markedsdeltagerne om, 
hvordan man sikrer en effektiv proces omkring udstedelserne. Desuden opfordres 
til en dialog med pensionsinstitutterne om mulighederne for, at pensionssektoren 
på markedsvilkår kan bidrage til at styrke markedet for erhvervsobligationer i 
Danmark. 

 
 
Reduktionen i pengeinstitutternes udlån i årene efter finans-
krisen har bidraget til, at pengeinstitutterne generelt har 
forbedret deres kapitalgrundlag de senere år. Solvens-
procenten, udtrykt ved basiskapitalen i procent af de risiko-
vægtede aktiver, er steget fra 10,2 pct. i 2007 til 19,4 pct. i 
2012. Kernekapitalprocenten, udtrykt ved kernekapitalen i 
procent af de risikovægtede aktiver, er steget fra 7,5 pct. i 
2007 til 16,7 pct. i 2012, jf. figur I.27. Kapitalgrundlaget er 
styrket på trods af høje nedskrivninger. Det forbedrede 
kapitalgrundlag indikerer, at pengeinstitutterne er blevet 
mere modstandsdygtige over for tab.  
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Figur I.27 Solvens i danske pengeinstitutter 
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Anm.: Solvensprocenten beregnes som basiskapitalen, der består af

kernekapital og supplerende kapital, i procent af de risikovægtede
aktiver.  Kernekapitalprocenten beregnes som kernekapitalen i
procent af de risikovægtede aktiver. Figuren viser solvens- og 
kernekapitalprocent for pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe
1-4 på konsolideret basis. Seneste observation er ultimo 2012. 

Kilde: Finanstilsynet. 

 
 
Nationalbankens stresstest af pengeinstitutter fra foråret 
2013 indikerer, at danske pengeinstitutter generelt er til-
strækkeligt kapitaliserede. Nationalbankens stresstest inklu-
derer 14 pengeinstitutter, der tilsammen dækker godt 90 pct. 
af pengeinstitutsektoren. De fem systemisk vigtige penge-
institutter kan ifølge stresstesten modstå et hårdt makro-
økonomisk tilbageslag uden at komme i karambolage med 
deres respektive solvensbehov.3 Et par af de ikke-systemisk 
vigtige pengeinstitutter kommer i konflikt med deres sol-
vensbehov selv i grundscenariet og lidt flere i scenariet med 
et hårdt makroøkonomisk tilbageslag. Da disse netop ikke 
er systemisk vigtige, udgør denne problemstilling ikke 
umiddelbart en trussel mod den finansielle stabilitet. Desu-
den vurderer Nationalbanken, at problemet kan løses med 
forretningsmæssige tiltag i de enkelte institutter eller hånd-
teres inden for rammerne af reglerne for fusion og afvikling.  
 
 
3) De fem systemisk vigtige pengeinstitutter Danske Bank, Nordea 

Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit Bank. 
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I årene op til 2008 opbyggede pengeinstitutterne et betyde-
ligt indlånsunderskud, idet pengeinstitutterne finansierede 
det kraftigt stigende udlån ved at optage lån på markederne. 
Indlånsunderskuddet har haft en aftagende tendens siden 
2008 og er nu nedbragt, så der er tæt på balance mellem 
ind- og udlån. Nedbringelsen af indlånsunderskuddet har 
reduceret pengeinstitutternes afhængighed af markeds-
finansiering. Der er samtidig sket en forskydning i sammen-
sætningen af pengeinstitutternes markedsfinansiering siden 
2009. Beholdningen af lange gældsinstrumenter, der må 
regnes for en stabil finansieringskilde, udgør en større andel 
af den samlede markedsfinansiering, og beholdningen af 
korte gældsinstrumenter er næsten afviklet. Imidlertid er 
den korte nettogæld, der må regnes for en mindre stabil 
finansieringskilde, øget betydeligt siden 2011 både opgjort i 
mia. kr. og som andel af den samlede markedsfinansiering, 
jf. figur I.28. Stigningen i den korte nettogæld skyldes i høj 
grad stigende indlån fra udenlandske kreditinstitutter,  
jf. Finansiel Stabilitet 2013, Nationalbanken. 
 
 

Figur I.28 Pengeinstitutternes indlånsunderskud og markedsfinansiering 
Indlånsunderskud 
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Anm.: Indlånsunderskuddet er forskellen mellem ud- og indlån for pengeinstitutterne i Finanstilsynets 
gruppe 1-3. Seneste observation for indlånsunderskuddet er 2. kvartal 2013. For pengeinstitut-
ternes finansiering er kort løbetid defineret som oprindelig løbetid under et år, mens lang
løbetid er over et år. Nettogæld er bl.a. indlån fra andre kreditinstitutter. Udenlandske penge-
institutters filialer i Danmark indgår. Pengeinstitutternes markedsfinansiering dækker ikke kun 
indlånsunderskuddet, men også eksempelvis værdipapirbeholdningen på aktivsiden. Seneste
observation for pengeinstitutternes finansiering er juli 2013. 

Kilde: Nationalbanken. 
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I.4 International økonomi 
 
Efter en svag aktivitetsudvikling i slutningen af 2012 og i 
begyndelsen af i år tiltog væksten i mange lande i andet 
kvartal. I euroområdet var væksten positiv for første gang 
siden tredje kvartal 2011, jf. figur I.29. Konjunkturindikato-
rerne er styrkede og peger i retning af, at fremgangen vil 
fortsætte i andet halvår. Der er generelt udsigt til stigende 
vækst de kommende år og dermed en bedring af de inter-
nationale konjunkturer. I USA forventes væksten at stige til 
ca. 3 pct. i 2014-15, mens der for euroområdet forventes 
positiv vækst i 2014 på knap 1½ pct. stigende til godt 2 pct. 
i 2015.  
 
 
Figur I.29 BNP i euroområdet, USA og Japan 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Forbedringen af de internationale konjunkturudsigter hæn-
ger i høj grad sammen med en bedring af tilstanden på de 
finansielle markeder i euroområdet. Siden efteråret 2012, 
hvor ECB annoncerede et opkøbsprogram for statsobliga-
tioner (Outright Monetary Transactions, OMT), er rente-
spændene på blandt andet italienske og spanske statsobliga-
tioner indsnævret markant, jf. figur I.30. Statsgældsproble-
merne i de kriseplagede lande i Sydeuropa har haft en 
betydelig negativ aktivitetspåvirkning de seneste år, men 
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der er nu tegn på, at den negative udvikling kan vendes til 
forsigtig fremgang. De forbedrede vækstudsigter har samti-
dig et positivt tilbagespil på gældssituationen i de krise-
plagede lande. Sammen med reformer og nødvendige 
finanspolitiske opstramninger kan det bidrage til at styrke 
tiltroen til de offentlige finanser i de kriseplagede lande og 
dermed holde rentespændene nede.  
 
 
Figur I.30  Rentespænd 
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Anm.: Figuren viser rentespænd på tiårige statsobligationer over for 

tilsvarende tyske statsobligationer. Seneste observation er medio
september 2013. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
På trods af den seneste tids overvejende positive udvikling i 
euroområdet er der en vis risiko for en genopblussen af den 
europæiske statsgældskrise. Det kan i så fald give anledning 
til en noget svagere aktivitetsudvikling end ventet. Der er 
også en risiko for, at de internationale konjunkturer svækkes 
af en vækstnedgang i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, 
Indien og Kina) eller af en stigende oliepris i forbindelse 
med konflikten i Syrien. Hovedtræk af den internationale 
konjunkturvurdering fremgår af boks I.2. 
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Boks I.2 Hovedtræk af den internationale konjunkturvurdering 

Selvom de fremadrettede vækstudsigter for Danmarks samhandelspartnere er 
forbedrede siden foråret, er skønnet for samhandelspartnernes handelsvægtede 
BNP-vækst nedjusteret fra 1½ pct. til knap 1¼ pct. i 2013 i forhold til Dansk 
Økonomi, forår 2013. Vækstskønnet for 2014 er fastholdt på godt 2½ pct. Ned-
justeringerne på kort sigt skyldes især en svag aktivitetsudvikling i første kvartal. 
Vækstskønnene for 2015-16 er nedjusteret som følge af en nedjustering af det 
vurderede produktionspotentiale i flere samhandelslande. Vækstskønnene for 
2013-16 implicerer en gradvis reduktion af output gap i samhandelslandene.  
 
Den internationale konjunkturprognose bygger på en forventning om, at den euro-
pæiske statsgældskrise gradvist aftrappes de kommende år. Der er gennemført 
omfattende opstramninger i de enkelte lande og en række initiativer på europæisk 
plan med det formål at styrke tilliden til de offentlige finanser. Det kan dog ikke 
udelukkes, at mistilliden til de offentlige finanser igen tager til i styrke, hvilket i 
givet fald vil påvirke vækstudsigterne negativt. 
 
På baggrund af de aktuelle konjunkturudsigter og udmeldinger fra Den Euro-
pæiske Centralbank forventes den forestående pengepolitiske stramning at begyn-
de i 2015. For eurolandene forventes stramninger af finanspolitikken som angivet 
i stabilitetsprogrammerne fra foråret 2013. De negative vækstimpulser fra finans-
politikken vurderes dog at blive mindre i de kommende år set i forhold til de sene-
re år.  
 
Den amerikanske centralbank forventes gradvist at aftrappe de ekstraordinære 
obligationsopkøb, der går under betegnelsen QE3, over det kommende års tid. 
Den pengepolitiske rente skønnes fastholdt på det nuværende lave niveau det 
kommende års tid til halvandet, hvorefter der ventes at ske en gradvis forøgelse af 
den pengepolitiske rente. Der er betydelig usikkerhed om den amerikanske  
finanspolitik, idet der i efteråret ventes at blive behov for at hæve gældsloftet. 
Hvis der ikke kan indgås en politisk aftale herom – og det er erfaringsmæssigt 
ikke sikkert – vil der ske en abrupt finanspolitisk opstramning. 
 
For en mere uddybende beskrivelse af den internationale prognose henvises til 
Konjunkturnotat, Dansk Økonomi, efterår 2013, der kan fås ved henvendelse til 
De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Trods en stramning af finanspolitikken var væksten i ameri-
kansk økonomi pæn i første halvår. I første kvartal voksede 
BNP med 0,3 pct. (k/k), og i andet kvartal tiltog væksten til 
0,6 pct. (k/k). Det ventes, at amerikansk økonomi vokser 
med ca. 1¾ pct. i 2013 stigende til 3 pct. i 2015-16. Frem-
gangen i amerikansk økonomi skal ses i lyset af bedringen 
på såvel bolig- som arbejdsmarkedet. Fra andet kvartal 2011 
til andet kvartal 2013 steg de amerikanske boligpriser med 
knap 11 pct., og ledigheden har været støt faldende fra 10 
pct. i oktober 2009 til 7,3 pct. i august 2013. 
 
De positive vækstudsigter i USA indebærer, at BNP-
væksten forventes at blive mærkbart højere end den struktu-
relle vækst den kommende tid. Da en revision af national-
regnskabstallene samtidig har vist, at væksten var kraftigere 
i 2012 end hidtil antaget, tegner der sig et billede af, at 
output gap i USA kan være lukket inden for en toårig perio-
de. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med denne 
vurdering. Usikkerheden knytter sig blandt andet til størrel-
sen af de negative aktivitetseffekter, der må forventes som 
følge af den forestående stramning af såvel penge- som 
finanspolitikken. Allerede i efteråret er der risiko for en 
abrupt finanspolitisk opstramning, hvis ikke der indgås en 
politisk aftale om at hæve gældsloftet. Hvis den amerikan-
ske centralbank neddrosler de ekstraordinære obligations-
opkøb relativt hurtigt, kan det øge markedsrenterne. Op-
svinget i USA forekommer dog at være tilstrækkeligt robust 
til at modstå disse effekter.  
 
I euroområdet blev den tilbagegang, som har stået på siden 
slutningen af 2011, brudt af positiv vækst på 0,3 pct. (k/k) i 
andet kvartal 2013. Fremgangen blev drevet af kraftig vækst 
i både Tyskland og Frankrig. Billedet af en bedre udvikling 
i euroområdet understøttes af, at ledighedsstigningen i 
euroområdet, som har stået på siden 2008, ophørte i marts. 
På baggrund af den seneste tids mere positive udvikling og 
en styrkelse af konjunkturindikatorerne forventes fremgan-
gen i euroområdet at fortsætte i andet halvår. Tilbagegangen 
i 2012 og i første kvartal 2013 betyder, at den ventede 
fremgang i andet halvår kun giver anledning til en årsvækst 
på -¼ pct. i 2013. De følgende år skønnes væksten at stige 
til knap 1½ pct. i 2014 og omkring 2¼ pct. i 2015-16. Disse 
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vækstrater er noget over den strukturelle vækst særligt i 
2015-16. Vækstskønnene er dog ikke højere, end at output 
gap fortsat er mærkbart negativt i årene 2015-17. Den 
langtrukne normaliseringsfase skal blandt andet ses i sam-
menhæng med, at der fortsat er behov for finanspolitiske 
opstramninger i mange eurolande.  
 
Bruddet med den seneste tids tilbagegang i euroområdet 
hænger også sammen med en bedre udvikling i de krise-
plagede GIPS-lande (Grækenland, Italien, Portugal og 
Spanien). Efter en længere periode med negative vækstrater 
oplevede såvel Grækenland som Portugal en fremgang i 
BNP i andet kvartal, mens der kun var beskedne fald i BNP 
i Italien og Spanien. Der er også sket en bedring på GIPS-
landenes arbejdsmarkeder, hvor ledighedsstigningerne er 
ophørt eller aftaget i styrke, jf. figur I.31. Hertil kommer, at 
GIPS-landenes konjunkturindikatorer generelt er styrket 
siden efteråret 2012, hvor statsgældskrisen var på sit høje-
ste. Det gælder særligt forbruger- og erhvervstillidsindika-
torerne. De bedre vækstudsigter for GIPS-landene har et 
positivt tilbagespil på gældssituationen, da højere vækst 
trækker i retning af lavere underskud på den offentlige saldo 
i pct. af BNP og en lavere gældskvote. Sammen med finans-
politiske opstramninger kan dette bidrage til at øge tilliden 
til de offentlige finanser i de kriseplagede lande. 
 
 

Figur I.31 BNP og ledighed i GIPS-lande 
BNP 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2013. 
Kilde: EcoWin. 
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Det skal holdes for øje, at der fortsat er store underliggende 
problemer i GIPS-landene. Flere af landene lider stadig 
under eftervirkningerne af bristede boligbobler, og bolig-
priserne er faldende i alle landene. De faldende boligpriser 
lægger et nedadgående pres på husholdningernes formuer 
og presser banker med engagementer i boligsektoren. Dertil 
kommer, at der stadig udestår et betydeligt konsoliderings-
behov i GIPS-landenes offentlige sektorer, idet statsgælds-
kvoterne er høje og stigende, jf. figur I.32. De finans-
politiske opstramninger, som fortsat er nødvendige for på 
sigt at reducere gældskvoterne, vil også i de kommende år 
lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet. 
 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina (BRIK-landene) har 
oplevet meget kraftig vækst i en årrække, men der har været 
tendens til vækstnedgang på det seneste, jf. figur I.33. I 
Kina voksede BNP med 7,8 pct. i 2012, hvilket er lavt efter 
kinesiske forhold. OECD’s sammensatte konjunkturindika-
torer peger på, at den svagere udvikling i BRIK-landene vil 
fortsætte i andet halvår, men at væksten fortsat vil være 
markant højere end i de gamle industrinationer. BRIK-
landenes økonomier er blevet så store og integrerede i 
international handel og kapitalbevægelser, at en vækst-
afdæmpning i disse lande kan præge de internationale 
konjunkturer. 
 
 

Figur I.32 Boligpriser og offentlig gæld i GIPS-lande 
Boligpriser 
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Anm.: Seneste observation for boligpriserne er 1. kvartal 2013 for Italien og 2. kvartal 2013 for de
øvrige lande. De offentlige gældskvoter i 2013-14 er OECD’s fremskrivning. 

Kilde: EcoWin og OECD, Economic Outlook 93. 
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Figur I.33 BNP-vækst i BRIK-landene 
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Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2013 for Rusland og 2. kvartal

for de øvrige lande. 
Kilde: EcoWin og OECD. 

 
 
Vækstnedgangen i BRIK-landene skyldes i nogen grad en 
afsmittende effekt fra de senere års svage konjunktur-
situation i blandt andet euroområdet og USA, men inden-
landske forhold har formentlig også bidraget til den mere 
afdæmpede fremgang den seneste tid. Der er således en vis 
fare for, at de senere års høje vækst til dels kan have været 
udtryk for en uholdbar makroøkonomisk udvikling.  
 
De seneste måneder er der kommet fokus på balance-
problemer i blandt andet Kina og Indien. Indien har store 
underskud på såvel de offentlige finanser som betalings-
balancen og en forholdsvis høj inflation. Dette indikerer en 
vis overophedning af den indiske økonomi. I Kina er det 
navnlig den kraftige indenlandske kreditvækst, der har 
tiltrukket sig opmærksomhed, jf. figur I.34. Den kinesiske 
kreditvækst afspejler et meget stort investeringsomfang, der 
har bidraget til at holde Kinas økonomi oppe under de 
senere års afdæmpede udvikling i verdensøkonomien. Efter 
en afdæmpning af kreditvæksten gennem 2010-11 har 
kreditvæksten været stigende siden foråret 2012. Kredit-
væksten i Kina siden finanskrisen har givet anledning til 
bekymring om spekulativ adfærd i den finansielle sektor og 
opbygning af uhensigtsmæssigt store risici. I juli strammede 
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den kinesiske centralbank likviditetstildelingerne på penge-
markedet, hvilket fik pengemarkedsrenterne til kortvarigt at 
stige markant. Hensigten var formentlig at bremse banker-
nes kreditgivning.  
 
 
Figur I.34 Vækst i samlet kreditgivning i Kina 
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Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2013. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 93. 

 
 
Pengepolitikken efter krisen 
 
Centralbankerne i Europa og USA sænkede de pengepoliti-
ske renter kraftigt i 2008, jf. figur I.35. Ud over rentesænk-
ninger iværksatte flere af centralbankerne særlige likvidi-
tetsstøttetiltag. Disse tiltag sigtede mod at undgå en udtør-
ring af likviditeten på pengemarkedet og dermed et finan-
sielt kollaps, som kunne have ført til konkurser i også den 
sunde del af finanssektoren. Finanskrisens skadesvirkninger 
ville med stor sandsynlighed have været væsentligt større, 
hvis ikke centralbankerne havde lempet pengepolitikken 
kraftigt.  
 
Det er almindelig praksis, at centralbanker fører penge-
politik ved at styre likviditetssituationen på pengemarkedet 
via handel med værdipapirer eller ind- og udlånsfaciliteter 
for banksektoren. Med disse værktøjer kan centralbanken 
fastsætte en pengepolitisk rente, som er styrende for renter-
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ne på pengemarkedet, dvs. markedet for kortfristede lån. 
Pengemarkedsrenterne – og navnlig markedsaktørernes 
forventninger til de fremtidige pengemarkedsrenter – trans-
mitteres under normale omstændigheder videre til kapital-
markedsrenterne, dvs. renterne på langfristet banklån eller 
lån via udstedelse af værdipapirer som stats- og realkredit-
obligationer med længere løbetider. Ved at justere den 
pengepolitiske rente kan centralbanken derfor under norma-
le omstændigheder øve mærkbar indflydelse på de lange 
renter og dermed på den samfundsøkonomiske aktivitet. 
Sammenhængen mellem centralbankens pengepolitiske 
rente og den samfundsøkonomiske aktivitet betegnes den 
pengepolitiske transmissionsmekanisme.  
 
 
Figur I.35 Pengepolitiske renter 
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Anm.: Den pengepolitiske rente i euroområdet er ECB’s refinansierings-

rente, og den pengepolitiske rente i USA er FED’s øvre målsæt-
ning for renten på lån af bankreserver mellem banker på penge-
markedet. For Storbritannien er vist Bank of England’s (BoE’s) 
udlånsrente til banker på pengemarkedet. Seneste observation er
medio september 2013. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Centralbankernes rentesænkninger fra begyndelsen af 
finanskrisen i 2008 har sandsynligvis haft en betydelig 
positiv effekt, men for mange landes vedkommende var de 
hverken tilstrækkelige til at undgå et kraftigt økonomisk 
tilbageslag i 2009 eller til at sikre en hurtig genopretning af 
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økonomien. Det skyldes ikke en fejlagtig pengepolitisk 
reaktion, men at der er grænser for, hvor store effekter der 
kan opnås med konventionel pengepolitik.  
 
Blandt pengepolitikkens væsentligste begrænsninger er det 
forhold, at nominelle renter i udgangspunktet ikke kan blive 
negative. Årsagen er, at en investor altid kan holde sine 
midler i rede penge og derved opnå et afkast på nul pct., 
hvilket er bedre end at låne ud til en negativ rente. Renten 
har således en nedre grænse tæt på nul pct. Negative renter 
er dog mulige, idet en investor eksempelvis kan have en 
interesse i at lade låntager opbevare midlerne af sikkerheds-
hensyn. Sådanne forhold giver sjældent anledning til mere 
end moderat negative renter. I forbindelse med finanskrisen 
sænkede mange centralbanker deres pengepolitiske renter til 
meget lave niveauer tæt ved nulgrænsen. For disse central-
banker er mulighederne for at sænke de pengepolitiske 
renter yderligere derfor ganske beskedne.  
 
En anden væsentlig begrænsning for pengepolitikken er, at 
den pengepolitiske transmissionsmekanisme i nogle tilfælde 
kan have været svagere end før finanskrisen. En svag pen-
gepolitisk transmissionsmekanisme kan skyldes, at der 
blandt investorerne trods en aktuelt lav pengepolitisk rente – 
og eventuelt centralbankannonceringer om det modsatte – 
kan være en forventning om en snarlig pengepolitisk stram-
ning. I så fald vil effekten på de lange renter af en sænkning 
af den pengepolitiske rente være lille.  
 
Endelig kan centralbankens evne til at presse de lange renter 
ned mod et ønsket niveau også begrænses af ustabile risiko-
præmier på kapitalmarkederne. Stigende risikopræmier er 
sandsynligvis forklaringen på, at renterne på blandt andet 
italienske og spanske statsobligationer er steget i perioder, 
hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) har fastholdt de 
pengepolitiske renter på et lavt niveau. 
 
Den svage konjunkturgenopretning i årene efter 2009 har 
givet anledning til et ønske om yderligere pengepolitisk 
stimulans. Grundet den konventionelle pengepolitiks be-
grænsninger har centralbankerne benyttet sig af ukonven-
tionelle pengepolitiske tiltag. Disse tiltag har bestået i 
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likviditetsstøtte, dvs. ekstraordinære lånefaciliteter til bank-
sektoren, kvantitative lempelser og eksplicit annoncering af 
retningslinjer for den fremtidige pengepolitik. 
 
Eksplicitte retningslinjer for den fremtidige pengepolitik, 
der er et forholdsvis nyt fænomen, sigter mod at styrke den 
pengepolitiske transmission. I december 2012 offentliggjor-
de den amerikanske centralbank (FED) eksplicitte retnings-
linjer for den fremtidige pengepolitik. FED annoncerede at 
have til hensigt at holde den pengepolitiske rente på mellem 
0 og 0,25 pct., så længe ledigheden er over 6,5 pct. (aktuelt 
niveau er 7,3 pct.), og inflationen ventes at holde sig under 
2,5 pct. på mellemlang sigt. For nylig har også den britiske 
centralbank, Bank of England (BoE), taget eksplicitte 
retningslinjer for den fremtidige pengepolitik i brug. Lige-
som FED har BoE betinget sine annonceringer om pengepo-
litikken på udviklingen i konjunktursituationen. På det 
seneste har også ECB bevæget sig i retning af at benytte 
eksplicitte retningslinjer, idet ECB har meddelt at have til 
hensigt at fastholde de pengepolitiske renter på det nuvæ-
rende lave niveau eller endnu lavere i “en længere periode”. 
 
Kvantitative lempelser søger at påvirke kapitalmarkeds-
renterne uden om den traditionelle pengepolitiske transmis-
sionskanal. Ved en kvantitativ lempelse foretager central-
banken opkøb af kapitalmarkedsaktiver, eksempelvis stats- 
og realkreditobligationer, fra den private sektor. Kvantitati-
ve lempelser har en direkte effekt på renterne i de markeds-
segmenter, hvorfra centralbanken foretager opkøb, men kan 
give anledning til et mere bredt funderet rentefald. Det 
skyldes, at investorerne som følge af de nye priser efter-
følgende foretager handler, som spreder rentefaldet. Kvanti-
tative lempelser giver mulighed for, at centralbanken kan 
påvirke kapitalmarkedsrenterne, selv hvis pengemarkeds-
renten er tæt på nul, eller transmissionen til kapitalmarkeds-
renterne er svag. 
 
Kvantitative lempelser er blevet benyttet i stort omfang i 
USA og Storbritannien, jf. boks I.3. Den omfattende brug af 
kvantitative lempelser i navnlig stats- og realkreditobligati-
onsmarkederne har sandsynligvis medvirket til at reducere 
markedsrenterne, jf. figur I.36. Se også Nationalbanken 
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(2013). Opkøbsprogrammerne har dermed bidraget til at 
imødekomme ønsket om en ekstraordinær pengepolitisk 
stimulans i de senere år. 
 
 

Figur I.36 Pengepolitiske renter og markedsrenter 
USA 
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Anm.: Den pengepolitiske rente i USA er FED’s øvre målsætning for renten på lån af bankreserver
mellem banker på pengemarkedet. Den pengepolitiske rente i Storbritannien er Bank of Eng-
land’s (BoE’s) udlånsrente til banker på pengemarkedet. Seneste observation for de penge-
politiske renter og statsobligationsrenter er medio september 2013. Seneste observation for 
realkreditrenter er medio september 2013 for USA og august for Storbritannien. 

Kilde: EcoWin. 
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Boks I.3 Kvantitative lempelser i USA og Storbritannien 

Den amerikanske centralbank (FED) har foretaget kvantitative lempelser af fore-
løbigt tre omgange siden 2008. Under de tre programmer, der går under betegnel-
serne QE1, QE2 og QE3 (QE for “Quantitative Easing”), har FED opkøbt primært 
stats- og realkreditobligationer med længere løbetider. Det seneste opkøbs-
program, QE3, blev iværksat i september 2012, hvor FED annoncerede opkøb af 
realkreditobligationer for 40 mia. dollar månedligt. I januar 2013 blev opkøbet 
hævet til 85 mia. dollar månedligt. Ved siden af opkøbsprogrammerne har FED 
systematisk solgt ud af sin beholdning af obligationer med kort løbetid og købt 
obligationer med lang løbetid for at øge den gennemsnitlige løbetid på sin porte-
følje. Dette program går under betegnelsen “Operation Twist”. Det fremgår af 
FED’s balance, at de gennemførte kvantitative lempelser har øget centralbankens 
beholdning af stats- og realkreditobligationer betragteligt. Denne stigning er den 
primære årsag til stigningen i FED’s balancesum fra godt 5 pct. af BNP i 2007 til 
godt 20 pct. af BNP i 2013, jf. figur A. 
 
Ligesom FED har den britiske centralbank, Bank of England (BoE), foretaget 
kvantitative lempelser i betydeligt omfang siden krisen. BoE annoncerede sit 
opkøbsprogram i marts 2009. Opkøbsprogrammet har bestået af løbende opkøb i 
primært statsobligationsmarkedet, hvilket er hovedårsagen til, at BoE har øget sin 
balancesum fra godt 5 pct. af BNP før krisen til godt 25 pct. i 2013, jf. figur B. 
BoE har dermed opkøbt knap en fjerdedel af den samlede offentlige gæld, som 
udgjorde knap 105 pct. af BNP i 2012. 
 
 
Figur A FED’s balance                           Figur B BoE’s balance 
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Anm.: Seneste observation er september 2013. Balancesummen er værdien af de samlede aktiver. 

De øvrige aktiver på centralbankens balance er blandt andet pengepolitiske udlån.  
Kilde: EcoWin. 
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Kvantitative lempelser er forbundet med risici. Når central-
banken opkøber obligationer, stiger kurserne. Dette inde-
bærer lavere renter, hvilket er formålet med opkøbet. Det 
lave renteniveau kan imidlertid have negative afledte effek-
ter. Eksempelvis reducerer lave realkreditrenter boligfinan-
sieringsomkostningerne og kan derfor medvirke til at igang-
sætte en selvforstærkende boligprisstigning, der driver 
boligpriserne ud af trit med de underliggende økonomiske 
forhold. Et lavt renteniveau på obligationsmarkederne kan 
desuden bevirke, at investorerne søger mod andre kapital-
markeder, herunder aktiemarkederne, og dermed byder 
kurserne på disse aktiver op mod uholdbare niveauer. Kvan-
titative lempelser kan på denne vis give anledning til en 
mere risikobetonet adfærd på de finansielle markeder, 
hvilket kan reducere den finansielle stabilitet. Denne pro-
blemstilling vedrører for så vidt også en lempelig konven-
tionel pengepolitik, men kan forstærkes ved brug af kvanti-
tative lempelser.  
 
På længere sigt indebærer kvantitative lempelser en øget 
inflationsrisiko. Når centralbanken betaler for de opkøbte 
aktiver med penge, øges banksektorens pengebeholdning. 
Hvis banksektoren vælger at øge udlånet til husholdninger 
og virksomheder frem for at holde de ekstra midler i reser-
ve, øges pengebeholdningen i samfundet. Det kan over tid 
presse varepriser og lønninger i vejret, dvs. skabe inflation. 
Aktuelt er der dog ikke tegn på, at de kvantitative lempelser 
er ved at omsætte sig i forøget inflation. Desuden har cen-
tralbankerne flere værktøjer til at begrænse pengemængden 
og dermed inflationen, hvis denne skulle stige. Central-
banken kunne således sælge de opkøbte aktiver tilbage til 
banksektoren eller begrænse de pengepolitiske udlån.  
 
De underliggende faremomenter ved de kvantitative lempel-
ser og den generelt lempelige pengepolitik nødvendiggør en 
gradvis forøgelse af de pengepolitiske renter og en nedbrin-
gelse af centralbankernes balancer i takt med det foreståen-
de konjunkturopsving. Dette vil nødvendigvis lægge et 
nedadgående pres på kurserne på de opkøbte aktiver og 
dermed et opadgående pres på renterne. Denne pengepoliti-
ske stramning kan blive en vanskelig manøvre for central-
bankerne, da mange hensyn skal balanceres.  
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Den pengepolitiske stramning skal afstemmes med konjunk-
turudviklingen. Da stramningen af pengepolitikken vil virke 
dæmpende på samfundsaktiviteten, er det væsentligt, at 
denne doseres, så mulighederne for et fremtidigt opsving 
ikke undermineres. Samtidig skal den lempelige penge-
politik tilbagerulles hastigt nok til, at skadesvirkningerne på 
de finansielle markeder i form af blandt andet prisbobler 
begrænses, og en inflationsacceleration undgås. Central-
bankernes manøvrerum er samtidig begrænset af hensynet 
til den finansielle stabilitet. Stigende pengepolitiske renter 
og begrænsning eller tilbagerulning af kvantitative lempel-
ser vil føre til stigende kapitalmarkedsrenter og kursfald på 
værdipapirer. Disse kan bringe solvensen i svagt kapitali-
serede banker under pres. Den forestående pengepolitiske 
stramning skal derfor afstemmes med udviklingen i den 
finansielle sektor og det forhåndenværende beredskab til at 
håndtere nødlidende banker. Der gælder en lignende pro-
blemstilling for centralbanker i lande, som lider under en 
stor statsgæld, og hvor der er mistillid til de offentlige 
finanser. Et stigende renteniveau som følge af en penge-
politisk stramning vil forværre finansieringsproblemerne, da 
rentebyrden på statsgælden vil vokse i takt med, at denne 
må refinansieres til højere renter.  
 
I lande som USA og Storbritannien er problemstillingen i 
relation til de offentlige finanser forstærket af, at central-
bankerne har foretaget betydelige opkøb i statsobligations-
markederne. Centralbankopkøb af statsobligationer beteg-
nes som (indirekte) monetær finansiering, da opkøbene 
indebærer, at statsgæld svarende til de opkøbte obligationer 
finansieres af en øget pengemængde. Opkøb af statsobliga-
tioner fra centralbankens side letter derfor presset på de 
offentlige finanser. Når de kvantitative lempelser i stats-
obligationsmarkederne ophører, eller centralbankerne 
begynder at sælge ud af tidligere opkøbte statsobligationer, 
vil presset på de offentlige finanser igen øges. Dette øger de 
i forvejen betydelige finanspolitiske udfordringer i såvel 
USA som Storbritannien. Den offentlige gæld udgjorde for 
begge landes vedkommende omkring 105 pct. af BNP i 
2012. Hvis centralbankerne ikke nedbringer beholdningen 
af statsobligationer, er der imidlertid en risiko for, at den 
finanspolitiske disciplin svækkes, og at der sker en uhen-
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sigtsmæssig udskydelse af konsolideringen af de offentlige 
finanser.  
 
ECB har ikke foretaget kvantitative lempelser i statsobliga-
tionsmarkederne i nær samme omfang som centralbankerne 
i USA og Storbritannien, jf. boks I.4. De kvantitative lem-
pelser, som ECB har foretaget, letter heller ikke presset på 
de offentlige finanser for de pågældende eurolande på 
samme måde som i USA og Storbritannien. Det skyldes, at 
ECB er ejet af eurolandene i fællesskab. Derfor vil ydelsen 
på den af ECB opkøbte statsobligation kun delvis tilfalde 
det pågældende euroland selv, når betalingsforpligtelserne 
indfries, da landet kun er medejer af ECB.  
 
Der er imidlertid sket en betragtelig stigning i ECB’s penge-
politiske udlån siden finanskrisen som følge af en udvidelse 
af de eksisterende lånefaciliteter. De udvidede lånefacilite-
ter består blandt andet i en ændret praksis ved de regelmæs-
sige likviditetstildelinger (Main Refinancing Operations, 
MRO’er). Siden oktober 2008 er der blevet ydet fuld likvi-
ditet til en fast, lav rente mod tidligere et fastsat udbud og 
markedsbestemt rente. Desuden har ECB via sine lang-
fristede likviditetstildelinger (Longer-Term Refinancing 
Operations, LTRO’er) ad to omgange ekstraordinært ydet 
lån med en løbetid på tre år til samme rente som ved 
MRO’er.  
 
ECB’s ekstraordinære udlån har forsynet bankerne med 
likviditet, som de blandt andet har benyttet til at opkøbe 
kapitalmarkedsaktiver herunder statsobligationer. ECB’s 
ekstraordinære udlån har derfor effekter, som har visse 
ligheder med kvantitative lempelser. Fremgangsmåden har 
dog ikke helt samme direkte effekt på udvalgte kapital-
markedssegmenter, og ECB overtager ikke ejerskabet til de 
pågældende værdipapirer (medmindre der sker mislig-
holdelse af udlånet). En normalisering af bankernes låne-
vilkår hos ECB må derfor forventes at øge statsobligations-
renterne, når de pengepolitiske udlån og dermed ECB’s 
balance nedbringes. 
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Boks I.4 Kvantitative lempelser i euroområdet 

ECB har foretaget kvantitative lempelser ad to omgange siden 2009. Det første 
opkøbsprogram, Covered Bond Purchase Programme (CBPP), blev iværksat i maj 
2009, hvor ECB opkøbte erhvervsobligationer. I maj 2010 blev programmet sup-
pleret med Securities Market Programme (SMP), som indeholdt opkøb af primært 
statsobligationer fra eurolandene. Under CBPP og SMP har ECB opkøbt obliga-
tioner for en samlet værdi svarende til ca. 3 pct. af euroområdets BNP. I septem-
ber 2012 annoncerede ECB et nyt opkøbsprogram for statsobligationer, Outright 
Monetary Transactions (OMT), men der er endnu ikke foretaget opkøb under 
OMT. Opkøbsprogrammerne har bidraget til at øge ECB’s værdipapirbeholdning 
med ca. 5 pct. af BNP. ECB har således benyttet kvantitative lempelser i noget 
mindre omfang end FED og BoE. ECB’s balancesum er dog øget ganske betragte-
ligt siden 2007, jf. figur A. Dette skyldes i høj grad en stigning i pengepolitiske 
udlån i forbindelse med de ekstraordinære udlånsfaciliteter. 
 
 

Figur A ECB’s balance 
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Anm.: Seneste observation er september 2013. Blandt de øvrige aktiver på ECB’s balance er penge-

politiske udlån. ECB’s balance er påvirket af en regnskabsmæssig omklassificering, som 
øgede beholdningen af værdipapirer ved udgangen af 2008. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
I takt med den forventede genopretning af økonomien i 
euroområdet vil ECB skulle stramme pengepolitikken ved 
at hæve de pengepolitiske renter og afvikle de ekstraordi-
nære pengepolitiske udlån. Dette er nødvendigt af hensyn til 
de risikomomenter, som en langvarig lempelig pengepolitik 
indebærer. Desuden vil en genopretning af euroområdets 
økonomi øge inflationspresset, så der kan opstå konflikt 
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med ECB’s pengepolitiske målsætning om en inflation på 
knap 2 pct. på mellemlang sigt.  
 
Den forestående pengepolitiske stramning kan blive en 
vanskelig balancegang for ECB. Særligt efter 2008 har der 
været betydelige forskelle i konjunkturudviklingen på tværs 
af eurolandene. Dette har medført en betydelig variation i 
det aktuelle kapacitets- og inflationspres. Forskellene er 
særlig udtalte mellem på den ene side GIPS-landene og på 
den anden side blandt andre Tyskland. Denne asymmetri er 
en udfordring for ECB, der kun kan implementere én pen-
gepolitik, som må tilrettelægges ud fra et hensyn til euro-
området under ét. Når kapacitets- og inflationspresset 
varierer betragteligt fra land til land, vil en given penge-
politik opleves for lempelig i nogle eurolande og for stram i 
andre eurolande. Et opsving i blandt andre Tyskland, der 
øger inflationen og inflationsforventningerne, kan tvinge 
ECB til at reagere med en strammere pengepolitik af hensyn 
til inflationsmålsætningen. Den strammere pengepolitik vil 
vanskeliggøre genopretningen i de kriseplagede GIPS-lande 
og kan i værste fald føre til en genopblussen af den euro-
pæiske statsgældskrise. En stramning af ECB’s pengepolitik 
kan også true solvensen i svagt kapitaliserede banker i 
euroområdet. 
 
Samlet set er der tegn på bedring i den internationale øko-
nomi, og det er vurderingen, at de pengepolitiske lempelser 
har været hensigtsmæssige. Men der udestår en betydelig 
stramning af pengepolitikken i de kommende år i såvel 
USA som Europa. Dette indebærer en risiko for såvel 
banker, der er svagt kapitaliserede, som lande med svage 
offentlige finanser. Dette udgør en reel risiko for, at den 
forestående genopretning af de internationale konjunkturer 
trækkes ud.  
 
 
 
 
 
 
 
 

… men kan blive  
en vanskelig 
balancegang 
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I.5 Produktivitet og værdiskabelse 
 
Danmarks Statistik reviderede i slutningen af juni ekstra-
ordinært antal beskæftigede og præsterede timer i national-
regnskabet.4 Revisionen indebar en markant nedjustering af 
niveauet for antal præsterede timer i perioden 1966-2012,  
jf. figur I.37. Revisionen har et omfang, der svarer til, at 
beskæftigelsen er reduceret med mere end 150.000 fuldtids-
personer. 
 
 
Figur I.37 Antal præsterede timer 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Nedrevisionen af antal præsterede timer indebærer en 
oprevision af timeproduktiviteten (målt som BNP pr. ar-
bejdstime) i forhold til tidligere opgørelser, idet BNP ikke 
er blevet revideret. Timeproduktiviteten er oprevideret med 
gennemsnitligt 5,5 pct. årligt i perioden 1966-2006 og ca.  
8 pct. årligt i perioden 2007-12. De senere år er det dermed 
ikke kun niveauet, men også væksten i produktiviteten, der 
er oprevideret, jf. figur I.38. 

 
4) Revisionen skete som en følge af en hovedrevision af arbejdstids-

regnskabet, der er nationalregnskabets hovedkilde til beskæftigel-
se, løn og præsterede timer. Arbejdstidsregnskabet har siden 2008 
anvendt eIndkomst som datakilde. Se Danmarks Statistik: “Eks-
traordinær revision af løn, beskæftigelse og timer”, 28. juni 2013. 
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Figur I.38 Revision af timeproduktivitet 
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Anm.: Den relative forskel er vist som produktiviteten efter revisionen i

forhold til produktiviteten før revisionen. Et stort tal afspejler
dermed en stor oprevision. Da søjlernes højde er voksende, ses 
det, at oprevisionen er størst de seneste år. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, og egne beregninger. 

 
 
Efter revisionen er den danske timeproduktivitet i gennem-
snit vokset 0,9 pct. årligt siden 1995 mod 0,8 pct. årligt over 
samme periode før revisionen. Der er ikke umiddelbart stor 
forskel på de årlige vækstrater før og efter revisionen, men 
de ændrede vækstrater siden 1995 akkumulerer frem til 
2012 op, så produktivitetsniveauet med de nye vækstrater er 
2 pct. højere i 2012 end med de gamle vækstrater. 
 
 
 

 
Oprevisionen af væksten i timeproduktiviteten de seneste år 
er dog for lille til at ændre på billedet af, at den danske 
produktivitetsvækst er svagere end i en række sammen-
lignelige OECD-lande. Blandt de betragtede lande er det 
kun Italien, Spanien og Belgien, der har oplevet svagere 
produktivitetsvækst over perioden 1995-2012, jf. figur I.39.5  
 

 
5) I Dansk Økonomi, efterår 2010 blev landene udvalgt, således at 

alle OECD-lande (bortset fra Norge og Luxembourg), der i 2008 
havde et BNP pr. indbygger på et niveau svarende til gennemsnit-
tet i EU15 eller over, var inkluderet. I dette afsnit inkluderes den 
samme gruppe af lande. 

Produktivitets-
vækst fortsat  
svag … 

… i international 
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Figur I.39 Årlig timeproduktivitetsvækst, 1995-2012 
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Anm.: Den danske serie er beregnet på baggrund af timetal fra Dan-

marks Statistik. DNK* er efter revisionen, og DNK** er før
revisionen. 

Kilde: OECD, Productivity Database, og Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
 
Den svage danske produktivitetsvækst reducerer alt andet 
lige, hvis den fortsætter, mulighederne for velstandsmæssig 
fremgang i Danmark. Timeproduktiviteten fortæller dog 
kun en del af historien om, hvor meget værdi der skabes pr. 
arbejdstime. Den samlede værdiskabelse afhænger både af, 
hvor mange varer der produceres pr. time og af, hvor meget 
varerne kan sælges for, jf. boks I.5. I det omfang danske 
virksomheder er i stand til at opnå højere stigninger i salgs-
prisen end tilsvarende udenlandske virksomheder, vil pro-
duktivitetsudviklingen undervurdere væksten i den værdi-
skabelse, der har fundet sted. Tages der højde for disse 
prismæssige gevinster, placerer Danmark sig bedre, end når 
der blot kigges på produktivitetsvæksten, særligt efter 
timerevisionen. Væksten i værdiskabelsen pr. time var 
således i perioden 1995-2012 på et internationalt set gen-
nemsnitligt niveau omkring det finske, britiske og tyske,  
jf. figur I.40. 
 
 

… men vækst i 
værdiskabelse  
pr. time på 
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Boks I.5 Produktivitet, værdiskabelse og velstand 

Produktivitet angiver, hvor meget der kan produceres med en given mængde res-
sourcer, såsom kapital, arbejdskraft og uddannelse. Et ofte anvendt mål for pro-
duktiviteten i samfundet er timeproduktiviteten, der angiver, hvor meget der pro-
duceres pr. arbejdstime. Målet er en relevant størrelse ved vurdering af effektivi-
teten i et samfund, men er ikke et perfekt mål, da der ikke tages højde for eksem-
pelvis størrelsen af kapitalapparatet eller arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. 
Ligeledes tager målet ikke højde for, hvor høj en pris en virksomhed kan opnå på 
det producerede. En højere timeproduktivitet muliggør et højere velstandsniveau 
(målt som højere indkomst pr. capita), men også en række andre faktorer har be-
tydning for et lands velstandsniveau. Indkomsten pr. dansker afhænger således af: 
 

1) formueforhold og nettoafkast herpå 
2) beskæftigelsesfrekvensen 
3) den gennemsnitlige arbejdstid 
4) hvor meget output der kan skabes pr. time 
5) prisen på output 

 
I en velstandsanalyse er alle ovenfor nævnte faktorer relevante. I dette afsnit, hvor 
der er fokus på effektiviteten pr. arbejdstime, er det imidlertid kun punkt 4 og 5, 
der er relevante. 
 
Værdiskabelsen pr. arbejdstime er givet ved produktet af produktiviteten (punkt 
4) og prisen på output (punkt 5).  
 

 
 
Den gennemsnitlige vækstrate i produktiviteten indikerer, at 
Danmark halter efter en lang række af de lande, vi normalt 
sammenligner os med. En lav dansk produktivitetsvækst er 
dog ikke ensbetydende med, at Danmark har et produktivi-
tetsproblem. Produktivitetsproblemet opstår først i det 
tilfælde, at Danmark er mindre produktiv end sammenligne-
lige lande og samtidig oplever for svag produktivitetsvækst 
til at indhente de mest produktive lande. Ud fra en vel-
standsbetragtning er det derfor vigtigt også at se på niveauet 
for den samlede værdiskabelse frem for alene på væksten i 
værdiskabelsen pr. arbejdstime og i produktiviteten. 

Niveauet for 
værdiskabelsen 
det interessante  
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Figur I.40 Årlig vækst i værdiskabelse pr. time, 1995-
2012 
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Anm.: Den danske serie er beregnet på baggrund af timetal fra Dan-

marks Statistik. DNK* er årlig vækst i købekraftskorrigeret BNP 
pr. time efter revisionen, og DNK** er før revisionen. 

Kilde: OECD, Productivity Database, og Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
 
Lande med et relativt lavt produktivitetsniveau har mulig-
hed for at lære af mere produktive lande og har dermed 
større potentiale for at opnå højere produktivitetsvækst og 
dermed højere vækst i værdiskabelsen pr. time. Der vil 
derfor være en tendens til, at relativt fattige lande oplever 
højere vækst i værdiskabelsen – en proces, der betegnes 
konvergens. Gennem denne proces kan lande, der i øvrigt 
minder om hinanden, derfor forventes at bevæge sig mod 
omtrent samme velstandsniveau over tid. Derfor har det 
relative velstandsniveau betydning for fortolkningen af en 
given vækstrate i værdiskabelsen. 
 
Dansk værdiskabelse i en international sammenligning 
 
I Dansk Økonomi, efterår 2010 blev udviklingen i den 
danske værdiskabelse pr. time sammenlignet med udviklin-
gen i en række sammenlignelige lande. Konklusionen var, at 
Danmark siden midten af 1990’erne havde oplevet relativt 
lav vækst i værdiskabelsen pr. time i forhold til en række af 
disse lande. Udviklingen kunne tolkes som et udtryk for 

Konvergens 

Tegn på dansk 
divergens i Dansk 
Økonomi, efterår 
2010 
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konvergens i de tilfælde, hvor den danske værdiskabelse pr. 
time i forvejen lå over den udenlandske. I en række tilfælde 
tabte Danmark dog terræn i forhold til lande, der i forvejen 
var mere produktive, herunder USA, Sverige, Frankrig og 
Tyskland. Det nye danske produktivitetsniveau har til dels 
ændret denne konklusion, idet lande, vi før divergerede fra, 
er lande, vi nu konvergerer mod, jf. nedenfor. 
 
Ved internationale sammenligninger af BNP pr. time er det 
nødvendigt at tage højde for, at prisniveauerne kan påvirkes 
af bl.a. midlertidige udsving i valutakurserne, som ikke kan 
tages som udtryk for ændringer i værdiskabelsen. I inter-
nationale sammenligninger købekraftskorrigeres værdi-
skabelsen derfor for at reducere indflydelsen fra sådanne 
faktorer, jf. boks I.6. 
 
Før revisionen af det danske timetal lå det danske BNP pr. 
arbejdstime i 2012 på et internationalt set moderat niveau, 
nemlig på en syvendeplads blandt de her betragtede 19 
lande, jf. figur I.41. Når der tages højde for revisionen, 
rykker Danmark imidlertid op og placerer sig i 2012 på en 
femteplads. Hver beskæftiget dansker skabte i 2012 ca. 58 
dollar pr. arbejdstime. Dette blev blandt de betragtede lande 
kun overgået af Irland, Belgien, USA og Holland. Afstan-
den op til nummer to, Belgien, er endvidere ganske lille. 
Irland har et højt BNP pr. indbygger som følge af store 
udenlandske investeringer, og en stor del af værdiskabelsen 
vil dermed tilfalde udenlandske investorer. Bruttonational-
indkomsten (BNI) tager højde for disse strømme til udlandet 
og måler således den indkomst, der tilfalder borgerne i 
landet. BNI er dermed et bedre mål for velstand end BNP, 
særligt når der, som i Irland, befinder sig en stor mængde 
udenlandsk ejet kapital. Dette afsnit fokuserer dog på den 
værdiskabelse, der finder sted i det pågældende land frem 
for på fordelingen af ejerskabet til de skabte værdier, og 
fokus er derfor på BNP. 
 
 

Købekrafts-
korrektion 
nødvendig 

Dansk BNP pr. 
time på en 
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Boks I.6 Købekraftskorrektion 

Når velstand og værdiskabelse skal sammenlignes i to lande, er det nødvendigt at 
opgøre værdier i samme målestok, f.eks. amerikanske dollar. Som udgangspunkt 
er det forventeligt, at priser på identiske varer er de samme i alle lande. 
 
I det omfang, at prisen på danske varer omregnet til dollar er højere end prisen på 
tilsvarende amerikanske varer, f.eks. som følge af midlertidige udsving i valuta-
kursen, vil fortolkningen være, at danske kroner er overvurderet i forhold til dollar 
snarere end, at værdiskabelsen i Danmark er højere end USA. Derfor er det nød-
vendigt at foretage en såkaldt købekraftskorrektion af BNP, hvorved der tages 
højde for forskelle i indkomstens købekraft mellem lande. 
 
Korrektion af BNP i værdi 
Købekraftskorrektionen af BNP i værdi foretages ved hvert år at korrigere med 
OECD’s købekraftsfaktor, som måles i national valuta pr. dollar. Prisudviklingen 
bag denne beregning er baseret på prisen på en kurv og tjenester, der afspejler 
efterspørgslen i OECD-landene, og der indgår såvel forbrugs- som investerings-
goder i kurven. Kurven er ens på tværs af lande. Værdiskabelsen pr. time opgjort i 
købekraftskorrigerede dollar kan herefter beregnes ved at sætte det købekraftskor-
rigerede BNP i forhold til antallet af arbejdstimer. 
 
Korrektion af realt BNP 
Ønsker man i stedet at sammenligne niveauer for timeproduktiviteten, dvs. realt 
BNP pr. arbejdstime, foretages købekraftskorrektionen af realt BNP på baggrund 
af et basisår. Herved normeres den mængdemæssige produktion således, at den i 
basisåret er lig den værdimæssige produktion, hvilket også betyder, at den relative 
produktion pr. time i basisåret mellem to lande er den samme, hvad enten denne 
opgøres i værdier eller i mængder. Denne type købekraftskorrektion anvendes 
imidlertid ikke i nærværende analyse. Timeproduktivitetsvækstrater vil være upå-
virkede af denne korrektion, eftersom niveauerne skaleres med en konstant faktor. 
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Figur I.41 BNP i værdi pr. arbejdstime, 2012 
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Anm.: De danske værdier er beregnet på baggrund af timetal fra Dan-

marks Statistik. DNK* er købekraftskorrigeret BNP pr. time efter
revisionen, og DNK** er før revisionen.  

Kilde: OECD, Productivity Database, og Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
 
Usikkerhed ved produktivitetssammenligninger 
 
Internationale sammenligninger af værdiskabelse pr. time 
og produktivitet er behæftet med betydelig usikkerhed, hvad 
enten man betragter vækstrater eller niveauer. Dels er der 
generel usikkerhed i opgørelsen af nationalregnskaber, og 
revisioner heri kan føre til revisioner af både vækstrater og 
niveau. Dels er der en mere specifik usikkerhed knyttet til 
især tre elementer, der anvendes i beregningen af produk-
tivitet og værdiskabelse pr. time, jf. tabel I.3.  
 
I produktivitetsberegningen anvendes realt BNP. Det er 
derfor nødvendigt at foretage en pris-/mængde-opsplitning 
af BNP i løbende priser. Denne opdeling vanskeliggøres af, 
at det kan være svært at identificere kvalitetsforbedringer. 
Hvis der ikke tages korrekt højde for, at en prisstigning 
skyldes kvalitetsforbedringer, vil det opgjorte reale BNP 
være for lavt. Denne usikkerhed vedrører dermed udeluk-
kende opgørelsen af den reale produktivitet, både i niveau 
og i vækstrater, men påvirker ikke den målte værdiskabelse. 
 

Tre elementer af 
usikkerhed: 

1. Pris-/mængde- 
split 
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Ved internationale sammenligninger af såvel produktivitet 
som værdiskabelse er det nødvendigt at foretage en købe-
kraftskorrektion. Købekraftskorrektionen introducerer usik-
kerhed i sammenligningen af både værdiskabelse pr. time 
og timeproduktivitet i det omfang, der ikke korrekt tages 
højde for, at et højere prisniveau, og dermed umiddelbar 
værdiskabelse i et land, kan skyldes eksempelvis dårlig 
konkurrence snarere end bedre kvalitet i varerne. Usikker-
heden vedrører derimod ikke sammenligningen af de reale 
produktivitetsvækstrater, idet købekraftskorrektion her ikke 
er nødvendig, jf. boks I.6.  
 
Internationale sammenligninger vanskeliggøres endvidere 
af, at der anvendes forskelligartede kilder til opgørelse af 
antal erlagte timer i nationalregnskaberne, hvilket også er 
fremført af eksempelvis Produktivitetskommissionen 
(2013). I det omfang der er betydelig forskel landene imel-
lem på metoden, hvormed timebeskæftigelsen opgøres, 
medfører det en skævhed i sammenligningen af time-
niveauerne og dermed i niveauerne for produktivitet og 
værdiskabelse pr. time. Vækstraterne i begge dele må dog 
formodes at være væsentligt mindre påvirkede af denne 
problemstilling.  
 
 
Tabel I.3 Usikkerhedselementer ved international 

sammenligning af timeproduktivitet og 
værdiskabelse pr. time 

 Produktivitet Værdiskabelse 
 Niveau Vækst Niveau Vækst 
Pris-/mængdesplit x x 0 0 
Købekraftskorrektion x 0 x x 
Opgørelse af timebe-
skæftigelse x 0 x 0 

Anm.:  “x” angiver, at elementet i nævneværdig grad kan give usikker-
hed i den internationale sammenligning, og “0” angiver, at det
potentielle usikkerhedselement ikke påvirker opgørelsen i 
nævneværdig grad. 

 
 

2. Købekrafts-
korrektion 

3. Timeopgørelsen 
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Dette afsnit er baseret på data fra OECD’s Productivity 
Database, som i vid udstrækning bygger på timebeskæfti-
gelse fra de respektive landes nationalregnskaber. OECD 
offentliggør relative værdiskabelsesniveauer på baggrund af 
disse data, og tallene danner dermed grundlag for en række 
internationale sammenligninger. OECD’s Economic Out-
look offentliggør også internationale beskæftigelses- og 
timetal baseret på Labour Force Statistics. Anvendelsen af 
disse tal ændrer på de eksakte relative størrelser, men Dan-
marks internationale position, som den beskrives i det 
følgende, er overordnet set robust over for anvendelsen af 
disse data. Tilsvarende er den overordnede konklusion i 
afsnittet robust over for anvendelsen af Produktivitets-
kommissionens metode, jf. boks I.7. 
 
 
 
 
 
 

Analysen robust 
over for brug af 
alternative 
timeniveauer 
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Boks I.7 International sammenligning af arbejdstimer 

Sammenligningen af antal arbejdstimer på tværs af lande er behæftet med betyde-
lig usikkerhed. Årsagen er, at der i eksempelvis OECD’s statistikker benyttes 
forskellige kilder og metoder til indsamling af data for timebeskæftigelsen. I 
Danmark baseres nationalregnskabstallene på detaljerede registerdata fra indbe-
retninger til eIndkomst, mens andre lande f.eks. anvender spørgeskemaundersø-
gelser. Herudover kan metodeændringer i de enkelte lande medføre markante 
revisioner af timeniveauet, hvilket det danske eksempel illustrerer. Produktivitets-
kommissionen (2013) har på baggrund af kildeforskellene anbefalet, at man ikke 
sammenligner niveauet for timebeskæftigelsen på tværs af lande på baggrund af 
nationalregnskaberne. 
 
I dette afsnit anvendes OECD’s Productivity Database som kilde, da denne danner 
grundlag for OECD’s egne beregninger af landenes relative placeringer med hen-
syn til købekraftskorrigeret nominelt BNP pr. arbejdstime, og da den udgør den 
officielle internationale statistik på området. Produktivitetskommissionen (2013) 
har forsøgt at konstruere mere sammenlignelige timeniveauer i 2002 baseret på 
arbejdskraftsundersøgelser for en række lande. Niveauerne i de resterende år be-
regnes på baggrund af niveauet i 2002 og vækstraterne fra nationalregnskaberne. 
Baseret på niveauet i Produktivitetskommissionens opgørelse og vækstraterne fra 
OECD lå Danmark i 2012 en anelse dårligere placeret end opgjort på baggrund af 
OECD’s (og Danmarks Statistiks) niveauer, jf. figur A. Det ændrer dog ikke ved, 
at Danmark også her ligger tæt på de niveauer, der ses hos de bedst placerede 
lande. 

 
 
  Figur A BNP pr. time, 2012  

OECD Alternativt mål 

 
Anm.: I venstre figur er det danske niveau beregnet på baggrund af timetal fra Danmarks Statistik. 

DNK* angiver, at timerne er opgjort efter revisionen. BNP er købekraftskorrigeret og i værdi.  
Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik, Statistikbanken, Produktivitetskommis-

sionen (2013) og egne beregninger. 
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Udviklingen i den relative danske værdiskabelse 
 
Opgøres det danske BNP i løbende priser pr. arbejdstime 
hvert år i forhold til det amerikanske og svenske, ses det, at 
Danmark fra 1970-95 halede kraftigt ind på disse landes 
værdiskabelsesniveauer. I perioden 1995-2012 har udvik-
lingen i landene været mere ensartet, således at den danske 
værdiskabelse pr. time bevæger sig omkring et niveau tæt 
på, men en smule under, det amerikanske og lidt over det 
svenske, jf. figur I.42. Tidligere opgørelser, blandt andet 
Dansk Økonomi, efterår 2010, har konkluderet en vis diver-
gens i forhold til Sverige og USA siden 1995 og har dermed 
indikeret et muligt dansk produktivitetsproblem. Det revide-
rede danske relative produktivitetsniveau og værdiskabelse 
pr. arbejdstime samt den mere gunstige udvikling de seneste 
år stiller umiddelbart den danske værdiskabelse i et noget 
bedre lys.  
 
 
Figur I.42 Dansk BNP pr. arbejdstime 
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Anm.: BNP er købekraftskorrigeret og opgjort i værdier. Det danske 

BNP pr. time opgøres i forhold til udlandets ditto.  
Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 
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Den danske værdiskabelse udviklede sig over en længere 
periode frem til midten af 1990’erne parallelt med udviklin-
gen i en række af vores konkurrentlande, jf. figur I.43. En 
gunstig udvikling de seneste år betyder, at den danske 
værdiskabelse pr. time fortsat ligger tæt på den tyske, hol-
landske og franske på trods af et relativt tab i værdi-
skabelsen pr. time fra midten af 1990’erne til midten af 
2000’erne. Udviklingen de seneste år har samtidig betydet 
konvergens i forhold til Belgien, således at det danske BNP 
pr. time i 2012 lå omtrent på niveau med det belgiske, samt 
en dansk gevinst i værdiskabelsen pr. time i forhold til 
Italien. Samlet set har den danske værdiskabelse pr. time 
over hele perioden ligget omtrent på niveau med en sam-
menvejning af Danmarks vigtigste konkurrentlande. 
 
 
Figur I.43 Dansk BNP pr. arbejdstime 
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Anm.: BNP er købekraftskorrigeret og opgjort i værdier. Det danske 

BNP pr. time opgøres i forhold til udlandets ditto. Konkurrent-
lande er en sammenvejning af købekraftskorrigeret BNP pr. time 
for Belgien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan, 
Holland, Norge, Sverige og USA. Sammenvejningen er foretaget 
med dobbeltvejede eksportvægte. 

Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik og egne 
beregninger. 
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Den danske værdiskabelse pr. time har over hele den betrag-
tede periode ligget højere end den spanske, finske og bri-
tiske. Det finske og britiske BNP pr. time konvergerede 
mod det danske frem til 2005, men de seneste år har ud-
viklingen i det danske BNP pr. time været markant mere 
gunstig. I 2012 var den danske værdiskabelse pr. time 
dermed markant højere end både den finske, britiske og 
spanske, jf. figur I.44. 
 
 
Figur I.44 Dansk BNP pr. arbejdstime 
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Anm.: BNP er købekraftskorrigeret og opgjort i værdier. Det danske 

BNP pr. time opgøres i forhold til udlandets ditto. 
Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 

 
 
Overordnet set tegnes der et billede af, at den danske værdi-
skabelse pr. time ligger på et internationalt set relativt højt 
niveau. Særligt har Danmark de seneste år tilsyneladende 
haft en mere gunstig udvikling i værdiskabelsen pr. time 
end en række sammenlignelige lande. Dette har betydet, at 
det danske BNP pr. time igen har bevæget sig mod det 
franske, hollandske og amerikanske efter gennem en årræk-
ke at have tabt terræn. Også i forhold til Sverige er billedet 
mere positivt end tidligere vurderet. På trods af en lidt 
lavere gennemsnitlig vækst i den danske timeproduktivitet 
de seneste 10-15 år er niveauet for den danske værdiskabel-
se pr. time fortsat højere end den svenske. Usikkerhed i 
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opgørelsen af timebeskæftigelsen bevirker dog, at de relati-
ve værdiskabelsesniveauer skal tolkes med forsigtighed.  
 
Den gunstige udvikling i den danske værdiskabelse pr. time 
de seneste år afspejler både en relativt høj dansk produk-
tivitetsvækst de seneste tre år og en gunstig udvikling i det 
danske bytteforhold. Samlet set er den danske vækst i 
værdiskabelsen pr. time over perioden 2009-12 kun over-
gået af Norge og Irland. Den danske produktivitetsvækst 
over samme periode har ligeledes været blandt de højeste 
blandt de betragtede lande. Dette står i kontrast til udviklin-
gen over perioden 1995-2009, hvor den danske produk-
tivitetsvækst var blandt de svageste. Omvendt har udviklin-
gen i det danske bytteforhold været omtrent ens i de to 
perioder, jf. figur I.45.  
 
Bag den relativt høje danske produktivitetsvækst de seneste 
år ligger et fald i timebeskæftigelsen i kombination med en 
beskeden vækst i realt BNP, jf. figur I.46. Beskæftigelses-
faldet i Danmark (såvel som i andre lande) skal ses som 
reaktion på den kraftige produktionstilbagegang i forbindel-
se med tilbageslaget i 2008-09, og at den danske produktion 
fortsat er væsentligt under strukturelt niveau, jf. afsnit I.2. 
 
 

Figur I.45 Dekomponering af vækst i værdiskabelse pr. time 
1995-2009  2009-2012 
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Anm.: “Bytteforhold” er summen af ændringerne i BNP-deflatoren og ændringerne i købekrafts-
faktoren over perioden.  

Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Relativt høj dansk 
produktivitets-
vækst de seneste år 

Beskæftigelses-
tilpasning bidrager 
til produktivitets-
vækst 



 

 81 

I.5 Produktivitet og værdiskabelse

Figur I.46 Dekomponering af vækst i produktivitet, 
2009-12 
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Anm.: Ændringen i timebeskæftigelse er vist med negativt fortegn,

således at en positiv søjle indikerer et fald i beskæftigelsen. 
Dermed summerer de to komponenter til væksten i produktivite-
ten. 

Kilde: OECD, Productivity Database, Danmarks Statistik og egne 
beregninger. 

 
 
På baggrund af analyserne i dette afsnit er det ikke muligt 
entydigt at pege på årsagerne til den gunstige danske pro-
duktivitetsvækst de seneste år. Analyser i kapitel II peger 
på, at produktivitetsfremskridt i perioden frem mod 2008 
altovervejende er sket internt i virksomhederne og kun i 
mindre grad gennem reallokering af produktionsressourcer. 
I forbindelse med finanskrisen blev det sværere for lav-
produktive virksomheder at bevare deres markedsandel og 
overleve, og de seneste år har reallokeringen dermed bidra-
get til at øge den danske produktivitet. Effekten kan dog 
være midlertidig, og i kapitel II analyseres ikke, om vækst-
bidraget fra reallokeringen kan opretholdes de kommende 
år. Kapitel II indeholder endvidere ikke analyser af re-
allokeringen i andre lande, og det kan derfor ikke konklude-
res, om de danske reallokeringsgevinster er eneste årsag til, 
at den danske produktivitetsvækst de seneste år er højere 
end i andre lande. En analyse i Dansk Økonomi, efterår 
2010 fandt dog tegn på, at Danmark internationalt set klare-
de sig godt på dette område.  
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Opsummering 
 
Revisionen af antallet af arbejdstimer samt inddragelse af de 
senere år i analysen peger samlet set på, at Danmark i 
mindre omfang end tidligere vurderet kan siges at halte efter 
sammenlignelige lande målt på værdiskabelse pr. time. 
Analysen fokuserer dog på den samlede danske økonomi og 
udelukker ikke, at der i forskellige sektorer er tale om en 
svag produktivitetsudvikling. Eksempelvis har Produktivi-
tetskommissionen (2013) peget på, at der i servicesektoren 
findes et stort potentiale for at højne produktiviteten.  
 
I Dansk Økonomi, efterår 2010 blev der set på en lang 
række faktorer, der kunne tænkes at forklare den fundne 
svage udvikling i produktivitet og værdiskabelse fra midten 
af 1990’erne. Der blev ikke fundet klare tegn på en svag 
dansk kapitalakkumulation internationalt set. Dernæst blev 
der fokuseret på fleksibiliteten af de danske faktormarkeder, 
og dermed reallokeringen af kapital og arbejdskraft, det 
danske niveau for videnskapital og det danske uddannelses-
niveau. Også på disse områder viste analyserne, at Danmark 
internationalt set klarede sig godt. Dog konkluderede en 
registerbaseret analyse af sammenhængen mellem produk-
tiviteten og uddannelsesniveauet i danske virksomheder, at 
den svage produktivitetsvækst i den private sektor kunne 
hænge sammen med, at højtuddannede i højere grad end i 
andre lande fandt beskæftigelse i den offentlige sektor. 
Herudover blev det nævnt, at skærpet konkurrence kunne 
bidrage til at øge produktiviteten.  
 
Overordnet set viste analyserne i Dansk Økonomi, efterår 
2010 således, at Danmark internationalt set klarede sig godt 
på størstedelen af de undersøgte områder, og det var derfor 
vanskeligt at pege entydigt på årsager til den svage danske 
vækst i produktivitet og værdiskabelser. Revisionen af den 
danske timeindsats og de seneste års udvikling bidrager 
umiddelbart til at skabe bedre overensstemmelse mellem de 
generelt gode danske rammevilkår og produktivitetsniveau-
et i Danmark. 
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Nærværende analyser tegner samlet set et mere positivt 
billede af udviklingen end tidligere fundet. Bag det positive 
billede af den danske værdiskabelse pr. time ligger dog en 
svag dansk produktivitetsvækst over perioden 1995-2012. 
Herudover har Produktivitetskommissionen påpeget pro-
duktivitetsproblemer inden for serviceerhverv og peget på, 
at der givetvis er et stort produktivitetspotentiale i den 
offentlige sektor. Den svage produktivitetsvækst kan udgøre 
en udfordring fremover, såfremt den danske værdiskabelse 
pr. time fortsat skal ligge på et internationalt set højt niveau. 
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I.6 Akutledige 
 
I afsnittet ses nærmere på afgang fra ledighed til beskæf-
tigelse, og der refereres udvalgte resultater fra en spørge-
skemaundersøgelse blandt akutledige. Siden forkortelsen af 
dagpengeperioden blev vedtaget i 2010, har den planlagte 
hurtige indfasning sammen med ugunstige konjunkturer 
sendt mange tusinder i farezonen for at miste dagpenge-
retten. Med finanslovsaftalen for 2012 blev der vedtaget en 
midlertidig forlængelse af dagpengeretten på et halvt år, og 
senere kom akutpakke 1, 2 og 3. Akutpakkerne var målrettet 
de personer, der frem til og med første halvår 2013 risikere-
de at opbruge retten til dagpenge, de såkaldt akutledige. 
Akutpakkerne indeholder tilbud om intensiveret indsats i 
jobcentrene, ekstra samtaler og virksomhedsrettet aktive-
ring, tilskud til ansættelse i akutjob og op til 26 ugers ud-
dannelsesydelse, efter at dagpengeretten er opbrugt, jf. boks 
I.8. 
 
Også genoptjeningskravet blev skærpet med dagpenge-
reformen fra 2010. Tidligere havde de ledige fire års dag-
pengeret, og et halvt års beskæftigelse var i praksis nok til at 
genoptjene en ny periode. Med reformen har de ledige to års 
dagpengeperiode, og for at genoptjene dagpengeretten skal 
de nu have beskæftigelse svarende til et år på fuld tid.  
 
I maj 2013 blev endnu en modifikation af dagpenge-
reformens implementering vedtaget under navnet “Ny og 
bedre indfasning af dagpengereformen”. Her blev den 
særlige uddannelsesydelse forlænget med et halvt år, såle-
des at personer, der mister dagpengeretten eller retten til 
uddannelsesydelse i andet halvår 2013, er berettiget til den 
særlige uddannelsesydelse i endnu et halvt år, jf. boks I.9. 
Pr. 1. januar 2014 indføres endvidere en midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse på kontanthjælpsniveau, som de, der 
har mistet dagpengeretten, kan modtage i op til 15 måneder. 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases med 13 
uger pr. halvår, således at dagpengereformen fra 2010 vil 
være fuldt indfaset i andet halvår 2016. Den samlede perio-
de på dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkeds-
ydelse kan dog ikke overstige fire år. 
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Boks I.8 Dagpengereform og akutpakker 

Dagpengereform: Afkortning af dagpengeperioden fra fire til to år med virkning 
for alle, der blev ledige efter 30. juni 2010. For personer, der allerede var ledige 1. 
juli 2010, ændredes restperioden med dagpenge til to år fra 1. juli 2010, dog såle-
des, at den samlede dagpengeperiode ikke kunne overstige fire år. Beskæftigel-
seskravet til genoptjening af dagpengeretten blev skærpet fra 26 uger inden for 
fire et halvt år til 52 uger inden for tre år med virkning fra 1. juli 2012. Vedtaget i 
forbindelse med Genopretningsplanen 15. juni 2010. 
 
Midlertidig forlængelse: Dagpengeperioden blev forlænget med 26 uger for alle 
forsikrede ledige, der stod til at opbruge deres dagpengeret i andet halvår 2012, 
dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kunne overstige fire år. Ved-
taget i forbindelse med finansloven for 2012 19. november 2011. 
 
Akutpakke 1: Tiltaget vedrørte ledige, hvis dagpengeret udløb inden for 26 uger 
og senest 30. juni 2013. Denne gruppe fik tilsendt et akutbrev og tilbudt en straks-
samtale og en personlig jobformidler. Der kom ekstra fokus på jobrotationsord-
ningen. Ordningen blev forbeholdt akutledige, og der blev afsat ekstra midler til 
flere nye jobrotationsforløb. De akutledige fik desuden ret til hurtigt at få bevilget 
virksomhedspraktik og job med løntilskud. Vedtaget 28. august 2012. 
 
Akutpakke 2 – aftale om akutjob: Vedrørte ledige, hvis dagpengeret udløb inden 
for 13 uger og senest 1. juli 2013. I alt skulle tilbydes 12.500 akutjob på sædvan-
lige løn- og arbejdsvilkår, hvor private arbejdsgivere kunne få en præmie for at 
ansætte en akutledig. Præmien udgjorde 12.500 kr., når ansættelsesforholdet hav-
de en varighed på minimum seks måneder, og yderligere 12.500 kr., hvis ansæt-
telsesforholdet opnåede en samlet varighed på minimum 12 måneder. Vedtaget 
24. oktober 2012. 

 
Akutpakke 3 – særlig uddannelsesordning: Vedrørte personer, hvis dagpengeret 
udløb i perioden 30. december 2012 til 30. juni 2013. Den gav ledige, som faldt 
ud af dagpengesystemet, mulighed for op til 26 uger med betalt uddannelse og 
særlig uddannelsesydelse – svarende til 60 eller 80 pct. af højeste dagpengesats 
(afhængigt af forsørgerpligten). Den samlede periode med dagpenge og uddannel-
sesydelse kunne dog ikke overstige fire år. Vedtaget i forbindelse med finans-
loven for 2013 19. december 2012. 
 
Kilde: www.iak.dk, www.fm.dk, www.retsinformation.dk, www.bm.dk, www.stm.dk. 
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Boks I.9 Hovedpunkter i “Ny og bedre indfasning af dagpengereformen” 

Aftalen blev vedtaget af regeringen og Enhedslisten 20. maj 2013, og kaldes også 
“Tryghed for ledige i en krisetid” og “Aftale om midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse”. Formålet var at indfase dagpengereformen fra 2010 mere lempeligt end 
oprindeligt vedtaget. Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: 
 
Forlængelse af den særlige uddannelsesydelse: Den særlige uddannelsesydelse 
forlænges med et halvt år, så den også omfatter personer, som mister dagpenge-
retten eller retten til den særlige uddannelsesydelse i andet halvår 2013.  
 
En ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Fra 1. januar 2014 indføres en ny mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse på kontanthjælpsniveau til dem, som mister dag-
pengeretten eller retten til den særlige uddannelsesydelse. Der er ret og pligt til 
aktivering. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases med tre måneder pr. 
halvår, således at den er fuldt udfaset i andet halvår 2016. Dermed har personer, 
der efter to års ledighed mister dagpengeretten i andet halvår 2016 og frem, kun 
mulighed for at søge den almindelige kontanthjælp.  
 
Seniorjob: Retten til seniorjob udskydes til efter perioden med midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse. Denne ændring vedrører således kun personer, som mister 
dagpengeretten efter 1/1-2014, idet personer, som er berettiget til seniorjob, ikke 
behøver at være på uddannelsesydelse efter dagpengeudløb for at få seniorjob. 
 
Den samlede periode på dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse 
kan ikke overstige fire år. Indfasningen er illustreret i figur A. 
 

Figur A Indfasning af dagpengereformen 

 
Anm.: Det er i fremstillingen forudsat, at ledigheden er en sammenhængende periode. 
Kilde: Finansministeriet, Ny og bedre indfasning af dagpengereformen. 
 
Kilde: Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet. 
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Status efter dagpengeudløb 
 
I løbet af de første syv måneder af 2013 mistede godt 
25.000 personer dagpengeretten, jf. tabel I.4. I januar miste-
de knap 1.800 ledige dagpengeretten hver uge, mens dette 
tal faldt til knap 1.100 i februar og ca. 700 om ugen i marts 
og frem til juni. I juli faldt tallet til knap 600 pr. uge. Det 
tyder således på, at den store ophobning som følge af den 
korte indfasning af afkortningen af dagpengeperioden og 
den midlertidige forlængelse af dagpengeretten er ved at 
være overstået. 
 
 
Tabel I.4 Antal, der har mistet dagpengeretten 

 Falder pr. måned Falder pr. uge 
Januara) 5.512 1.763 
Februar 4.355 1.089 
Marts 3.061 765 
April 3.402 680 
Maj 2.841 710 
Juni 3.504 701 
Juli 2.364 591 
I alt 25.039 - 
a) Januar dagpengemåned udgør uge 51-03, men tallet pr. uge for 

januar er kun baseret på udfald i uge 01-03 i 2013. 
Anm.: Dagpengemånederne er defineret som: januar: uge 51-03, februar: 

uge 4-7, marts: 8-11, april: uge 12-16, maj: uge 17-20, juni: uge 
21-25, juli: uge 26-29. 

Kilde: AK-Samvirke. 

 
 
Kun knap otte pct. af de, der mistede dagpengeretten i 
januar 2013, fandt beskæftigelse umiddelbart, efter at de 
mistede dagpengeretten i januar 2013, jf. tabel I.5. Denne 
andel faldt til seks procent og forblev på knap seks procent i 
de efterfølgende fem måneder. Det tyder på meget kortvarig 
beskæftigelse, og at de, der mistede dagpengeretten i januar 
2013, fortsat har store problemer med at finde mere perma-
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nent beskæftigelse.6 Godt 40 pct. modtog umiddelbart efter 
dagpengeophør den særlige uddannelsesydelse, mens godt ti 
pct. modtog kontanthjælp. Andelen på uddannelsesydelse 
faldt de følgende måneder til knap 30 pct., mens andelen på 
kontanthjælp steg til knap 20 pct. Det skyldes sandsynligvis, 
at en del af dem, der mister retten til uddannelsesydelse pga. 
fireårsreglen, har fået kontanthjælp i stedet. Omvendt steg 
andelen uden offentlige ydelser fra godt 16 pct. en måned 
efter dagpengeudløb til knap 21 pct. efter fem måneder. 
 
 

 
6) For personer, der mistede dagpengeretten i de efterfølgende 

måneder, var andelen i beskæftigelse lidt højere i månederne efter 
dagpengeudløb. 
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Tabel I.5 Arbejdsmarkedsstatus for personer, der mistede dagpengeretten i 
januar 2013 

  
Ugen 
efter 

 
Måneden

efter 

To 
måneder 

efter 

Tre 
måneder 

efter 

Fire 
måneder 

efter 

Fem 
måneder 

efter 
 --------------------------------  Pct.  -------------------------------- 
Lønmodtager 7,8 6,0 5,6 5,5 5,5 5,8 
Særlig udd. ydelse 42,2 42,6 39,9 36,0 33,0 29,4 
Kontanthjælp 10,3 15,2 16,1 17,5 18,6 19,6 
Sygedagpenge 1,8 2,0 1,2 1,0 0,9 0,7 
Seniorjob 4,8 7,5 9,5 9,9 10,2 10,5 
SU 6,8 5,8 6,1 6,6 7,1 7,6 
Jobrotation 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
Efterløn mm 3,2 3,7 4,1 4,5 4,9 4,9 
Dagpenge 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 
Selvforsørgelsea) 22,1 16,2 16,6 18,0 19,1 20,6 
a) Selvforsørgelse dækker over personer, der hverken har ydelse eller lønindkomst. I gruppen

findes også selvstændige. 
Anm.: Arbejdsmarkedsstatus opgøres ugen efter afslutningen af en given dagpengeperiode. Som følge 

af efterregistreringer, samt at ikke alle data er fuldt opdateret på opgørelsestidspunktet, vil der
kunne ske ændringer i opgørelsen. Antallet, der mistede dagpengeretten i januar 2013, er
opgjort til 5.072 personer. Dette tal afviger fra tabel I.4 bl.a. pga. definitionen af dagpenge-
måneder i tabel I.4.  

Kilde: Jobindsats.dk. 

 
 

Andelen af personer, der får seniorjob (jf. boks I.10), efter 
at de har mistet retten til dagpenge, stiger fra knap fem pct. 
umiddelbart efter tabet af dagpenge til knap elleve pct. efter 
fem måneder. Dette kan skyldes, at det kan tage kommunen 
tid at finde en stilling, som lever op til kravene om senior-
job. Også andelen, der går på efterløn, stiger en smule fra 
godt tre pct. til knap fem pct. over de fem måneder. Om-
kring halvdelen af de 55-59-årige, der mister dagpengeret-
ten, har efter fem måneder seniorjob, og ca. halvdelen af de 
60-64-årige går på efterløn, efter at de har mistet dagpenge-
retten. Kun meget få benytter jobrotationsordningen, har 
genoptjent dagpengeretten eller modtager sygedagpenge. 
 

Godt 10 pct. har 
fået seniorjob 
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Boks I.10 Seniorjobordningen 

Frem til 1. januar 2007 havde de 55-59-årige forlænget dagpengeret. Meget tyde-
de dog på, at den forlængede dagpengeret for de 55-59-årige mindskede incita-
menterne til at finde arbejde, og dermed bidrog til merledigheden blandt de 55-
59-årige. Derfor blev den forlængede dagpengeret erstattet med seniorjob-
ordningen i forbindelse med velfærdsaftalen i december 2006. Som kompensation 
for afskaffelsen af den forlængede dagpengeret fik de 55-59-årige ret til et senior-
job ved dagpengeperiodens udløb. Med seniorjobordningen bibeholdt seniorerne 
retten til efterløn på trods af mistet dagpengeret. En ledig er ved dagpenge-
periodens udløb berettiget til seniorjob, hvis vedkommende er tilmeldt efterløns-
ordningen, og retten til dagpenge ophører mindre end fem år før, at den ledige har 
ret til efterløn. Dog blev retten til seniorjob i slutningen af 2012 udvidet til at 
omfatte personer, der mistede dagpengeretten i første halvår 2013 og samtidig var 
fyldt 55 år – selvom de havde op til otte år til efterlønsalderen.  
 
Ansættelsen i seniorjob i en kommune sker på samme løn- og arbejdsvilkår som 
for andre ansatte med tilsvarende arbejde. Dog må en ansat i seniorjob ikke for-
trænge andre ansatte i kommunen. Seniorjobbere skal stadig stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at de har pligt til at tage imod rimelige tilbud 
om ordinært arbejde formidlet af jobcenteret. I velfærdsaftalen forventedes det, at 
seniorjobordningen ville betyde op til 1.500 seniorjob i fire år, og en overskridel-
se af antallet ville føre til en ny drøftelse af ordningen. I maj 2013 havde mere end 
3.000 personer et seniorjob. Beskæftigelsesministeriet skønner, at der vil være 
3.300 fuldtidspersoner i seniorjob i 2013, og at dette tal vil stige til 5.400 fuld-
tidspersoner i 2016. 
 
Kilde: www.ft.dk, www.kl.dk, www.fm.dk.  

 
 
Afgang fra ledighed 
 
Afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse måler andelen af 
ledige, som i en given uge overgår fra ledighed til beskæfti-
gelse. Der foreligger nu data frem til og med juni 2013, og 
det er således muligt at følge en større gruppe ledige med to 
års dagpengeret i hele deres dagpengeperiode. Det er endvi-
dere muligt at følge udviklingen i ugerne efter dagpenge-
periodens udløb. Her måles afgangen fra uddannelsesydelse 
eller kontanthjælp til beskæftigelse for at undersøge, om 
den høje afgangsrate i slutningen af dagpengeperioden 
fortsætter efter dagpengeudløb.  

Afgang til 
beskæftigelse 
følges før og efter 
dagpengeudløb 
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Personer, der startede et ledighedsforløb på et tidspunkt i 
løbet af første halvår 2011, sammenlignes med personer, der 
startede et ledighedsforløb i første halvår 2009 henholdsvis 
første halvår 2010. 2011-gruppen har to års dagpengeret 
samt mulighed for et halvt års uddannelsesydelse. 2009-
gruppen har mellem tre et halvt og fire års dagpengeret og 
mulighed for mellem nul og 26 ugers uddannelsesydelse. 
2010-gruppen har mellem to et halvt og tre års dagpengeret 
og efterfølgende mulighed for et halvt års uddannelses-
ydelse. Alle tre grupper risikerer at miste dagpengeretten i 
løbet af første halvår 2013 og har samme mulighed for 
kontanthjælp, hvis de lever op til kravene til ægtefælle-
indkomst og formue.7  
 
Hver af de tre grupper følges gennem ledighedsforløbet uge 
for uge, således at overgang til beskæftigelse noteres. Per-
soner, der er ældre end 54 år ved dagpengeudløb, er sorteret 
fra for ikke at få overgang til seniorjob med i opgørelsen. 
 
Afgangen fra ledighed til beskæftigelse er for alle tre grup-
per relativt høj tidligt i ledighedsforløbet og falder derefter 
til et lavere niveau, indtil de sidste uger, hvor afgangen 
stiger igen, jf. figur I.47. For ledige, der startede et ledig-
hedsforløb i 2009 eller 2010, er stigningen ved slutningen af 
perioden udjævnet af, at de lediges maksimale dagpengepe-
riode er af forskellig længde. I modsætning til 2009- og 
2010-gruppen vil alle tilbageværende ledige i 2011-gruppen 
miste dagpengeretten efter 104 uger.  
 
 

 
7) Med “Ny og bedre indfasning af dagpengesystemet” fra maj 2013 

(jf. boks I.9) får 2010- og 2011-gruppen mulighed for yderligere 
uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Dog kommer æn-
dringen så sent, at personerne i analysen helt frem til sidste må-
ned af analyseperioden vil have været af den opfattelse, at de 
havde mulighed for et halvt års uddannelsesydelse efter endt dag-
pengeperiode. Derfor forventes eventuelle incitamentseffekter ik-
ke at være markant synlige i analyserne. 

Sammenligner 
første halvår 2009, 
2010 og 2011 

Ser bort fra 
personer over 54 år  

Høj afgang i  
start og slut 
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Figur I.47 Afgang til beskæftigelse 
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Anm.: Der tages udgangspunkt i personer, der startede et ledigheds-

forløb i første halvår 2009, 2010 eller 2011. Alle tre grupper har
falddato i første halvår 2013. 2011-gruppen har dagpengeudløb 
efter 104 uger, 2010-gruppen efter 130-156 uger og 2009-
gruppen efter 182-208 uger. Både dagpenge, kontanthjælp og den 
særlige uddannelsesydelse tælles med i populationen, og afgan-
gen til beskæftigelse kan derfor fortsættes efter dagpenge-
periodens ophør. Personer over 54 år ved dagpengeudløb er
sorteret fra. Midlertidige afgange efterfulgt af ledighed overskri-
ves, hvis dagpengeretten ikke er genoptjent i perioden. Hvis der 
ikke ifølge registret modtages dagpenge i den uge, som er angivet
til startugen for en ny dagpengeperiode, rykkes startdatoen frem 
til første uge med dagpenge. Der er 81.815 personer i 2009-
gruppen, 61.405 personer i 2010-gruppen og 60.161 personer i 
2011-gruppen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets
forløbsdatabase DREAM. 

 
 
For alle tre grupper konstateres altså, at afgangsraten stiger 
mod dagpengeperiodens slutning. For 2011-gruppen begyn-
der afgangsraten at stige efter ca. 75 uger og når et maksi-
mum på knap seks pct. pr. uge ved dagpengeperiodens 
udløb efter 104 uger. Efter dagpengeperiodens udløb falder 
afgangsraten for 2011-gruppen til knap en pct. Det tyder på, 
at udsigten til at miste dagpengeretten får ledige til at søge 
bredere og mere intensivt. Dette bekræftes også af en spør-
geskemaundersøgelse blandt akutledige, jf. senere. Mulig-
heder for den særlige uddannelsesydelse, som dog er på en 

Høj afgang mod 
slutningen af 
dagpengeperioden 
…  
 
 
 
… men lav efter 
overgang til 
kontanthjælp 
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lavere sats end dagpenge, ser derimod ud til at fastholde 
folk i ledighed. 
 
Afgangsraten for 2010-gruppen topper med godt to en halv 
pct. efter ni uger og falder derefter til godt en pct. frem mod 
uge 130. Herefter ses en stigning til knap to pct. frem mod 
slutningen af dagpengeperioden. Da denne gruppe har 
dagpengeudløb mellem uge 130 og uge 156, tyder figuren 
på, at der også i denne gruppe ses en stigning frem mod 
dagpengeudløb, men at stigningen udjævnes, fordi de ledige 
har forskellige maksimale dagpengeperioder. Ligesom for 
2011-gruppen ses, at afgangsraten falder til under en pct. 
efter dagpengeperiodens udløb. Et tilsvarende forløb ses for 
2009-gruppen, hvor afgangsraten dog har et lavere niveau i 
den lange periode mellem de høje afgangsrater i starten og 
slutningen af perioden.  
 
Forskellen i afgangsraterne kan ikke alene tilskrives afkor-
telsen af dagpengeperioden fra to til fire år, idet andre 
forhold, herunder konjunktursituationen, har været forskel-
lige for grupperne. Det er imidlertid oplagt, at afkortelsen af 
dagpengeperioden har bidraget til at motivere de ledige til at 
fremrykke den ekstra indsats for at finde beskæftigelse, som 
kan observeres hen mod dagpengeperiodens udløb. Samti-
dig betyder den kortere dagpengeperiode, at den gruppe af 
ledige, der ikke har fundet beskæftigelse efter to år på 
dagpenge, vil miste dagpengeretten, mens de inden afkort-
ningen af dagpengeperioden ville have opretholdt dagpen-
geretten i længere tid. Ledige, der ikke finder beskæftigelse, 
vil således efter de nye regler have et lavere forsørgelses-
grundlag efter to år. Dagpengelængden er dermed et udtryk 
for en afvejning mellem høj beskæftigelse og et finmasket 
sikkerhedsnet.8 
 
 
 
 
 
8) Teksten omkring akutlediges afgang fra ledighed er forkortet i 

forhold til diskussionsoplægget for at undgå, at analyserne tolkes 
som en egentlig effektvurdering af ændringerne i dagpenge-
systemet. Denne ændring er konsekvensrettet i afsnit I.10, anbe-
falinger, samt resume og summary. 

Mindre stigning til 
slut pga. forskellig 
dagpengelængde 

Dagpengereform 
har både gevinster 
og omkostninger 
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Spørgeskemaundersøgelse 
 
I samarbejde med Ekspertudvalget (også kaldet Carsten 
Koch-udvalget) og AK-Samvirke har De Økonomiske Råds 
Sekretariat i juni 2013 foretaget en spørgeskemaunder-
søgelse blandt to grupper af akutledige med falddato i 
henholdsvis marts og juni 2013, jf. boks I.11. Spørge-
skemaundersøgelsen blev foretaget for at undersøge de 
akutlediges opfattelse af deres egen jobsøgningsindsats og 
indsatsen fra det offentlige. Blandt de godt 9.000 adspurgte 
var der en svarprocent på godt 25 pct. via internetbesvarel-
ser og opfølgende telefoninterview. 
 

Undersøgelse 
blandt de 
akutledige 
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Boks I.11 Spørgeskemaundersøgelse blandt de akutledige 

Der er gennemført en internetbaseret undersøgelse i juni 2013 blandt personer, der 
er eller har været akutledige. Denne undersøgelse er suppleret med et mindre antal 
telefoninterview. Formålet med undersøgelsen er at få et bedre billede af de akut-
lediges egen jobsøgningsindsats og deres vurdering af den offentlige beskæftigel-
sesindsats. 
 
Undersøgelsen er gennemført blandt alle dagpengemodtagere, der var ledige i uge 
51, 2012 og risikerede at miste retten til dagpenge i marts 2013, og dagpengemod-
tagere, der var ledige i uge 11, 2013 og risikerede at miste retten til dagpenge i 
juni 2013. De to måneder er valgt ud fra et ønske om at kunne sammenligne svar-
fordelingen for ledige med forskellige falddatoer. Begge grupper er interviewet i 
juni 2013. 
 
De ledige er pr. mail eller brev blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen, 
mens en mindre gruppe, som ikke svarede i løbet af de første to uger af juni 2013, 
er blevet forsøgt interviewet pr. telefon. Godt 9.000 ledige er søgt interviewet, og 
der er indkommet svar fra knap 2.000 ledige via internetbesvarelser og ca. 300 
ledige via de opfølgende telefoninterview. De enkelte respondenter svarer dog 
ikke på alle relevante spørgsmål, hvorfor antallet af svar varierer. 
 
Svarhyppigheden varierer blandt forskellige grupper af ledige, men undersøgelser 
af disse forskelle tyder på, at det ikke har væsentlig betydning for opgørelserne af 
den samlede fordeling af svarene. Således er svarfrekvensen relativt lav blandt 
unge under 30 år, ledige med ikke-vestlig herkomst samt medlemmer af a-
kasserne for 3F, NNF og Det faglige Hus, mens ledige i alderen 50-59 år og med-
lemmer af a-kasserne for civiløkonomer mv., Min A-kasse og Ledernes A-kasse 
har relativt høje svarfrekvenser. Da forskellene i svarfrekvens ikke væsentligt 
påvirker den samlede svarfordeling, vises de uvægtede svar. 
 
Undersøgelsen er gennemført af SFI Survey for Ekspertudvalget for udredning af 
den aktive beskæftigelsesindsats ledet af Carsten Koch, AK-Samvirke og De 
Økonomiske Råds Sekretariat. En mere omfattende gennemgang af resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen findes i et arbejdspapir fra SFI, jf. Bach og Larsen 
(2013).  

 
 
Blandt respondenterne har knap 900, svarende til knap 40 
pct., fundet beskæftigelse, mens godt 1.400 ikke har fundet 
et job. Knap 27 pct. af respondenterne har på svartids-
punktet fundet ustøttet beskæftigelse, jf. tabel I.6. Da re-

Godt 60 pct. har 
ikke fundet job 
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spondenterne er udtrukket ca. tre måneder før deres fald-
dato, kan de have fundet beskæftigelse umiddelbart før 
dagpengeudløb eller umiddelbart efter. Andelen af de 
akutledige, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen har 
fundet beskæftigelse, vil derfor naturligt være højere end 
andelen i tabel I.5. Blandt de akutledige, som havde fald-
dato i marts, har en betydelig større andel fundet ustøttet 
beskæftigelse end blandt de akutledige med falddato i juni. 
Det skyldes, at martsgruppen har haft siden uge 51, 2012 til 
at finde beskæftigelse, mens junigruppen kun har haft siden 
uge 11, 2013. Derudover vil nogle i junigruppen endnu ikke 
være nået slutningen af deres dagpengeperiode, hvor afgan-
gen til beskæftigelse er højest (jf. figur I.47). 
 
 

Tabel I.6 Havde du arbejde i sidste uge. Vi er interesseret i alt arbejde både 
som lønmodtager og som selvstændig, også selv om det blot drejer sig 
om nogle ganske få timer? 

Falddato i   
Marts Juni 

 
Total 

 -----------------------  Pct.  ----------------------- 
Ja, et almindeligt /ustøttet job 31,0 22,5 26,6 
Ja, et job med løntilskud 2,1 4,7 3,4 
Ja, et seniorjob 9,7 3,5 6,5 
Ja, var i virksomhedspraktik uden løn 0,6 2,3 1,5 
Nej 56,6 67,0 62,0 
I alt 100,0 100,0 100,0 
Anm.: Der er 1.126 respondenter med falddato i marts og 1.202 respondenter med falddato i juni. Fem

personer er i begge grupper. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 
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Forskellen på andelen i ustøttet beskæftigelse i marts- og 
junigruppen på knap ni pct.point kan være udtryk for, at en 
del af de, der havde falddato i marts, har fundet arbejde 
efter dagpengeudløb. Det tyder således på, at størstedelen af 
de, der finder beskæftigelse, finder job umiddelbart inden, 
dagpengeperioden udløber. Andelen, der har fundet beskæf-
tigelse efter dagpengeudløb, er lidt større end i tabel I.5, 
men da der her er tale om en stikprøve og en anden gruppe 
af ledige, viser tabel I.5 og I.6 således overordnet set samme 
billede. Der er dog også en risiko for, at den relativt høje 
andel, der har fundet beskæftigelse, er et tegn på et selek-
tionsproblem i spørgeskemaundersøgelsen, hvorved respon-
denterne ikke er repræsentative for resten af gruppen. Selek-
tionsproblemet kan f.eks. opstå, hvis de, der har fundet 
beskæftigelse, i højere grad har svaret på spørgeskemaet 
end andre. 
 
Knap ti pct. af de ledige med falddato i marts angiver, at de 
har fået seniorjob, mens tallet kun er knap fire pct. for 
junigruppen. Det stemmer overens med tabel I.5, som viste, 
at det kan tage en del måneder efter dagpengeudløb, før 
kommunerne finder et seniorjob til de berettigede. Knap tre 
pct. af martsgruppen er i job med løntilskud eller virksom-
hedspraktik, mens syv pct. af junigruppen svarer, at de er i 
denne form for støttet beskæftigelse. At der er flere i juni-
gruppen, skyldes, at flere i denne gruppe er berettiget til 
dagpenge (og dermed aktivering) på interviewtidspunktet. 
Samlet har godt 43 pct. af martsgruppen støttet eller ustøttet 
beskæftigelse mod kun 33 pct. for junigruppen. 
 
Godt 15 pct. af de beskæftigede angiver, at de er blevet 
ansat i akutjob. Kun knap 12 pct. af akutjobbene er i den 
private sektor, mens godt 80 pct. er i den offentlige sektor, 
jf. tabel I.7. Dette tyder på, at de opslåede akutjob i den 
private sektor tilsyneladende ikke i særlig stort omfang har 
resulteret i beskæftigelse for de akutledige. 
 
 
 
 
 
 

Kun lille andel 
finder job efter 
dagpenge 

Andelen på 
seniorjob er 
stigende 

Flest i offentlige 
akutjob 
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Tabel I.7 Akutjob fordelt på sektorer 
 Antal Pct. 
Privatansat 16 11,9 
Kommunen 36 26,7 
Regionen 19 14,1 
Staten 53 39,3 
Anden ansættelse 11 8,1 
I alt 135 100,0 
Anm.: 25 individer har angivet, at de er i enten et seniorjob eller job med

løntilskud og samtidig er i et akutjob. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
Det personlige netværk og besvarelse af annoncer er gode 
veje til et ustøttet job. Blandt respondenterne i ustøttet 
beskæftigelse har godt ¼ fundet jobbet ved at svare på en 
jobannonce, jf. tabel I.8. Knap 16 pct. fandt beskæftigelse 
gennem bekendte, mens knap 15 pct. fik job gennem uop-
fordret ansøgning. Knap 13 pct. blev kontaktet direkte af 
virksomheden og fik derigennem deres nuværende beskæf-
tigelse. De lediges egen opsøgende indsats er således en 
vigtig faktor for at finde et job.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personligt netværk 
og annoncer er veje 
til job 
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Tabel I.8 Hvordan fandt du stillingen? 
 Ustøttet job 
 ------  Pct.  ------ 
Svarede på annonce 27,6 
Gennem bekendte 15,8 
Kontaktede selv virksomheden 
uopfordret 14,9 
Blev kontaktet af arbejdsgiver 12,9 
Blev formidlet af kommunen, a-
kassen, jobcenteret 12,0 
Vikarbureau og lignende 5,4 
Forudgående praktikplads 3,9 
Annoncerede selv 0,4 
Andet 7,0 
I alt 100,0 
Anm.: Dette spørgsmål er kun stillet lønmodtagere. Heraf har 786

svaret. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
Næsten alle de akutledige uden beskæftigelse angiver, at de 
fortsat søger aktivt efter job. Kun knap 6 pct. har søgt 
mindre end fem job den sidste måned, mens godt 27 pct. har 
søgt mere end 20 stillinger, jf. tabel I.9. Der er således ikke 
noget, der tyder på, at de akutledige i undersøgelsen mang-
ler motivation til at søge beskæftigelse. Der er dog risiko 
for, at selektion også her spiller en rolle. Det er ikke utæn-
keligt, at de, der søger mest aktivt, også er de, der vælger at 
deltage i en internetspørgeskemaundersøgelse. Dermed kan 
andelen, der søger få job, være for lav i forhold til hele 
populationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De akutledige  
søger aktivt 
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Tabel I.9 Hvor mange job har du alt i alt søgt inden for den sidste måned? 
 Ikke- 

beskæftigede 
 

Beskæftigedea)
 

I alt 
 -------------------------  Pct.  ------------------------- Antal 
0 job 0,5 24,1 6,8 87 
1-4 job 5,4 24,4 10,5 134 
5-9 job 25,3 21,2 24,2 310 
10-19 job 41,4 19,1 35,5 454 
20-29 job 16,3 6,5 13,7 175 
30-49 job 4,8 2,1 4,1 52 
50 og over 6,3 2,6 5,3 68 
I alt 100,0 100,0 100,0 1.280 
a) Beskæftigede, som indikerer, at de ønsker et andet arbejde, et supplerende arbejde eller flere

timer på nuværende arbejde. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
Blandt de beskæftigede, som ønsker et andet arbejde, sup-
plerende arbejde eller flere timer på nuværende arbejde, har 
knap halvdelen søgt mindre end fem job den seneste måned. 
Det viser tydeligt, at motivationen til at søge job er betyde-
ligt større hos de, der fortsat mangler beskæftigelse. 
 
Godt 200 af de beskæftigede, svarende til godt en fjerdedel 
angiver, at de enten ikke ville have søgt eller ikke have 
accepteret deres nuværende job, hvis de ikke stod til at 
miste dagpengeretten, jf. tabel I.10. Det viser, at udsigten til 
at miste dagpengeretten får de ledige til at sænke kravene til 
beskæftigelsen og dermed acceptere job, de ellers ikke ville 
tage. En større andel af de ledige med falddato i marts 
angiver, at de enten ikke ville have søgt eller ikke ville have 
accepteret, hvis de havde længere tid med dagpenge. Det 
tyder på, at incitamentet til at søge bredt fortsat er stort, 
efter at dagpengeretten er opbrugt.  
 
 

Personer i job 
søger mindre 

Risikoen for at 
miste dagpenge 
giver mere fleksibel 
jobsøgning 
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Tabel I.10 Er det et job, som du normalt ville have søgt under mere normale 
forhold, hvor du ikke på samme måde var i risiko for at opbruge 
dagpengeretten? 

Falddato i  
Marts Juni 

 
I alt 

 ------------------------ Pct. -------------------------- 
Ja, helt sikkert 60,9 66,7 63,5 
Ja, nok søgt, men ikke accepteret 7,9 4,6 6,5 
Nej 21,0 19,1 20,1 
Ved ikke 10,2 9,6 9,9 
I alt 100,0 100,0 100,0 
Antal i alt 443 345 786 
Anm.: Dette spørgsmål er kun stillet lønmodtagere. Heraf har 786 svaret.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
Godt halvdelen af de, som ikke ville have accepteret eller 
søgt deres nuværende job under andre omstændigheder, har 
accepteret en løn, der er mindre end den, de havde forven-
tet. Blandt de, der ville have søgt og accepteret jobbet under 
alle omstændigheder, har knap en fjerdedel accepteret en 
lavere løn end forventet. Det tyder på, at lønnen spiller en 
vigtig, men ikke afgørende rolle, når de ledige skal søge og 
eventuelt acceptere en stilling. 
 
Kun 20 pct. af de, der har fundet beskæftigelse, har oplevet 
at få mere hjælp fra a-kassen, jf. tabel I.11. De, der fortsat er 
uden beskæftigelse, mener i endnu mindre grad, at de har 
fået mere hjælp fra a-kassen. Godt halvdelen synes, at de 
har fået samme hjælp som tidligere, mens ca. 18 til 25 pct. 
synes, at de har fået mindre hjælp end tidligere. Gennem-
snitligt har de akutledige, der har svaret på spørgeskemaet, 
således ikke opfattelsen af at have fået en mere intensiv 
hjælp fra a-kassen. Billedet er det samme, når der spørges til 
indsatsen fra jobcenteret frem for a-kassen. 
 
 
 
 

Lønnen påvirker 
jobsøgningen 

Meget blandet 
vurdering af den 
særlige indsats 
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Tabel I.11 Har du oplevet, at du har fået en særlig hjælp i a-kassen, fordi du har 
været tæt på at opbruge din dagpengeret? 

 Ustøttet job Støttet job Ledige 
 ----------------------  Pct.  ---------------------- 
Ja, mere hjælp end tidligere 20,3 21,0 16,5 
Nogenlunde samme hjælp som tidligere 56,3 56,0 54,2 
Nej, mindre hjælp end tidligere 21,0 17,7 24,5 
Ved ikke 2,5 5,3 4,8 
I alt 100,0 100,0 100,0 
Antal i alt 567 243 1.326 
Anm.: Kategorierne ustøttet job, støttet job og ledig er inddelt efterbesvarelsen i tabel I.6. Der er 179 

individer, som er faldet ud ved tidligere spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
De akutledige blev tilbudt en samtale i a-kassen i forbindel-
se med udsendelsen af det såkaldte akutbrev, hvilket var en 
del af den særlige indsats i akutpakke 1. Omtrent halvdelen 
af respondenterne har taget imod denne samtale, mens ca. 
en fjerdedel ikke husker at være tilbudt en samtale, jf. tabel 
I.12. Godt 8 pct. af de beskæftigede og knap 13 pct. af dem, 
der fortsat mangler beskæftigelse, husker ikke at have 
modtaget et brev fra a-kassen med tilbud om samtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halvdelen havde en 
personlig samtale 
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Tabel I.12 Tog du imod denne samtale med a-kassen [personlig samtale om 
situation i forbindelse med akutbrev]? 

 Ustøttet job Støttet job Ledige 
------------------------  Pct.  ------------------------ 

Ja 50,2 55,1 48,1 
Nej 19,1 14,4 14,0 
Husker ikke tilbud om samtale 21,9 22,2 25,0 
Husker ikke sådant brev fra a-kassen 8,8 8,2 12,8 
I alt 100,0 100,0 100,0 
Antal i alt 566 243 1.326 
Anm.: Kategorierne ustøttet job, støttet job og ledige er inddelt efter besvarelsen i tabel I.6. Der er 179

individer, som er faldet ud ved tidligere spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
På trods af, at ca. 50 pct. svarer, at de har taget imod den 
personlige samtale, de blev tilbudt i forbindelse med akut-
brevet, så er det kun ca. 20 pct., der vurderer, at de har fået 
mere hjælp end tidligere. Det tyder på, at respondenterne 
ikke opfatter den ekstra samtale som en hjælp, eller at de 
ikke anser det som en ekstra foranstaltning.  
 
Knap halvdelen af respondenterne har søgt bredere eller på 
anden måde mere intensivt, mens godt halvdelen ikke 
ændrede deres jobsøgning, efter at de havde modtaget et 
akutbrev, jf. tabel I.13. For nogle havde det således en 
betydning at blive mindet om, at udløbet af dagpenge-
perioden nærmer sig, mens andre formentlig godt var klar 
over det. Lidt flere af respondenterne med falddato i juni 
måned har reageret på akutbrevet ved at søge bredere geo-
grafisk eller fagligt. Godt fire pct. angiver nu, at de ikke 
husker at have modtaget et akutbrev. 
 
 
 

Ikke alle anser 
samtalen som 
ekstra hjælp 

Akutbrevet får 
ledige til at søge 
bredt 
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Tabel I.13 Har denne besked [akutbrev] fået dig til at søge arbejde på en anden 
måde end tidligere? 

  Marts Juni I alt 
-----------------  Pct. af antal i alt  ----------------- 

Nej, ikke ændret søgemåde 53,6 50,0 51,7 
Kan ikke huske at have fået besked 4,0 4,2 4,1 
Ja i alta) 42,4 45,9 44,2 
heraf “Ja, søgt flere job” 22,0 25,4 23,7 

“Ja, søgt job udenfor mit fag-
lige område” 24,8 27,6 26,2 
“Ja, søgt job længere væk fra 
din bopæl” 18,8 23,6 21,2 
“Ja, sænket lønkrav” 11,3 12,9 12,1 
“Ja, du er mere fleksibel med 
arbejdstidens placering” 11,1 13,5 12,3 
“Ja, på anden måde” 11,3 13,2 12,3 

Antal i alt 1.024 1.099 2.119 
a) Der er mulighed for flere svar, så andelene i “heraf ja” summerer ikke til andelen i “Ja i alt”. 
Anm.: Der er 206 individer, som er faldet ud ved tidligere spørgsmål i survey. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. 

 
 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de akutledige i høj grad 
søger job, men samtidig ikke føler, at de har modtaget 
ekstra hjælp fra a-kasserne. Samtidig viser besvarelserne, at 
de ledige gør en større indsats hen imod slutningen af deres 
dagpengeperiode og søger et bredere udvalg af job. Besva-
relserne tyder også på, at de ledige, der er ved at miste 
dagpengeretten (eller allerede har gjort det), er villige til at 
acceptere stillinger, de ellers ikke ville have accepteret.  
 
 
I.7. Offentlige finanser 
 
Vurderingen af de offentlige finanser er baseret på den 
aktuelle konjunkturvurdering, jf. afsnit I.2, samt den plan-
lagte økonomiske politik, herunder Aftale om midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, aftaler om kommunernes og regio-
nernes økonomi samt forslaget til finanslov 2014. Den 

Høj afgang til 
beskæftigelse ved 
dagpengeudløb ses 
også i spørgeskema 
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nyligt indgåede Aftale om harmonisering af beskatningen i 
Nordsøen fra 17. september 2013, der skal finansiere inve-
steringer på baneområdet, indgår derimod ikke i vurderin-
gen.  
 
Der er udsigt til et underskud på den offentlige saldo på ca. 
27 mia. kr. i 2013, svarende til 1½ pct. af BNP, jf. tabel 
I.14. Stillingen på de offentlige finanser er præget af den 
svage konjunktursituation med lavt aktivitetsniveau, som 
indebærer lave indtægter og høje udgifter til ledigheds-
relaterede overførsler. Underskuddet begrænses dog af 
forventede midlertidige indtægter fra omlægning af kapital-
pensioner. Det er lagt til grund for vurderingen af de offent-
lige finanser, at der kan påregnes et provenu på ca. 20 mia. 
kr. eller ca. 1 pct. af BNP i både 2013 og 2014 som følge af 
omlægningen, hvilket svarer til vurderingen i Dansk Øko-
nomi, forår 2013 og Økonomisk Redegørelse, august 2013. 
Skønnet er forbundet med betydelig usikkerhed, både 
vedrørende provenuets fordeling over de enkelte år og i 
forhold til det samlede omfang af omlægninger, der samlet 
set kan vise sig at blive større. Hvis størstedelen af de 
nuværende kapitalpensioner omlægges, kan omlægningen 
potentielt indbringe mere end 100 mia. kr., jf. Dansk Øko-
nomi, efterår 2012.   
 
I 2014 forventes et underskud i omtrent samme størrelses-
orden som i 2013 afledt af det fortsatte lave aktivitets-
niveau, ligesom provenuet fra kapitalpensionsomlægningen 
midlertidigt bidrager til en bedre saldo. Underskuddet 
skønnes til 1¾ pct. af BNP i 2014. 
 
I 2015 bortfalder det midlertidige provenu fra omlægningen 
af kapitalpensioner, hvilket bidrager til en stigning i under-
skuddet fra 2014 til 2015. Der forventes dog samtidig en 
forbedring af konjunktursituationen, som betyder, at under-
skuddet i 2015 ikke stiger fuldt ud med bortfaldet af det 
midlertidige provenu. I 2015 skønnes underskuddet på de 
offentlige finanser at udgøre godt 2½ pct. af BNP. 
 

Underskud i 2013 
afspejler 
konjunktur-
situationen … 
 
 
 
 
 
 
… men også 
midlertidige 
merindtægter  

Underskud i 2014 
på 1¾ pct. af BNP 

Bortfald af 
midlertidigt 
provenu svækker 
saldoen i 2015  
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Skønnet for den offentlige saldo er forbundet med betydelig 
usikkerhed, hvilket ikke mindst skyldes udsving i indtæg-
terne fra pensionsafkastbeskatningen (PAL-skatten). Histo-
risk har posten vist sig vanskelig at skønne over, idet ind-
tægterne i et givent år kan afvige betydeligt fra de indtæg-
ter, som man måtte forvente ved et normalafkast af pensi-
onsformuen, jf. figur I.48. I de senere år har ekstraordinært 
store provenuer fra PAL-skatten mindsket de offentlige 
underskud, hvilket skal ses i lyset af, at faldende renter, som 
er bestemmende for kurser på obligationer og afledte pro-
dukter, har givet anledning til ekstraordinært høje pensions-
afkast.  
 
 
Figur I.48 Indtægter fra pensionsafkastskat 
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Anm.: Figuren viser frem til 2012 det faktiske provenu fra pensions-

afkastskatten opgjort i pct. af BNP og efter 2012 det skønnede
provenu. Den stiplede kurve viser det forventede provenu ved et 
normalafkast af pensionsformuen, hvor normalafkastet er antaget 
til at være 5¼ pct. på årsbasis. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
I skønnet for de offentlige finanser er det lagt til grund, at 
pensionsafkastprovenuet i 2013 og 2014 følger vurderingen 
i Økonomisk Redegørelse, august 2013. I 2015 er provenu-
skønnet baseret på den forventede forrentning af pensions-
formuen i nærværende vurdering, som forudsættes at være 
lavere, end hvad der kunne forventes ved en normalforrent-

Usikkerhed i skøn 
for den offentlige 
saldo, blandt andet 
som følge af 
PAL-skatten 

Lavt 
pensionsafkast i 
2015 kan udfordre 
3 pct.-grænse 
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ning, jf. figur I.48. Det afspejler blandt andet de for tiden 
lave renter, som forventes gradvist normaliseret frem mod 
2020. Forudsætningen er dog forbundet med stor usikker-
hed, idet kursudsving kan føre til kortsigtede store tab eller 
gevinster i pensionssektoren. Med et forventet underskud i 
2015 på godt 2½ pct. af BNP kan et lavere provenu end 
forudsat vise sig at udfordre 3 pct.-grænsen for det offent-
lige underskud, der følger af Stabilitets- og Vækstpagten.  
 
Det er lagt til grund for nærværende vurdering, at de offent-
lige investeringer følger det forløb, regeringen har planlagt i 
2013-15. Det indebærer en forventet real stigning på knap 7 
pct. i 2014 samt reale fald på godt 10 pct. i 2013 og 12 pct. i 
2015. I 2014 er der med forslaget til finanslov planlagt et 
løft på 2¼ mia. kr. i forhold til det hidtidige planlægnings-
grundlag. Løftet omfatter blandt andet en anlægsreserve på 
1 mia. kr., der skal udmøntes i forhandlingerne om finans-
loven for 2014. Det er usikkert, om især anlægsreserven vil 
få fuldt udgifts- og aktivitetsmæssigt gennemslag allerede i 
2014, da det kan være svært at planlægge de offentlige 
investeringer præcist på kort sigt, jf. afsnit I.9. På den anden 
side kan denne forsinkelseseffekt trække i retning af et 
højere investeringsniveau i 2014 som følge af de seneste års 
allerede igangsatte projekter. I forlængelse heraf kan det 
endvidere vise sig vanskeligt at realisere den betydelige 
tilpasning nedad i 2015 som følge af gennemslaget fra 
projekter, der er igangsat før 2015.  
 
Det forudsatte forløb i det offentlige forbrug i 2013-15 
følger ligeledes regeringens planlægning, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2013, hvilket medfører forventede 
reale vækstrater på omkring ½ pct. årligt i 2013 og 2014 og 
¾ pct. i 2015. I forhold til vurderingen i foråret er forbrugs-
udgifterne justeret ned i 2013 og 2014 og lidt op i 2015 
afledt af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvor 
forlængelsen af den særlige uddannelsesordning og den nye 
arbejdsmarkedsydelse finansieres ved reduktioner af offent-
lige forbrugsudgifter.  
 

Planlagt stigning  
i offentlige 
investeringer i 
2014, men fald i 
2013 og 2015 

Moderat vækst i 
det offentlige 
forbrug i 2013-15 
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Tabel I.14  Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personskattera) 24,8 24,8 24,8 26,5 26,1 24,7
Selskabsskat 2,8 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2
Pensionsafkastbeskatning 2,1 2,1 2,3 2,0 1,4 0,9
Moms 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,0
Afgifter 6,8 6,9 6,8 7,0 7,0 7,1
Øvrige indtægter 5,7 6,3 5,6 5,4 5,4 5,3
Indtægter i altb) 52,0 52,7 52,5 54,0 53,1 51,3
Offentligt forbrug                  28,9 28,4 28,6 28,7 28,3 27,9
Offentlige investeringer            2,1 2,2 2,5 2,2 2,3 2,0
Indkomstoverførsler 17,2 17,4 17,7 18,0 17,8 17,5
Øvrige udgifter 5,8 6,2 7,5 6,2 5,9 5,8
Udgifter i altb) 54,2 54,2 56,3 55,1 54,3 53,2
Primær saldo -2,2 -1,5 -3,8 -1,1 -1,2 -1,9
Nettorenteindtægter -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6
Offentlig saldo                               -2,7 -2,0 -4,2 -1,5 -1,7 -2,6
Strukturel saldo, egen metodec) -1,9 -1,3 -1,7 -0,8 -0,7 -0,5
Strukturel saldo, Finansministeriets metoded) -0,8 -0,6 -0,8 0,0 -0,2 0,0
Offentlig bruttogælde) 42,7 46,4 45,6 46,6 46,9 47,6

Offentlig saldo                      -47,4 -34,9 -77,5 -27,2 -32,1 -50,6

Offentligt forbrug                 0,4 -1,5 0,7 0,6 0,5 0,7
Offentlige investeringer         8,9 4,2 10,7 -10,1 6,8 -12,3

-----------------------  Pct. af BNP -----------------------

-------------------------  Mia. kr.  -------------------------

--------------------  Realvækst i pct.  --------------------

 
a) Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og

andre personlige indkomstskatter. Posten indeholder engangsprovenu fra omlægning af kapital-
pensioner på 20 mia. kr. årligt i 2013 og 2014, svarende til ca. 1,1 pct. af BNP i begge år. 

b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
c) Strukturel saldo, der er opgjort i pct. af strukturelt BNP, er beregnet efter egen metode, jf.

beskrivelsen i Dansk Økonomi, forår 2012 og Dansk Økonomi, efterår 2012 samt tilhørende
dokumentationsnotat, som kan findes på www.dors.dk. 

d) Strukturel saldo beregnet efter Finansministeriets metode, men baseret på DØR’s vurdering af
de offentlige finanser og konjunktursituationen, jf. boks I.12. 

e) Det er antaget, at ændringen i den offentlige formue i fremskrivningsperioden svarer til saldoen
på de offentlige finanser. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den reale vækstrate i det offentlige forbrug i 2013 er ned-
justeret fra knap 1 pct. i vurderingen i foråret til nu godt ½ 
pct., hvilket primært skyldes en oprevision af niveauet for 
de offentlige forbrugsudgifter i 2012. Niveauet for de of-
fentlige forbrugsudgifter i 2013 er derudover justeret lidt 
ned, jf. ovenfor.9 Det aktuelle skøn dækker over flere mod-
satrettede bevægelser, der samlet set forventes at udligne 
hinanden. I retning af et lavere offentligt forbrug i 2013 end 
det aktuelle skøn trækker blandt andet udmøntede besparel-
ser i forsvarsforliget på knap 1 mia. kr., mindreudgifter som 
følge af lærerlockouten i april og eventuelt fortsat mindre-
forbrug i kommunerne afledt af budgetlovens sanktions-
lovgivning. Omvendt kan der forventes merudgifter til 
blandt andet seniorjobordningen og til den aktive beskæf-
tigelsesindsats. Herudover kan der peges på, at der i over-
ensstemmelse med Aftale om en vækstplan er indarbejdet en 
reduktion af de offentlige forbrugsudgifter i 2013 som følge 
af, at pris- og lønstigningerne har vist sig lavere end lagt til 
grund i budgetterne. For kommuner og regioner svarer de 
lavere pris- og lønstigninger til en reduktion på 2½ mia. kr. 
af forbrugsudgiftene i 2013, der i overensstemmelse med 
Aftale om en vækstplan burde have været indarbejdet i 
forårets økonomiaftaler med KL og Danske Regioner. Det 
er imidlertid ikke tilfældet, og kommuner og regioner har 
dermed mulighed for et større forbrug på 2½ mia. kr. i 2013 
sammenholdt med det aktuelle skøn for det offentlige 
forbrug. Det trækker isoleret set i retning af et større offent-
ligt forbrug i 2013. Samlet set vurderes disse forhold dog 
som nævnt at udligne hinanden. 
 
I 2014 svarer den forudsatte reale vækst på ½ pct. til en 
stigning i forbrugsudgifterne på 2¾ mia. kr. Stigningen 
afspejler blandt andet, at der i forårets økonomiaftaler er 
aftalt en realvækst i de kommunale driftsudgifter på ½ mia. 

 
9) Aktuelt skønnes niveauet for de offentlige forbrugsudgifter til 

529,2 mia. kr. i 2013. Dette svarer til budgetterne for 2013 korri-
geret for aftalen i januar om en kommunal reduktion af drifts-
udgifterne med henblik på større anlægsudgifter, lavere pris- og 
lønstigninger afledt af især forårets overenskomstaftaler på det 
offentlige område samt aftalen om midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse, der omfatter reduktioner af offentlige forbrugsudgifter til 
finansieringen af ydelsesudgifterne. 

Større offentligt 
forbrug i  
2012 sænker 
forbrugsvæksten  
i 2013 

Vækst i offentlige 
forbrugsudgifter på 
2¾ mia. kr. i 2014 
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kr. og i de regionale driftsudgifter på ½ mia. kr. i 2014. 
Herudover afspejler finanslovforslaget en realvækst på ½ 
mia. kr. i udgifter relateret til det øgede optag på ungdoms- 
og videregående uddannelser, til seniorjob på ¼ mia. kr. 
samt til udisponerede reserver på 1½ mia. kr., som skal 
udmøntes ved forhandlingerne om finansloven for 2014. I 
modsat retning trækker budgetterede fald i driftsudgifterne i 
forsvaret og i SKAT fra 2013 til 2014. 
 
Den offentlige beskæftigelse faldt ifølge nationalregnskabet 
i første halvår af 2013, blandt andet afledt af lærerlockouten 
i april. Dette indikerer, at den offentlige beskæftigelse ikke 
vil nå det niveau for 2013, som blev forventet i foråret. Der 
er derfor lagt til grund for vurderingen, at den offentlige 
beskæftigelse falder med 4.000 personer i 2013. Faldet i den 
offentlige beskæftigelse skal blandt andet ses i sammen-
hæng med en ændret afgrænsning af den offentlige beskæf-
tigelse i nationalregnskabet, jf. nedenfor. I 2014 ventes en 
stigning i den offentlige beskæftigelse på 7.000 personer, 
således at niveauet for den offentlige beskæftigelse i 2014 
skønnes som i foråret.  
 
Den offentlige beskæftigelsesudvikling i 2013 er påvirket af 
lockouten af lærerne i april. Fra første til andet kvartal 2013 
faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offent-
lig forvaltning og service med ca. 12.000, hvoraf de 11.000 
kan tilskrives lockouten. Omregnet til årsbasis svarer dette 
til et fald på omkring 3.000 fuldtidsbeskæftigede. Der er 
dog indikationer af, at kommunerne har ansat flere folke-
skolelærere, også i faste stillinger, for at kunne afholde 
erstatningstimer mv., således at en del af faldet vil blive 
opvejet af en stigning i den offentlige beskæftigelse i andet 
halvår af 2013. Endvidere forventes der på baggrund af 
foreløbige tal en stigning i antallet af seniorjob på 2-3.000 
helårspersoner, hvilket isoleret set trækker op i den samlede 
offentlige beskæftigelse i 2013.  
 
Danmarks Statistik har ændret afgrænsningen af den offent-
lige beskæftigelse i nationalregnskabet, men har ikke ændret 
afgrænsningen af lønsummen og det offentlige forbrug. 
Dette vil først ske som led i nationalregnskabets hoved-
revision i september 2014. Konkret vedrører den ændrede 
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beskæftigelse i 
2013, men stigning  
i 2014 

2013 præget af 
lærerlockout og 
stigning i seniorjob 

Midlertidig 
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mellem offentlig løn 
og beskæftigelse i 
nationalregnskabet 
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afgrænsning især, at selvejende institutioner på blandt andet 
uddannelsesområdet flyttes fra offentlig forvaltning og 
service til non-profit-sektoren. Derfor vil der indtil revisio-
nen næste år være uoverensstemmelse mellem den offentli-
ge beskæftigelse og den offentlige lønsum (og dermed det 
offentlige forbrug) i nationalregnskabet. Uoverensstemmel-
sen indebærer, at skønnet for det offentlige forbrugs sam-
mensætning på henholdsvis beskæftigelse og nettovarekøb 
vil være af mere beregningsteknisk karakter i det kommen-
de år. 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Målt ved den etårige finanseffekt vurderes aktivitets-
virkningen af den planlagte finanspolitik i 2014 at være 
omtrent neutral, jf. tabel I.15. På den ene side bidrager den 
relativt beskedne vækst i det offentlige forbrug i 2014 
negativt til aktiviteten. Denne effekt modsvares på den 
anden side af den forudsatte realvækst i de offentlige inve-
steringer samt et positivt bidrag fra personskatterne, blandt 
andet som følge af indfasningen af skattereformen fra 2012. 
I 2015 skønnes en negativ aktivitetsvirkning på 0,3 
pct.point, som hovedsageligt kan forklares ved et forudsat 
fald i de offentlige investeringer, der følger af det planlagte 
løft af investeringsniveauet i 2014. I 2012 er den samlede 
finanseffekt opjusteret i forhold til vurderingen i Dansk 
Økonomi, forår 2013. Dette skyldes blandt andet oprevisio-
ner af det offentlige forbrug og de offentlige investeringer i 
2012. Da niveauet for det offentlige forbrug og de offentlige 
investeringer i 2013 omtrent er det samme som lagt til 
grund for vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013, er 
finanseffekten derimod nedjusteret i 2013. 
 
 
 

Neutral 
finanspolitik i  
2014 målt ved 
finanseffekten 
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Tabel I.15 Finanseffekt 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

---------------------  Pct.point  ---------------------
Udgifter i alt 0,9 0,4 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 -0,3
  heraf offentligt forbrug 0,8 0,3 -0,6 -0,1 0,0 -0,2 0,0
           off. investeringer 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,2 0,1 -0,2
           indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Indtægter i alt 0,3 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
  heraf personlige skatter 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
           selskabsskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           boligskatter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           punktafgifter 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanseffekt i alt 1,2 0,6 -0,5 0,0 -0,2 0,0 -0,3
 
Anm.: Den etårige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt som finans-

politikkens vækstbidrag til BNP sammenholdt med en situation med neutral finanspoli-
tik i forhold til året før. Ikke alle budgetposter er vist særskilt, men er indeholdt i 
totalposterne. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Der er i løbet af de seneste år gennemført en række tiltag, 
som understøtter aktiviteten, og som ikke er afspejlet i den 
traditionelle finanseffekt. Det gælder blandt andet tilbage-
betalingen af efterlønsbidrag for 28½ mia. kr. i 2012 samt 
investeringsvinduet, som giver virksomheder mulighed for 
at afskrive investeringer foretaget i 2012 og 2013 på særligt 
gunstige vilkår. I Dansk Økonomi, forår 2013 vurderedes 
det, at tilbagebetalingen af efterlønsbidragene ville øge 
efterspørgslen med i alt 10 mia. kr. ligeligt fordelt på 2012 
og 2013. Med disse antagelser skønnes efterlønstilbage-
betalingen isoleret set at have øget aktiviteten med ¼ 
pct.point i 2012 og 0 pct.point i 2013, mens der i 2014 
skønnes et negativt bidrag til væksten på ¼ pct.point. 
 
Investeringsvinduet er teknisk set en selskabsskattelettelse, 
hvilket normalt vurderes at have en beskeden effekt på 
aktiviteten. Det er dog overvejende sandsynligt, at investe-
ringsvinduet har større effekt, end finanseffektberegningen 
tilsiger. Dette skyldes, at tiltaget kun gælder i en begrænset 

Aktivitetsvirkning 
af tiltag, der ikke 
afspejles fuldt ud  
i finanseffekten  
 

Investeringsvindue 
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periode og er betinget af investeringer. Som i Dansk Øko-
nomi, forår 2013 vurderes det med betydelig usikkerhed, at 
investeringsvinduet har øget væksten i 2012 med 0,2 
pct.point og vil øge væksten med 0,1 pct.point i 2013, mens 
ophøret af ordningen i 2014 skønnes at ville reducere væk-
sten med 0,3 pct.point.   
 
Den kortsigtede aktivitetsvirkning af den gradvise selskabs-
skattenedsættelse fra 25 pct. til 22 pct. i årene 2014-16, som 
blev besluttet med Vækstplan DK, kan endvidere være 
undervurderet i finanseffektberegningen. I finanseffekt-
beregningen antages det, at øgede investeringer er fuldt 
gældsfinansierede. En selskabsskattenedsættelse giver 
derfor mindre incitament til at gennemføre gældsfinansiere-
de investeringer sammenlignet med egenkapitalfinansierede 
investeringer. I praksis vil en del af investeringerne dog 
være egenkapitalfinansierede, hvorfor aktivitetsvirkningen 
formentlig undervurderes i finanseffektberegningen. 
 
For disse tiltag gælder det, at den skønnede aktivitetsvirk-
ning er behæftet med stor usikkerhed. Såfremt f.eks. den 
positive virkning af efterlønsudbetalingerne er mindre end 
antaget i 2012 og 2013, vil den skønnede negative effekt i 
2014 ligeledes være mindre end anført ovenfor. Det samme 
er tilfældet for investeringsvinduet, hvor den negative effekt 
i 2014 afhænger af, hvorvidt der har været den positive 
effekt i 2012-13. 
 
Vurderingen af finanspolitikkens aktivitetsvirkning kan 
variere mellem institutioner. Det kan skyldes anvendelse af 
forskellige makroøkonomiske modeller, f.eks. SMEC, 
ADAM og MONA, der giver anledning til forskelle i den 
beregnede virkning af en given budgetposts betydning for 
aktivitet og beskæftigelse. Endvidere kan der være forskelle 
i den definition af neutral finanspolitik, der lægges til grund 
for beregningen af aktivitetsvirkningen. Der kan også være 
forskelle i vurderingen af den diskretionære politikændrings 
provenuvirkning, hvilket ligeledes vil spille en rolle for 
vurderingen af de enkelte budgetposters aktivitetsvirkning. 
Herudover kan der være forskelle som følge af særskilte 
beregninger af tiltag, som modellerne ikke fuldt ud fanger 
virkningen af, jf. også ovenfor vedrørende blandt andet 
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investeringsvinduet og selskabsskattelettelsen. Samlet set 
kan der således peges på en lang række årsager til, at der 
typisk vil være forskelle i vurderingen af finanspolitikkens 
aktivitetsvirkning mellem institutioner – nøjagtigt ligesom 
der typisk vil være forskelle i andre vurderinger mellem 
institutioner, f.eks. af den økonomiske vækst og kapacitets-
presset i økonomien. 
 
Hvor der er generel enighed blandt de fleste institutioner 
om, at finanspolitikkens aktivitetsvirkning bør måles ved 
finanseffekten, dvs. den umiddelbare virkning på den øko-
nomiske aktivitet af diskretionære ændringer i offentlige 
indtægter og udgifter, er der mindre enighed om, hvordan 
øvrige elementer i den økonomiske politik kan og bør 
indregnes i vurderingen af den samlede politiks aktivitets-
virkning. Det gælder f.eks. tiltag, som ligger uden for de 
offentlige budgetter, herunder tiltag vedrørende de offent-
lige selskabers og virksomheders aktiviteter, private inve-
steringer afledt af energiaftalen og aktivitet afledt af midler 
fra Landsbyggefonden, som Finansministeriet beregner 
aktivitetsvirkning af. Den manglende fælles tilgang inde-
bærer en vis variation i beregninger af den økonomiske 
politiks aktivitetsvirkning, og det medvirker til at skabe 
endnu større forskelle i de forskellige institutioners skøn 
over aktivitetsvirkningen. 
 
Såfremt der regnes på aktivitetsvirkningen af tiltag, som 
ligger uden for de offentlige budgetter, bør beregningen 
være baseret på et klart defineret grundlag og objektive 
kriterier. Hvis f.eks. aktiviteter i offentlige selskaber og 
virksomheder inddrages i aktivitetsberegninger, bør det ske 
i forhold til et veldefineret neutralt finanspolitisk forløb, og 
aktiviteterne bør medregnes systematisk på løbende basis 
for at sikre konsistens i beregningen, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2013.  
  
Strukturel saldo 
 
Fra og med 2014 vil budgetloven og underskudsgrænsen for 
den strukturelle saldo udgøre en styrende ramme for de 
finanspolitiske muligheder. Ifølge budgetloven må under-
skuddet på den strukturelle saldo maksimalt udgøre ½ pct. 
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af BNP. Den strukturelle saldo er en beregnet størrelse, hvor 
den faktiske saldo søges korrigeret for midlertidige udsving 
i indtægter og udgifter afledt af konjunktursituationen samt 
andre midlertidige forhold. Beregningen afhænger af valg af 
metode og af en række subjektive valg og er derfor forbun-
det med stor usikkerhed. Det betyder, at beregninger af den 
strukturelle saldo generelt skal tolkes varsomt og med en vis 
portion ydmyghed.  
 
Finansministeriets beregning af den strukturelle saldo 
udviser et underskud på 0,4 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
I.49, hvilket betyder, at underskuddet holder sig under 
grænsen på ½ pct. af BNP i budgetloven. I Finansmini-
steriets vurdering af den strukturelle saldo frem mod 2020 
overholdes grænsen på ½ pct. af BNP ligeledes i alle årene. 
På baggrund af DØR´s metode til beregning af strukturel 
saldo udviser saldoen et underskud på 0,7 pct. af BNP i 
2014. Herefter forbedres saldoen gradvist til et overskud på 
godt ¼ pct. af BNP i 2020, og i årene 2015-20 ligger saldo-
en inden for underskudsgrænsen. Set i lyset af den usikker-
hed, sådanne beregninger er forbundet med, må de to vurde-
ringer af den strukturelle saldo betragtes som værende 
grundlæggende ens. 
 
Ifølge budgetloven er det finansministeren, som inden for 
rammerne af finanspagten fastsætter regler om metode til 
beregning af den strukturelle saldo. På den baggrund er der 
foretaget en beregning af den strukturelle saldo efter Finans-
ministeriets og budgetlovens gældende metode, men hvor 
DØR’s vurdering af de offentlige finanser og konjunktur-
situationen lægges til grund for beregningen, jf. boks I.12. 
 
En beregning baseret på denne fremgangsmåde viser i 2014 
et underskud på ca. 0,2 pct. af BNP og en saldo, som i alle 
årene 2015-20 ligger inden for budgetlovens underskuds-
grænse på ½ pct. af BNP, jf. figur I.49. Sammenlignet med 
Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo skønnes 
der altså med DØR’s beregning efter Finansministeriets 
metode generelt en bedre strukturel saldo, end finans-
ministeriet selv vurderer. Det gælder både på kort sigt i 
2014 og på længere sigt frem mod 2020. Den mere positive 
udvikling skyldes blandt andet, at der i nærværende progno-
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se er en mere positiv vurdering af provenuer fra Nordsø-
aktiviteterne og en mere positiv vurdering af de under-
liggende strukturelle forhold i økonomien, herunder struktu-
relt BNP og strukturel beskæftigelse.  
 
 
Figur I.49 Strukturel saldo 
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Anm.: Figuren illustrerer den faktiske saldo inkl. DØR’s prognose, 

Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo samt DØR’s 
beregning af strukturel saldo, der er dokumenteret i Dansk 
Økonomi, efterår 2012 og i et notat, som kan findes på 
www.dors.dk. Herudover viser figuren en beregning baseret på
Finansministeriets metode, men hvor DØR’s vurdering af de
offentlige finanser og konjunktursituationen lægges til grund for 
beregningen, jf. boks I.12. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, 
august 2013, Konvergensprogram 2013 og egne beregninger. 
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Boks I.12 Strukturel saldo på baggrund af Finansministeriets metode 

Finansministeriet beregner den strukturelle saldo, B*, ved at rense den faktiske 
saldo, B, for konjunktursituationen via et konjunkturgap, KONJGAP, gange en 
budgetelasticitet, e; konjunkturgap måles ved et vægtet gennemsnit af output gap 
og beskæftigelsesgap. Herudover korrigeres for en række særlige poster, S, hvor 
der særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. Det drejer sig blandt andet om 
indtægter fra pensionsafkastskat, almindelig selskabsskat og Nordsøaktiviteterne: 
 

B*FM = BFM – eFM · KONJGAPFM – (SFM – S*FM) 
 
På baggrund af denne metode er der foretaget en alternativ beregning af den 
strukturelle saldo, B*DØR, hvor DØR’s vurdering af den faktiske saldo, BDØR, og 
konjunktursituation, KONJGAPDØR, lægges til grund for beregningen. Der antages 
samme budgetelasticitet som i Finansministeriets beregning og samme metode til 
beregning af de særlige poster:  
 

B*DØR = BDØR – eFM  · KONJGAPDØR – (SDØR – S*DØR) 
 
I Dansk Økonomi, forår 2013 og Dansk Økonomi, efterår 2012 er der foretaget en 
lignende beregning, hvor Finansministeriets vurdering af det strukturelle niveau 
for særlige poster, S*FM, blev lagt til grund for beregningen. Med beregningen i 
nærværende vurdering er det strukturelle niveau for de særlige poster, S*DØR, 
fastlagt på baggrund af Finansministeriets metode til fastlæggelse af strukturelle 
niveauer,a) men baseret på DØR’s vurdering af den faktiske stilling på de særlige 
poster, SDØR. 

a) Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo, herunder strukturelt niveau for de 
særlige poster, er dokumenteret i arbejdspapiret “Finansministeriets metode til beregning af 
strukturel saldo” fra 22. november 2012, som kan findes på www.fm.dk. 

 
 

 
 

EU-henstillingen 
 
Danmark er underlagt en EU-henstilling om at bringe det 
offentlige underskud varigt under 3 pct. af BNP fra og med 
2013. For at opnå denne forbedring skal Danmark gennem-
føre finanspolitiske tiltag, der skal bidrage til strukturelle 
forbedringer af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP fra 
2010 til 2013. I foråret 2014 vil EU træffe beslutning om, 
hvorvidt proceduren for uforholdsmæssige store underskud 
skal ophæves.  
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Det faktiske underskud forventes bragt varigt under 3 pct. af 
BNP fra 2013 og frem. Dette gælder også, hvis der ses bort 
fra de midlertidige indtægter afledt af kapitalpensions-
omlægninger i 2013 og i 2014.  
 
Den varige nedbringelse af det faktiske underskud under-
støttes af det forventede forløb i den strukturelle saldo frem 
mod 2020. Der ventes således en strukturel saldo inden for 
grænsen på -½ til -¾ pct. af BNP, så der er en sikkerheds-
margin i forhold til grænsen for de faktiske underskud på 3 
pct. af BNP.10 Den strukturelle saldo i nærværende vurde-
ring skønnes til omkring -¾ pct. af BNP i 2013 og 2014 og 
på den øvre side af -½ pct. af BNP i årene 2015-20, hvor 
den gradvis forbedres mod et niveau på godt ¼ pct. af BNP 
i 2020, jf. også ovenfor. Beregningen af den strukturelle 
saldo baseret på Finansministeriets metode, men med 
DØR’s vurdering af de offentlige finanser og konjunkturer, 
viser et forløb, som i alle årene 2013-20 er på den øvre side 
af -½ pct. af BNP. Dette gør sig også gældende for Finans-
ministeriets eget skøn for den strukturelle saldo.  
 
Som led i reduktionen af de offentlige underskud skal der 
ifølge EU-henstillingen gennemføres finanspolitiske tiltag 
for 1½ pct. af BNP over perioden 2011-13. Det er dog ikke 
veldefineret, hvordan finanspolitiske tiltag skal måles. 
Størrelsen af de finanspolitiske tiltag kan måles ved de 
direkte provenuer fra den førte finanspolitik, der ligger til 
grund for finanseffektberegningen. Ifølge Økonomisk Rede-
gørelse, august 2013 skønner Finansministeriet en finans-
politisk stramning på godt 2 pct. af BNP målt ved de direkte 
provenuer i perioden 2011-13 inklusive et bidrag i 2013 fra 
fremrykning af pensionsbeskatning som led i indførelsen af 
alderspension. I nærværende prognose skønnes de direkte 
provenuer i samme periode til ca. 1½ pct. af BNP inkl. 
provenu fra fremrykning af pensionsbeskatningen. 
 

 
10) Grænsen afspejler det mellemfristede mål for de offentlige 

finanser. Danmarks nationalt fastsatte og gældende mellem-
fristede målsætning for den offentlige saldo (MTO) er på -½ pct. 
af BNP, og EU’s minimumskrav til Danmarks MTO er -¾ pct. af 
BNP. 
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Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo viser en 
forbedring af saldoen på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, 
mens DØR’s skøn for den strukturelle saldo og DØR’s 
beregning på baggrund af Finansministeriet metode, jf. boks 
I.12, viser forbedringer på omkring 1 pct. af BNP. Ændrin-
ger i den strukturelle saldo er dog ikke et præcist mål for 
gennemførte og planlagte politiktiltag. Det skyldes, at 
ændringer i den strukturelle saldo ikke alene afspejler den 
førte finanspolitik, men også andre strukturelle forhold 
f.eks. demografisk betingede ændringer. 
 
Under hensynstagen til den usikkerhed, der er forbundet 
med skøn for de offentlige finanser, de direkte provenuer og 
den strukturelle saldo, vurderes det samlet set, at Danmark 
efterlever EU-henstillingen om at bringe det faktiske under-
skud varigt under 3 pct. af BNP fra 2013.  
 
Vurdering af overholdelsen af de finanspolitiske ram-
mer 
 
Som led i budgetloven er Det Økonomiske Råd formelt 
tildelt rollen som “finanspolitisk vagthund”. Ifølge lov om 
Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd har 
formandskabet således fået til opgave årligt at vurdere 
holdbarheden af de langsigtede offentlige finanser, den 
mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder 
den strukturelle saldo, samt at vurdere, om de vedtagne 
udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger 
for de offentlige finanser, givet de reformer mv., der er 
vedtaget. Endvidere skal DØR vurdere, om de vedtagne 
udgiftslofter overholdes i såvel planlægningsfasen, som når 
regnskabet foreligger. 
 
I Dansk Økonomi, forår 2013 blev det vurderet, at den 
nuværende finanspolitik netop er holdbar, jf. også tabel I.16. 
På linje med fremskrivningen i Dansk Økonomi, forår 2013 
skønnes der i den nærværende fremskrivning et overskud på 
den offentlige saldo på godt ¼ pct. af BNP i 2020. Vurde-
ringen er lidt mere positiv end regeringens seneste frem-
skrivning i Konvergensprogram 2013, hvor der forventes 
omtrent balance i 2020. 
 

… og forbedringer 
af strukturel saldo 
på 1-1½ pct. af 
BNP 

Efterlevelse af  
EU-henstillingen 

Formel rolle som 
finanspolitisk 
vagthund fra 2014 

Holdbarhed  
på lang sigt og 
overskud på de 
offentlige finanser 
på mellemlang sigt 
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Finansministeriets beregning af den strukturelle saldo 
udviser i alle år frem mod 2020 et underskud, der er under 
½ pct. af BNP. Ifølge budgetloven er det finansministeren, 
som fastsætter reglerne for metode til beregning af den 
strukturelle saldo. En beregning af den strukturelle saldo 
baseret på Finansministeriets metode, men med nærværende 
vurdering af de offentlige finanser og konjunkturer, viser 
ligeledes en saldo, som er inden for grænsen på -½ pct. af 
BNP i alle år frem mod 2020.  

 
Det omtrent samme forløb for de offentlige finanser i rege-
ringens og nærværende fremskrivning dækker imidlertid 
over en række forskelle i forudsætningerne vedrørende 
såvel udgifts- som indtægtsgrundlag. I nærværende frem-
skrivning forventes bl.a. færre modtagere af overførsler og 
dermed færre udgifter til indkomstoverførsler end forudsat i 
Konvergensprogram 2013. På tilsvarende vis er der forskel-
le i forudsætningerne for de offentlige indtægter, bl.a. for 
personskatter og Nordsø-aktiviteter, således at forskelle på 
udgifts- og indtægtssiden delvist udlignes, når der ses på 
den samlede saldo.  
 
Fastsættelsen af udgiftslofterne er vurderet med afsæt i 
regeringens Konvergensprogram 2013 og DØR’s mellem-
fristede fremskrivning. På baggrund af konvergenspro-
grammet ser fastsættelsen af udgiftslofterne i 2014-17 ud til 
at være i overensstemmelse med de mellemfristede finans-
politiske målsætninger, jf. afsnit I.8. Det offentlige forbrug i 
DØR’s mellemfristede fremskrivning følger konvergens-
programmet,11 som udgør grundlaget for de lovbestemte 
lofter for driftsudgifterne. Givet de forudsætninger for 
udgifter og indtægter, der ligger til grund for nærværende 
fremskrivning, vurderes lofterne for driftsudgifterne at være 
fastsat i overensstemmelse med de finanspolitiske målsæt-
ninger. Fastsættelsen af loftet for indkomstoverførsler er 
ikke vurderet på baggrund af nærværende fremskrivning. 
Men det vurderes, at de loftsstyrede udgifter til indkomst-
overførsler i nærværende vurdering ligger under det ud-
meldte loft for indkomstoverførsler.  

 
11) Dog korrigeret for de justeringer af det statslige delloft for drift, 

der følger af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

Strukturel saldo 
holder sig inden for 
grænsen på -½ pct. 
af BNP i 2014-20 

Samme saldoforløb 
dækker over 
forskelle 

Fastsættelsen af 
udgiftslofterne ser 
ud til at være i 
orden … 
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Det er forbundet med vanskeligheder at kontrollere fastsæt-
telsen af udgiftslofterne, fordi den offentliggjorte dokumen-
tation af relevante beregninger og grundlag på nogle områ-
der er uigennemsigtig og mangelfuld, jf. afsnit I.8. Ifølge 
budgetloven skal de loftsstyrede udgifter i finanslov-
forslaget for 2014 og i kommune- og regionsaftalerne for 
2014 være i overensstemmelse med de vedtagne udgifts-
lofter. Med det forbehold, at der er dokumentationsmæssige 
udeståender, vurderes de loftsstyrede udgifter i 2014 at være 
planlagt, så de fem udgiftslofter overholdes.  
 
 

Tabel I.16 Overholdelse af de finanspolitiske rammer 
 Vurdering Bemærkninger 
Holdbarhed  Aktuel finanspolitik vurderes netop 

at være holdbar, jf. Dansk Økono-
mi, forår 2013 
 

Mellemfristet udvikling i offent-
lig saldo 

 Overskud i 2020 på godt ¼ pct. af 
BNP 
 

Strukturel saldo  Underskuddet på strukturel saldo i 
budgetlovens betydning er under ½ 
pct. af BNP i alle år frem mod 
2020  
 

Fastsættelse af udgiftslofter for 
2014-17 

() Ser ud til at være i overensstem-
melse med de finanspolitiske 
målsætninger ifølge Konvergens-
program 2013, men dokumentatio-
nen herfor har visse mangler 
 

Planlægning af loftsstyrede 
udgifter 

() På det foreliggende grundlag 
vurderes økonomiaftaler med 
regioner og kommuner samt finans-
lovforlaget for 2014 at ligge inden 
for de udmeldte lofter 
 

Overholdelse af udgiftslofter  Kan først vurderes, når regnskaber 
for 2014 foreligger 

 

… men mindre 
godt dokumenteret 
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I.8 Udgiftslofter 
 
Offentlige udgiftsskred har været reglen snarere end und-
tagelsen i en årrække. For at adressere dette problem blev 
der med budgetloven i 2012 truffet beslutning om at indføre 
udgiftslofter for såvel staten som kommuner og regioner, jf. 
også Dansk Økonomi, forår 2012. I juni 2013 blev lov om 
fastsættelse af udgiftslofter i 2014-17 vedtaget, således at 
der nu foreligger fem konkrete udgiftslofter for hvert af de 
nævnte fire år. Lofterne, der dækker godt 70 pct. af de 
samlede offentlige udgifter, er fastlagt med afsæt i det 
forudsatte forløb i den offentlige økonomi i 2014-17 i 
Konvergensprogram 2013, jf. også nedenfor. Fire af lofter-
ne omfatter primært driftsudgifter og tilskud, mens det 
femte loft vedrører de statslige udgifter til indkomstover-
førsler, jf. boks I.13. Ledighedsrelaterede udgifter samt 
anlægsudgifter og andre kapitaludgifter, herunder rente-
udgifter, er ikke loftsstyret.  
 
Ifølge budgetloven skal de loftsstyrede udgifter i forslaget 
til finanslov for 2014 og i aftalerne om kommuner og regio-
ners økonomi i 2014 være i overensstemmelse med de 
fastlagte udgiftslofter. Det er opfyldt for de loftsstyrede 
udgifter under de fem udgiftslofter i 2014, jf. tabel I.17. For 
det statslige delloft for indkomstoverførsler ligger budgette-
ringen af udgifterne på finanslovforslaget 1,7 mia. kr. under 
loftet i 2014, og der er derfor plads til merudgifter uden at 
komme i konflikt med overholdelse af loftet. De budget-
terede og aftalte udgifter under de fire dellofter for drifts-
udgifter er derimod sammenfaldende med lofterne. Dermed 
er der ikke plads til flere udgifter under de vedtagne lofter, 
og merforbrug vil være i konflikt med budgetlovens be-
stemmelser.12 Reglerne betyder bl.a., at den reserve på 1 
mia. kr., der er afsat til anlægsudgifter på forslaget til fi-
nanslov for 2014, ikke kan anvendes til statslige, kommuna-
le eller regionale driftsudgifter og tilskud, der er loftsstyret. 
 
 

 
12) De budgetterede loftsstyrede udgifter skal ligge under loftet, og et 

eventuelt faktisk merforbrug i et år vil kræve en tilsvarende re-
duktion i lofterne i det følgende år. 

Lov om 
udgiftslofter 
vedtaget i juni 2013 

Planlagte udgifter 
inden for lofterne i 
2014 
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Boks I.13 Udgiftslofter og loftsstyrede udgifter 

Med budgetloven blev der etableret fem dellofter for de offentlige udgifter. Et 
statsligt delloft for driftsudgifter, et statsligt delloft for indkomstoverførsler, et 
kommunalt loft for serviceudgifter, et regionalt delloft for sundhedsudgifter og et 
regionalt delloft for udviklingsopgaver. Lofterne fastlægges for fire år ad gangen i 
faste priser, og lofterne opregnes hvert år til finansårets priser.  
 
Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter finanslovens nettodriftsudgifter, 
tilskud mv. (bl.a. erhvervs- og miljøstøtte), EU-bidrag samt overførsler til udlan-
det, herunder ulandsbistanden. Dog er udgifterne til kongehuset og Folketinget 
ikke underlagt lofter. 
 
Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter de ikke-ledighedsrelaterede 
indkomstoverførsler samt de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne driftsudgifter i 
forbindelse med beskæftigelsesindsatsen (som eksempelvis udgifter vedrørende 
seniorjob og aktivering af sygedagpengemodtagere). Delloftet omfatter de direkte 
statslige udgifter samt den statslige refusion til kommunerne. På denne måde 
styres de kommunale overførselsudgifter indirekte gennem statens udgifter på 
finansloven. Der er derfor ikke et selvstændigt kommunalt delloft for indkomst-
overførsler. 
 
Der er kun ét kommunalt loft for de samlede kommunale nettodriftsudgifter til 
service. Regionernes to dellofter omfatter et loft for nettodriftsudgifterne på sund-
hedsområdet og et loft for nettodriftsudgifterne til regionale udviklingsopgaver.  
 
Statslige udgifter i form af bloktilskud o.lign. til kommuner og regioner er ikke 
loftsstyret, fordi der er tale om medfinansiering af kommunale og regionale akti-
viteter, der i vidt omfang er underlagt de kommunale og regionale dellofter. 
 
Uden for loftsstyring er udgifterne til ledighedsrelaterede overførsler og drifts-
udgifterne til den ledighedsrelaterede beskæftigelsesindsats, fordi de som automa-
tiske stabilisatorer skal have lov at virke frit.  
 
De statslige, kommunale og regionale anlægsudgifter er heller ikke underlagt 
loftsstyring. Anlægsudgifterne vedrører i vidt omfang større længerevarende pro-
jekter, hvor det kan være særligt vanskeligt at skønne præcist over, hvornår akti-
viteten finder sted. Dog kan der som led i konjunkturreguleringen fastsættes an-
lægslofter for de budgetterede anlægsudgifter i enkelte år. Der er dog ikke noget 
krav om, at lofterne overholdes i regnskaberne, fordi det i værste fald ville betyde, 
at allerede igangsatte projekter skulle stoppes eller udskydes, også selvom det 
ville være forbundet med betydelige merudgifter. 
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Tabel I.17 Udgiftslofter og planlagte udgifter i 2014 
 Loft Planlagte 

udgifter 
Forskel 

 -----------------  Mia. kr.  ----------------- 
Statsligt delloft for driftsudgifter 185,8 185,8 0,0 
Statsligt delloft for indkomstoverførsler 253,1 251,4 -1,7 
Kommunalt loft for serviceudgifter 230,1 230,1 0,0 
Regionalt delloft for sundhedsområdet 102,6 102,6 0,0 
Regionalt delloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 0,0 
Kilde: Forslag til finanslov for 2014 og Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2014. 

 
 
Lofterne for kommuner og regioner er uændrede i faste 
priser i hele perioden 2014-17, og der foreligger ikke aftaler 
om de loftsstyrede udgifter i kommuner og regioner for 
årene 2015-17. Med afsæt heri ses det flerårige plan-
lægningsperspektiv med lofterne ikke at spille nogen rolle 
for den kommunale og regionale planlægning. Som hidtil 
skal der således hvert år aftales en vækstramme, før kom-
muner og regioner kan komme i gang med at planlægge 
deres dispositioner. 
 
De flade lofter for kommunale og regionale udgifter bety-
der, at den udgiftsvækst, der er plads til frem til 2017, ligger 
i de to statslige dellofter, jf. figur I.50. Det statslige delloft 
for driftsudgifterne vokser således med godt 10 mia. kr. fra 
185,8 mia. kr. i 2014 til 196,1 mia. kr. i 2017 (i 2014-
priser), hvilket primært følger af den forudsatte vækst i det 
offentlige forbrug i perioden. Væksten er ikke disponeret til 
konkrete statslige udgiftsområder. Tværtimod er der i 
finanslovforslaget budgetteret med et fald i de loftsstyrede 
statslige driftsudgifter i budgetoverslagsårene 2015-17, 
således at der i 2017 fremkommer et udisponeret beløb på i 
alt 18 mia. kr. Den faldende profil i de loftsstyrede statslige 
driftsudgifter skal bl.a. ses i sammenhæng med generelle 
effektiviseringskrav på ½-2 pct. årligt, specifikke effektivi-
seringskrav som f.eks. fokuseret administration samt udløb 
af projektbevillinger, flerårsaftaler og lignende. Generelle 
reduktioner af den art benyttes normalt til omprioriteringer 
på statslige udgiftsområder.  

Intet flerårigt 
perspektiv for 
kommuner og 
regioner 

Udgiftsvæksten 
ligger i statens 
dellofter 
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Figur I.50 Statslige dellofter 
Driftsudgifter Indkomstoverførsler 
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Anm.: Der foreligger ikke budgetterede udgifter til børne- og ungeydelsen i 2015-17, og i højre figur 
er det derfor antaget, at udgifterne til børne- og ungeydelsen i 2015-17 svarer til det forudsatte 
forløb i Konvergensprogram 2013. De øvrige udgifter, der ligger til grund for figurerne, er fra 
finanslovforslaget for 2014. 

Kilde: Forslag til finanslov for 2014. 

 
 
For staten er der heller ikke noget flerårigt planlægnings-
perspektiv med det statslige driftsloft, da en del af vækst-
rammen med stor sandsynlighed vil blive disponeret til 
kommuner og regioner. For de enkelte ministerier og insti-
tutioner er det dermed uklart, hvorvidt de vil få del i de 
udisponerede midler under loftet. 
 
Det udgiftspolitiske råderum, der er på mellemfristet sigt, 
synliggøres imidlertid med de flerårige lofter. Tilsammen 
lægger lofterne en øvre grænse for udgifterne på fire års 
sigt, og i modsætning til tidligere kan der ikke umiddelbart 
prioriteres ekstra midler til et område uden at tage dem fra 
et andet. Dette vurderes i et vist omfang at disciplinere den 
overordnede udgiftspolitiske styring i forhold til situationen 
i 1990’erne og 2000’erne, hvor fokus i udgiftspolitikken var 
mere kortsigtet. 
 
Væksten i det statslige delloft for indkomstoverførsler i 
2014-17 følger det forudsatte forløb i de loftsstyrede ind-
komstoverførsler i Konvergensprogram 2013. Herudover 
inkluderer loftet en buffer på 1 mia. kr. årligt. Budget-
teringen af de loftsstyrede statslige udgifter til indkomst-
overførsler på finanslovforslaget for 2014 ligger i hele 
perioden under loftet.  

Heller ikke 
flerårigt 
planlægnings-
perspektiv  
for staten 

Men de flerårige 
lofter kan 
disciplinere  

Buffer i indkomst-
overførslerne 
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Udgiftslofterne skal ifølge budgetloven være fastlagt, så de 
er i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger. 
Fastsættelsen af forløbet i udgiftslofterne er derfor baseret 
på forudsætningerne i Konvergensprogram 2013, der sam-
menfatter de finanspolitiske målsætninger. I konvergens-
programmet afspejler forløbet i de offentlige finanser dels 
det mellemfristede mål om balance på den offentlige saldo i 
2020 og dels et forløb i de offentlige udgifter i 2014-17, der 
hvert år sikrer et maksimalt underskud på den strukturelle 
saldo på 0,5 pct. af BNP under forudsætning af de givne 
skøn for de offentlige indtægter. 
 
Den mellemfristede fremskrivning i nærværende rapport 
afspejler overordnet set det samme forløb i de offentlige 
finanser som konvergensprogrammet i 2014-17, dog med en 
række forskelle i de underliggende forudsætninger. Konver-
gensprogrammet har eksempelvis flere modtagere af over-
førselsindkomster og dermed flere udgifter til indkomst-
overførsler, men der er samtidig forskelle på indtægtssiden, 
der omtrent udligner forskellene på udgiftssiden, jf. også 
afsnit I.7. Underskuddet på den offentlige saldo skønnes 
således at blive mindre end 3 pct. af BNP i alle årene frem 
mod 2020, og der skønnes mindst balance i 2020. Desuden 
ventes underskuddet på den strukturelle saldo at være 
mindre end ½ pct. af BNP i hvert år i perioden, når den 
strukturelle saldo beregnes med Finansministeriets metode. 
Med afsæt i nærværende fremskrivning og de forudsætnin-
ger, der ligger til grund for udgifts- og indtægtsposter, 
vurderes lofterne for driftsudgifterne dermed at være fastsat 
i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger på 
mellemfristet sigt. Fastsættelsen af loftet for indkomst-
overførsler er ikke vurderet, men de loftsstyrede udgifter til 
indkomstoverførsler i nærværende fremskrivning vurderes 
at ligge under loftet for indkomstoverførsler.  
 
Driftslofternes niveau er fastlagt med afsæt i budgetterne for 
de loftsstyrede udgifter i 2013, hvis regnskabsprincipper og 
afgrænsning af udgiftsposter og lignende afviger fra natio-
nalregnskabsprincipperne, der ligger til grund for konver-
gensprogrammet. Niveauet for lofterne er derfor baseret på 
et lidt andet grundlag end det, de mellemfristede planer 
bygger på, jf. boks I.14. Dermed er der ikke en fuldstændig 

Forløbet i lofterne 
afspejler 
regeringens 
konvergens-
program … 

… og vurderes  
at være i 
overensstemmelse 
med de 
finanspolitiske 
målsætninger 

Lidt slør i  
loftniveauerne 
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klar sammenhæng mellem niveauet for udgiftslofterne og 
niveauet for de loftsstyrede udgifter i de mellemfristede 
planer, men det fastlagte niveau for lofterne vurderes at 
være en rimelig approksimation.  
 
For at kunne vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er 
afstemt med de finanspolitiske målsætninger, og om lofter-
ne bliver overholdt i budgetter og regnskaber, er det cen-
tralt, at der foreligger gennemsigtig og fyldestgørende 
dokumentation. Det er ikke tilfældet, idet dokumentationen 
i visse henseender er mangelfuld. Det er derfor forbundet 
med vanskeligheder at vurdere loftfastsættelsen. Der er 
eksempelvis ikke tilstrækkelig dokumentation for sammen-
hængen mellem de samlede udgifter til indkomstover-
førslerne i konvergensprogrammet og delloftet for de stats-
lige udgifter til indkomstoverførsler, ligesom den præcise 
afgrænsning af de udgifter i konvergensprogrammet, der 
ligger til grund for dellofterne for driftsudgifter er uklar. 
 
Ifølge budgetloven kan finansministeren foretage en række 
korrektioner af lofterne, herunder bl.a. opregning til finans-
årets priser, omflytninger mellem lofter som følge af opga-
veomlægninger og ændringer af lofter afledt af diskretio-
nære ændringer af de ledighedsrelaterede udgifter uden for 
loftet. Der mangler en uddybende dokumentation af de 
loftkorrektioner, der følger af Aftale om midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse,13 samt af de loftkorrektioner, der 
fremgår af finanslovforslaget for 2014. 

 
13) Det fremgår bl.a., at der er loftkorrektioner som følge af besparel-

ser på udgifter til seniorjobordningen. De må imidlertid være be-
regnet i forhold til et udgiftsforløb, der ikke har været offentlig-
gjort og derfor ikke kan verificeres. 

Visse mangler i 
dokumentationen 
gør det vanskeligt 
at vurdere 
loftfastsættelsen … 

… og de 
korrektioner,  
der er foretaget 
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Boks I.14 Fastsættelse og ændring af lofter 

Driftslofterne er fastsat med udgangspunkt i de budgetterede statslige og kommu-
nale/regionale driftsudgifter i 2013 (dog korrigeret for aftalen i januar 2013 om en 
kommunal reduktion af driftsudgifterne med henblik på større anlægsudgifter i 
2013), som er fremskrevet med realvæksten i det offentlige forbrug ifølge kon-
vergensprogrammet. Der er dog foretaget en række korrektioner, fordi drifts- og 
serviceudgifterne ikke er fuldt sammenlignelige med det offentlige forbrug. 
 
Loftet for indkomstoverførsler er fastsat med udgangspunkt i de relevante skøn for 
ikke-ledighedsrelaterede udgifter til indkomstoverførsler samt ikke-ledigheds-
relaterede udgifter til beskæftigelsesindsatsen i konvergensprogrammet for 2013. 
Lofterne omfatter de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv., herunder den 
statslige refusion, kommunerne er berettiget til. 
 
Lofterne er som udgangspunkt fastsat for de efterfølgende fire år, men budget-
loven giver mulighed for løbende korrektioner af mere teknisk karakter, herunder 
korrektioner afledt af ny lovgivning og udgiftsneutrale omprioriteringer mellem 
stat, kommuner og regioner. Disse korrektioner kan foretages uden en ændring af 
loven om udgiftslofter. 
 
Følgende ændringer af lofterne er tilladte: 
 

• Efter indgåelse af økonomiaftalerne med kommuner og regioner kan der 
foretages omfordeling mellem lofterne, herunder overførsel af vækstramme 
fra staten 

• Driftslofterne kan ændres, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der med-
fører en modsvarende ændring af de ledighedsrelaterede udgifter, som ikke 
er underlagt et loft 

• Driftslofterne kan ændres, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der med-
fører en modsvarende ændring af skatteudgifter 

• Lofterne kan ændres som følge af ændret udgifts- eller opgavefordeling 
mellem stat, kommuner og regioner 

• Der kan foretages teknisk begrundede ændringer, som f.eks. den årlige 
pris- og lønopregning 

 
Det bemærkes, at det er forbundet med vanskeligheder at vurdere loftsfastsættel-
sen og loftkorrektionerne, idet dokumentationen i visse henseender har været 
uigennemsigtig og mangelfuld. Der redegøres nærmere for fastsættelsen af lofter-
ne og den foreliggende dokumentation heraf i notatet Fastsættelse af udgiftslofter, 
som findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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For staten er 2014 det første år med udgiftsstyring under 
lofter, og der er derfor endnu ikke nogen erfaringer med 
loftsstyringen og de dertil knyttede sanktioner. Ifølge bud-
getloven gælder der, at hvis det statslige delloft for drifts-
udgifter overskrides på regnskabet, bliver det efterfølgende 
års delloft for driftsudgifter automatisk reduceret med det 
overskredne beløb. Der er ikke en tilsvarende sanktion for 
overskridelse af det statslige delloft for indkomstover-
førsler, men de ministre, hvis udgiftsområder er årsagen til 
overskridelsen, har en initiativpligt til at iværksætte diskre-
tionære tiltag til imødegåelse af merudgifter af permanent 
karakter. 
 
Siden 2009 har kommunerne været underlagt sanktioner, 
hvis de samlede budgetter ikke holdt sig inden for det aftalte 
udgiftsniveau, og siden 2011 har kommunerne kunnet blive 
sanktioneret, hvis deres regnskaber under et overskrider 
budgetterne. I 2009 og 2010 blev aftalerne overholdt i 
budgetterne, men der kunne konstateres betydelige udgifts-
skred i regnskaberne. Det var baggrunden for indførelsen af 
regnskabssanktionerne i 2011. Disse har tilsyneladende 
virket efter hensigten, idet der ikke har været overskridelser 
på regnskaberne for 2011 og 2012. For regionerne gælder, 
at de har været underlagt sanktioner for manglende aftale-
overholdelse i budgetterne og manglende budgetoverholdel-
se i regnskaberne fra og med finansåret 2011, og siden har 
der kunnet konstateres aftale- og budgetoverholdelse. På 
den baggrund ser det ud til, at sanktionslovgivningen virker 
på det kommunale og regionale område. Sanktionslovgiv-
ningen er nærmere beskrevet i Dansk Økonomi, forår 2012. 
 
Kommunernes sanktioner for overskridelser i regnskaberne 
beregnes som udgangspunkt på baggrund af budgetterne, 
selvom budgetterne samlet set ligger under det aftalte 
udgiftsniveau. Økonomi- og indenrigsministeren kan dog 
vælge at basere sanktionen på baggrund af økonomiaftalen i 
stedet for budgetterne. I økonomiaftalen for 2013, hvor det 
aftalte udgiftsniveau ligger over det, som kommunerne 
efterfølgende har budgetteret, er det aftalt, at en eventuel 
sanktion skal tage afsæt i, om regnskaberne overholder 
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økonomiaftalen.14 Også i 2014 vil en eventuel regnskabs-
sanktion tage afsæt i det aftalte udgiftsniveau. 
 
Det statslige delloft for indkomstoverførsler kan indebære 
en medcyklisk udgiftsudvikling. Budgetteringen på finans-
lovforslaget og i finansloven skal være på niveau med eller 
under det fastlagte loft. Det betyder, at der skal gennem-
føres diskretionære besparelser på loftsstyrede udgifter, hvis 
ændrede skøn, eksempelvis som følge af en forværret kon-
junktursituation, indebærer merudgifter. Mange af ind-
komstoverførslerne svinger med konjunkturerne,15 herunder 
f.eks. folkepensionsudgifterne afledt af lønindkomst-
afhængige tillæg. Ændrede skøn, der indebærer mindre-
udgifter, herunder en eventuel uudnyttet del af bufferen, kan 
ifølge budgetloven ikke anvendes til overskridelse af det 
statslige delloft for drift, men kan anvendes til diskretionære 
merudgifter til indkomstoverførsler. Dette indebærer en 
risiko for, at midlertidige mindreudgifter i gunstige tider 
kan sætte sig i permanente merudgifter. Anvendelse af 
midlertidige mindreudgifter til permanente merudgifter vil 
dog medføre et loftoverholdelsesproblem senere, hvilket må 
forventes at lægge en vis dæmper på diskretionære udvidel-
ser, jf. også ovenstående vurdering af lofternes discipline-
rende effekt. 
 

 
14) Efterfølgende er der indgået en aftale om en reduktion af de 

kommunale driftsudgifter på 2 mia. kr. i forhold til budgetterne 
med henblik på en forøgelse af anlægsudgifterne på 2 mia. kr. i 
2013. Ifølge aftalen er det en forudsætning for de øgede anlægs-
investeringer, at kommunernes regnskaber for 2013 for drifts- og 
anlægsudgifter under et er i overensstemmelse med budgetterne. 
Det er imidlertid uklart, hvorledes regnskabssanktionerne vil bli-
ve håndteret, hvis drifts- og anlægsudgifterne i regnskaberne 
samlet set overskrider budgetterne. 

15) I fastlæggelsen af strukturel arbejdsstyrke blev der set på kon-
junkturfølsomheden i antallet af indkomstoverførselsmodtagere 
uden for arbejdsstyrken. Blandt andet blev der estimeret en kon-
junkturfølsomhed i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere på op mod 10.000 personer henover 2008-
11, jf. analyse af udviklingen i arbejdsstyrken og ledigheden i 
Dansk Økonomi, forår 2013. 
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Skøn for de samlede udgifter til indkomstoverførsler ekskl. 
dagpengeudgifter, hvoraf de statslige udgifter udgør om-
kring tre fjerdedele, har udvist udsving på op mod 8 mia. kr. 
på årsbasis i de senere år, jf. figur I.51. Der er derfor en 
betydelig risiko for, at bufferen på 1 mia. kr. er for lille, og 
at der derfor må gennemføres diskretionære besparelser af 
loftsstyrede udgifter, f.eks. i tilfælde af en forværring af 
konjunktursituationen. Med loftsstyring af disse udgifter er 
der således en risiko for at svække en automatisk stabili-
sator, da den ikke får lov til at slå fuldt igennem, hvis udgif-
terne rammer loftet.  
 
 
Figur I.51 Ændringer i skøn for indkomstoverførsler 
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Anm.: I figuren er vist forskellen mellem Finansministeriets skøn for

indkomstoverførsler i maj året før og december to år før de år, der 
skønnes for. Decemberskønnet to år før et finansår er typisk af
beregningsteknisk karakter med forudsætninger, der i store træk
svarer til det mellemfristede forløb, dvs. det forløb, loftet er
baseret på. Majskønnet året før finansåret udgør derimod budget-
teringsforudsætningerne for kommune- og regionsaftaler samt 
finanslovforslaget, og udgiftsskønnet vil derfor svare til skønnet
for de loftsstyrede udgifter. Forskellen fra december- til 
majskønnet indikerer derfor de udsving mellem loft og lofts-
styrede udgifter, der formentlig kan påregnes fremover. Figuren
beskriver forskellen i de samlede indkomstoverførsler til hus-
holdningerne ekskl. dagpenge. Der er således ikke fuldt sammen-
fald mellem disse udgifter og de loftsbelagte udgifter til ind-
komstoverførsler.  

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2005 til maj 2013.  
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De fem udgiftslofter er makrolofter, dvs. de skal overholdes 
under et, ligesom det hidtil har været tilfældet med eksem-
pelvis de aftalte nettoserviceudgifter i kommunerne. Ved 
koordination af udgiftsforbruget mellem de decentrale 
enheder skal det sikres, at de samlede loftsstyrede udgifter 
holder sig under de respektive lofter. Koordinationen omfat-
ter f.eks., at kommuner med befolkningsvækst eller ministe-
rier med aktivitetsdrevne merudgifter kan få mulighed for et 
større forbrug ved, at andre kommuner eller ministerier til 
gengæld nøjes med et mindre forbrug. Analogt til det hidti-
dige system spiller KL og Danske Regioner en central rolle 
i koordinationen af det kommunale og regionale forbrug, 
mens Finansministeriet som hidtil forestår koordinationen af 
det statslige forbrug. Effektiv koordination kan fremme et 
hensigtsmæssigt forløb i udgiftsforbruget, hvor udgifterne 
afholdes i rette tid og med den rette volumen i de rette 
decentrale enheder. Men koordinationsudfordringen skær-
pes, når der er decentrale frihedsgrader i systemet. Udfor-
dringen knytter sig især til muligheden for, at de enkelte 
enheder og institutioner kan spare op og videreføre 
uforbrugte midler til senere brug. 
 
Med opsparingsordninger kan den enkelte offentlige institu-
tion indrette sin styring på en måde, der understøtter en 
hensigtsmæssig økonomisk adfærd i relation til den tids-
mæssige placering af udgifterne i det ene eller andet år. En 
væsentlig fordel ved opsparing er således, at man undgår 
såkaldt “benzinafbrænding” i slutningen af året. Med afsæt 
heri var fastholdelse af opsparingsmuligheder et centralt 
tema i debatten om den fremtidige udgiftsstyring ved bud-
getlovens fremsættelse i foråret 2012. Derfor er det bemær-
kelsesværdigt, at man i staten har indført en væsentlig 
begrænsning af mulighederne for at forbruge opsparede 
midler i 2013, og at denne begrænsning tilsyneladende 
planlægges videreført. Med begrænsningen har man – om 
ikke formelt, så tilnærmelsesvist reelt – indført udgiftslofter 
på institutionsniveau i staten, dvs. en form for mikrolofter. 
Opstramningen af opsparingsordningen blev meldt ud i 
efteråret 2012, og det ser ud til, at skærpelsen allerede har 
påvirket adfærden i de statslige institutioner, jf. nedenfor.  
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Det offentlige varekøb er normalt større i fjerde kvartal end 
i årets øvrige kvartaler, bl.a. som følge af almindelig forsig-
tig økonomistyring, hvor større indkøb ofte foretages sidst 
på året, når der er sikkerhed for, at der er plads i budgettet. I 
fjerde kvartal 2012 var det offentlige varekøb imidlertid 
ekstraordinært stort, jf. figur I.52. Ifølge Danmarks Statistik 
kan det især henføres til statens område, og det er derfor 
nærliggende at se det markant større varekøb i fjerde kvartal 
2012 i sammenhæng med den udmeldte opstramning af den 
statslige opsparingsordning. Formentlig består hovedparten 
af varekøbet af fornuftige og hensigtsmæssige dispositioner, 
som under alle omstændigheder ville være foretaget på et 
tidspunkt. Men der er risiko for, at der også er foretaget 
mere uovervejede dispositioner, der kan vise sig at være et 
spild af statslige midler. 
 
 
Figur I.52 Det offentlige varekøb 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 
 
 
Det statslige makroloft for driftsudgifter kan dermed være 
blevet konverteret til et utal af mikrolofter, hvor der på alle 
niveauer af hensyn til budgetoverholdelse foretages sikker-
hedsopsparing først på året og “benzinafbrænding” sidst på 
året, fordi der ikke er udsigt til at kunne anvende uforbrugte 
midler på et senere tidspunkt. Det er uklart, hvordan kom-
munerne har indrettet udgiftsstyringen af institutionerne 
afledt af sanktionslovgivningen, herunder i hvilket omfang 
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der ligesom i staten opereres med mikrolofter. I lyset af det 
kommunale mindreforbrug, der er konstateret i regnskab-
erne for 2011 og 2012, kunne det imidlertid se ud til, at 
sikkerhedsopsparingen er blevet større.  
 
En forøget decentral sikkerhedsopsparing kan afhjælpe det 
problem, at loftsstyringssystemet er født med et meget 
beskedent generelt reserveomfang på centralt niveau. På 
forslaget til finanslov for 2014 er der eksempelvis afsat en 
generel reserve, tillægsbevillingsreserven, på 1 mia. kr. i 
2014 til uforudsete merudgifter mv. under det statslige 
driftsloft, herunder aktivitetsafledte merudgifter på bl.a. 
undervisningsområdet. Det svarer til ½ pct. af det statslige 
driftsloft for 2014. Bufferen for indkomstoverførsler svarer 
ligeledes til knap ½ pct. af loftet i 2014. Til sammenligning 
opereres der i Sverige med en generel reserve, budgette-
ringsmarginalen, på 2-5 pct. af det statslige udgiftsloft. Det 
skal dog bemærkes, at de loftsstyrede statslige udgifter i 
Sverige også omfatter de ledighedsrelaterede udgifter. 
 
Et for beskedent generelt reserveomfang skærper ligesom 
de decentrale frihedsgrader koordinationsudfordringen. Der 
vurderes derfor at være behov for en mere effektiv koordi-
nation af forbruget under lofterne, hvor de centrale koordi-
natorer påtager sig et større ansvar for at skabe plads til 
merforbrug på de områder, hvor behovet er størst. En styr-
ket og mere effektiv koordination af udgiftsforbruget vil 
understøtte en sund udgiftspolitik, mens der er risiko for, at 
mere primitive instrumenter i udgiftsstyringen som f.eks. 
begrænsninger af opsparingsordninger fremmer en uhen-
sigtsmæssig økonomisk adfærd i de offentlige institutioner. 
 
Samlet set kan der peges på, at udgiftslofterne på det fore-
liggende grundlag vurderes at være fastsat i overens-
stemmelse med de finanspolitiske målsætninger på mellem-
fristet sigt, omend dokumentationen for fastsættelsen i visse 
henseender er mangelfuld. Endvidere ligger de planlagte 
loftsstyrede udgifter inden for de fastlagte lofter i 2014. 
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I.9 Offentlige investeringer som instrument i 
konjunkturreguleringen 
 
De offentlige investeringer bliver ofte bragt i spil som led i 
reguleringen af den økonomiske aktivitet på kort sigt. Med 
en andel på omkring 2 pct. af BNP kræves en relativt stor 
stigning i investeringerne for at opnå en mærkbar stimulans 
af den økonomiske aktivitet. Der har været planlagt ganske 
store ændringer i de offentlige investeringer som led i 
tilrettelæggelsen af det førstkommende års finanspolitik, 
herunder kick-starten i 1990’erne og under den aktuelle 
krise. Investeringerne er som regel ikke blevet realiseret i 
det planlagte omfang på kort sigt, men ser ud til først at 
have fået gennemslag på lidt længere sigt. Det kan medvirke 
til at forklare en tendens til medcykliske bevægelser i de 
offentlige investeringer.  
 
Med et gennemslag på den økonomiske aktivitet, der nok 
snarere ligger på 2-5 års sigt end det førstkommende finans-
år, er der således risiko for at ramme skævt i timingen af 
investeringsaktiviteten, f.eks. ved stimulans i et kortvarigt 
konjunkturtilbageslag, hvor aktivitetsvæksten først viser sig, 
når et efterfølgende opsving har taget fart. Trægheden i 
tilpasningen af de offentlige investeringer betyder, at æn-
dringer i omfanget af de offentlige investeringer er mest 
velegnet til konjunkturregulering ved større og længere-
varende tilbageslag eller opgange. Investeringsplaner med 
en mere systematisk oversigt over planlagte og igangsatte 
offentlige investeringsprojekter ville kunne understøtte, at 
offentlige investeringer igangsættes hensigtsmæssigt i 
forhold til konjunkturerne. 
 
Offentlige investeringer og konjunkturregulering 
 
Det grundlæggende formål med de offentlige investeringer 
er at opbygge og vedligeholde det offentlige kapitalapparat. 
Det offentlige kapitalapparats størrelse og tilstand besluttes 
politisk gennem fastlæggelsen af de offentlige investeringer, 
der ud over de politiske prioriteringer blandt andet afhænger 
af den demografiske og teknologiske udvikling. Den tids-
mæssige placering af de offentlige investeringer følger 
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derfor som udgangspunkt af andre forhold end konjunktur-
situationen. 
 
De offentlige investeringer kan imidlertid anvendes som et 
instrument til at stabilisere konjunkturerne. I en lavkonjunk-
tur, hvor aktiviteten er under sit kapacitetspotentiale, kan de 
offentlige investeringer øges og derved stimulere aktiviteten 
mod at blive sænket senere, sådan at det samlede investe-
ringsomfang på lang sigt er det samme. Tilsvarende vil en 
reduktion af de offentlige investeringer i højkonjunkturer 
medvirke til at dæmpe aktiviteten. Det handler således om 
at tilpasse den tidsmæssige placering af de planlagte offent-
lige investeringer med henblik på at opnå modcyklisk 
offentlig investeringsaktivitet.  
 
Der fremhæves ofte to egenskaber ved de offentlige investe-
ringer, som gør dette instrument fordelagtigt til konjunktur-
regulering. For det første har de offentlige investeringer en 
relativt stor aktivitetsvirkning på kort sigt. For det andet har 
de offentlige investeringer karakter af midlertidig aktivitet, 
fordi investeringsaktiviteten aftager i takt med, at projekter-
ne afsluttes. Det er netop midlertidig mer- eller mindre-
aktivitet, som er ønsket ved konjunkturregulering. En side-
gevinst ved at få timet de offentlige investeringer rigtigt i 
forhold til konjunkturerne er, at det kan billiggøre projek-
terne og dermed mindske de samlede offentlige udgifter 
over tid. Priser og lønninger vil således typisk være lavere i 
lavkonjunkturer end i højkonjunkturer. 
 
De offentlige investeringer udgør en relativt beskeden del af 
de offentlige udgifter og den samlede økonomi. De seneste 
to årtier har de offentlige investeringer typisk udgjort knap 
2 pct. af BNP. Størrelsen af udgiftsposten har i sagens natur 
betydning for potentialet for at påvirke aktiviteten i øko-
nomien. Selvom multiplikatoren for offentlige investeringer 
er relativt stor, forudsætter en kraftig påvirkning af aktivite-
ten på kort sigt en markant ændring i de offentlige investe-
ringer på grund af postens beskedne andel af den samlede 
økonomi. Hvis man f.eks. ønsker at øge BNP med 0,25 pct., 
kræver det en stigning i de offentlige investeringer på i 
størrelsesordenen 5-6 mia. kr., hvilket svarer til at øge 
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investeringerne med omkring 15 pct.16 Der foreligger skøn 
for finanseffekten tilbage til 1995, og siden da er de offent-
lige investeringers effekt ikke skønnet til mere end 0,2 
pct.point numerisk. 
 
Det er som hovedregel de offentlige bygge- og anlægsinve-
steringer, der fokuseres på i konjunkturpolitikken, fordi 
aktivitetsvirkningen er større end for investeringer i maski-
ner, der kan være importeret, som f.eks. IT-udstyr, biler og 
hospitalsudstyr. Ifølge nationalregnskabet har bygge- og 
anlægsinvesteringerne udgjort omkring to tredjedele af de 
offentlige investeringer i de senere år, mens omkring en 
tredjedel har været maskininvesteringer, jf. figur I.53.  
 
 
Figur I.53 Fordeling af offentlige investeringer 

20102005200019951990

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

Andel

Bygge og anlæg
Maskiner

 
Anm.: Figuren viser henholdsvis bygge- og anlægsinvesteringernes og 

maskininvesteringernes andel af de samlede offentlige investe-
ringer. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 

 
 

 
16) Effekten er beregnet med udgangspunkt i SMEC’s standard- 

finanseffektmultiplikatorer for de samlede offentlige investerin-
ger i bygninger, anlæg og maskiner. Der er taget udgangspunkt i 
et niveau for de offentlige investeringer på 1,8 pct. af BNP, sva-
rende til gennemsnittet over perioden 1990-2012. 
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De offentlige investeringer i nationalregnskabet omfatter 
investeringer i stat, kommuner og regioner. Herudover 
foretages der investeringer i offentlige selskaber og sel-
skabslignende virksomheder for i størrelsesordnen 1½ pct. 
af BNP om året.17 Disse medregnes i de private investe-
ringer i nationalregnskabet. Store statslige infrastruktur-
projekter som f.eks. Storebælts- og Øresundsbroen, Femern-
Bælt forbindelsen og metroen er normalt organiseret i en 
selskabskonstruktion. Offentlige selskaber spænder desuden 
vidt fra meget markedsorienterede virksomheder som 
DONG Energy A/S, over hvile-i-sig-selv-virksomheder som 
de lokale forsyningsselskaber til bevillingsstyrede institu-
tioner som f.eks. Banedanmark.  
 
Det er sværere fra centralt hold at fastlægge og styre inve-
steringerne i offentlige selskaber og virksomheder, da nogle 
af virksomhederne helt eller delvist agerer på markedsmæs-
sige vilkår. Enkelte selskabslignende virksomheder som 
f.eks. Banedanmark er dog styret af bevillinger på finans-
loven analogt til f.eks. statslige investeringer på vejområdet. 
Datagrundlaget for investeringerne i offentlige selskaber og 
virksomheder er endvidere begrænset, og der foreligger ikke 
offentligt tilgængelige opgørelser af den planlagte investe-
ringsaktivitet. På den baggrund omfatter nærværende analy-
se ikke investeringer i offentlige selskaber og virksomheder. 
 
Analysen omfatter heller ikke OPP-projekter, hvor en privat 
aktør opfører og eventuelt efterfølgende driver en bygning 
eller et anlæg på bestilling fra en offentlig myndighed. 
Investeringer i OPP-regi kan planlægges af de offentlige 
myndigheder, men styringen af projekterne vil typisk være 
overtaget af private aktører. Indtil videre er omfanget af, og 
dermed erfaringerne med, OPP-projekter relativt begrænset. 
 

 
17) De offentlige selskabers og selskabslignende virksomheders 

bruttoinvesteringer udgjorde 1,4 pct. af BNP i 2011, der er det 
seneste år med offentliggjorte data. I 1990’erne udgjorde de om-
kring 2½ pct. af BNP og i 2000’erne knap 1½ pct. af BNP.  
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Markante ændringer i de offentlige investeringer på kort sigt 
kan indebære styringsmæssige udfordringer. Der er således 
flere niveauer på vejen fra den makroøkonomiske planlæg-
ning til den konkrete gennemførelse af investeringerne. 
Planlægningen, herunder vurderingen af behovet for stabili-
sering af økonomien, foregår i statsligt regi, men som følge 
af det kommunale og regionale selvstyre kan regeringen og 
Folketinget kun indirekte styre de kommunale og regionale 
investeringer. Den overordnede planlægning er således 
afhængig af muligheden for at kunne styre de lokalpolitiske 
prioriteringer, der foregår i de 98 kommunalbestyrelser og 
fem regionsråd.  
 
De offentlige investeringer (i offentlig forvaltning og ser-
vice) udgjorde knap 45 mia. kr. i 2012, jf. tabel I.18. Ca. to-
tredjedele af investeringerne afholdes i kommuner og regio-
ner, mens godt en tredjedel foregår i statsligt regi. Denne 
fordeling har været omtrent den samme siden kommunal-
reformen i 2007, hvor den aktuelle opgavefordeling mellem 
stat, regioner og kommuner blev fastlagt. 
 
 

Tabel I.18 Den offentlige sektors investeringer 
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Offentlig forvaltning og service 34,9 34,0 35,6 38,7 40,4 44,7

Heraf fordeling på myndigheder
- Stat 38 34 33 36 34 35
- Regioner 13 15 16 14 16 19
- Kommuner 50 51 51 50 50 46

Offentlige selskaber mv. 19,0 21,3 21,4 21,8 24,5 •

-------------------------  Pct.  --------------------------

--------------  Mia. kr. 2012-priser  --------------

--------------  Mia. kr. 2012-priser  --------------

 

Anm.: Tallet for offentlig forvaltning og service afspejler faste nyinvesteringer, mens tallet for
offentlige selskaber afspejler faste bruttoinvesteringer. Faste bruttoinvesteringer indeholder 
(til forskel fra nyinvesteringerne) køb af grunde, bygninger og andre reale aktiver (netto). 

Kilde: Danmarks Statistik, statistik for de offentlige finanser. 
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Statens investeringer foretages navnlig inden for transport, 
dvs. på vejområdet, og inden for generelle offentlig tjene-
ster, der primært dækker den statslige administration, her-
under skattevæsnet, samt på undervisningsområdet, jf. tabel 
I.19. Ikke overraskende omfatter regionernes investeringer 
stort set udelukkende sundhedsområdet, mens kommuner-
nes investeringer primært vedrører transport, undervisning 
og social beskyttelse, dvs. veje, folkeskoler samt pasnings- 
og plejeområder. 
 
 

Tabel I.19 Offentlige investeringer i 2012 fordelt på myndighed og område 

Stat Regioner Kommuner

Generelle offentlige tjenester 23 0 8
Forsvar 3 0 0
Offentlig orden og sikkerhed 4 0 1
Økonomiske anliggender, herunder transport 43 0 25
Miljøbeskyttelse 2 0 1
Boliger og offentlige faciliteter 0 0 5
Sundhedsvæsen 1 95 5
Fritid, kultur og religion 6 0 9
Undervisning 16 0 30
Social beskyttelse 2 4 16
I alt 100 100 100

------------------  Pct.  -------------------

 

Anm.: Afgrænsningen af områder følger klassifikationen COFOG (Classification of the Functions of 
Government). 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Planlagte og realiserede offentlige investeringer 
 
Det er forbundet med usikkerhed at gennemføre større 
investeringsprojekter inden for faste tidsrammer. Der kan 
opstå uforudsete hændelser som f.eks. arkæologiske fund 
eller ændrede miljømæssige forhold. Endvidere kan der 
opstå politiske ønsker om at ændre projektet undervejs i 
forløbet. Desuden går der erfaringsmæssigt nogen tid, fra en 
investering besluttes, til den sættes i gang. Det betyder, at 
der er stor usikkerhed forbundet med at planlægge den 
præcise tidsmæssige profil for investeringsudgifterne.  
 
I den makroøkonomiske planlægning søges de offentlige 
investeringer tilrettelagt, så de er afstemt med konjunktur-
situationen og dermed er modcykliske. Fra 1990 og frem til 
2008 har der imidlertid været en positiv sammenhæng 
mellem de offentlige investeringer og output gap, hvilket 
snarere indikerer et medcyklisk forløb i de offentlige inve-
steringer, jf. figur I.54. I 2009-12 har investeringerne dog 
ligget på et højt niveau samtidig med, at der har været et 
stort negativt output gap.  
 
 

Figur I.54 Output gap og offentlige investeringer, 1990-
2012 
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Anm.: De røde markeringer angiver årene 2009-12. Andenaksen angiver 
offentlige investeringer i pct. af strukturelt BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den skæve timing af investeringerne skal ses i sammen-
hæng med, at det er vanskeligt at forudsige præcist, hvornår 
investeringerne falder. De seneste tre år har de faktisk 
gennemførte investeringer ligget væsentligt under det 
planlagte niveau. Det gælder særligt for 2010, hvor de 
faktiske udgifter lå 6 mia. kr. under de planlagte, svarende 
til en afvigelse på 15 pct. Med udgangspunkt i de store 
afvigelser mellem de planlagte og realiserede investeringer 
må det anses for at være meget ambitiøst, hvis man plan-
lægger at gennemføre offentlige investeringer på et meget 
specifikt niveau et givet år, herunder store ændringer på helt 
kort sigt. Derimod er det muligt at drive de offentlige inve-
steringer i en ønsket retning med en vis træghed i tilpasnin-
gen. 
 
De relativt store afvigelser mellem planlagte og realiserede 
investeringer afspejler, at de offentlige investeringer er 
svære at styre på kort sigt. De planlagte løft af investerings-
niveauet i 2010 og 2012 for at understøtte aktiviteten under 
krisen er ikke realiseret fuldt ud, og der ses i disse år en 
afvigelse på henholdsvis 15 og 7 pct., jf. figur I.55. Den 
manglende realisering af de planlagte investeringer indebæ-
rer, at den tiltænkte finanspolitiske aktivitetsvirkning ikke er 
realiseret fuldt ud. Målt ved finanseffekten bidrog de offent-
lige investeringer eksempelvis kun til at øge BNP-væksten 
med en tredjedel af det planlagte i 2010. Erfaringerne fra 
1990’erne tyder på, at store planlagte stigninger i de offent-
lige investeringer kommer med forsinket effekt, jf. neden-
for. Endvidere lykkedes det ikke at realisere det mere af-
dæmpede forløb i de offentlige investeringer, der blev 
planlagt i højkonjunkturårene 2006-07.  
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Figur I.55 Planlagte og realiserede offentlige investe-
ringer 
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Anm.: “Planlagt” dækker over skønnet fra Økonomisk Redegørelse året 

forinden. 
Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 

 
 
Problemet med at realisere de planlagte investeringer er 
ikke et nyt fænomen. I forbindelse med kickstarten i begyn-
delsen af 1990’erne blev der planlagt stigninger i de offent-
lige investeringer på 11½ pct. i 1993 og knap 6 pct. i 1994, 
jf. figur I.56. De offentlige investeringer steg imidlertid kun 
med 1,4 pct. i 1993, hvilket understreger, at det er vanske-
ligt at igangsætte nye investeringsprojekter hurtigt. End-
videre ses der relativt store stigninger i de offentlige inve-
steringer i årene efter, hvilket tyder på, at de projekter, der 
blev igangsat i 1993, først fik gennemslag på det samlede 
investeringsniveau senere. 
 
 

Forsinket 
kickstart 



 

 144 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Figur I.56 Kickstart i 1990’erne: Realvækst i offentlige 
investeringer 
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Anm.: De planlagte investeringer angiver den samlede forventede

stigning i de offentlige investeringer i Finansredegørelse 93. I 
1996 var der forudsat nulvækst i de offentlige investeringer. 

Kilde: Finansministeriet, Finansredegørelse 93 og Danmarks Statistik, 
Nationalregnskabet. 

 
 
I løbet af den aktuelle krise har der været et ønske om at øge 
de offentlige investeringer for at stimulere den økonomiske 
aktivitet. Selvom de planlagte investeringer ikke blev rea-
liseret som forudsat, har der været væsentlige stigninger i de 
offentlige investeringer i perioden 2010-12. Med den store 
forskel på de planlagte og realiserede investeringer må det 
dog forventes, at der er sat en række projekter i gang, der 
ligesom i midten af 1990’erne vil få gennemslag på aktivite-
ten i de kommende år. Denne forventning understøttes af, at 
beholdningen af videreførte midler, der er knyttet til de 
statslige anlægsbevillinger, er steget fra at udgøre knap 1½ 
mia. kr. før krisen til godt 10 mia. kr. primo 2013, jf. figur 
I.57. Det må forventes, at disse uforbrugte midler bliver 
anvendt til investeringer i de kommende år. 
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Figur I.57 Beholdningen af videreførte midler på stats-
lige anlægskonti 
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Anm.: Beholdningen er opgjort primo året. 
Kilde: Statsregnskaber 2007-12, Finanslov 2012 og 2013 samt Finans-

lovforslag 2014. 

 
 
Statslige investeringsprojekter 
 
Det tager tid at igangsætte og gennemføre investerings-
projekter. Mindre projekter kan gennemføres på et til to år, 
mens store projekter som f.eks. Femern Bælt forbindelsen 
kan tage mere end ti år fra vedtagelse til åbning. Anlægs-
projekter vil typisk være karakteriseret ved, at der bruges en 
relativt lille andel af budgettet i projektets begyndelse, hvor 
midlerne i høj grad bruges på at forberede anlægsfasen og 
eventuel anskaffelse af arealer og lignende, jf. boks I.15. 
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projekter tager tid 



 

 146 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Boks I.15 Investeringsprojekter tager tid 

Større offentlige anlægsprojekter har lang vej fra idé til endelig udførelse. Projek-
terne vil normalt starte med en forundersøgelse, der skitserer forskellige løs-
ningsmuligheder samt de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser. 
 
Hvis projektet efter forundersøgelsen fortsat vurderes interessant, skal der fore-
tages en grundigere VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Foruden projek-
tets påvirkning af natur, mennesker og miljø kan redegørelsen også indeholde en 
grundigere undersøgelse af økonomien i projektet. I forbindelse med udarbejdelse 
af VVM kan der blive afholdt høringer i lokalområdet, og hele processen med at 
gennemføre en VVM kan tage et år eller mere.  
 
Når VVM’en og eventuelt andre vurderingsgrundlag foreligger, skal der tages 
politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres. For statslige anlægs-
projekter skal der eksempelvis vedtages en anlægslov, inden projektet kan gå i 
gang. 
 
Når der foreligger en politisk beslutning, kan de relevante myndigheder påbegyn-
de projekteringen, herunder ekspropriering af arealer, beboerhøringer, lokalplaner 
og udarbejdelse af udbudsmateriale. Dette kan tage et halvt til et helt år. Herefter 
kan opgaven sendes i udbud til entreprenører. 
 
Undervejs i anlægsarbejdet kan uforudsete forhold som eksempelvis arkæologiske 
fund eller klagesager forsinke entreprenørarbejdet. 

 
 
Der udarbejdes ikke systematiske oversigter, der kan give et 
overblik over igangsatte offentlige investeringer, herunder 
projekternes typiske tidsprofiler. Nedenfor betragtes vejom-
rådet, der er et af de største investeringsområder i staten. 
Vejdirektoratet, der har ansvaret for anlæg og vedlige-
holdelse af statsveje, planlægger at gennemføre deres større 
projekter på op til fem år med afsæt i erfaringer fra afslutte-
de projekter. Desuden forventer de, at ca. 5 pct. af projektets 
totaludgift bliver forbrugt det første år, og ca. 10 pct. bliver 
forbrugt i år to, jf. figur I.58. I projektets to første år bruges 
mere end halvdelen af midlerne på projektering mv. og 
opkøb af arealer frem for på egentlige entreprenørydelser, 
som i højere grad forventes at påvirke beskæftigelse og 
efterspørgsel. 
 

Der bruges få 
midler i starten af 
et vejprojekt … 
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Figur I.58 Vejdirektoratet, typisk investeringsprofil 
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Anm.: Figuren angiver, hvor stor en andel af et typisk større vejprojekts 

samlede udgifter der forventes at falde i forskellige år. Størrelse
og kompleksitet har betydning for, hvornår entreprenørydelserne 
falder. Uforudsete forhold kan betyde, at projekter bliver færdige 
senere. 

Kilde: Vejdirektoratet. 

 
 
Erfaringer fra tre konkrete større projekter fra Banedanmark 
antyder også, at der i større projekter bruges relativt få 
midler i starten af et projektforløb, jf. figur I.59. Der fore-
ligger desuden data for fem små projekter, som derimod ser 
ud til at have et hurtigere gennemslag på aktiviteten. 
 
Da en meget lille andel af de store projekters udgifter ligger 
i starten af projektforløbet, er det vanskeligt at påvirke 
aktiviteten mærkbart på kort sigt. Igangsættelse af mange 
projekter på kort sigt vil desuden betyde, at der vil være et 
pres opad på investeringerne tre til fem år senere. Igang-
sættelse af projekterne af konjunkturmæssige hensyn fordrer 
derfor, at der er udsigt til en længerevarende lavkonjunktur 
på op til fem år. 
 
Erfaringerne viser, at det kan være svært at øge de offent-
lige investeringer markant på kort sigt ved at igangsætte nye 
store investeringsprojekter. Ligeledes kan det være svært at 
reducere de offentlige investeringer markant, hvis der i 
årene forinden er igangsat mange store projekter. De offent-
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lige anlægsinvesteringer vurderes derfor primært at være et 
velegnet konjunkturstabiliserende instrument, hvis der 
forventes en længerevarende og dyb lavkonjunktur. 
 
 
Figur I.59 Banedanmark, investeringsprofiler 
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Anm.: Figuren angiver, hvor stor en andel af udgifterne i Banedanmarks

projekter der falder i forskellige år. Figuren er opdelt i små
projekter med en totaludgift under 50 mio. kr. og store projekter
med en totaludgift over 200 mio. kr. Datasættet består kun af otte
projekter, heraf fem små og tre store. Der er ingen projekter med
en totaludgift mellem 50 og 200 mio. kr. 

Kilde: Banedanmark og egne beregninger. 

 
 
I lyset af risikoen for skæv timing af de offentlige investe-
ringer er der behov for et samlet overblik over de projekter, 
der er besluttet og sat i gang, herunder projekter i regi af de 
offentlige selskaber og virksomheder. Et sådant katalog 
kunne med fordel indeholde projekternes forventede inve-
steringsprofil. Med afsæt i sådanne investeringsplaner vil 
der foreligge et langt bedre grundlag for at træffe beslut-
ninger om de offentlige investeringer. Ekspertudvalget 
vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og 
kvalifikationsbehov er et skridt i den rigtige retning. Udval-
get har for nylig kortlagt efterspørgslen efter arbejdskraft og 
behovet for efteruddannelse i forbindelse med de store 
infrastrukturinvesteringer i de kommende år. Af ekspert-
udvalgets rapport fremgår det blandt andet, at de aktuelt 
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planlagte infrastrukturprojekters samlede efterspørgsel efter 
arbejdskraft forventes at være størst i årene 2015-17.  
 
Statslig styring af lokale investeringer  
 
Det samlede offentlige investeringsniveau i et givet år 
fastlægges formelt set med vedtagelsen af finansloven og 
vedtagelsen af de kommunale og regionale budgetter for det 
pågældende år. Forud for vedtagelsen af investeringsbud-
getter går en aftaleproces mellem regeringen og kommuner 
og regioner om de overordnende rammer for investerings-
omfanget, hvorefter en lokalpolitisk budgetproces i de 
enkelte kommuner og regioner munder ud i vedtagelsen af 
lokale investeringsbudgetter.  
 
Statens styringsmuligheder af den lokale prioritering består 
først og fremmest i, at der kan indgås en aftale om et inve-
steringsniveau med kommuner og regioner, som er forene-
ligt med de makroøkonomiske hensyn. Realisering af afta-
len i de lokale budgetter og regnskaber forudsætter, at den 
lokalpolitiske prioritering i de enkelte kommuner samlet set 
er i overensstemmelse med aftaleniveauet, og at kommu-
nerne er i stand til at tilpasse investeringsaktiviteten til 
aftaleniveauet. Herudover har regeringen styringsmulig-
heder i form af lovgivning for kommunernes og regionernes 
virke og i form af en mere generel påvirkning af kommu-
nernes og regionernes økonomiske vilkår. Dette kan blandt 
andet ske via den kommunale/regionale finansiering, hvor 
kommuner/regioner får medfinansieret investeringer via 
generelle og særlige tilskud. Med budgetloven er der mulig-
hed for at fastsætte et anlægsloft for den kommunale og 
regionale anlægsaktivitet, som medfører økonomiske sank-
tioner, såfremt loftet brydes i budgetlægningsfasen. Der er 
imidlertid ikke sanktioner, hvis loftet brydes i regnskaberne. 
 
Der eksisterer en ganske omfattende litteratur, som har 
undersøgt effekterne af økonomiske tilskud fra et centralt 
niveau af den offentlige sektor til et lokalt niveau med 
henblik på at tilskynde til en ønsket aktivitet. Teorien til-
siger, at tilskud fra centralt til lokalt niveau kan være for-
bundet med fortrængningseffekter forstået ved, at kommu-
nale indtægter opkrævet via skatter substitueres med tilskud, 
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og derfor kun fører til begrænset eller ingen ekstra aktivitet, 
jf. blandt andet Bradford og Oates (1971a, b). Den over-
vejende del af den empiriske litteratur har imidlertid ikke 
kunnet bekræfte sådanne fortrængningseffekter. Derimod 
har mange studier fundet evidens for, at tilskud giver anled-
ning til mere af den ønskede aktivitet, jf. blandt andet Hines 
og Thaler (1995), Dahlberg m.fl. (2008) og Payne (2009). 
Fænomenet har på den baggrund fået tilnavnet “The Flypa-
per Effect”, idet tilskuddet siges at klæbe sig til den ønskede 
aktivitet “som fluer på et fluepapir”. Et mindre antal studier 
har dog påpeget, at manglende evidens for fortrængning 
også kan afspejle, at det er lokale enheder med et i forvejen 
relativt højt forbrug – f.eks. på grund af et ønske herom – 
som er mere tilbøjelige til at få del i udmøntede tilskud, jf. 
blandt andet Knight (2002) og Payne (2009). Det grund-
læggende problem er, at det er vanskeligt at bestemme 
retningen på årsagssammenhængen overbevisende, herun-
der hvilken betydning de institutionelle rammer har, og 
litteraturen er således fortsat optaget af dette spørgsmål. 
 
De senere år har statslige tilskud blandt andet været anvendt 
til at stimulere den kommunale investeringsaktivitet. I 2010 
aftalte regeringen og KL f.eks. et løft af den kommunale 
anlægsaktivitet fra 15 mia. kr. i 2009 til 20 mia. kr. i 2010, 
jf. figur I.61. Løftet blev blandt andet ledsaget af en aftale 
om en ekstraordinær fremrykning af statslige tilskud fra 
kvalitetsfonden på 2 mia. kr., sådan at der i 2010 blev 
udmøntet 4 mia. kr. til finansiering af investeringer på 
kvalitetsfondsområderne i stedet for de oprindeligt planlagte 
2 mia. kr.18 
 
Ud over tilskud har en lempelse af kommunernes låne-
muligheder også indtaget en central rolle i forbindelse med 
de senere års løft af de offentlige investeringer. Det skal ses 
i sammenhæng med, at kommunerne i udgangspunktet er 
lånebegrænsede, og anlægsudgifterne skal således i ud-
gangspunktet finansieres via skatter eller tilskud. Enkelte 
områder er dog undtaget lånebegrænsningen. Det gælder 

 
18) Kvalitetsfondsområderne dækker blandt andet over folkeskoler, 

daginstitutioner og ældrepleje. Tilskuddet til områderne ligger ud 
over det generelle bloktilskud. 
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f.eks. for de kommunale forsyningsvirksomheder, opførelse 
af ældreboliger samt udvalgte energibesparende foranstalt-
ninger, hvor der eksisterer en automatisk låneadgang. For de 
resterende områder forudsætter lånefinansiering af anlægs-
aktiviteten en særlig dispensation fra staten. Lånereglerne er 
blandt andet begrundet i et ønske om regulering af den 
samlede anlægsaktivitet. Skiftende regeringer har således 
søgt at stimulere den kommunale anlægsaktivitet ved at 
tildele kommuner dispensationer om lånefinansiering af 
anlægsaktiviteten, de såkaldte lånepuljer. I perioden 2007-
12 har staten og kommunerne aftalt lånedispensationer for 
mellem 1 og 7 mia. kr. årligt, jf. figur I.60. Særligt årene 
2010 og 2012 skiller sig ud med et relativt højt niveau for 
de statslige tilsagn om låneoptagelse på henholdsvis ca. 7 
mia. kr. og 2,5 mia. kr., hvilket blandt andet er sket som et 
led i en stabiliseringspolitisk dagsorden. 
 
 
Figur I.60 Tilskud, aftalte lånepuljer og kommunal an-

lægsaktivitet 2007-12 
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Anm.: De kommunale anlægsudgifter er opgjort ekskl. udgifter i de

kommunale forsyningsvirksomheder og udgifter til opførelse af 
ældreboliger. Der er ikke korrigeret for eventuelle ændringer i
pris- og lønforudsætningerne mellem budget/aftale og regnskab. 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunale budgetter og
regnskaber samt økonomiaftalerne 2007-12. 
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Adgangen til lånefinansiering øger ikke kommunernes 
økonomiske råderum, men giver kommuner mulighed for at 
udjævne investeringsmuligheder over tid. Det primære 
argument for, at lånefinansiering skulle give anledning til 
øget investeringsaktivitet, er, at likviditetsbegrænsede 
kommuner, som ønsker at realisere et højere investerings-
omfang, men er forhindret pga. lav likviditet, får mulighed 
for at realisere de ønskede investeringer med låneadgangen. 
De indgåede aftaler om lånedispensationer mellem regering 
og KL har typisk også været målrettet såkaldt vanskeligt 
stillede kommuner, hvor der blandt andet henvises til den 
likviditetsmæssige situation.  
 
På trods af ekstraordinære tilskud og lånepuljer i 2010 
realiserede kommunerne ikke det aftalte løft i anlægsaktivi-
teten fuldt ud, hverken i budgetter eller regnskaber, som 
begge lå ca. 3 mia. kr. under den aftalte anlægsaktivitet, jf. 
figur I.60. Derimod ses en budgetteret og realiseret anlægs-
aktivitet i de efterfølgende år 2011 og 2012, der lå over den 
aftalte aktivitet med 2-5 mia. kr. I disse år blev anlægs-
aktiviteten også understøttet af finansiering via en ekstra-
ordinær låneadgang, især i 2012, men derudover har kom-
munerne haft mulighed for at overføre ikke-udnyttede 
lånedispensationer fra et år til et andet.19 Det tyder på, at 
lånene er forbundet med en aktivitet i årene efter udmønt-
ningstidspunktet, hvilket kan indikere en forsinkelse i de 
tilknyttede anlægsprojekter. 
 
På grund af variation i tildelingen af lånepuljer på tværs af 
kommuner er det muligt at undersøge, om kommuner, som 
får tildelt låneadgang, også har en højere investerings-
aktivitet end kommuner uden adgang til lån. En sådan 
undersøgelse for perioden 2009-12 indikerer, at lånepuljer 
er forbundet med højere investeringsaktivitet, jf. boks I.16. 
Sammenhængen er dog beskeden i det år, som de udmønte-

 
19) Lånepuljerne er som udgangspunkt etårige, men kommunerne har 

mulighed for at overføre ikke-udnyttede lånepuljer fra et år til et 
andet. Der er ikke offentligt tilgængelige data for, i hvilket om-
fang det har været praksis, men ifølge Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet (2013) har ansøgninger traditionelt være imødekom-
met, når der har foreligget rimelige begrundelser for udskydelsen, 
og når investeringen er påbegyndt i det oprindeligt planlagte år. 
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de lånepuljer vedrører, hvor en krone i lånepulje er forbun-
det med mindre end en krone i højere anlægsaktivitet. Den 
begrænsede effekt det første år kan afspejle en forsinket 
sammenhæng mellem lånepuljernes udmøntning og aktivi-
tetsafløb for det tilknyttede anlægsprojekt. Det tyder på, at 
dette er tilfældet, idet lånepuljerne også er forbundet med 
højere investeringsaktivitet i det efterfølgende år. 
 
Det er vigtigt at være særdeles varsom med fortolkningen af 
den estimerede sammenhæng. Det er uklart, om sammen-
hængen afspejler, at låneadgangen giver anledning til en 
højere investeringsaktivitet, eller om sammenhængen i 
virkeligheden afspejler, at kommuner med ønske om et højt 
investeringsniveau også er mere tilbøjelige til at ansøge om 
og få tildelt låneadgang. Den føromtalte “flypaper”-
litteratur om tilskud fra en central offentlig enhed til en 
decentral enhed viser også, at det er vanskeligt at bestemme 
retningen på den observerede sammenhæng overbevisende. 
Den estimerede sammenhæng kan dog være en indikation 
af, at der fra statens side kan være et vist rum for at stimule-
re kommunale investeringer via de kommunale låne-
muligheder. 
 
 

Varsom fortolkning 



 

 154 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Boks I.16 Lånepuljer og kommunal anlægsaktivitet 

I forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi mellem regeringen 
og KL aftales der typisk et antal lånepuljer. Lånepuljen er en økonomisk ramme, 
inden for hvilken kommunerne kan ansøge lån til et anlægsprojekt. I nogle til-
fælde aftales et formål med puljen, f.eks. at puljen skal være med til at finansiere 
anlæg på et specifikt område eller målrettes en bestemt type kommuner, men der 
er ikke en regelbaseret nøgle for tildelingen af lån. 
 
Set over perioden 2009-12 har størstedelen af kommunerne på et tidspunkt mod-
taget et lånetilsagn. Sammenholdes de udmøntede lånetilsagn med de kommunale 
anlægsudgifter i et simpelt grafisk plot, kan der spores en vis positiv sammen-
hæng mellem udgifter og lån, jf. figur A. 
 

Figur A Anlægsudgifter og lånepuljer, 2009-12 
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Anm.: Anlægsudgifter er opgjort brutto og ekskl. forsyning og ældreboliger. 

Lån er opgjort som den gennemsnitlige lånepulje set over en toårig pe-
riode (0,5·lånt+0,5·lånt-1). Ekstreme observationer er udeladt.  

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 
 
Det er muligt at teste, om den observerede sammenhæng er statistisk signifikant, 
og herunder kontrollere for, om sammenhængen påvirkes af andre forhold. Ved 
en simpel OLS-estimation, hvor anlægsaktiviteten søges forklaret af blandt andet 
lånepuljer, findes det, at sammenhængen er signifikant. Sammenhængen inden for 
et år estimeres dog til at være mindre end en. Dvs. en krone i lån er forbundet med 
mindre end en krones ekstra anlægsaktivitet. Det kan afspejle, at der er en forsin-
kelse i anlægsprojekter med bevilget lån, hvilket understøttes af, at der tilsyne-
ladende også er en positiv sammenhæng mellem lånene og anlægsaktiviteten i det 
efterfølgende år, som låneadgangen vedrører. En nærmere beskrivelse af analysen 
kan findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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Boks I.16 Lånepuljer og kommunal anlægsaktivitet, fortsat 

Den statistiske analyse udtrykker grundlæggende kun en korrelation i data og kan 
ikke nødvendigvis tages som udtryk for en årsagssammenhæng. Vi kan ikke sige, 
om lånepuljerne fører til højere anlægsaktivitet. Da de udmøntede lånepuljer ikke 
gives tilfældigt, men skal ansøges af kommunerne, kan man f.eks. forestille sig, at 
det er kommuner med ønske om et højt anlægsniveau (og som i forvejen realiserer 
et højt niveau), der ansøger om og får del i lånepuljerne, og den observerede 
sammenhæng kan i virkeligheden blot afspejle sådanne (uobserverbare) forhold.  
 
Alternativt kan der ses på sammenhængen mellem ændringen i lån og ændringen i 
anlægsaktivitet over tid, dvs. om muligheden for eller bortfaldet af at kunne låne-
finansiere anlægsaktiviteten i et år i forhold til det foregående år er forbundet med 
en ændring i anlægsaktiviteten. Via denne tilgang er det i princippet muligt at 
kontrollere for uobserverbare forhold. Sammenholdes ændringen i den kommu-
nale anlægsudgift med ændringen i lånepuljerne i stedet for i et simpelt plot, kan 
der umiddelbart ikke spores nogen sammenhæng, jf. figur B.  
 

Figur B Årlig ændring i anlægsudgifter og lånepuljer, 2009-12 
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Anm.: Figuren viser ændringen i anlægsudgift og lån over tid (Δudgiftt og 

0,5·Δlånt+0,5·Δlånt-1). Anlægsudgifter er opgjort brutto og ekskl. forsyning 
og ældreboliger. Ekstreme observationer er udeladt. 

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 
 
Den manglende sammenhæng mellem ændringer kan være et udtryk for, at uob-
serverbare forhold driver den observerede sammenhæng mellem lånepuljer og 
anlægsudgifter, som dermed ikke indikerer en årsagssammenhæng. En alternativ 
og sandsynlig forklaring kan være, at begrænset tidsvariation i data gør det van-
skeligt at identificere en sammenhæng ad denne vej. 
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I.10 Aktuel økonomisk politik 
 
Finanspolitik 
 
Dansk økonomi har stået stille i hen ved tre år, men der er 
efterhånden flere tegn på, at den langvarige stilstand vil 
blive afløst af fremgang. Der er positive signaler fra euro-
området, og i Danmark ses bl.a. stigende industriproduktion 
og stigende boligpriser, og forbrugertilliden er på det høje-
ste niveau i to år. I år ventes produktionen (BNP) dog kun at 
stige med ca. ¼ pct., mens der næste år forventes en BNP-
vækst på godt 1½ pct. Først i løbet af det kommende år 
vurderes væksten at blive kraftig nok til, at beskæftigelsen 
stiger. 
 
Omfanget af ledige ressourcer i dansk økonomi skønnes at 
være betydeligt. Således vurderes beskæftigelsen i år at 
være næsten 100.000 personer lavere end i en normal kon-
junktursituation, og produktionen skønnes at være knap 4 
pct. lavere end normalt. Der ventes kun en langsom tilbage-
venden til mere normale konjunkturer, og i 2015 skønnes 
BNP fortsat at ligge mere end 2 pct. under normalt niveau. 
Udsigten til en lang periode med en beskæftigelse væsent-
ligt under det strukturelle niveau giver anledning til en 
bekymring om, at mange personer uden for arbejdsmarkedet 
vil miste kompetencer og dermed reelt miste tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. Denne risiko kan mindskes ved at 
bruge finanspolitikken til at holde hånden under økonomien. 
 
Som konsekvens af EU-henstillingen om at forbedre de 
offentlige finanser er finanspolitikken blevet strammet 
betydeligt fra 2010 til 2013. Set ud fra et konjunkturmæssigt 
synspunkt var det ikke hensigtsmæssigt at stramme finans-
politikken i en periode med dyb lavkonjunktur, faldende 
beskæftigelse og udsigt til langsom normalisering. Det 
vurderes, at den planlagte finanspolitik er omtrent neutral 
for væksten i 2014 og igen vækstdæmpende i 2015. På 
baggrund af konjunktursituationen vurderes det, at finans-
politikken næste år burde understøtte økonomien i et større 
omfang, end det er planlagt. Dette er i tråd med vurderingen 
i Dansk Økonomi, forår 2013. 
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Danmark vurderes overordnet set at have sunde offentlige 
finanser. Der skønnes at være et underliggende underskud 
på de offentlige finanser på ca. ¾ pct. af BNP i 2013 og 
2014. Frem mod 2020 ventes en underliggende forbedring 
af de offentlige finanser, især som følge af en skønnet 
stigning i den strukturelle beskæftigelse på ca. 100.000 
personer samt en forudsat begrænset stigning i det offentlige 
forbrug og nedbringelse af niveauet for de offentlige inve-
steringer. I 2020 forventes dermed et overskud på den 
offentlige saldo på godt ¼ pct. af BNP. Den offentlige gæld 
er lav, og finanspolitikken vurderes at være holdbar, jf. 
Dansk Økonomi, forår 2013.  
 
Den gunstige vurdering af de offentlige finanser skyldes i 
høj grad gennemførte reformer og tiltag, som f.eks. vel-
færdsaftalen, tilbagetrækningsaftalen og genopretnings-
aftalen. I det hele taget er der de senere år demonstreret bred 
politisk vilje til at gennemføre strukturreformer samt finans-
politiske opstramninger. Danmark er da også et af de få 
lande, som har den højest mulige kreditvurdering. På denne 
baggrund vurderes det, at en behersket og midlertidig fi-
nanspolitisk lempelse ikke vil bringe tiltroen til de danske 
offentlige finanser i fare og derfor ikke vil indebære en 
risiko for et højere dansk rentespænd.  
 
Der er imidlertid en række begrænsninger på, hvor lempelig 
finanspolitikken kan være ifølge EU-regler og den danske 
budgetlov. Det offentlige underskud må ikke overskride 3 
pct. af BNP, og den strukturelle saldo må ikke udvise et 
større underskud end ½ pct. af BNP.  
 
Finanslovforslaget indebærer en lidt mere lempelig finans-
politik end lagt til grund i Dansk Økonomi, forår 2013. Der 
er afsat knap 2½ mia. kr. ekstra til offentlige investeringer, 
hvilket isoleret set indebærer en BNP-stigning på ca. 0,1 
pct.point. Med finanslovforslaget er der dermed lagt op til 
en omtrent neutral finanspolitik i 2014 i forhold til 2013. 
Regeringen har samtidig med finanslovforslaget fremlagt 
Økonomisk Redegørelse, august 2013, hvori det skønnes, at 
underskuddet på de offentlige finanser bliver ca. 2 pct. af 
BNP næste år, og det strukturelle underskud bliver 0,4 pct. 
af BNP i 2014. Det er positivt, at regeringens finanslov-
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forslag lægger op til at føre en så lempelig finanspolitik i 
2014, som regeringen vurderer muligt, givet de bånd, EU-
krav og budgetlov lægger på finanspolitikken. 
 
Med den planlagte politik ventes et underskud på de offent-
lige finanser i 2015 på godt 2½ pct. af BNP, og der er 
dermed en risiko for, at en mere lempelig finanspolitik i 
kombination med ændrede skøn og øvrige forudsætninger 
kan bringe underskuddet over 3 pct. af BNP i 2015. Af 
denne grund bør der ikke gennemføres en stor finanspolitisk 
lempelse i 2014, der som følge af et vedvarende udgiftsløft 
og/eller indtægtsfald kan risikere at få større negative bud-
geteffekter i 2015. 
 
Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo i 
henhold til budgetloven tager udgangspunkt i skøn for den 
faktiske udvikling på de offentlige finanser, vurdering af 
konjunktursituationen (omfanget af ledige ressourcer) samt 
en forudsat budgetfølsomhed i de offentlige finanser. Be-
regningen af strukturel saldo bygger dermed på en lang 
række skøn og forudsætninger. En beregning af strukturel 
saldo efter Finansministeriets metode, men med nærværen-
de fremskrivnings skøn for saldoen i 2014 og skøn for 
output gap og beskæftigelse i stedet for vurderingerne i 
Økonomisk Redegørelse, viser et strukturelt underskud på 
knap ¼ pct. af BNP i 2014, dvs. et lidt mindre strukturelt 
underskud end vurderet af Finansministeriet.  
 
Denne forskel skyldes bl.a. bedømmelsen af de under-
liggende forhold i dansk økonomi, som eksempelvis den 
strukturelle beskæftigelse. Såvel Finansministeriet som 
Nationalbanken har en mindre optimistisk vurdering af de 
underliggende forhold i dansk økonomi frem mod 2020 end 
vurderet i nærværende rapport. Dette har to konsekvenser 
for vurdering af finanspolitikken. For det første vurderes der 
på baggrund af nærværende konjunkturvurdering at være 
flere ledige ressourcer i økonomien og dermed et større 
behov for en lempelig finanspolitik. For det andet viser 
nærværende fremskrivning en lidt mere positiv vurdering af 
den underliggende udvikling på de offentlige finanser frem 
mod 2020, og muligheden for at lempe finanspolitikken 
vurderes derfor i højere grad at være til stede. 
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I vurderingen af finanspolitikken næste år er der som disku-
teret ovenfor en række faktorer, der skal tages hensyn til. 
Samlet set anbefales en mere lempelig finanspolitik i 2014 
end den planlagte. En mere lempelig finanspolitik vurderes 
at være hensigtsmæssig af konjunkturmæssige årsager, og 
set i lyset af de grundlæggende sunde offentlige finanser 
vurderes en lempelse ikke at ville reducere den høje trovær-
dighed omkring de danske offentlige finanser. I forlængelse 
heraf peger nærværende beregning af strukturel saldo med 
Finansministeriets metode på, at der inden for budgetlovens 
rammer vil være plads til at lempe finanspolitikken i forhold 
til det planlagte i 2014 med yderligere ca. ¼ pct. af BNP, 
svarende til omkring 5 mia. kr. Det vurderes, at en yder-
ligere lempelse af denne størrelse ikke indebærer en nævne-
værdigt forøget risiko for, at det offentlige underskud over-
stiger 3 pct. af BNP i 2015. For at sikre, at der bliver tale 
om en midlertidig lempelse af finanspolitikken og ikke en 
permanent svækkelse af de offentlige finanser, kunne man 
som led i en sådan lempelse eksempelvis fremrykke frem-
tidige skattelettelser, som allerede er vedtaget i forbindelse 
med skattereformen fra 2012. 
 
Den danske finanspolitik skal tilrettelægges, så den over-
holder underskudsgrænser for både faktisk og strukturel 
saldo. Disse grænser understøtter fokus på sunde og hold-
bare offentlige finanser, men underskudskravene udfordrer 
finanspolitikken på kort sigt. For det første er beregningen 
af strukturel saldo forbundet med usikkerhed. Opgørelsen af 
den strukturelle saldo kan eksempelvis blive ændret som 
følge af historiske revisioner af data. Hvis den strukturelle 
saldo i udgangspunktet ligger tæt på budgetlovens grænse 
på -½ pct. af BNP, kan en sådan ændring føre til, at finans-
politikken må justeres alene for at sikre, at den beregnede 
strukturelle saldo holder sig inden for grænsen. For det 
andet udviser den faktiske saldo ofte store udsving fra år til 
år. Dette skyldes først og fremmest afhængigheden af 
konjunktursituationen i form af arbejdsløshedsunderstøttelse 
samt skatte- og afgiftsindtægter. Der er imidlertid en række 
poster, hvor provenuet kan svinge voldsomt, herunder ikke 
mindst pensionsafkastbeskatningen. Disse udsving indebæ-
rer en risiko for, at underskudsgrænsen på 3 pct. over-
skrides, så finanspolitikken uhensigtsmæssigt må strammes, 
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selv hvis der er planlagt efter et strukturelt underskud på 
højst ½ pct. af BNP.  
 
For at mindske risikoen for at skulle stramme finanspolitik-
ken udelukkende for at holde både den faktiske og den 
strukturelle saldo på den rigtige side af den relevante under-
skudsgrænse er det nødvendigt at sigte efter balance eller 
overskud på de offentlige finanser. Overskud på de offent-
lige finanser i en normal konjunktursituation, svarende til 
overskud på den strukturelle saldo, vil også være en forud-
sætning for, at man har en reel mulighed for at føre en 
diskretionær konjunkturstabiliserende politik ved tilbage-
slag. Da dansk økonomi med den nuværende finanspolitik 
vurderes at være holdbar, vil en sådan strategi imidlertid 
indebære en omfordeling fra de nuværende generationer til 
de kommende generationer, som ikke er begrundet i en 
fordelingsmæssig prioritering på tværs af generationer. 
 
Budgetlov og udgiftslofter 
 
Offentlige udgiftsskred har været reglen snarere end undta-
gelsen i en årrække. Med budgetloven fra 2012 er der taget 
fat på at adressere dette. Det gælder ikke mindst sanktions-
lovgivningen over for kommuner og regioner, der ser ud til 
at have stoppet de betydelige udgiftsskred i de kommunale 
og regionale regnskaber. Det er vigtigt at fortsætte i dette 
spor ved at få loftsstyringssystemet og udgiftsstyringen i 
praksis til at understøtte en sund offentlig udgiftspolitik. 
 
Det udgiftspolitiske råderum, der er på mellemfristet sigt, 
synliggøres med de flerårige lofter. Dette må forventes i et 
vist omfang at forbedre den overordnede udgiftspolitiske 
styring i forhold til situationen i 1990’erne og 2000’erne, 
hvor udgiftsskred ofte blev til permanente udgiftsløft. Men 
som lofterne i praksis er fastlagt, hvor hele udgiftsvæksten 
er lagt under det statslige loft, er der reelt set intet flerårigt 
planlægningsperspektiv for de enkelte kommuner og institu-
tioner, da der som hidtil vil blive indgået etårige kommune-
aftaler mv. Først når årets aftaler er på plads, kan kommu-
ner, regioner og de statslige institutioner komme i gang med 
at planlægge deres udgifter. 
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De ledighedsrelaterede udgifter afhænger selvsagt af kon-
junktursituationen, men de loftsstyrede udgifter til ikke-
ledighedsrelaterede indkomstoverførsler svinger også med 
den økonomiske aktivitet. At der er et loft over disse udgif-
ter, indebærer, at der kan opstå behov for at gennemføre 
opstramninger for at sikre overholdelse af loftet, når kon-
junktursituationen forværres. Dette er uhensigtsmæssigt, og 
det kan derfor være relevant at genoverveje loftsstyringen af 
indkomstoverførslerne. Endvidere bør det i udgiftsstyringen 
i praksis sikres, at de enkelte offentlige institutioner fortsat 
kan spare op og videreføre uforbrugte midler til senere brug. 
Opsparingsmuligheden understøtter en hensigtsmæssig 
økonomisk adfærd uden “benzinafbrænding” i slutningen af 
året. 
 
Udgiftslofterne, der også er en del af budgetloven, er nu 
fastlagt for perioden 2014-17. Fastlæggelsen og indretnin-
gen af udgiftslofterne diskuteres nærmere i afsnit I.8. Fast-
sættelsen af udgiftslofterne er baseret på regeringens finans-
politiske målsætninger i Konvergensprogram 2013. I kon-
vergensprogrammet afspejler forløbet i de offentlige finan-
ser både det mellemfristede mål om balance på den offent-
lige saldo i 2020 og en vækst i de offentlige udgifter i 2014-
17, der hvert år sikrer, at underskuddet på den strukturelle 
saldo ikke overstiger ½ pct. af BNP under forudsætning af 
de givne skøn for de offentlige indtægter. 
 
Den mellemfristede fremskrivning i nærværende rapport 
afspejler overordnet set det samme forløb i de offentlige 
finanser som konvergensprogrammet, men der er en række 
forskelle i de underliggende forudsætninger, bl.a. vedrøren-
de indkomstoverførsler og indtægter. I nærværende frem-
skrivning skønnes der at være et overskud på de offentlige 
finanser i 2020, og underskuddet på den strukturelle saldo 
ventes at være mindre end ½ pct. af BNP i hvert år i perio-
den, når den strukturelle saldo beregnes med Finansministe-
riets metode. Med afsæt i nærværende fremskrivning og de 
forudsætninger, der ligger til grund for udgifts- og indtægts-
posterne, vurderes lofterne for driftsudgifterne at være 
fastsat i overensstemmelse med de finanspolitiske målsæt-
ninger. Ifølge rapportens mellemfristede fremskrivning 
ligger udgifterne til indkomstoverførsler under det udmeldte 
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loft, men der er ikke foretaget en egentlig vurdering af 
fastsættelsen af loftet for indkomstoverførsler på baggrund 
af nærværende fremskrivning. 
 
For at kunne vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er 
afstemt med de finanspolitiske målsætninger, og om lofter-
ne bliver overholdt i budgetter og regnskaber, er det cen-
tralt, at der foreligger gennemsigtig og fyldestgørende 
dokumentation. Imidlertid er dokumentationen i visse 
henseender uklar og mangelfuld. Dette drejer sig bl.a. om 
grundlaget for fastsættelse af lofterne for indkomstover-
førsler samt de korrektioner af lofterne, der fremgår af 
finanslovforslaget for 2014. Uden yderligere dokumentation 
er det således ikke muligt at kontrollere fuldt ud, om fast-
læggelsen og korrektionerne af lofterne er i overensstem-
melse med budgetlovens bestemmelser. 
 
Offentlige investeringer 
 
De seneste par årtier er de offentlige investeringer ofte bragt 
i spil som led i reguleringen af den økonomiske aktivitet på 
kort sigt. En fordel ved at anvende offentlige investeringer 
som stabiliseringsinstrument er, at offentlige investeringer i 
deres natur er af midlertidig karakter. Med en andel på 
omkring 2 pct. af BNP kræves imidlertid en relativt stor 
stigning i investeringerne for at opnå en mærkbar stimulans 
af den økonomiske aktivitet. Der har været planlagt ganske 
store ændringer i de offentlige investeringer som led i 
tilrettelæggelsen af det førstkommende års finanspolitik, 
herunder kickstarten i 1990’erne og under den aktuelle 
krise. Investeringerne er dog som regel ikke blevet realiseret 
i det planlagte omfang på kort sigt, men ser ud til først at 
have fået gennemslag på lidt længere sigt. 
 
Med et gennemslag på den økonomiske aktivitet, der nok 
snarere ligger på 2-5 års sigt end i det førstkommende år, er 
der en risiko for at ramme skævt i timingen af investerings-
aktiviteten ved stimulans i et kortvarigt konjunkturtilbage-
slag, så aktivitetsvirkningen først kommer, når et efterføl-
gende opsving tager fart. I længerevarende og dybe tilbage-
slag som det nuværende kan det derimod være hensigts-
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mæssigt at anvende de offentlige investeringer til at stimule-
re økonomien. 
 
Behovet for at kunne styre de offentlige investeringer mere 
præcist taler for, at der etableres et samlet overblik over 
aktivitetsudviklingen i de offentlige investeringsprojekter, 
der er igangsat eller besluttet, herunder investerings-
aktiviteter i offentlige selskaber og offentligt kontrollerede 
institutioner (eksempelvis metrobyggeri og Landsbygge-
fondens aktiviteter). Med afsæt i sådanne investeringsplaner 
vil der foreligge et bedre grundlag for at træffe beslutninger 
om de offentlige investeringer, hvilket må forventes at 
kunne bidrage til en bedre timing af de offentlige investe-
ringer i forhold til konjunktursituationen. Arbejdet i regi af 
ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og 
arbejdskraft- og kvalifikationsbehov er et skridt i den rigtige 
retning. 
 
Dagpengereform 
 
Den fulde ikrafttrædelse af dagpengereformen fra 2010 blev 
i maj udsat endnu en gang. Denne gang med forlængelse af 
uddannelsesydelsen og indførsel af en midlertidig arbejds-
markedsydelse på kontanthjælpsniveau for personer, som 
mister dagpengeretten. Der er hermed tale om endnu en de 
facto forlængelse af dagpengeperioden, omend den er 
midlertidig. Ligesom det er tilfældet med den midlertidige 
uddannelsesydelse, som også er på kontanthjælpsniveau, 
sikrer den midlertidige arbejdsmarkedsydelse en længere 
offentlig understøttelsesperiode for personer, som mister 
dagpengeretten og ellers ikke ville være berettiget til kon-
tanthjælp. Dagpengereformen, som reducerer dagpenge-
perioden fra fire til to år, vil dermed reelt først være fuldt 
indfaset midt i 2016. Som tidligere anført, jf. bl.a. Dansk 
Økonomi, forår 2013, kan midlertidige, gentagne forlængel-
ser af understøttelsesperioden være uhensigtsmæssige, da 
det skaber en forventning om, at understøttelsesperioden 
altid forlænges, når kriser trækker ud. Dette reducerer de 
lediges incitament til at søge beskæftigelse intensivt og 
bredt og reducerer dermed effekten af reformen. 
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For at se nærmere på jobsøgningen blandt “akutledige” er 
der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde 
med AK-Samvirke og ekspertgruppen til udredning af 
beskæftigelsesindsatsen (Carsten Koch-udvalget). Svarene 
indikerer, at ledige, der er ved at miste retten til dagpenge, 
er villige til at søge og tage job, som de ellers ikke ville 
søge eller acceptere. Eksempelvis angiver hovedparten af de 
ledige, at de søger inden for flere fagområder. Dette tyder 
på, at den kortere dagpengeperiode har øget de lediges 
incitament til at finde beskæftigelse. 
 
Analysen i afsnit I.6 viser, at afgangen fra ledighed til 
beskæftigelse øges markant omkring tidspunktet for udløb 
af dagpenge, mens afgangen er mindre i den efterfølgende 
periode på uddannelsesydelse. Afkortningen af dagpengepe-
rioden fra fire til to år trækker dermed i retning af en lavere 
ledighed og højere beskæftigelse. Samtidig betyder den 
kortere dagpengeperiode, at en gruppe ledige vil miste 
dagpengeretten efter to år, og de er derfor dårligere stillet 
med en ydelse på et lavere niveau end før reformen. Dag-
pengelængden er dermed et udtryk for en afvejning mellem 
høj beskæftigelse og et finmasket sikkerhedsnet. 
 
Seniorjob 
 
Ledige over 55 år, som er medlemmer af efterløns-
ordningen, har retten til at få et permanent kommunalt 
seniorjob, fra understøttelsesperioden udløber og frem til 
efterlønsalderen. Ordningen kom til i forbindelse med 
velfærdsaftalen, hvor en række særregler for ældre ledige 
blev ophævet. Seniorjobordningen sikrer opfyldelse af 
beskæftigelseskravet for ældre ledige, så de ikke mister 
retten til at gå på efterløn, hvis de ikke kan finde ustøttet 
beskæftigelse de sidste år før efterlønsalderen. Muligheden 
for seniorjob indebærer, dels at deres incitament til at søge 
ordinær, ustøttet beskæftigelse er mindre end andre lediges, 
dels at de forventeligt vil gå på efterløn, så snart de når 
efterlønsalderen. Begge dele reducerer grundlæggende den 
ustøttede beskæftigelse. Desuden modvirker det bestræbel-
serne på effektivisering af den offentlige sektor, hvis en del 
af de kommunalt ansatte ikke er ansat som følge af deres 
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kvalifikationer, men alene fordi de skal have et beskæftigel-
sestilbud, mens de venter på at gå på efterløn. 
 
Blandt de 55-60-årige, som mistede dagpengeretten i starten 
af året, er omkring halvdelen startet i et seniorjob, jf. afsnit 
I.6. Ved ordningens indførsel blev det skønnet, at der ville 
blive brug for omkring 1.500 seniorjob, mens Beskæftigel-
sesministeriet i juni 2013 vurderede, at der i 2013 vil være 
godt 3.000 helårspersoner i seniorjob, stigende til godt 
5.000 i 2016. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange der 
reelt kommer til at benytte sig af muligheden for seniorjob, 
men erfaringen fra andre ordninger (eksempelvis indførsel 
af fleksjob) viser, at antallet ofte bliver markant større end 
oprindeligt skønnet, og at ordningen dermed kommer til at 
belaste de offentlige finanser mere end først forventet. I 
velfærdsaftalen blev det aftalt, at hvis antallet af seniorjob 
kommer til at overstige det forventede antal, skal ordningen 
tages op til overvejelse.  
 
De nævnte uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med 
seniorjobordningen, taler for at afskaffe ordningen. Alterna-
tivt til en fuld afskaffelse kan seniorjobordningen gøres 
mindre attraktiv, så der i højere grad er en tilskyndelse til 
aktiv jobsøgning. Eksempelvis kunne kravet om aktiv 
jobsøgning også gælde for personer i seniorjob. En anden 
mulighed kunne være lavere løn, eksempelvis ved at fravige 
kravet om, at seniorjob skal være til overenskomstmæssig 
løn, eller ved en gradvis nedsættelse af det ugentlige time-
tal, så årslønnen ender med at være på niveau med eksem-
pelvis ydelsen for en ledig i løntilskud. Dermed sikres 
ledige tæt på tilbagetrækningsalderen fortsat en understøt-
telse, samtidig med at deres incitament til at finde ordinær, 
ustøttet beskæftigelse øges. En tredje mulighed kunne være 
at gøre ansættelsen i seniorjob tidsbegrænset, hvilket vil 
give seniorerne længere tid (end dagpengeperioden) til at 
finde ny, ustøttet beskæftigelse. I fald ordningen afskaffes 
eller begrænses, kan det overvejes at lade de ældre ledige få 
lov til at opretholde muligheden for efterløn, selvom de ikke 
opfylder beskæftigelseskravet. 
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Erhvervsobligationer 
 
Danske virksomheder benytter kun i mindre omfang er-
hvervsobligationer som finansieringskilde. Regeringen har 
nedsat et udvalg, som har set nærmere på mulighederne for 
at fremme et dansk marked for erhvervsobligationer for små 
og mellemstore virksomheder, jf. afsnit I.3. Det er i ud-
gangspunktet fornuftigt, at danske virksomheder har adgang 
til kredit fra flere kilder, da dette kan bidrage til risiko-
spredning og øget konkurrence i den finansielle sektor. 
Fraværet af et større dansk marked for erhvervsobligationer 
kan ifølge udvalget til en vis grad tilskrives lovgivnings-
mæssige barrierer, der vanskeliggør oprettelse af repræsen-
tanter (såkaldte “trustee’s”). En repræsentant kan sikre 
standardiserede rammer omkring obligationsudstedelsen og 
forhandle mellem udsteder og investorer i tilfælde af mislig-
holdelse. Da en repræsentant kan bidrage til at afhjælpe 
informations- og koordineringsproblemer på markedet, er 
det hensigtsmæssigt at justere lovgivningen på dette punkt 
som anbefalet af udvalget.  
 
Det er væsentligt at holde fast i, at fremkomsten af et større 
dansk marked for erhvervsobligationer ikke bør afhænge af 
offentlig støtte, da finansiering af danske virksomheder så 
vidt muligt bør ske på markedsvilkår. Staten bør derfor ikke 
stille statsgarantier eller lignende for de udstedte obliga-
tioner. 
 
Den beskedne brug af erhvervsobligationer som finan-
sieringskilde i danske virksomheder skyldes formentlig 
også, at de faste omkostninger ved obligationsudstedelse er 
uforholdsmæssigt store for små og mellemstore virksom-
heder. Udvalget for erhvervsobligationer anbefaler derfor, at 
det tillades at udstede såkaldt sekuritiserede erhvervsobliga-
tioner, hvor et pengeinstitut udsteder en obligationsserie på 
baggrund af en pulje af virksomhedslån. Derved kan de 
faste omkostninger deles mellem flere virksomheder. Der er 
imidlertid også en risiko forbundet med denne model, da 
virksomhedslånene vil skulle bevilges af et pengeinstitut, 
som må formodes at have kreditvurderingskompetencen, 
mens risikoen overføres til investorerne. Dette svækker 
incitamentet til en grundig og forsigtig kreditvurdering i 

Dansk erhvervs-
obligationsmarked 
er ønskeligt … 

… men bør 
etableres uden 
offentlig støtte 

Nødvendigt at tage 
hånd om risiko ved 
sekuritiserede 
obligationer 



 

 167

I.10 Aktuel økonomisk politik

pengeinstituttet. Problemet kan håndteres ved almindeligt 
tilsyn, og ved at et uafhængigt ratingbureau kreditvurderer 
de udstedte obligationer. I tillæg bør det kræves, at penge-
instituttet selv køber en andel af obligationsserien, således 
at en del af risikoen bliver i pengeinstituttet. Dette krav 
kunne gøres strammere end de 5 pct., som er mindstekravet 
i EU’s kapitalkravsdirektiv. Såfremt der på denne vis tages 
hånd om risikoen ved sekuritiserede erhvervsobligationer, 
vurderes de ikke at udgøre en uforholdsmæssig risiko for 
den finansielle stabilitet. 
 
Klimaplan 
 
Regeringen fremlagde i august et katalog med mulige 
virkemidler til at opnå regeringens målsætning om 40 pct. 
reduktion af drivhusgasudledningen i 2020 i forhold til 
udledningen i 1990. Målsætningen sondrer ikke mellem den 
kvoteomfattede udledning, som er styret af EU’s kvote-
system, og den ikke-kvoteomfattede, hvor Danmark skal 
leve op til et EU-reduktionskrav. En målsætning, som 
omhandler den allerede kvoteomfattede udledning, er uhen-
sigtsmæssig, jf. diskussionen i Økonomi og Miljø, 2013. Der 
er ingen klimaeffekt af en reduktion af CO2-udledningen i 
den danske kvotesektor, da udledningen er bestemt på 
europæisk plan af kvotesystemet. En ensidig dansk reduk-
tion af kvoteomfattet udledning, eksempelvis ved at erstatte 
et kulkraftværk med en subsidieret vindmøllepark, mindsker 
efterspørgslen efter CO2-kvoter, hvilket reducerer kvote-
prisen, men ikke reducerer den samlede europæiske udled-
ning, der er bestemt af antallet af kvoter. Hvis den danske 
stat ønsker at reducere den kvoteomfattede udledning, er 
eneste reelle mulighed at opkøbe og destruere kvoter.  
 
Kvotesystemet er en effektiv måde at regulere drivhusgas-
udledningen på, jf. diskussionen i Økonomi og Miljø, 2013. 
Det er derfor positivt, at regeringen vil arbejde i retning af 
at få udvidet kvotesystemet, så flere udledninger bliver 
omfattet. 
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De seneste fremskrivninger af den ikke-kvoteomfattede 
drivhusgasudledning peger på, at reduktionsforpligtelsen i 
2020 ikke opnås uden yderligere tiltag. Det er derfor posi-
tivt, at virkemiddelkataloget indeholder samfundsøkono-
miske beregninger af en lang række tiltag, og at mange er 
rettet mod ikke-kvotesektoren. En kommende klimaplan bør 
fokusere på at reducere drivhusgasudledningen i den ikke-
kvoteomfattede del af økonomien og medvirke til, at reduk-
tionerne foretages der, hvor de kan ske til de lavest mulige 
omkostninger.  
 
Den mest hensigtsmæssige måde at fremme dette på vil 
være at indføre en ensartet afgift på al ikke-kvoteomfattet 
drivhusgasudledning. Med samme pris for alle på at udlede 
et ton CO2 vil reduktionen ske de steder, hvor omkostningen 
ved at reducere udledningen er lavere end denne pris. Det 
vil derfor fordyre reduktionen, hvis udvalgte sektorer enten 
friholdes eller underlægges strammere reduktionskrav end 
andre. Om ønskeligt kan man vælge at kompensere de 
sektorer, der skal foretage reduktionen.  
 
I dag er landbrugets drivhusgasudledninger i stort omfang 
fritaget for afgifter og reduktionskrav, og beregningerne i 
virkemiddelkataloget peger på, at tiltag rettet mod land-
bruget er blandt de mest omkostningseffektive. Omvendt 
peger beregningerne i kataloget på, at de nuværende CO2-
relaterede afgifter for persontransporten langt overstiger, 
hvad der kan retfærdiggøres ud fra reduktionsmålet, jf. også 
beregningerne i Økonomi og Miljø, 2013. 
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KAPITEL II 
 
VIKSOMHEDERS BESKÆFTIGELSE 
OG PRODUKTIVITET UNDER  
OPSVING OG KRISE 
 
 
II.1 Indledning 
 
I perioden 2004-07 oplevede Danmark et kraftigt opsving, 
som var drevet af en generel fremgang i verdensøkonomien, 
en lempelig økonomisk politik og tilsyneladende også en 
ubegrundet tro på, at den konstaterede fremgang ville fort-
sætte ubrudt. Alene i 2006 steg produktionen i den private 
sektor med knap 5 pct., jf. figur II.1. Forløbet førte som 
bekendt til en overophedning af dansk økonomi, og da den 
verdensomspændende finansielle krise brød ud, vendte 
situationen til et kraftigt økonomisk tilbageslag, der udvik-
lede sig til en af de mest alvorlige økonomiske kriser i nyere 
tid. Krisen førte til et markant fald i efterspørgslen, og 
produktionen inden for de private byerhverv faldt med over 
10 pct. fra midten af 2008 til midten af 2009. 
 
Faldet i produktionen førte med en vis forsinkelse til et 
markant fald i beskæftigelsen. Under opsvinget var den 
private beskæftigelse steget med knap 100.000 fuldtidsbe-
skæftigede fra 2004 til 2008. Med krisen faldt beskæftigel-
sen på blot to år med ca. 200.000 fuldtidsbeskæftigede.  
 
Under højkonjunkturen var udviklingen i arbejdsproduktivi-
teten svag. Da krisen ramte, faldt produktionen hurtigt, 
mens beskæftigelsen blev tilpasset langsommere, hvilket 
medførte, at produktiviteten faldt med godt 10 pct. i løbet af 
2008. Efter en markant reduktion i virksomhedernes be-
skæftigelse steg produktiviteten dog kraftigt fra begyndel-
sen af 2009. 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 23. september 2013. 
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Figur II.1 Bruttoværditilvækst, beskæftigelse og pro-
duktivitet 
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Anm.: Opgørelsen omfatter de private byerhverv. Alle serier er sæson-
korrigeret. Bruttoværditilvækst (BVT) er opgjort i 2005-priser. 
Beskæftigelse er opgjort i timer. Produktivitet er BVT pr. time. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 

 
 
Omvæltningerne i forbindelse med først det kraftige op-
sving efterfulgt af det markante tilbageslag udfordrede 
danske virksomheder i deres evne til at tilpasse sig til de 
ændrede markedsvilkår. En sund markedsøkonomi er ken-
detegnet ved en vedvarende dynamisk reallokering af pro-
duktionsressourcerne blandt virksomheder. Dette sikrer, at 
ressourcerne, herunder arbejdskraft, bidrager mest muligt til 
værdiskabelsen i samfundet. Arbejdsproduktiviteten kan 
bl.a. øges ved, at arbejdspladser flytter fra lavproduktive til 
højproduktive virksomheder. Omslaget fra opsving til krise 
er en oplagt mulighed for at undersøge denne ressourceallo-
kering blandt danske virksomheder. Kapitlet undersøger 
derfor, hvordan tilpasningen skete, herunder om realloke-
ringen af arbejdskraft bidrog til en højere produktivitet i 
erhvervslivet. 
 
 
 
 
 
 

Opsving og krise er 
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reallokering er 
velfungerende  
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II.1 Indledning

Oprettelse og nedlæggelse af arbejdspladser er en vigtig del 
af den ressourceallokering, som sikrer, at produktionen er 
effektiv, og at arbejdskraften aflønnes bedst muligt. Job 
nedlægges i virksomheder, som enten på grund af manglen-
de efterspørgsel eller høje produktionsomkostninger ikke 
rentabelt kan aflønne deres arbejdskraft. Samtidigt opretter 
andre virksomheder job, da det er profitabelt for dem at øge 
deres beskæftigelse. På denne måde bidrager omfordeling af 
arbejdskraft mellem virksomheder til, at værditilvæksten og 
indkomsten i samfundet stiger. 
 
En krise kan agere katalysator for en omfordeling af be-
skæftigelsen fra mindre produktive til mere produktive 
virksomheder. En lavere efterspørgsel i forbindelse med en 
krise mindsker profitabiliteten i virksomhederne, og særligt 
blandt de mindst produktive kan dette føre til indskrænk-
ninger eller lukninger, så der frigøres arbejdskraft, der under 
en senere fremgang ansættes af mere produktive virksom-
heder. Dette er et af de aspekter, som analyserne af produk-
tivitet og beskæftigelse under opsvinget og nedgangen 
sigter på at belyse. 
 
Uanset om beskæftigelsen stiger, falder eller er uændret 
sker der en stadig omfordeling af arbejdskraft mellem 
virksomheder, hvor nogle virksomheder nedlægger arbejds-
pladser, mens andre udvider beskæftigelsen. I kapitlet ses 
der nærmere på, hvordan denne beskæftigelsesdynamik de 
seneste år har været fordelt på tværs af brancher og virk-
somheder efter alder og størrelse, og det undersøges, om 
dynamikken har været forskellig under opsving og nedgang. 
Analyserne peger på, at beskæftigelsesændringerne både 
under opsvinget inden den økonomiske krise og under det 
efterfølgende tilbageslag var bredt funderede på virksomhe-
der med forskellige aldre og størrelse. 
 
En udfordring ved at analysere udviklingen af produktivitet 
og beskæftigelse over konjunkturforløbet er at adskille 
udsving, der skyldes opsvinget og den efterfølgende krise, 
fra de underliggende strukturelle forskydninger primært fra 
industrien til servicesektoren. Krisen medførte nedlæggelser 
af mange industriarbejdspladser på kort tid. I et længere 
tidsperspektiv ser dette dog ud til at ligge i forlængelse af 
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den kraftige forskydning af både værditilvækst og beskæfti-
gelse over mod serviceprægede erhverv.  
 
Reallokeringen af arbejdskraft mellem virksomheder kan 
øge den samlede produktivitet, hvis arbejdspladserne flyttes 
fra lav- til højproduktive virksomheder. Kapitlet undersø-
ger, om krisen har haft en gavnlig effekt på denne ressour-
ceallokering. Dette analyseres dels ved at opdele produktivi-
tetsvæksten i bidrag fra den interne udvikling i de enkelte 
virksomheder og beskæftigelsesforskydninger mellem 
virksomhederne, og dels ved at se på jobskabelse og ned-
læggelse for virksomheder med forskellige lønniveauer. 
Resultaterne viser, at reallokering af beskæftigelse samlet 
set bidrog væsentligt mere til produktivitetsvæksten under 
den kraftige tilbagegang efter 2007 end under det foregåen-
de opsving, ligesom der pågik en betydelig relativ omforde-
ling af arbejdskraft væk fra lavtlønsvirksomheder og mod 
højtlønsvirksomheder ved, at det i større omfang var lavt-
lønsvirksomheder, der nedlagde job. 
 
Opmærksomheden i kapitlet retter sig især mod ændringer 
af beskæftigelse og produktivitet i private virksomheder hen 
over opsving og nedgang. Behandlingen går ikke i dybden 
med kriseårsagerne og ser ikke eksplicit på, hvilke faktorer 
som har bidraget til den vedvarende lavkonjunktur siden-
hen. 
 
Kapitlet fokuserer på virksomhedernes anvendelse af ar-
bejdskraft og deres arbejdsproduktivitet. Investeringer, 
finansieringsmuligheder og andre rammevilkår behandles 
ikke, primært pga. et utilstrækkeligt datagrundlag for dyb-
degående analyser. De empiriske analyser i kapitlet omfatter 
hovedparten af de private byerhverv og udelukker dermed 
bl.a. den primære sektor og de finansielle erhverv. 
 
Kapitlets indhold 
 
Afsnit II.2 indeholder en kort beskrivelse af forskellige 
branchers betydning inden for de private byerhverv. De 
enkelte branchers udsving i opsving og krise diskuteres, og 
dette sammenholdes med den langsigtede aktivitetsforskyd-
ning mellem brancherne.  
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Afsnit II.3 undersøger med fokus på både netto- og brutto-
bevægelser, hvordan beskæftigelsesændringerne under 
opsvinget og krisen udfoldede sig inden for brancher samt 
for størrelses- og aldersgrupper blandt virksomhederne. 
Afsnit II.4 ser på, om virksomheder med relativt høj be-
skæftigelsesvækst under opsvinget i højere grad end andre 
virksomheder oplevede tilbagegang under nedturen. 
 
Afsnit II.5 dekomponerer væksten i arbejdsproduktivitet for 
større virksomheder i bidrag fra virksomheders interne 
produktivitetsvækst og bidrag fra reallokering af arbejds-
kraft mellem virksomheder. Der ses på, hvordan bidragenes 
størrelse ændrer sig over konjunkturcyklen. Afsnit II.6 ser 
nærmere på reallokeringsbidraget ved at analysere beskæf-
tigelsesændringer på tværs af virksomheder med forskellige 
lønniveauer, idet lønnen opfattes som en tilnærmelse til 
arbejdsproduktiviteten i virksomhederne. Afsnit II.7 sam-
menfatter og konkluderer. 
 
 
II.2 Brancheforskydninger på kort og lang sigt 
 
Afsnittet giver en overordnet beskrivelse af, hvordan det 
kraftige opsving og det efterfølgende tilbageslag har påvir-
ket de forskellige brancher inden for de private byerhverv, 
og perspektiverer denne udvikling i forhold til de langsigte-
de strukturforskydninger i dansk erhvervsliv. 
 
Branchers andel af erhvervslivet bestemmes grundlæggende 
af efterspørgslen efter forskellige typer af varer i samfundet. 
Derudover varierer branchers betydning for den samlede 
beskæftigelse og værditilvækst samt for antallet af virksom-
heder som følge af forskelle i produktionsprocesser og 
kapitaltyngde i virksomhederne. Med forholdsvis mange 
store virksomheder stod industrien i 2011 for blot 9 pct. af 
virksomhederne, men for 23 pct. af beskæftigelsen og knap 
en tredjedel af den samlede værditilvækst inden for de 
private byerhverv, jf. tabel II.1. Omvendt var der flere 
virksomheder med få beskæftigede inden for servicebran-
cherne, som omfattede 34 pct. af alle virksomheder og 26 
pct. af de beskæftigede. 
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Tabel II.1 Branchefordeling inden for de private byerhverv, 2011 
 Virksomheder Beskæftigelse Værditilvækst 
 1.000 

virk. Pct. 
 1.000 

personer Pct. Mia. kr.  Pct.  
Industri 14 9 262 23 198 29 
Bygge og anlæg 29 18 136 12 63 9 
Handel, transport mv.a) 63 39 455 40 242 35 
Øvrig serviceb) 55 34 292 26 182 27 
I alt 162 100 1.145 100 686 100 
a) Omfatter hoteller og restauranter. 
b) Omfatter brancherne information og kommunikation, videnservice og erhvervsservice. 
Anm.: Antallet af virksomheder, beskæftigelsen og værditilvæksten er mindre end i tilsvarende 

opgørelser for de private byerhverv i Nationalregnskabet, da tabellen er beregnet på registerda-
ta, hvor et strengere udvælgelseskrav for virksomheder (mindst én fuldtidsbeskæftiget) er 
anvendt, og hvor nogle underbrancher er udeladt, jf. boks II.1 i afsnit II.3. Beskæftigelsen er 
opgjort i fuldtidspersoner. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Under opsvinget 2004-07 oplevede alle brancher en jævn og 
omtrent parallel stigning i bruttoværditilvæksten på ca. 3 
pct. pr. år, jf. figur II.2a. De første, spæde krisetegn viste sig 
dog allerede i 2006 i en overophedet bygge- og anlægssek-
tor og inden for handel og transport mv. I takt med at den 
finansielle krise udviklede sig i Danmark, oplevede indu-
strien, handel og transport mv. samt især bygge- og anlægs-
branchen fald i efterspørgslen. Dette førte til en markant 
nedgang i produktionen fra begyndelsen af 2008 til starten 
af 2010. I modsætning til denne udvikling fortsatte produk-
tionsstigningen for de øvrige serviceerhverv stort set ufor-
andret med kun et mindre dyk i 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brancheforskelle i 
nedgangen 
 



 

 177

II.2 Brancheforskydninger på kort og lang sigt

Figur II.2a Bruttoværditilvækst    
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Figur II.2b Beskæftigelse  Figur II.2c Produktivitet 
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Anm.: Serierne er sæsonkorrigerede. BVT er opgjort i 2005-priser. Beskæftigelse er opgjort i timer, og 

produktivitet er beregnet som BVT pr. arbejdstime. ”Øvrig service” omfatter information og
kommunikation, videnservice samt erhvervsservice. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 
 

 
 

Mens udviklingen i bruttoværditilvæksten var tilnærmelses-
vis parallel på tværs af brancher i årene op til krisen, viste 
beskæftigelsen og dermed produktiviteten divergerende 
tendenser. Trods den stigende produktion var beskæftigel-
sen i industrien svagt faldende, hvilket betød, at produktivi-
teten steg, jf. figur II.2b og II.2c. I de øvrige brancher 
øgedes beskæftigelsen derimod kraftigt fra 2004 og frem til 
begyndelsen af 2008, og produktivitetsniveauet var i disse 
erhverv stort set uændret. 
 
Som følge af en meget lav ledighed begyndte beskæftigel-
sesstigningerne at flade ud fra starten af 2007 på tværs af 
alle brancher. Samtidig stagnerede eller faldt produktivite-
ten for alle brancher. Dette kan tilskrives de begyndende 
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fald i bruttoværditilvæksten inden for bygge og anlæg samt 
handel og transport mv., kombineret med, at virksomheder-
ne kun gradvist tilpassede deres beskæftigelse til faldet i 
produktionen. 
 
I perioden fra 2008 til 2010 reducerede industrien beskæfti-
gelsen kraftigt med ca. 20 pct. På baggrund af det markante 
fald i beskæftigelsen kombineret med en delvis genopret-
ning af produktionsniveauet har industrien formået at øge 
produktiviteten med ca. 30 pct. siden starten af 2009. Pro-
duktiviteten i industrien var i begyndelsen af 2013 dermed 
knap 20 pct. højere, end da den var på sit højeste før krisen. 
 
Bygge- og anlægsbranchen reducerede beskæftigelsen 
markant med ca. 20 pct. i perioden 2008-10. Med en om-
trent uændret beskæftigelse i den efterfølgende periode 
havde branchen i begyndelsen af 2013 et lavere beskæfti-
gelsesniveau end i 2004. Handel og transport mv. reducere-
de beskæftigelsen med knap 10 pct. Efter initiale stigninger 
i produktiviteten fra bunden af krisen har begge branche-
grupper siden begyndelsen af 2011 haft en stort set uændret 
produktivitet på samme niveau som i 2004-05.1 
Serviceerhvervene reducerede i forbindelse med krisen 
beskæftigelsen i langt mindre omfang. Trods en stort set 
uændret beskæftigelse er arbejdsproduktiviteten i branchen 
steget med godt 10 pct. siden krisen.  
 
Langsigtede brancheforskydninger 
 
De udviklinger, som de enkelte brancher har gennemgået i 
forbindelse med opsvinget og den efterfølgende nedtur, må 
ses i lyset af de strukturforskydninger, som har præget det 
private erhvervsliv over en længere periode. En branches 
tilstand og størrelse ved begyndelsen af krisen er derfor ikke 

 
1) Vurderingen af udviklingen i produktiviteten for bygge- og 

anlægsbranchen er medtaget i diskussionen for helhedens skyld. 
Produktivitetskommissionen vurderer dog, at datamaterialet i Na-
tionalregnskabet ikke er egnet til produktivitetsberegninger for 
denne branche, da den anvendte form for deflatering af brutto-
værditilvæksten fjerner eventuelle lønstigninger, som kan afspejle 
produktivitetsstigninger, jf. Produktivitetskommissionen (2013). 
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nødvendigvis et passende sigtepunkt i forbindelse med en 
kommende genopretning af økonomien. 
 
Siden slutningen af 1960’erne er serviceerhvervenes andel 
af bruttoværditilvæksten inden for de private byerhverv 
vokset markant. Frem til den økonomiske krise steg brutto-
værditilvæksten inden for de private serviceerhverv med 
gennemsnitlig ca. 2,5 pct. om året, jf. figur II.3a. I den 
samme periode steg bruttoværditilvæksten fra industrien 
mindre med en gennemsnitlig årlig vækstrate på knap 2 pct. 
 
Forskydningen af aktiviteten fra industri og byggeri over 
mod servicefagene kommer også til udtryk i beskæftigelses-
fordelingen. Fra 1970 og frem til den økonomiske krise 
faldt antallet af arbejdstimer i industrien med 46 pct., samti-
dig med at antallet af arbejdstimer inden for de private 
serviceerhverv samlet set steg med 12 pct., jf. figur II.3b. 
Industriens andel af beskæftigelsen i de private byerhverv 
faldt således fra 34 pct. i 1970 til 21 pct. i 2005, mens 
servicefagenes andel over samme periode steg fra 51 pct. til 
67 pct.2 
 
Årsagen til denne forskydning af beskæftigelsen fra industri 
til service er bl.a., at efterspørgslen efter serviceprodukter 
typisk stiger relativt mere end efterspørgslen efter andre 
forbrugsvarer, når indkomsten i samfundet stiger.  
 
Udviklingen må også ses i lyset af de kraftige produktivi-
tetsstigninger inden for industrien. Særligt siden starten af 
1990’erne har arbejdsproduktivitetsstigningerne inden for 
servicefagene været betydeligt lavere end inden for indu-
strien, jf. figur II.3c. Dette har ligeledes bidraget til en 
stigende andel af beskæftigelsen inden for serviceerhverve-
ne, jf. Sørensen (2013). 
 
 

 
2) En opgørelse af antal af fuldtidsbeskæftigede viser den samme 

langsigtede udvikling. 
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Figur II.3a Bruttoværditilvækst    
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Figur II.3b Beskæftigelse  Figur II.3c Produktivitet 
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Anm.: Bruttoværditilvæksten er angivet i 2005-priser. Beskæftigelse er opgjort i timer. Produktivitet 
er værditilvækst pr. arbejdstime. Service omfatter private tjenesteydelser ekskl. finansiel
virksomhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, og egne beregninger. 
 

 
 
Betragtes brancheforskydninger over en længere årrække, er 
der således ikke tale om, at bevægelserne lige inden eller 
under krisen afviger markant fra de langsigtede tendenser; 
de synes snarere at ligge i forlængelse af disse. Til trods for 
et kraftigt beskæftigelsesfald under tilbageslaget i 2008-10 
ser f.eks. industriens beskæftigelsesniveau ikke ud til at 
ligge væsentligt under den langsigtede trend for branchens 
beskæftigelse. Tilsvarende er det begrænsede fald i beskæf-
tigelsen inden for service på linje med en stigende andel for 
servicefagene i den private sektor.  
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II.3 Jobskabelse og jobnedlæggelse  
 
I dette afsnit beskrives forandringerne i private virksomhe-
ders anvendelse af arbejdskraft under opsvinget i perioden 
2004-07 og under den efterfølgende økonomiske krise. 
 
Den samlede udvikling i beskæftigelsen dækker over en 
vedvarende virksomhedsdynamik, hvor nye virksomheder 
kommer til, og eksisterende virksomheder vokser, ind-
skrænker eller lukker. Jobskabelse skal derfor forstås brede-
re end blot en stigning i den samlede beskæftigelse.  
 
Det undersøges, hvilke brancher der skabte og nedlagde job, 
samt om jobskabelsen adskilte sig for virksomheder af 
forskellig størrelse og alder. Det primære formål er at ana-
lysere forskelle i virksomhedernes præstation med hensyn 
til jobskabelse og -nedlæggelse, dvs. om f.eks. små virk-
somheder har en højere jobskabelsesrate end større virk-
somheder, og om de er mere eller mindre følsomme over for 
konjunkturudsving. Det giver en forståelse for hvilke grup-
per af virksomheder, der har stor betydning for jobskabelsen 
givet deres størrelse, og hvor en vækst i antallet af virksom-
heder vil have størst effekt på den samlede jobskabelse.  
 
De store udsving i den private beskæftigelse i det seneste 
årti rejser også et kvantitativt spørgsmål om, hvor beskæfti-
gelsen blev skabt og ikke mindst forsvandt under krisen. Til 
det formål er det ikke tilstrækkeligt at se på f.eks. de små 
virksomheders evne til at skabe job; man må også se på, 
hvor stor en andel af den samlede jobskabelse og beskæfti-
gelse der finder sted i de små virksomheder. Det belyses 
ved at dekomponere den samlede ændring i beskæftigelsen 
under opsvinget og nedgangen på bl.a. virksomhedernes 
alder og størrelse.  
 
Jobskabelse – i form af bevægelser fra ledighed til beskæf-
tigelse eller skift fra et job til et andet – har typisk stor 
betydning for den enkelte, som kommer i arbejde eller 
finder en bedre ansættelse. Fra et samfundsøkonomisk 
perspektiv har fordelingen af arbejdskraftressourcerne på 
tværs af brancher, virksomheder og kategorier uden for 
beskæftigelse betydning for det samlede potentiale for 
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produktion og indkomstskabelse. En person, der finder et 
job, som matcher vedkommendes kompetencer i en virk-
somhed med høj produktivitet, vil således kunne opnå en 
høj løn og bidrage til en høj værdiskabelse i virksomheden.  
 
Jobskabelse har også en positiv effekt på de offentlige 
finanser, da en overgang fra ledighed til beskæftigelse redu-
cerer udgifterne til offentlige overførsler. Samtidig inde-
bærer det en højere indkomst og dermed et højere beskat-
ningsgrundlag. På samme måde vil et jobskifte til en højere 
løn typisk betyde forøgede skatteindtægter for det offentli-
ge.  
 
En høj jobomsætning skaber grobund for, at arbejdskraften 
flyttes derhen, hvor den skaber den højeste værditilvækst og 
opnår den højeste aflønning. I en situation med stabil 
beskæftigelse, forudsætter disse positive effekter lige så 
meget jobnedlæggelse som jobskabelse. Afsnit II.5 og II.6 
undersøger effekten af reallokering af arbejdskraft på 
produktivitetsvæksten, dvs. værditilvækst pr. fuldtids- 
beskæftiget, nærmere. 
 
Alle analyser i dette og de følgende afsnit er baseret på 
registerdata for private danske virksomheder, som i analy-
serne identificeres ved et CVR-nummer, jf. boks II.1. CVR-
nummeret for en virksomhed kan dog ændre sig både af rent 
administrative grunde, eller fordi virksomheden f.eks. 
fusionerer med en anden virksomhed. Det gør det umiddel-
bart vanskeligt at følge den samme virksomhed over tid. 
Analyser på virksomhedsdata bør derfor generelt fortolkes 
med det forbehold, at datakvaliteten er lavere end for f.eks. 
analyser på persondata. Til analyserne i nærværende kapitel 
er virksomhedernes identifikation ved CVR-numre dog så 
vidt muligt korrigeret for rent administrative ændringer, 
ligesom beskæftigelsesvækst som følge af bl.a. opkøb og 
frasalg af afdelinger udelades. 
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Boks II.1 Datagrundlag for beskæftigelsesanalyser 

Analyserne af beskæftigelse og jobskabelse i kapitlet anvender registerdata fra 
den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik for 
perioden 1999-2011. Ved en virksomhed forstås den juridiske organisation, der 
identificeres ved et CVR-nummer. Større virksomheder vil ofte have deres aktivi-
tet og beskæftigelse spredt på flere geografiske enheder kaldet arbejdssteder. 
Kapitlet fokuserer dog på beskæftigelsen på virksomhedsniveau, da det som ho-
vedregel vil være her, de afgørende beslutninger for virksomheder tages. 
 
Det er vanskeligt at følge den samme virksomhed over tid i data. CVR-nummeret 
kan skifte, fordi virksomheden får ny ejer, eller fordi virksomheden skifter sel-
skabsform. Der kan også ske reelle ændringer ved, at arbejdssteder frasælges eller 
opkøbes af andre virksomheder, to eller flere virksomheder fusionerer til en ny 
virksomhed, eller grupper af medarbejdere bryder ud og starter deres egen virk-
somhed som et spin-off fra en eksisterende virksomhed. Analyser på virksom-
hedsdata bør derfor generelt fortolkes med nogen varsomhed, da datakvaliteten er 
lavere end for f.eks. persondata. I de præsenterede analyser er CVR-numrene dog 
korrigeret for rent administrative skift ved hjælp af de arbejdssteder og de medar-
bejdere, der kan kobles til virksomhederne. 
 
En virksomheds årlige beskæftigelse i fuldtidspersoner opgøres ud fra ATP-
indbetalingerne for de ansatte, der er registreret i virksomheden ultimo november. 
Hertil lægges ejere for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Der an-
vendes en begrænsning på minimum én fuldtidsbeskæftiget pr. virksomhed for at 
udelukke virksomheder uden reel aktivitet og selskaber, der fungerer som finan-
sielle instrumenter, men ikke selvstændigt driver virksomhed. Beskæftigelsesæn-
dringer som følge af opkøb og frasalg af arbejdssteder, fusioner, spin-offs mv. 
udelades i opgørelserne for jobskabelse og -nedlæggelse.  
 
Kapitlet fokuserer på private virksomheder, der agerer på markedsvilkår, og be-
grænser sig til virksomheder i private byerhverv. Virksomheder i de primære 
erhverv, inden for finansiering og forsikring samt offentlige selskaber indgår ikke. 
Produktivitetsopgørelser for meget kapitalintensive brancher adskiller sig desuden 
markant fra de øvrige virksomheder. Derfor udelades en række brancher, der 
ellers ifølge Danmarks Statistik indgår i de private byerhverv. Det drejer sig om 
råstofindvinding, olieraffinaderier samt ejendomshandel og udlejning. 
 
Det anvendte datasæt omfatter ca. 150.000 virksomheder pr. år. Nærmere oplys-
ninger om dataafgrænsning og konstruktion kan fås ved henvendelse til De Øko-
nomiske Råds Sekretariat.  
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Den samlede jobskabelse og -nedlæggelse 
 
I løbet af det seneste årti har den samlede beskæftigelse i 
virksomheder inden for de private byerhverv udvist betyde-
lige udsving, jf. figur II.4. I fremgangen frem til år 2001 
steg beskæftigelsen, hvorefter en kort lavkonjunktur fulgte. 
Under opsvinget steg beskæftigelsen med ca. 125.000 
fuldtidsbeskæftigede fra 2004 til 2008, men faldt efterføl-
gende med over 200.000 fuldtidsbeskæftigede på blot to år.3 
Den samlede beskæftigelse inden for de private byerhverv 
lå derfor i 2011 betydeligt under niveauet i 2004-05.  
 
Under de neutrale konjunkturår 2004 og 2005 blev der på 
årsbasis både oprettet og nedlagt job svarende til ca. 10 pct. 
af beskæftigelsen med en deraf følgende omtrent uændret 
beskæftigelse, jf. figur II.4 og boks II.2. I 2004 svarede det 
til godt 119.000 nye job og 115.000 nedlagte job, jf. tabel 
II.2.4 Det viser, at der selv i en periode med en stabil be-
skæftigelse er store bruttobevægelser på arbejdsmarkedet. 
Den kraftige stigning i beskæftigelsen fra 2004 til 2008 
skyldtes både en stigning i bruttojobskabelsesraten og et 
fald i bruttojobnedlæggelsesraten. Under højkonjunkturen i 
2006-07 var nettojobskabelsesraten på godt 3 pct., svarende 
til at der netto blev skabt ca. 50.000 nye fuldtidsstillinger 
årligt i virksomhederne. 
 
 
 
 

 
3) Beskæftigelsesniveauet og -ændringerne præsenteret i nærværen-

de afsnit er ikke direkte sammenlignelig med figur II.1 i afsnit 
II.1, da sidstnævnte er opgjort på baggrund af Nationalregnska-
bet, som dels bygger på andre kilder til virksomhedernes beskæf-
tigelse og dels korrigerer beskæftigelsesserierne yderligere. 

 
4)  Der kan være betydelige variationer i bruttojobskabelsen og  

-nedlæggelsen på tværs af opgørelser. Størrelsen af bruttobevæ-
gelserne på arbejdsmarkedet er bl.a. afhængige af dataafgrænsnin-
gen og tidsperioden, hvor f.eks. den årlige opgørelse anvendt her 
ikke medtager bruttobevægelser inden for året, jf. også De 
Økonomiske Råd (2012). 
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Figur II.4 Beskæftigelse i private byerhverv 
Beskæftigelse Jobskabelses- og jobnedlæggelsesrater 
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Anm.: Opgørelserne omfatter virksomheder inden for private byerhverv med minimum én fuldtidsbe-

skæftiget. Beskæftigelsesniveauet og -ændringerne er ikke direkte sammenlignelig med figur 
II.1 i afsnit II.1, da sidstnævnte er opgjort på baggrund af Nationalregnskabet, som dels bygger
på andre kilder til virksomhedernes beskæftigelse og dels korrigerer beskæftigelsesserierne
yderligere. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.1 og boks II.2. 
 

 
 
 
Tabel II.2 Jobskabelse og jobnedlæggelse 
 2004 2007 2009 2011 
 ---  1.000 fuldtidsbeskæftigede  --- 
Bruttojobskabelse 119 155 73 125 
Bruttojobnedlæggelse 115 103 234 115 
Nettojobskabelse 4 52 -162 10 
Anm.: Opgørelsen omfatter de private byerhverv. I tabellen er angivet 

antal skabte og nedlagte job i forhold til året før, jf. boks II.2.
Bruttojobskabelsen og -nedlæggelsen for 2011 inkluderer i mod-
sætning til de øvrige år frasalg, opkøb, spin-offs mv. og kan 
derfor være overvurderet, jf. boks II.1. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks II.2 Bruttojobskabelse, bruttojobnedlæggelse og nettojobskabelse 

For at belyse beskæftigelsesændringer for virksomheder skelnes der mellem brut-
tojobskabelse, bruttojobnedlæggelse og nettojobskabelse. Desuden opgøres og 
dekomponeres ændringer i beskæftigelsen på grupper af virksomheder, f.eks. på 
brancher, størrelse og alder. Metoden er standard i litteraturen, jf. Davis mfl. 
(1996). 
 
Beskæftigelsen målt i antal fuldtidspersoner for virksomhed i i år t er givet ved 
Eit. Jobskabelsesraten git mellem år t-1 og t for virksomhed i defineres ved 
 

( ) itititit XEEg 1−−=                                                                                   (1) 
 

hvor Xit = 0,5·(Eit+Eit-1) er den gennemsnitlige beskæftigelse i år t-1 og t. Normalt 
ved beregning af vækstrater sættes ændringen i forhold til beskæftigelsen i år t-1. 
Fordelen ved at anvende gennemsnittet over år t-1 og t er, at jobskabelsesraterne 
også kan beregnes for nye og lukkende virksomheder. Nye virksomheder i år t, 
der ikke eksisterede i år t-1, får en jobskabelsesrate på 2, da Eit-1 = 0. Det omvend-
te er tilfældet for virksomheder, der lukker og ingen beskæftigelse har i år t. Her 
bliver jobnedlæggelsesraten -2, da Eit = 0. Andre fordele ved metoden er, at 
vækstraten bliver symmetrisk omkring nul og begrænset mellem -2 og 2. For 
mindre ændringer i beskæftigelsen er forskellen på at anvende Eit-1 og Xit som 
vækstbase ikke særlig stor. 
 
Den samlede beskæftigelsesvækst for alle virksomheder – nettojobskabelsesraten 
– fås ved at summere beskæftigelsesændringerne over alle virksomheder og sætte 
det i forhold til den samlede beskæftigelse. Da nogle virksomheder udvider og 
andre indskrænker beskæftigelsen, opdeles nettojobskabelsen i bruttojobskabelse 
og bruttojobnedlæggelse.  
 
Bruttojobskabelsen fra år t-1 til t defineres som summen af alle stigninger i be-
skæftigelsen fra virksomheder, der øger deres beskæftigelse herunder nye virk-
somheder i år t, som har Eit-1 = 0. Den samlede bruttojobskabelsesrate gt

BJS for alle 
virksomheder beregnes som  
 

( ) ti itit
BJS
t XEEg  −−= 0,max 1                                                                (2) 

 
hvor Xt = 0,5·∑i(Eit+Eit-1) er den gennemsnitlige totale beskæftigelse i alle virk-
somheder over årene t-1 og t. Tilsvarende defineres bruttojobnedlæggelsesraten 
fra år t-1 til t på baggrund af alle virksomheder, der reducer beskæftigelsen og 
herunder eventuelt lukker og dermed har Eit = 0, som  
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Boks II.2 Bruttojobskabelse, bruttojobnedlæggelse og nettojobskabelse, fortsat 

( )( ) ti itit
BJN
t XEEg  −−−= 0,max 1                                                         (3) 

 
Nettojobskabelsesraten gt

NJS er lig bruttojobskabelsesraten minus bruttojobned-
læggelsesraten, hvilket er det samme som summen af alle virksomhedernes be-
skæftigelsesændringer i forhold til den gennemsnitlige beskæftigelse i år t-1 og t 
 

( ) BJN
t

BJS
tti itit

NJS
t ggXEEg −=−= −1                                                   (4) 

 
Mange virksomheder både nedlægger og opretter job inden for samme år, men da 
registeroplysningerne kun indeholder en årlig opgørelse af beskæftigelsen, kendes 
kun nettobeskæftigelsesændringen for den enkelte virksomhed, jf. boks II.1. Ana-
lyserne undervurderer derfor den samlede jobskabelse og -nedlæggelse, der finder 
sted i virksomhederne, og tegner ikke det fulde billede af den høje jobomsætning 
på det danske arbejdsmarked, jf. også De Økonomiske Råd (2012). 
 
Dekomponering af jobskabelsesrater på grupper af virksomheder 
Virksomhederne kan f.eks. inddeles i grupper efter deres størrelse. Nettojobska-
belsesraten for virksomhederne i en størrelsesgruppe j beregnes som summen af 
alle ændringer i beskæftigelsen for virksomhederne i gruppen i forhold til den 
gennemsnitlige samlede beskæftigelse for virksomhederne i gruppen i år t-1 og t 
 

( ) jtji itit
NJS
jt XEEg ∈ −−= 1                                                                       (5) 

 
hvor Xjt = 0,5·∑i∈j(Eit+Eit-1) = ∑i∈jXit. Bemærk at det er afgørende, at den enkelte 
virksomhed i placeres i den samme gruppe j i år t-1 og t, ellers vil dekomponerin-
gen ikke stemme. Bruttojobskabelses- og bruttojobnedlæggelsesraten for gruppe j 
beregnes ved at opdele på stigninger og indskrænkelser i beskæftigelsen inden for 
gruppen, jf. (2) og (3). 
 
Den samlede nettojobskabelsesrate for alle virksomheder kan dekomponeres i bi-
drag fra grupperne af virksomheder, hvor gruppe j’s vægt er givet ved Xjt/Xt, som 
 

( ) ( )
  =

−
=

−
= ∈ −−

j
NJS
jt

t

jt
j

jt

ji itit

t

jt

t

i ititNJS
t g

X
X

X

EE

X
X

X
EE

g 11                (6) 

 
Gruppe j’s bidrag til den samlede nettojobskabelse er således et produkt af grup-
pens nettojobskabelsesrate gjt

NJS og andelen af den samlede beskæftigelse Xjt/Xt. 
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Krisen medførte et fald i beskæftigelsen på 143.000 fuld-
tidspersoner fra 2007 til 2009. De underliggende bevægelser 
bag denne nettoændring var en markant stigning i antallet af 
jobnedlæggelser fra 103.000 til 234.000 og et såvel absolut 
som relativt mindre fald i antallet af skabte job fra 155.000 
til 73.000, jf. tabel II.2. Omsat i rater betød det, at brutto-
jobskabelsesraten faldt fra 12 til 6 pct. fra 2007 til 2009, og 
bruttojobnedlæggelsesraten steg fra 8 til 19 pct., med en 
nettojobskabelse på -13 pct. i 2009 som resultat.  
 
Dermed skyldtes kun ca. en tredjedel af faldet i nettojob-
skabelsesraten et fald i bruttojobskabelsen. Virksomhederne 
skabte fortsat job under krisen. Dermed er der ikke klare 
indikationer på større problemer eller markedsfejl, som 
generelt kunne have afholdt virksomheder fra at udvide 
beskæftigelsen. 
 
Studier fra både Danmark og USA har også over en længere 
tidsperiode og for andre recessioner fundet, at bruttojobned-
læggelsesraten reagerer mere på konjunkturudsving end 
bruttojobskabelsesraten, jf. Det Økonomiske Råd (2003) og 
Davis mfl. (1996). En mulig forklaring på det kan være, at 
omkostningerne for en virksomhed ved at søge efter og 
ansætte en ekstra medarbejder er lavere i en recession, 
hvilket begrænser faldet i bruttojobskabelsesraten, jf. også 
Mortensen og Pissarides (1994). For USA skiller krisen fra 
2007 og frem sig dog ud, da bruttojobskabelsesraten reage-
rede mest og stod for ca. 60 pct. af faldet i nettojobskabel-
sesraten, jf. Foster mfl. (2013). Nettojobskabelsesraten for 
de amerikanske virksomheder faldt dog samlet set kun ca. 
halvt så meget som for de danske virksomheder. 
 
I 2011 var både bruttojobskabelsen og -nedlæggelsen tilba-
ge på niveauet omkring 2004, jf. tabel II.2. Da beskæftigel-
sen efter perioden med faldende beskæftigelse i 2009-10 var 
på et lavere niveau end før krisen, betyder det, at bruttojob-
skabelses- og bruttojobnedlæggelsesraterne i 2011 lå lidt 
højere end deres niveau i 2004.  
 
 
 
 

Jobnedlæggelsen 
steg mere end 
jobskabelsen faldt 
under krisen 

Trods krisen ikke 
tegn på større 
problemer i 
jobskabelsen  

Jobnedlæggelsen 
mere 
konjunkturfølsom 
end jobskabelsen 

Samme 
beskæftigelses-
dynamik som i 
2004, men på lavere 
beskæftigelses-
niveau 
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Brancher 
 
Over hele perioden 2002-10 med undtagelse af toppen af 
højkonjunkturen nedlagde virksomhederne inden for indu-
strien flere job, end de skabte. I 2009 faldt nettojobskabel-
sesraten til -20 pct., svarende til at 20 pct. af industriar-
bejdspladserne blev nedlagt, da krisen ramte, jf. figur II.5. 
Reduktionen af beskæftigelsen i industrien må dog ses i 
lyset af den langsigtede udvikling mod et mere servicepræ-
get samfund, jf. afsnit II.2. 
 
På tværs af brancher havde industrien frem til 2008 de 
laveste bruttojobskabelses- og bruttojobnedlæggelsesrater, 
jf. figur II.6. Det betyder, at der var en lav grad af realloke-
ring for virksomhederne i industrien. Årsagen til nedgangen 
i beskæftigelsen i industrien frem til 2005 var derfor ikke et 
højt niveau af afskedigelser, men mere at få industrivirk-
somheder skabte nye job og udvidede beskæftigelsen.  
 
Bygge og anlæg var den mest konjunkturfølsomme branche. 
Under opsvinget i 2004-06 steg nettojobskabelsesraten til 
næsten 7 pct. pr. år, men allerede i 2007 var der tegn på 
faldende aktivitet. Under krisen faldt nettojobskabelsesraten 
til -24 pct., hvilket netop overgik faldet i industrien og var 
det laveste niveau på tværs af alle brancher. Bruttobevægel-
serne i bygge og anlæg viser, at beskæftigelsesændringerne 
både skyldtes udsving i jobskabelse og -nedlæggelse. 

Næsten 20 pct. af 
industrijobbene 
nedlagt under 
krisen 

Lav 
bruttojobskabelse 
og -nedlæggelse i 
industrien frem til 
2008 

Store udsving i 
beskæftigelsen i 
bygge og anlæg 
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Figur II.5 Nettojobskabelsesrater for brancher 
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Anm.: Øvrig service omfatter hoteller og restauranter, information og 

kommunikation, videnservice, rejsebureauer, rengøring og anden 
operationel service samt andre serviceydelser mv. Hoteller og
restauranter er i afsnit II.2 grupperet sammen med handel og 
transport. Forskellene i branchegrupperingerne skyldes anvendel-
se af forskellige datakilder. Jobskabelse fra nye virksomheder og 
jobnedlæggelse fra lukkende virksomheder er inkluderet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
 

Figur II.6 Bruttobevægelser for brancher 
Bruttojobskabelsesrater Bruttojobnedlæggelsesrater 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.5. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 
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Nettojobskabelsen i handel og transport samt inden for 
øvrig service udviste mindre udsving under opsvinget og 
krisen sammenlignet med de øvrige brancher.5 I perioden 
2005-08 lå nettojobskabelsesraten i øvrig service på 3-5 
pct., og under krisen i 2009 faldt raten til ca. -8 pct. Handel 
og transport havde tilsvarende udsving, men niveauet for 
nettojobskabelsen lå et par pct.point lavere end for øvrig 
service. 
 
Reallokeringen var højest inden for øvrig service. Brutto-
jobskabelsesraten lå i 2007 over 16 pct. og faldt i 2009 kun 
til omkring 10 pct. Frem til og med 2007 havde øvrig ser-
vice dog også den højeste bruttojobnedlæggelsesrate, der 
dog kun steg med ca. 7 pct.point fra 2008 til 2009. Bag den 
forholdsvis stabile udvikling i den samlede beskæftigelse 
inden for service skabes og nedlægges der derfor et stort 
antal job. 
 
Branchernes andel af opsvinget og nedgangen i den samlede 
beskæftigelse omkring 2007-08 kan ikke udledes af jobska-
belses- og jobnedlæggelsesraterne, jf. boks II.2. Bygge og 
anlæg dækkede f.eks. kun ca. 12 pct. af beskæftigelsen i 
private byerhverv i 2004, jf. tabel II.1 i afsnit II.2, og der-
med havde udsvingene i denne branches nettojobskabelses-
rate begrænset betydning for den samlede beskæftigelse. 
 
Under opsvinget steg den samlede beskæftigelse i private 
byerhverv med næsten 125.000 fuldtidsbeskæftigede fra 
2004 til 2008, jf. figur II.4. Heraf blev over halvdelen af 
stillingerne skabt inden for øvrig service, mens bygge og 
anlæg samt handel hver bidrog med ca. 30.000 flere beskæf-
tigede, jf. figur II.7. Derimod havde industrien og transport-
sektoren et næsten uændret beskæftigelsesniveau i perioden 
under opsvinget.  
 

 
5) Hoteller og restauranter indgår i nærværende afsnit i øvrig 

service, hvorimod denne branche i afsnit II.2 var grupperet sam-
men med handel og transport. Forskellene i branchegrupperinger-
ne skyldes anvendelse af forskellige datakilder.  

Servicebrancherne 
mindre konjunk-
turfølsomme 

Høj reallokering i 
øvrig service 

Jobskabelsesrater 
ikke informativ om 
branchernes andel i 
opsving og nedgang 

Opsving drevet af 
job i service, bygge 
og anlæg samt 
handel 
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Figur II.7 Beskæftigelsesstigning og -fald efter branche 
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Anm.: Beskæftigelsesændringerne er forskellen mellem den samlede

beskæftigelse i brancherne fra 2004 til 2008 og fra 2008 til 2010. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Krisen medførte et fald i den samlede beskæftigelse inden 
for private byerhverv på over 200.000 fuldtidsbeskæftigede 
fra 2008 til 2010. Heraf forsvandt ca. 85.000 stillinger i 
industrien og ca. 50.000 inden for bygge og anlæg. For 
handelsbranchen var op- og nedgangen i den samlede 
beskæftigelse af samme størrelsesorden, hvorved beskæfti-
gelsen i denne branche i 2010 var tilbage på næsten samme 
niveau som i 2004. Øvrig service reducerede kun beskæfti-
gelsen med ca. 25.000 job under krisen. Set i forhold til de 
enkelte branchers størrelse var faldet i øvrige serviceerhverv 
derfor langt mindre end i industrien og i bygge og anlæg. 
 
Nye og lukkende virksomheder 
 
Nye virksomheder kan være en vigtig kilde til jobskabelsen, 
men mange nye virksomheder har en kort levetid og må 
lukke igen. Nye virksomheder kan opstå ved, at iværksætte-
re skaber et nyt produkt eller en ny service, og de etablerer 
en virksomhed for at sætte ideen i produktion. Det er dog 
langt fra sådan alle nye virksomheder opstår, og i mange 
tilfælde er en ny virksomhed udskilt fra eller sammensat af 
eksisterende virksomheder. Her fokuseres der på reelt nye 
virksomheder, jf. Danmarks Statistik (2010). Dermed ude-

Industrien, bygge 
og anlæg samt 
handel nedlagde 
flest job under 
krisen 

Fokus på reelt nye 
virksomheder 
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lukkes de tilfælde, hvor en ny virksomhed har overtaget 
bygninger, maskiner og/eller medarbejdere fra en eksiste-
rende eller lukket virksomhed, jf. også De Økonomiske 
Råds Sekretariat (2013a). 
 
I perioden 2004-05, som var karakteriseret ved en relativt 
normal konjunktursituation, blev der årligt skabt ca. 23.000 
nye job som følge af opstart af nye virksomheder, jf. venstre 
figur II.8. Der blev dog også årligt nedlagt ca. 26.000 job 
ved, at virksomheder indstillede driften, afskedigede med-
arbejderne og lukkede.6  
 
Nye virksomheder skaber også job i årene efter opstart. I 
takt med at gamle virksomheder lukker, sker der derfor en 
vedvarende forskydning af beskæftigelsen fra gamle til nye 
virksomheder. I 2010 var ca. 165.000 ud af de i alt 
1.165.000 fuldtidsbeskæftigede i private byerhverv, svaren-
de til omtrent 14 pct., ansat i virksomheder, der var etableret 
efter 2001, jf. højre figur II.8. Virksomhederne, der eksiste-
rede i 2001, dækkede 70 pct. af den samlede beskæftigelse i 
2010. Den resterende andel af beskæftigelsen var placeret i 
øvrige nye virksomheder, bl.a. spin-offs, fusioner mv.  
 
Jobskabelsen og -nedlæggelsen fra nye og lukkende virk-
somheder ændrede sig begrænset under opsvinget, og bi-
drog med mindre end 5 pct. af beskæftigelsesfremgangen. 
Den årlige jobskabelse fra tilgang af nye virksomheder steg 
fra ca. 22.000 i 2004 til 24.500 fuldtidspersoner i 2007, 
mens antallet af jobnedlæggelser fra lukninger i samme 
periode faldt fra ca. 26.500 til 25.000 fuldtidspersoner.  
 
 

 
6) Niveauet for jobskabelsen og -nedlæggelsen bør fortolkes med 

varsomhed, da data er behæftet med usikkerhed og er følsomt 
over for definitionen af nye og lukkede virksomheder, jf. også 
boks II.1. Til sammenligning finder Ibsen og Westergård-Nielsen 
(2010), at nye virksomheder i gennemsnit skabte ca. 9.000 nye 
job og ca. 11.500 job blev nedlagt som følge af virksomhedsluk-
ninger pr. år i perioden 1980-2007. Omvendt finder Dahl mfl. 
(2009) ca. 76.000 nye job og 82.000 nedlagte job pr. år som følge 
af nystart og lukninger i perioden 1995-2006. Sidstnævnte inklu-
derer dog alle private virksomheder og ikke kun byerhvervene. 

Årligt ca. 25.000 
job skabt og 
nedlagt ved opstart 
og lukninger 

Virksomheder 
opstartet efter 2001 
dækker ca. 14 pct. 
af beskæftigelsen i 
2010 

Næsten uændret 
nettojobskabelse 
fra nye og lukkede 
under opsvinget 
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Figur II.8 Nye og lukkende virksomheder 
Jobskabelse og jobnedlæggelse Beskæftigelsen efter 2001 
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Anm.: Jobskabelsen fra reelt nystartede virksomheder indeholder beskæftigelsen i opstartsåret, mens

jobnedlæggelsen fra reelt lukkede virksomheder indeholder beskæftigelsen i det foregående år
inden lukning. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag af Danmarks Statistiks erhvervsdemogra-
fi, der kun er tilgængelig for perioden 2001-10. Øvrige nye virksomheder indeholder beskæfti-
gelsen i virksomheder under et nyt CVR-nummer, men hvor hele eller dele af virksomheden er
overtaget eller udskilt fra eksisterende virksomheder. Hvis virksomheden kun skifter CVR-
nummer, f.eks. ved ejerskifte, men ellers ikke ændrer sig, indgår den i eksisterende virksomhe-
der. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Krisen førte til et fald i jobskabelsen fra nystartede virk-
somheder på ca. 10.000 fuldtidsbeskæftigede og en stigning 
i jobnedlæggelsen fra lukkende virksomheder på ca. 8.000 
fuldtidsbeskæftigede. Dermed kan omtrent 10 pct. af ned-
gangen i den samlede beskæftigelse fra 2007 til 2010 til-
skrives ændringer i til- og afgangen af virksomheder. Men 
langt størstedelen af nedgangen skyldes altså fortsættende 
virksomheder, der stod for de resterende ca. 90 pct. 
 
De fortsættende virksomheders afgørende betydning for den 
samlede beskæftigelsesudvikling kan illustreres ved at de-
komponere den samlede bruttojobskabelses- og bruttojob-
nedlæggelsesrate på nye, lukkende og fortsættende virk-
somheder. På tilsvarende vis som for brancherne ovenfor 
svarer det til at vægte grupperne af nye, lukkende og fort-
sættende virksomheder med deres beskæftigelsesandele, jf. 
boks II.2. Beskæftigelsen i nye virksomheder i opstartsåret 
og i lukkede virksomheder året inden lukning lå begge på 
omkring 2 pct. af den samlede beskæftigelse i en neutral 

Nystart og 
lukninger står for 
ca. 10 pct. af 
nedgangen 

Begrænset 
betydning i forhold 
til fortsættende 
virksomheder  
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Figur II.9 Jobskabelses- og jobnedlæggelsesrater for 
nye, lukkede og fortsættende virksomheder 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.8. Alle raterne er opgjort i forhold til den

samlede beskæftigelse i private byerhverv. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
konjunktursituation som i 2004 og 2005, jf. figur II.9. 
Udsvingene under opsvinget og krisen var relativt begræn-
sede sammenlignet med de fortsættende virksomheder. 
 
Virksomhedernes alder og størrelse 
 
De grundlæggende karakteristika for en virksomhed omfat-
ter foruden branche dens alder og størrelse, hvor størrelse 
her er opgjort ved antallet af fuldtidsbeskæftigede.7 Disse 
karakteristika er vigtige for forståelsen af virksomhedsdy-
namikken, da små, store, unge og gamle virksomheder kan 
være forskellige med hensyn til deres evne til at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft og tilpasse sig konjunkturudsving.  
 
Fordele ved at vokse sig til en større virksomhed er bedre 
muligheder for at opnå skalafordele i produktionen og større 
markedsandele, hvor en stor virksomhed måske kan opnå en 
vis mulighed for at påvirke markedsprisen. Desuden kan 

 
7) Detaljer om definitioner af virksomhedernes alder og størrelse er 

dokumenteret i et baggrundsnotat, jf. De Økonomiske Råds 
Sekretariat (2013a). 

Alder og størrelse 
kan have stor 
betydning 

Skalafordele og 
risikospredning  
for større 
virksomheder 



 

 196 

Virksomheder under opsving og krise. Dansk Økonomi, efterår 2013 

større virksomheder, der opererer på flere forskellige mar-
keder, opnå en bedre risikospredning. 
 
Nogle virksomheder forbliver dog små gennem hele deres 
levetid, hvilket bl.a. kan skyldes, at de producerer et meget 
differentieret produkt til et lille marked eller er drevet af 
andre motiver end vækst og profit.8 Nye virksomheder er 
oftest også små virksomheder, da det kræver økonomiske 
ressourcer at starte op, det tager tid at opbygge en kunde-
base, og der kan være ekstra usikkerhed omkring virksom-
hedens produktivitet, efterspørgsel og omkostninger. Der vil 
derfor være en læringsperiode, hvor unge virksomheder 
typisk enten vokser eller forlader markedet og lukker, jf. 
også Haltiwanger mfl. (2013). 
 
Udsving i konjunkturerne påvirker ikke nødvendigvis virk-
somheder ens på tværs af størrelses- og aldersgrupper. Et 
fald i efterspørgslen kan medføre behov for at indskrænke 
produktionen og afskedige medarbejdere. For små virksom-
heder med få ansatte kan dette være en stor udfordring, da 
nogle medarbejdere kan være svære at undvære, og fyringer 
kan dermed medføre lukning af virksomheden. Unge virk-
somheder kan også være mere sårbare over for svigtende 
efterspørgsel, da de kan mangle stabile kunderelationer og 
kan være finansielt skrøbelige med lav egenkapital. Om-
vendt er de måske mere fleksible og kan dermed lettere 
tilpasse sig til markedet. 
 

 
8) For eksempel muligheden for at være sin egen chef, eller have 

stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden, jf. Hurst og 
Pugsley (2011). 
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Nettojobskabelse efter aldersgrupper 
 
Mange studier har undersøgt betydningen af virksomhedens 
alder og størrelse for jobskabelsen. Da unge virksomheder 
typisk er små, og store virksomheder typisk er gamle, er det 
ikke let at adskille betydningen af de to karakteristika. Både 
danske og internationale studier finder, at alder er den af-
gørende faktor i en normal konjunktursituation, og at netto-
jobskabelsesraten ikke afviger nævneværdigt på tværs af 
størrelsesgrupper, når der kontrolleres for alder, jf. bl.a. 
Haltiwanger mfl. (2013) og Ibsen og Westergård-Nielsen 
(2011). Evidensen for betydningen af virksomhedernes 
størrelse og alder med hensyn til jobskabelsens konjunktur-
følsomhed er dog mindre entydig i internationale studier, jf. 
nedenfor. 
 
En stor del af virksomhederne i private byerhverv er under 
fem år gamle, mens størstedelen af beskæftigelsen er place-
ret i ældre virksomheder. I perioden 1999-2011 udgjorde de 
helt unge virksomheder under to år ca. 20 pct. af virksom-
hederne, men dækkede kun 5 pct. af beskæftigelsen, jf. tabel 
II.3. Det omvendte var tilfældet for virksomheder over 14 
år, der dækkede mere end 60 pct. af beskæftigelsen, men 
kun udgjorde ca. 30 pct. af virksomhederne.  
 
Virksomhedernes størrelse stiger generelt med alderen. De 
helt unge virksomheder under to år har i gennemsnit to 
fuldtidsbeskæftigede, men i takt med at virksomhederne 
bliver ældre, stiger det gennemsnitlige antal medarbejdere. 
Denne tendens afspejler bl.a., at succesfulde virksomheder 
overlever og udvider medarbejderstaben, mens uprofitable 
virksomheder må lukke og dermed ikke opnår en høj alder. 
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Tabel II.3 Beskæftigelsesandele og virksomheder efter aldersgrupper 
 
 
 

Beskæftigel-
sesandel 

Virksomheds-
andel 

Virksomheder Gns. fuldtidsbe-
skæftigede pr. 

virksomhed 

 ---------------  Pct.  --------------- --------------  Antal  -------------- 
Under 2 år 4,9 18,8 28.891 2,1 
2-4 år 7,8 18,8 28.924 3,4 
5-9 år 12,2 19,1 29.351 5,2 
10-14 år 10,8 12,4 19.028 7,1 
Over 14 år 64,2 30,9 47.565 16,8 
Alle 100,0 100,0 153.760 8,1 
Anm.: Gennemsnit over perioden 1999-2011. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Nystartede virksomheder havde en begrænset betydning for 
beskæftigelsesfremgangen fra 2004 til 2007, jf. ovenfor. 
Her blev der dog primært fokuseret på jobskabelsen i op-
startsåret. Det kan tage tid at starte en ny virksomhed, og 
jobskabelsen i årene efter opstarten bør derfor også betrag-
tes for at vurdere betydningen af nye virksomheder. Da en 
ny virksomhed i opstartsåret pr. konstruktion har en jobska-
belsesrate på 200 pct., jf. boks II.2, udelades bidraget fra 
nye virksomheder i opstartsåret i det følgende. For at be-
handle til- og afgang af virksomheder ens udelades desuden 
også jobnedlæggelsen fra lukkende virksomheder. Analysen 
viser derfor kun jobskabelsen for fortsættende virksomheder 
i modsætning til alle de øvrige analyser for grupper af 
virksomheder i nærværende afsnit.  
 
De overlevende virksomheder under to år har en nettojob-
skabelsesrate, der ligger betydeligt over nettojobskabelses-
raterne for ældre virksomheder, jf. figur II.10. Variationen 
over konjunkturudsvingene er dog også størst for de helt 
unge virksomheder. I perioden 2003-07 steg nettojobskabel-
sesraten for de helt unge virksomheder fra ca. 18 til 27 pct., 
hvorefter den faldt til omtrent nul i 2009. De øvrige virk-
somheder på to år eller ældre udviste også udsving i netto-
jobskabelsesraten, men af mindre størrelsesorden. 

Jobskabelse fra 
opstart og 
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lukninger udelades 

Høj 
nettojobskabelse 
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Figur II.10 Nettojobskabelsesrate efter virksomhedens 
alder, kun fortsættende virksomheder 
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Anm.: Jobskabelse fra nystartede virksomheder i opstartsåret og jobned-

læggelse fra lukkende virksomheder er udeladt. Virksomhederne
er inddelt i aldersgrupper efter deres alder i det foregående år.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
Virksomheder, der er over 14 år gamle, udgør mere end 60 
pct. af beskæftigelsen, og små udsving i deres nettojobska-
belsesrate har derfor kvantitativ stor betydning. Ved at 
vægte nettojobskabelsesraterne med beskæftigelsesandelene 
fremgår det, at de ældste virksomheder stod for såvel den 
største del af beskæftigelsesfremgangen under opsvinget 
som den største del af jobnedlæggelsen under krisen, jf. 
figur II.11. Når der vægtes med beskæftigelsesandelene, 
svarer det til at dekomponere den samlede beskæftigelses-
vækst på aldersgrupper, jf. boks II.2. De gamle virksomhe-
der, vil have tendens til at dominere udviklingen i jobska-
belsen og -nedlæggelsen, fordi de dækker så stor en andel af 
beskæftigelsen. Da beskæftigelsesandelen for de helt unge 
virksomheder kun er 5 pct., bliver deres samlede bidrag til 
opsvinget og krisen tilsvarende relativt begrænset.  
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Figur II.11 Nettojobskabelsesrate efter virksomhedernes 
alder vægtet med beskæftigelsesandel, kun 
fortsættende virksomheder 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.10 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
Unge virksomheder er vigtige for jobskabelsen set i forhold 
til deres størrelse, fordi de har høje nettojobskabelsesrater 
og udviser større udsving i nettojobskabelsesraten over 
konjunkturerne; men gamle virksomheder er dog mindst 
ligeså afgørende, fordi de på grund af deres beskæftigelses-
andel udgør tyngden for den private jobskabelse. 
 
Nettojobskabelse efter størrelses- og aldersgrupper 
 
På tværs af aldersgrupper er der både forskelle i niveauet for 
nettojobskabelsesraterne og i følsomheden overfor konjunk-
turudsving, jf. ovenfor. Virksomhedernes størrelse kan dog 
også have betydning for jobskabelsen, særligt for følsomhe-
den overfor konjunkturudsving. I internationale studier er 
der dog endnu ingen konsensus om, hvorvidt små eller store 
virksomheder er mest konjunkturfølsomme, jf. f.eks. diskus-
sionen i Fort mfl. (2013).  
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En stramning af kreditvilkårene i en krise vil tilsige, at 
virksomheder med høj gæld hurtigt indskrænker og skiller 
sig af med arbejdskraft, der kan undværes, jf. f.eks. Sharpe 
(1994). Små virksomheder er ofte mere finansielt begræn-
sede end større virksomheder, da de typisk har adgang til 
færre finansieringskilder. Man kunne derfor forvente, at 
små virksomheder i forhold til større virksomheder nedlag-
de relativt flere job under krisen, da den netop begyndte 
som en finansiel krise, og kreditmarkederne ændrede sig 
drastisk. 
 
Omvendt kan friktioner på arbejdsmarkedet medføre, at 
større virksomheder sammenlignet med små virksomheder 
udvider beskæftigelsen relativt mere under et opsving, jf. 
Moscarini og Postel-Vinay (2012). Ansættelse og afskedi-
gelse af medarbejdere er forbundet med omkostninger for 
virksomhederne, og det vil typisk være mere omkostnings-
fuldt at hyre under et opsving, hvor ledigheden er lav. Store 
virksomheder har oftere højere produktivitet og kan dermed 
tilbyde en højere løn og er derfor bedre i stand til at tiltræk-
ke medarbejdere. Mindre virksomheder kan have sværere 
ved at matche lønkonkurrencen og vil derfor have vanskeli-
gere ved at øge beskæftigelsen under et opsving. 
 
Små og store virksomheders evne til at skabe job og deres 
følsomhed over for konjunkturudsving undersøges derfor 
også nærmere. Virksomhederne inddeles i størrelsesgrupper 
med 1-9, 10-49, 50-499 og 500+ fuldtidsbeskæftigede. De 
fire grupper udgør hver omtrent 25 pct. af den samlede 
beskæftigelse, jf. tabel II.4. 
 
Der er som vist afgørende forskel på jobskabelsen i yngre 
og ældre virksomheder, og de fire størrelsesgrupper under-
inddeles derfor efter alder. Virksomheder under fem år klas-
sificeres som “unge” og virksomheder på fem år eller ældre 
som “gamle”, jf. Fort mfl. (2013) for en lignende tilgang. 9 
 
9) Når en fortsættende virksomhed bliver ældre, kan beskæftigelsen 

ændre sig så meget, at virksomheden kommer til at tilhøre en an-
den størrelsesgruppe. En følsomhedsanalyse, hvor størrelsesgrup-
peringen fastlåses fra 2004 og frem, viser dog, at virksomheder, 
der skifter gruppe, ikke påvirker resultaterne nævneværdigt, jf. 
De Økonomiske Råds Sekretariat (2013a). 
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Tabel II.4 Anvendt størrelses- og aldersgruppering 
Beskæftigel-

sesandel 
Virksomheder Størrelse Beskæftigelses-

andel 
Virksomheder

< 5 år ≥ 5 år < 5 år ≥ 5 år 
 ------  Pct.  ------ -----  Antal  ----- -----  Pct.  ----- -----  Antal  ----- 
1-9 25,9 135.930 8,2 17,7 55.920 80.010 
10-49 23,9 14.812 2,5 21,4 1.712 13.100 
50-499 27,5 2.818 1,5 26,1 177 2.641 
500+ 22,7 199 0,5 22,2 7 193 
Alle 100,0 153.760 12,7 87,3 57.816 95.944 
Anm.: Virksomhederne er inddelt i størrelsesgrupper efter antal fuldtidsbeskæftigede. Tabellen inde-

holder gennemsnit over perioden 1999-2011. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
De fleste nystartede virksomheder begynder med relativt få 
ansatte, og derfor er de helt store virksomheder hovedsage-
ligt placeret i gruppen af gamle virksomheder. Aldersopde-
lingen er derfor primært relevant for de helt små virksom-
heder med 1-9 fuldtidsbeskæftigede. De to grupper med 50-
499 og 500+ fuldtidsbeskæftigede og en alder under fem år 
udelades generelt i analysen, da de indeholder meget få 
virksomheder. Desuden vil der formentlig gælde særlige 
omstændigheder for en nystartet virksomhed med flere 
hundrede ansatte.10 
 
De unge små og mellemstore virksomheder under fem år 
med 1-9 og 10-49 fuldtidsbeskæftigede havde en markant 
højere nettojobskabelsesrate end de gamle virksomheder, 
men de udviste også størst udsving i forbindelse med høj-
konjunkturen og krisen, jf. figur II.12. Nettojobskabelsesra-
ten for unge virksomheder steg fra omkring 12 pct. i 2003 
til over 20 pct. i 2007, hvorefter den faldt til henholdsvis -5 
og -8 pct. i 2009. Det bekræfter billedet fra aldersgrupperne 

 
10) Gruppen kan indeholde spin-offs eller fusioner, hvor der har 

manglet information til at identificere en relation til en eksiste-
rende virksomhed. Gruppen kan også indeholde udenlandske 
virksomheder, der etablerer sig i Danmark. 

Unge, større 
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ovenfor, men nu er jobskabelse fra nye virksomheder og 
jobnedlæggelse fra lukkende virksomheder også inkluderet. 
 
 
Figur II.12 Nettojobskabelse efter størrelse og alder 
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Anm.: Unge virksomheder er under fem år gamle, mens gamle virksom-

heder er fem år eller ældre. Virksomhederne er inddelt i grupper
efter deres gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i år t og t-1
samt alderen i år t-1. Jobskabelse fra nye virksomheder og 
jobnedlæggelse fra lukkende virksomheder er inkluderet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
Bruttobevægelserne viser, at de unge virksomheder med 1-9 
og 10-49 ansatte havde en bruttojobskabelsesrate på hen-
holdsvis 42 og 30 pct. under højkonjunkturen i perioden 
2006-07, jf. figur II.13. De unge virksomheder skabte 
dermed mange nye job, men nedlagde også mange job. I 
hele perioden lå bruttojobnedlæggelsesraten for de helt små, 
unge virksomheder omkring eller over 20 pct., jf. figur 
II.13. Udsvingene i beskæftigelsen under opsvinget og 
krisen var for de unge virksomheder i ca. lige høj grad 
drevet af ændringer i jobskabelses- og jobnedlæggelsesra-
terne. Dermed adskiller de unge virksomheder sig fra de 
gamle virksomheder og den overordnede udvikling, hvor 
jobnedlæggelsen reagerede mest under krisen.  
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Figur II.13 Bruttobevægelser efter størrelse og alder 
Bruttojobskabelsesrater Bruttojobnedlæggelsesrater 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.12. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
Virksomhedernes størrelse er ikke tilstrækkelig til at karak-
terisere virksomhedernes jobskabelse. Det fremgår af under-
inddelingen af de små virksomheder efter alder. De små, 
gamle virksomheder havde den laveste nettojobskabelsesra-
te på tværs af størrelses- og aldersgrupper, jf. figur II.12. I 
hele perioden nedlagde disse virksomheder årligt flere job, 
end de skabte, og de havde en nettojobskabelsesrate på 
næsten -20 pct. i 2009. Bruttobevægelserne viser, at reduk-
tionen i beskæftigelsen skyldtes en lav bruttojobskabelsesra-
te på niveau med de større, gamle virksomheder, og en høj 
bruttojobnedlæggelsesrate på niveau med de unge virksom-
heder. 
 
Til gengæld havde de små, gamle virksomheder en relativt 
stabil jobskabelse og -nedlæggelse under opsvinget og kri-
sen. Nettojobskabelsesraten steg ca. 4 pct.point fra 2003 til 
2006 og faldt ca. 12 pct.point fra 2007 til 2009. På tværs af 
alle størrelses- og aldersgrupper var det blandt de mindste 
udsving. De markante forskelle i niveauet for nettojobska-
belsesraten og i følsomheden over for konjunkturudsving 
for små virksomheder efter opdeling på alder genfindes 
også i studier af amerikanske virksomheder, jf. Fort mfl. 
(2013). 
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De tre grupper af ældre virksomheder med flere end ti 
fuldtidsbeskæftigede udviste minimale forskelle i jobska-
belse og -nedlæggelse i perioden 1999-2011. Nettojobska-
belsesraterne var negative fra 2002 og frem til 2004-05, 
hvorefter virksomhederne under opsvinget skabte flere job, 
end de nedlagde. Med krisen faldt nettojobskabelsesraten til 
-17 og -14 pct. for gamle virksomheder med henholdsvis 
10-49 og 50-499 ansatte. Gruppen med de helt store virk-
somheder med minimum 500 ansatte indeholder kun ca. 200 
virksomheder, hvoraf enkelte vejer særligt tungt. Det er 
derfor vanskeligt at drage generelle konklusioner for de 
allerstørste virksomheder. 
 
Bruttoraterne udviste generelt stor stabilitet i hele perioden 
for de gamle virksomheder, men kriseåret 2009 skiller sig 
dog ud. Bruttojobskabelsesraten oversteg ikke 9 pct. under 
opsvinget for nogen gruppe af gamle virksomheder med 
flere end ti medarbejdere. Under krisen i 2009 nåede brutto-
jobskabelsesraten et lavpunkt på 2-3 pct. En tilsvarende 
stabilitet genfindes for bruttojobnedlæggelsesraten, der dog 
steg til over 20 pct. i 2009 for gamle virksomheder med 10-
49 fuldtidsbeskæftigede. 
 
Størrelses- og aldersgruppers bidrag til opsving og nedgang 
 
Analysen af jobskabelses- og jobnedlæggelsesraterne oven-
for viser de forskellige virksomheders evne til at skabe job 
og deres følsomhed over for konjunkturudsving. Men de 
rene jobskabelsesrater fortæller ikke, hvor kvantitativt vig-
tige de forskellige virksomheder er for den samlede beskæf-
tigelse, og hvilke virksomheder der primært skabte jobbene 
under opsvinget og nedlagde jobbene under krisen. Til det 
formål er det nødvendigt at inddrage størrelses- og alders-
gruppernes beskæftigelsesandele, jf. boks II.2. 
 
Den samlede nettojobskabelsesrate kan dekomponeres på 
størrelses- og aldersgrupper ved at vægte gruppernes netto-
jobskabelsesrater med deres beskæftigelsesandele. Det sva-
rer til at opgøre gruppernes beskæftigelsesændringer i for-
hold til den samlede beskæftigelse inden for private byer-
hverv.  

Minimale forskelle 
for gamle, 
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De unge virksomheder med henholdsvis 1-9 og 10-49 
fuldtidsbeskæftigede udgør kun henholdsvis ca. 8 og 3 pct. 
af beskæftigelsen, jf. tabel II.4.11 Efter vægtningen skiller 
deres nettojobskabelsesrate sig derfor langt mindre ud fra de 
øvrige virksomheders, jf. figur II.14. Selvom de uvægtede 
nettojobskabelsesrater for de tre grupper af gamle virksom-
heder med ti eller flere ansatte kun steg få pct.point under 
opsvinget, havde det stor betydning for beskæftigelsen, da 
de tre grupper alle havde beskæftigelsesandele over 20 pct.  
 
Summen af de vægtede nettojobskabelsesrater giver den 
samlede nettojobskabelsesrate for alle virksomheder i de 
private byerhverv. Det forhold kan anvendes til at belyse 
størrelses- og aldersgruppernes bidrag til opsvinget og 
nedgangen. Den samlede nettojobskabelsesrate steg med 3,7 
pct.point fra 2004 til 2007, jf. højre figur II.4 ovenfor. Heraf 
bidrog f.eks. de gamle virksomheder med 50-499 fuldtids-
beskæftigede med en stigning på 1,1 pct.point, jf. tabel II.5. 
Det svarer til ca. 30 pct. af den samlede stigning i nettojob-
skabelsesraten, hvilket kan sammenholdes med gruppens 
beskæftigelsesandel, der er på ca. 26 pct. Dermed var ande-
len af stigningen i nettojobskabelsesraten omtrent den 
samme som andelen af beskæftigelsen. De gamle virksom-
heder med 50-499 fuldtidsbeskæftigede bidrog derfor 
hverken mere eller mindre til opsvinget, end man kunne 
forvente givet deres størrelse. 
 
Overordnet ser det ud til, at alle størrelses- og aldersgrupper 
af virksomheder bidrog mere eller mindre forholdsmæssigt 
til opsvinget og krisen sammenholdt med deres beskæftigel-
sesandel. Det fremgår ved at sammenholde gruppernes 
andel af stigningen henholdsvis faldet i den samlede netto-
jobskabelsesrate med deres beskæftigelsesandel. 
 
 

 
11) Størrelses- og aldersgruppernes beskæftigelsesandele var næsten 

uændrede over hele perioden 1999-2011, jf. De Økonomiske 
Råds Sekretariat (2013a). 
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Figur II.14 Nettojobskabelsesrate efter størrelse og alder 
vægtet med beskæftigelsesandel 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.12. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.2. 

 
 
Små virksomheder skiller sig dog ud med hensyn til deres 
andel af opsvinget og nedgangen i beskæftigelsen. De små, 
unge virksomheder udgjorde ca. 12 og 15 pct. af henholds-
vis stigningen og faldet i den samlede nettojobskabelsesrate, 
hvilket lå over deres beskæftigelsesandel på ca. 9 pct. Det 
modsatte var tilfældet for de små, gamle virksomheder, der 
med andele på henholdsvis ca. 3 og 12 pct. lå noget under 
deres beskæftigelsesandel på ca. 18 pct.  
 
Samlet set ser det ud til, at virksomhedernes alder også 
under opsvinget og krisen betød mere for nettojobskabelsen 
end virksomhedernes størrelse. Opdelingen på både størrel-
se og alder er dog ikke uvæsentlig, da den giver en dybere 
forståelse af beskæftigelsesdynamikken – særligt for de små 
virksomheder. Unge virksomheder er overvejende små eller 
mellemstore, og de havde både højere nettojobskabelsesra-
ter og reagerede relativt mest på konjunkturudsvingene. 
Små, gamle virksomheder havde derimod de laveste netto-
jobskabelsesrater, men de udviste også den relativt højeste 
stabilitet i nettojobskabelsesraterne under opsvinget og 
krisen.  
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Tabel II.5 Dekomponering af stigning og fald i nettojobskabelsesraten 
 Opsving

2004-07 
Nedgang
2007-09

Andel 
opsving

Andel  
nedgang

Beskæftigelses- 
andela) 

 ------  Pct.point  ------ --------------------  Pct.  -------------------- 
1-9, unge 0,4 2,6 12 15 9 
1-9, gamle 0,1 2,1 3 12 18 
10-49, unge 0,1 0,7 4 4 3 
10-49, gamle 0,9 4,1 24 24 21 
50-499, unge 0,1 0,4 4 3 2 
50-499, gamle 1,1 4,5 30 26 26 
500+, unge 0,0 0,1 1 1 0 
500+, gamle 0,9 2,7 24 15 22 
Alle 3,7 17,2 100 100 100 

a) Opgjort i 2004. Beskæftigelsesandelene ændrede sig ikke væsentligt over perioden 2004-09, jf. 
De Økonomiske Råds Sekretariat (2013a). 

Anm.: Tabellen viser de enkelte størrelses- og aldersgruppers bidrag til stigningen fra 2004 til 2007 og 
faldet fra 2007 til 2009 i den samlede nettojobskabelsesrate, jf. højre figur II.4. De første to 
kolonner viser bidragene i pct.point, dvs. ændringerne i gruppernes vægtede nettojobskabelses-
rater. Summen af hver kolonne giver henholdsvis den samlede stigning og det samlede fald 
angivet i nederste række. I tredje og fjerde kolonne er gruppernes bidrag udtrykt som andel af 
den samlede stigning og det samlede fald. Hvis alle virksomheder bidrog forholdsmæssigt til 
opsvinget og nedgangen ville andelene svare til deres beskæftigelsesandel angivet i sidste 
kolonne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Årsagerne til forskellene i virksomhedernes jobskabelse og 
-nedlæggelse, herunder betydningen af kreditbegrænsninger 
og arbejdsmarkedsfriktioner, er ikke undersøgt. Det kan dog 
ikke afvises, at kreditmarkedsforhold kan have været en 
forklaring på små, unge virksomheders relativt større fald i 
nettojobskabelsen under krisen sammenlignet med de større, 
gamle virksomheder. Ligeledes kan arbejdsmarkedsfriktio-
ner have været en forklaring på, at større virksomheder 
udviste højere konjunkturudsving sammenlignet med små, 
ældre virksomheder. 
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Opsummering  
 
Beskæftigelsesfaldet under krisen var hovedsageligt drevet 
af mange jobnedlæggelser, mens jobskabelsen faldt mindre 
og kun udgjorde ca. en tredjedel af faldet i nettojobskabel-
sesraten. I perioden 2010-11 var nettojobskabelsesraten 
tilbage omkring niveauet fra før opsvinget, men ved et 
lavere beskæftigelsesniveau. 
 
Nye virksomheder skaber årligt ca. 25.000 arbejdspladser i 
normale konjunkturår, men et tilsvarende antal nedlægges 
også i virksomheder, der lukker. Nystartede virksomheders 
jobskabelse bidrog med en begrænset del af opsvinget i 
beskæftigelsen, ligesom kun ca. 10 pct. af reduktionen 
under krisen kan tilskrives ændringer i nye og lukkende 
virksomheders jobskabelse og nedlæggelse. I 2010 var ca. 
14 pct. af de beskæftigede i private byerhverv ansat i virk-
somheder, der var etableret efter 2001. 
 
Unge virksomheder havde en markant højere nettojobska-
belsesrate end de øvrige virksomheder, og de unge virk-
somheders jobskabelse og -nedlæggelse reagerede mere på 
konjunkturudsvingene. Små, gamle virksomheder nedlagde 
derimod samlet set job i alle årene og udviste mindre ud-
sving i jobskabelsesraterne i forhold til de øvrige grupper.  
 
Mellemstore og store, gamle virksomheder nedlagde med 
undtagelse af under højkonjunkturen samlet set job. Jobska-
belsesraterne udviste med undtagelse af kriseåret 2009 en 
høj stabilitet, og der var begrænsede forskelle mellem stør-
relsesgrupperne blandt de gamle virksomheder.  
 
Samlet set ser det ud til, at alle størrelses- og aldersgrupper 
af virksomheder bidrog mere eller mindre forholdsmæssigt 
til opsvinget og krisen sammenholdt med deres beskæftigel-
sesandel. Dog havde unge virksomheder med 1-9 ansatte en 
forholdsmæssig stor, og gamle virksomheder med 1-9 
ansatte en forholdsmæssig lav andel i både opsvinget og 
krisen. 
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Analyserne viser, at virksomhedernes alder i perioden 1999-
2011 betød mere for nettojobskabelsen end deres størrelse, 
både hvad angik niveauet af nettojobskabelsesraten og 
følsomheden over for konjunkturudsving.  Opdelingen på 
både størrelse og alder er dog ikke uvæsentlig, da den giver 
en dybere forståelse af beskæftigelsesdynamikken – særligt 
for de små virksomheder. 
 
 
II.4 Højvækstvirksomheder 
 
Under opsvinget frem til 2007-08 havde en del virksomhe-
der voldsom vækst og udvidede deres forretning markant på 
få år. I dette afsnit undersøges det, hvordan det gik for disse 
virksomheder, da krisen ramte og efterspørgslen pludselig 
faldt. Der fokuseres særligt på, om disse højvækstvirksom-
heder i højere grad end andre virksomheder gik konkurs, 
måtte lukke eller indskrænkede og dermed blev straffet for 
deres hurtige ekspansion.  
 
Virksomhedernes muligheder for at opnå finansiering til 
nye projekter og udvidelser var gode i årene frem til finans-
krisen. Den samlede beholdning af udlån til ikke-finansielle 
selskaber blev således næsten fordoblet fra 2004 til 2008, jf. 
Danmarks Nationalbank (2013). Den høje efterspørgsel og 
rekordlave ledighed kan have skabt en vis grad af jubelop-
timisme og fået nogle virksomheder til at satse og udvide 
forretningen på et for optimistisk grundlag. Hvis det var 
tilfældet, og væksten blev skabt på baggrund af urealistiske 
forventninger til fremtiden, kunne man forvente, at disse 
virksomheder blev ramt hårdere af krisen. Det kunne f.eks. 
være tilfældet, hvis virksomhederne ikke havde haft tid til at 
etablere sig på markedet, da efterspørgslen forsvandt, eller 
hvis væksten blev finansieret med en høj gældsoptagelse, og 
kreditkravene blev strammet, da finanskrisen ramte. 
 
Virksomhedernes præstation under krisen og i årene frem til 
2011 måles ved, om virksomhederne overlever, erklæres 
konkurs eller lukker på grund af andre årsager. Der er 
dermed ikke tale om nogen grundig analyse af virksomhe-
dernes overskud, kreditforhold eller lignende. Det skyldes 
dels databegrænsninger, men også at det er problematisk at 
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evaluere virksomhedernes regnskabsforhold på baggrund af 
en meget turbulent og relativt kort periode.  
 
En virksomheds vækst opgøres i dette afsnit ved ændringen 
i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Da opsvinget og krisen 
samlet set medførte store ændringer i beskæftigelsen, jf. 
figur II.4 i afsnit II.3, er det interessant at se nærmere på 
virksomhederne med den højeste vækst i medarbejdersta-
ben. 
 
Højvækstvirksomhederne defineres som de 10 pct. af virk-
somhederne, som inden for en størrelsesgruppe af virksom-
heder havde den største fremgang i beskæftigelsen fra 2004 
til 2007.12 Virksomheder, der havde færre end fem ansatte i 
2004, udelades, da vækst fra et så lavt udgangspunkt vil 
være meget følsomt over for udvidelser med få personer.   
 
Ved at definere højvækstvirksomhederne inden for størrel-
sesgrupper undgås en stor overvægt af små virksomheder. 
For en virksomhed med fem ansatte kan en mindre stigning 
i efterspørgslen føre til ansættelse af én ekstra medarbejder, 
hvorved en vækst på 20 pct. vil være opnået. For en virk-
somhed med 100 medarbejdere skal der ansættes 20 ekstra 
medarbejdere for at opnå samme relative vækst, hvilket 
kræver en større stigning i efterspørgselsniveauet for at 
være rentabel.  
 
I 2004 var der 29.513 virksomheder i private byerhverv med 
minimum fem fuldtidsbeskæftigede, som fortsat eksisterede 
i 2007, jf. tabel II.6. Ved at udvælge de 10 pct. med den 
største vækst i beskæftigelsen frem til 2007 inden for seks 
størrelsesgrupper fås i alt 2.949 højvækstvirksomheder.  
 
 

 
12) Danmarks Statistik udarbejder årligt en opgørelse af højvækst-

virksomheder, men anvender en absolut definition på minimum 
20 pct. gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen over en treårig 
periode til at klassificere virksomheder i højvækstgruppen. Det er 
derfor ikke muligt at sammenligne højvækstvirksomhederne i 
dette afsnit med Danmarks Statistiks opgørelser. En følsomheds-
analyse på baggrund af Danmarks Statistiks definition viser dog, 
at resultaterne ikke ændrer sig kvalitativt. 
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Tabel II.6 Højvækstvirksomheder i 2004-07 
 
Størrelsesgruppe

Private  
byerhverv 

Højvækst-
virksomhedera) 

Minimum vækstkrav for 
højvækstvirksomhederb) 

 -------  Antal virksomheder  ------- Pct. 
5-9 14.125 1.412 16,6 
10-19 7.881 788 15,4 
20-49 4.934 493 14,6 
50-99 1.405 140 15,8 
100-249 768 76 13,4 
250+ 400 40 10,5 
Alle virksomheder 29.513 2.949 15,6 

a) De 10 pct. af virksomhederne i hver størrelsesgruppe med den største fremgang i beskæftigel-
sen over perioden 2004-07 klassificeres som højvækstvirksomheder.  

b) Den mindste gennemsnitlige årlige beskæftigelsesvækst i perioden 2004-07 for at være klassi-
ficeret som højvækstvirksomhed inden for den givne størrelsesgruppe. 

Anm.: Virksomhederne er inddelt i størrelsesgrupper efter antal fuldtidsbeskæftigede. Populationen af 
virksomheder er udvalgt efter minimum fem fuldtidsbeskæftigede inden for private byerhverv i 
2004 og betinget på, at virksomhederne fortsat eksisterer i 2007. Virksomheder, der øger 
beskæftigelsen som følge af opkøb eller fusioner med andre virksomheder, indgår ikke i 
populationen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Vækstkravet for at være en højvækstvirksomhed er afhæn-
gig af størrelsesgruppen, når højvækstvirksomhederne 
defineres relativt inden for størrelsesgrupper. For virksom-
heder med 5-9 fuldtidsbeskæftigede i 2004 krævede det en 
gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på minimum 
16,6 pct. for at tilhøre de øverste 10 pct. Kravet reduceres i 
takt med virksomhedernes størrelse, så en virksomhed med 
flere end 250 ansatte kunne nøjes med en gennemsnitlig 
årlig vækst på ca. 11 pct. i beskæftigelsen for at være en 
højvækstvirksomhed.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vækstkrav 
afhænger af 
størrelsesgruppen 
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Karakteristik af højvækstvirksomheder 
 
Virksomheder med stor fremgang i beskæftigelsen er oftest 
unge virksomheder. Den anvendte kategorisering af høj-
vækstvirksomheder inden for størrelsesgrupper medfører 
dog her en større spredning af højvækstvirksomhedernes 
alder, da de større virksomheder typisk også er ældre. Såle-
des var 10 pct. af de definerede højvækstvirksomheder 
under to år i 2004, 21 pct. var 2-4 år, mens ca. en tredjedel 
var 15 år eller ældre, jf. tabel II.7. 
 
Unge virksomheder er dog mere tilbøjelige til at blive 
højvækstvirksomheder. Ud af de nystartede virksomheder 
under to år i 2004 formåede næsten en tredjedel af de over-
levende virksomheder i 2007 at udvide beskæftigelsen så 
meget, at de indgår i kategorien af højvækstvirksomheder. 
Da alder er en afgørende faktor for jobskabelse – særligt for 
de små virksomheder – er det næppe overraskende, jf. afsnit 
II.3. Andelen af virksomhederne i aldersgrupperne, der 
indgår i højvækstkategorien, falder markant, jo ældre virk-
somhederne er. For de ældste virksomheder over 14 år i 
2004 formåede kun 6 pct. at blive højvækstvirksomheder. 
 
De fleste højvækstvirksomheder var at finde inden for 
handel med en andel på 25 pct. svarende til 737 høj-
vækstvirksomheder, jf. tabel II.8. Bygge og anlæg samt 
industri var også højt repræsenteret med henholdsvis 593 og 
458 højvækstvirksomheder. Relateres der til antallet af 
virksomheder i brancherne, ses det dog, at kun 8 pct. af 
industrivirksomhederne i 2004 formåede at blive høj-
vækstvirksomheder, mens 20 pct. af virksomhederne inden 
for information og kommunikation opfyldte kravet.  
 
Generelt ser det ud til, at servicevirksomheder i højere grad 
indgår i kategorien af højvækstvirksomheder, hvilket for-
mentlig skyldes, at anvendelsen af kapital er relativt lav, og 
det derfor er lettere at udvide beskæftigelsen markant på 
kort tid. Desuden er industrivirksomheder overvejende 
store, gamle virksomheder, hvorfor et lavt antal højvækst-
virksomheder er forventeligt her. 
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Tabel II.7 Højvækstvirksomhedernes alder 

 

Højvækst-
virksomheder 

Andel af 
højvækst-

virksomheder 

Andel af 
aldersgruppe 

 Antal -----------------  Pct.  ----------------- 
Under 2 år 286 10 29 
2-4 år 628 21 23 
5-9 år 704 24 14 
10-14 år 394 13 9 
Over 14 år 937 32 6 
Alle højvækstvirksomheder 2.949 100 10 

Anm.: Alderen er opgjort i 2004. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

 
 
 

Tabel II.8 Branchefordeling for højvækstvirksomhederne 
 Højvækst-

virksom-
heder 

Andel af 
højvækst-

virksomheder

Andel af 
branche 

 Antal ----------------  Pct.  ---------------- 
Industri 458 16 8 
Bygge og anlæg 593 20 10 
Handel 737 25 8 
Transport 240 8 11 
Hoteller og restauranter 104 4 7 
Information og kommunikation 234 8 20 
Videnservice 306 10 12 
Anden servicea) 277 9 18 
Højvækstvirksomheder i alt 2.949 100 10 

a) Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service samt andre serviceydelser mv. 
Anm.: Branchen er opgjort i 2004. Andele er opgjort i forhold til antal virksomheder. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Højvækstvirksomhederne har pr. definition stor betydning 
for den samlede jobskabelse. I perioden 2004-07 udgjorde 
bruttojobskabelsen fra højvækstvirksomhederne over 15 pct. 
af den samlede bruttojobskabelse i private byerhverv, jf. 
figur II.15.13 Det skal sammenholdes med, at højvækstvirk-
somhederne kun udgjorde 8-10 pct. af den samlede beskæf-
tigelse og – pr. definition – havde en meget lav bruttojob-
nedlæggelse. 
 
Højvækstvirksomhederne fastholdt en andel af den samlede 
beskæftigelse i private byerhverv på ca. 10 pct. fra 2007 og 
frem til 2011. Det er bemærkelsesværdigt, da der ikke 
tilføjes nye virksomheder til den betragtede gruppe af 
virksomheder. Højvækstvirksomhedernes andel af den 
samlede bruttojobskabelse faldt dog til under 10 pct. fra 
2009 og frem, hvilket bl.a. skyldes jobskabelsen fra nye 
virksomheder efter 2007. 
 
Samlet set tyder ovenstående gennemgang ikke på, at høj-
vækstvirksomhederne blev straffet med et ekstra stort fald i 
deres samlede beskæftigelse ved krisens start i forhold til de 
øvrige virksomheder. Det fremgår af højvækst-
virksomhedernes andel af den samlede bruttojobnedlæggel-
se, der i 2009 var på ca. 10 pct., svarende til deres beskæfti-
gelsesandel. I de øvrige år under krisen nedlagde højvækst-
virksomhederne færre job, end det ville have været tilfældet, 
hvis jobnedlæggelserne var spredt ligeligt ud på alle virk-
somheder efter beskæftigelsesandel. 
 

 
13) Beskæftigelsesvækst defineres her som ændringen i beskæf-

tigelsen i forhold til gennemsnittet af beskæftigelsen i året og det 
foregående år, jf. boks II.2 i afsnit II.3. 
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Figur II.15 Andel af samlet beskæftigelse, bruttojobska-
belse og -nedlæggelse for højvækstvirksom-
heder 
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Anm.: Andel af samlet beskæftigelse, bruttojobskabelse og -

nedlæggelse i virksomheder i private byerhverv med minimum 
én fuldtidsbeskæftiget. Højvækstvirksomhederne er defineret 
over perioden 2004-07. Perioden 2008-11 illustrerer derfor disse 
højvækstvirksomheders efterfølgende betydning og ikke den ge-
nerelle udvikling for en løbende opgørelse af højvækstvirksom-
heder. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Højvækstvirksomhedernes præstation under krisen 
 
Den samlede beskæftigelse i højvækstvirksomhederne blev 
ikke reduceret i højere grad end beskæftigelsen i de øvrige 
virksomheder under krisen, jf. ovenfor. Det kan dog dække 
over, at nogle få stærke højvækstvirksomheder overlevede 
og fortsatte den høje vækst, mens en relativt stor andel blev 
ramt af konkurs eller måtte lukke af andre grunde. 
 
For at identificere ekstraordinært mange konkurser eller 
lukninger er der behov for en sammenligningsgruppe. Da 
højvækstvirksomhederne er udvalgt ud fra deres beskæfti-
gelse i årene 2004-07, anvendes samme selektionskriterium 
for sammenligningsgruppen, som derfor omfatter alle øv-
rige virksomheder i private byerhverv med minimum fem 
fuldtidsbeskæftigede i 2004, jf. tabel II.6. 
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Ud af de knap 3.000 højvækstvirksomheder overlevede 80 
pct. frem til 2011, hvilket var på niveau med overlevelses-
raten på 78 pct. blandt de øvrige virksomheder, jf. tabel II.9. 
Mindre virksomheder havde generelt en lavere overlevelses-
rate end større virksomheder, men denne tendens ser ud til 
at være identisk for både højvækstvirksomheder og de 
øvrige virksomheder.  
 
Virksomhederne, der er ophørt inden 2011, kan være lukket, 
blevet erklæret konkurs eller være forsvundet ud af data på 
grund af andre årsager, bl.a. ved at være blevet opkøbt af en 
anden virksomhed. Interessen samler sig om de to første 
tilfælde, da den sidstnævnte årsag dækker over mange 
muligheder, og andelen ikke afviger markant mellem høj-
vækstvirksomhederne og de øvrige virksomheder. En luk-
ning kan både dække over en planlagt afvikling af virksom-
heden, f.eks. fordi ejeren går på pension, og ufrivillige 
lukninger på grund af svigtende efterspørgsel eller mangel 
på kredit, der tvinger virksomheden til at lukke, uden at den 
dog erklæres konkurs. 
 
Fra krisen for alvor ramte i 2009 og frem til maj 2012 blev 
9 pct. af højvækstvirksomhederne fra 2004-07 erklæret 
konkurs. For de øvrige virksomheder var det kun 5 pct., der 
blev ramt af konkurs i samme periode. Der er derfor en 
tendens til, at højvækstvirksomhederne var mere sårbare 
under krisen målt ved manglende succes, der førte til, at 
kreditorer tvang virksomheder til opløsning og lukning.  
 
Andelen af højvækstvirksomheder, der lukkede uden at 
blive erklæret konkurs, var kun på 5 pct. Blandt de øvrige 
virksomheder lukkede 10 pct. Dermed var den samlede 
andel af virksomhederne, der lukkede eller blev erklæret 
konkurs, på ca. 15 pct. blandt både højvækstvirksomhederne 
og de øvrige virksomheder.  
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Tabel II.9 Højvækstvirksomhedernes præstation i 2008-11 efter størrelse  
   Overlever Lukkera) Konkursb) 

Størrelse HVV Øvrige HVV Øvrige HVV Øvrige HVV Øvrige 
 -----  Antal  ----- ----------------------------  Pct.  ---------------------------- 
5-9 1.412 12.713 78 76 6 12 9 5 
10-19 788 7.093 81 78 4 10 9 6 
20-49 493 4.441 79 80 4 8 9 6 
50-99 140 1.265 86 84 4 6 6 4 
100-249 76 692 89 87 3 4 4 3 
250+ 40 360 88 88 0 3 3 1 
Alle 2.949 26.564 80 78 5 10 9 5 
a) 
 
 
b) 

Virksomhederne er registreret som reelt ophørte ifølge Danmarks Statistiks erhvervsdemografi 
i perioden 2008-10, men konkurser er ekskluderet. Information om lukninger i 2011 er ikke 
tilgængelige. 
Inkluderer konkurser i årene 2009 til og med maj 2012. 

Anm.: HVV: højvækstvirksomheder i 2004-07. Øvrige: øvrige virksomheder i populationen, jf. tabel 
II.6. Rækkerne summer ikke til 100 pct., da virksomheder, som bliver opkøbt, fusionerer eller 
falder under aktivitetskravet, og derfor ikke indgår i statistikken i 2011, er udeladt. For alle 
størrelsesgrupper er der begrænsede forskelle mellem denne udeladte andel i gruppen af høj-
vækstvirksomheder og blandt de øvrige virksomheder. Da højvækstvirksomhedernes størrelse 
ændrer sig drastisk fra 2004 til 2007 foretages sammenligningen efter størrelsen opgjort i 
2004. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Forskellene på konkursrater og lukninger var kun til stede 
for størrelsesgrupper op til 50 fuldtidsbeskæftigede. For 
større virksomheder kan der ikke påvises nogen signifikant 
forskel på højvækstvirksomheder og de øvrige virksomhe-
der.  
 
På tværs af brancher var der begrænsede forskelle mellem 
højvækstvirksomheder og øvrige virksomheder, og den 
overordnede tendens med en tilsvarende overlevelsesrate og 
flere konkurser for højvækstvirksomhederne genfindes for 
de fleste brancher, jf. tabel II.10. 
 
  

Større højvækst-
virksomheder ikke 
mere sårbare 

Begrænsede 
brancheforskelle 



 

 219

II.4 Højvækstvirksomheder

Tabel II.10 Højvækstvirksomhedernes præstation i 2008-11 efter branche 
   Overlever Lukker Konkurs 

 HVV Øvrige HVV Øvrige HVV Øvrige HVV Øvrige 
 ----  Antal  ---- -------------------------  Pct.  ------------------------- 
Industri 458 5.147 84 80 4 8 7 6 
Bygge og anlæg 593 5.139 73 80 5 9 16 6 
Handel 737 8.621 85 79 4 10 5 4 
Transport 240 1.913 73 76 6 13 13 5 
Hoteller og rest. 104 1.333 80 73 5 14 8 5 
Info. og kom. 234 947 84 76 3 13 6 4 
Videnservice 306 2.182 82 78 4 11 6 4 
Anden service 277 1.282 74 74 7 13 9 5 
Alle 2.949 26.564 80 78 5 10 9 5 

Anm.: Jævnfør anm. til tabel II.9.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Set i lyset af at krisen især ramte boligmarkedet, hvor 
boligpriserne efter voldsomme stigninger faldt dramatisk, 
synes bygge og anlæg at være den oplagte branche at lede 
efter højvækstvirksomheder, der blev straffet under krisen. 
Det var også i nogen grad tilfældet; 95 ud af 593 høj-
vækstvirksomheder i bygge og anlæg blev erklæret konkurs 
svarende til 16 pct. Overlevelsesraten for højvækstvirksom-
hederne lå desuden 7 pct.point lavere sammenlignet med de 
øvrige virksomheder inden for bygge og anlæg.  
 
Omvendt ser det ud til at højvækstvirksomhederne inden for 
handel samt information og kommunikation generelt foretog 
holdbare udvidelser. Overlevelsesraterne for højvækst-
virksomhederne i disse brancher lå henholdsvis 6 og 8 
pct.point højere end for de øvrige virksomheder i brancher-
ne, mens konkursraterne udviste minimale forskelle mellem 
højvækstvirksomhederne og de øvrige virksomheder. 
 
Overlevelse er et simpelt mål for succes, der ikke afspejler, 
at nogle højvækstvirksomheder kan have været nødt til at 
reducere beskæftigelsen særlig voldsomt i forbindelse med 
krisen, men ikke er lukket. Samlet set reducerede højvækst-
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blandt højvækst-
virksomheder 



 

 220 

Virksomheder under opsving og krise. Dansk Økonomi, efterår 2013 

virksomhederne beskæftigelsen med ca. 20 pct. fra 2007 til 
2010, mens de øvrige virksomheder reducerede beskæfti-
gelsen med ca. 25 pct. i samme periode. Overordnet var der 
altså ikke tale om, at højvækstvirksomhederne efterfølgende 
fra 2007 til 2010 indskrænkede meget i forhold til andre 
virksomheder. Det kan dog dække over en stor variation på 
tværs af virksomheder. For at undersøge om det var tilfæl-
det, sammenlignes fordelingen for nettojobskabelsesraten 
fra 2007 til 2010 mellem højvækstvirksomhederne og de 
øvrige virksomheder. Året 2010 er valgt, da den aggregere-
de beskæftigelse ramte bunden her, jf. venstre figur II.4 i 
afsnit II.3. 
 
Højvækstvirksomhederne havde sammenlignet med de 
øvrige virksomheder en lavere hyppighed af næsten uændret 
beskæftigelse fra 2007 til 2010. Det fremgår af et histo-
gram, hvor andelen af virksomheder med en beskæftigel-
sesvækst omkring nul er højere for de øvrige virksomheder 
sammenlignet med højvækstvirksomhederne, jf. figur II.16. 
Hyppigheden af fald i beskæftigelsen over ca. 30 pct. og 
stigninger i beskæftigelsen over ca. 10 pct. er derimod 
højere for højvækstvirksomhederne sammenlignet med de 
øvrige virksomheder. Dermed havde højvækstvirksomhe-
derne en større tendens til enten at reducere beskæftigelsen 
markant eller fortsætte fremgangen og ansætte yderligere 
medarbejdere fra 2007 til 2010.  
 
Sammenfattende synes gennemgangen af højvækstvirksom-
hederne ikke at understøtte en hypotese, om at højvækst-
virksomhederne blev straffet under krisen. Der er derfor 
ikke grundlag for generelt at betegne højvækstvirksomhe-
dernes adfærd under opsvinget som “usund” eller uholdbar. 
For de overlevende højvækstvirksomheder var der dog en 
tendens til relativt stor spredning i den efterfølgende be-
skæftigelsesvækst, idet højvækstvirksomhederne sammen-
lignet med de øvrige virksomheder i højere grad enten 
fortsatte med at udvide eller reducerede medarbejderstaben 
markant.  
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Figur II.16 Fordeling af beskæftigelsesvækst fra 2007 til 
2010 
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Anm.: Beskæftigelsesvæksten er begrænset til intervallet -200 til 200 

pct., jf. boks II.2 i afsnit II.3. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
II.5 Produktivitetsvækst 
 
I dette afsnit analyseres væksten i arbejdsproduktivitet for 
virksomheder i private byerhverv under opsvinget og krisen. 
Den samlede produktivitetsvækst deles op i to dele. Den 
første del vedrører reallokeringen af produktionsressourcer 
mellem virksomheder, mens den anden del vedrører den 
virksomhedsinterne produktivitetsvækst. Effekten fra real-
lokeringen opstår, når nogle virksomheder indskrænker eller 
lukker, samtidig med at andre virksomheder udvider, og nye 
virksomheder kommer til. Et positivt reallokeringsbidrag 
skyldes, at produktionsressourcerne overvejende flyttes fra 
mindre produktive til mere produktive virksomheder. Den 
virksomhedsinterne produktivitetsstigning opstår som følge 
af mere effektive produktionsprocesser, anvendelse af mere 
produktive produktionsinput mv. 
 
Virksomhedernes interne produktivitetsstigning dækker 
blandt andet over effekten af generelle teknologiske frem-
skridt, der bidrager med mere produktive produktionsinput 
og mere effektive produktionsprocesser, men også med 
eksempelvis organisatoriske fremskridt mv. Den virksom-
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hedsinterne produktivitetsvækst inddrager også effekten af, 
at virksomheder opretter, udvider, indskrænker eller lukker 
arbejdssteder inden for virksomheden. Der vil eksempelvis 
være et positivt bidrag til den virksomhedsinterne produkti-
vitetsvækst, hvis virksomhederne indskrænker eller lukker 
arbejdssteder med relativt lav produktivitet, eller hvis de 
foretager udvidelserne på de arbejdssteder, der er mest 
produktive. Samlet vil den virksomhedsinterne udvikling 
normalt bidrage positivt til den samlede produktivitets-
vækst.  
 
Udsving i efterspørgslen efter virksomhedernes produkter 
kan dog midlertidigt føre til afvigelser fra den underliggen-
de, positive tendens. Eksempelvis vil en kraftig stigning i 
efterspørgslen på kort sigt påvirke arbejdsproduktiviteten 
negativt, fordi produktionsforøgelsen i første omgang 
overvejende opnås gennem et øget arbejdsinput, mens de 
øvrige produktionsfaktorer, herunder især kapital, kun kan 
tilpasses langsomt. 
 
Bidraget fra reallokering af produktionsressourcerne skyl-
des grundlæggende, at de enkelte virksomheder har forskel-
lige produktivitetsniveauer, og dermed kan det gennemsnit-
lige produktivitetsniveau blive øget eller sænket, når res-
sourcerne flyttes mellem virksomheder. I det følgende 
fortolkes reallokering “bredt”, og vækstbidraget herfra defi-
neres som summen af følgende vækstbidrag: i) bidrag fra 
omfordeling af arbejdskraft mellem eksisterende (fortsæt-
tende) virksomheder, ii) bidrag fra nye virksomheder samt 
iii) bidrag fra virksomheder, der lukker. 
 
I en sund økonomi vil reallokeringen af ressourcer øge den 
gennemsnitlige produktivitet i økonomien positivt, idet 
virksomheder med relativt høje produktivitetsniveauer øger 
deres størrelse, mens lavproduktive virksomheder i gen-
nemsnit indskrænker. Der er grund til at forvente, at de 
højproduktive virksomheder tiltrækker ressourcer på be-
kostning af de lavproduktive virksomheder. Denne tendens 
drives grundlæggende af, at arbejdskraften som udgangs-
punkt søger hen mod de højproduktive virksomheder, fordi 
disse virksomheder alt andet lige betaler højere løn og 
dermed lettere vil kunne tiltrække arbejdskraft.  
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Reallokeringen af ressourcer sker også ved, at nye virksom-
heder opstår. En del empiriske studier finder, at vækstbidra-
get fra nye virksomheder er tæt på nul eller negativt, jf. 
Foster mfl. (2008). Dette er udtryk for, at produktiviteten i 
nye virksomheder er på niveau med eller lavere end den 
gennemsnitlige produktivitet. Den relativt lave produktivitet 
kan eksempelvis hænge sammen med, at nye virksomheder 
skal igennem en initial læringsfase. Det kan også skyldes, at 
de er nødt til at prissætte deres produkter relativt lavt for at 
komme ind på markedet, hvorfor den målte produktivitet er 
lavere. Samtidig bygger ikke alle nystartede virksomheder 
nødvendigvis på en ny opfindelse eller lignende, men kan 
også afspejle, at ejerne blot vil være selvstændige og have 
fleksibilitet, jf. Hurst og Pugsley (2011). 
 
Den tredje måde, hvormed reallokering af ressourcer kan 
påvirke den gennemsnitlige produktivitet, er gennem virk-
somhedslukninger. Hvis de virksomheder, der lukker, har 
relativt lav produktivitet, vil lukninger bidrage til at hæve 
den gennemsnitlige produktivitet i økonomien. Afhængigt 
af graden af konkurrence på markederne vil lavproduktive 
virksomheder inden for en branche generelt have sværere 
ved at overleve end højproduktive virksomheder, og der må 
derfor forventes et positivt vækstbidrag fra virksomheder, 
der lukker. 
 
Samlet set er der grund til at forvente positive bidrag fra 
såvel den virksomhedsinterne produktivitetsvækst som fra 
reallokeringen af ressourcer mellem virksomhederne. Der 
kan imidlertid også være grund til at forvente, at den relati-
ve betydning af de to bidrag varierer henover konjunkturer-
ne. En hypotese er, at den relative betydning af reallokerin-
gen vokser under kriser. Et efterspørgselstilbageslag gør det 
sværere for virksomhederne at afsætte deres varer. Faldet i 
afsætningen for lavproduktive virksomheder kan være 
særligt svært at bære, hvis de i udgangspunktet har en 
mindre indtjening. Et generelt tilbageslag kan derfor formo-
des at føre til, at de lavproduktive virksomheder reducerer 
deres markedsandele og i sidste ende eventuelt må lukke. 
De ressourcer, der dermed frigives, kan i en efterfølgende 
højkonjunktur finde anvendelse i mere produktive virksom-
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heder, hvilket vil understøtte den langsigtede produktivi-
tetsudvikling.14 
 
Bidrag til arbejdsproduktivitetsvæksten: Empiri  
 
I det følgende præsenteres en dekomponering af den samle-
de arbejdsproduktivitetsvækst med udgangspunkt i register-
data for virksomheder. Formålet er at undersøge, i hvilket 
omfang de enkelte bidrag til produktivitetsvæksten varierer 
under opsvinget og den efterfølgende krise. 
 
Analyserne tager udgangspunkt i registerdata for virksom-
heder inden for industri, serviceerhverv samt bygge og 
anlæg. Data baserer sig på regnskabsstatistikken, der er en 
obligatorisk spørgeskemaundersøgelse, som primært er 
rettet mod større virksomheder. Analyserne i dette afsnit er 
derfor afgrænset til virksomheder med mindst 20 beskæfti-
gede, jf. boks II.3. Udviklingen i den samlede bruttoværdi-
tilvækst, beskæftigelse og produktivitet for de betragtede 
virksomheder fremgår af figur II.17.15 Udviklingen i brutto-
værditilvækst m.v. følger omtrent udviklingen for alle 
virksomheder i de private byerhverv, jf. figur II.1 i afsnit 
II.1. 
 
 

 
14) Processen, hvor lavproduktive virksomheder indskrænker eller 

lukker, mens højproduktive virksomheder udvider og nye produk-
tive virksomheder kommer til, kaldes også “kreativ destruktion”.  

15) De afbildede kurver afviger lidt fra data præsenteret i afsnit II.1 
og II.2, idet afsnittet, som nævnt, er baseret på regnskabsdata for 
virksomheder med mindst 20 beskæftigede, mens data præsente-
ret i afsnit II.1 og II.2 er baseret på nationalregnskabet for alle 
virksomheder. 

Data dækker 
virksomheder 
med mindst 20 
beskæftigede 



 

 225

II.5 Produktivitetsvækst

Boks II.3 Analyser på regnskabsoplysninger fra Danmarks Statistik 

Analyserne i dette afsnit er gennemført på virksomhedsoplysninger fra Danmarks 
Statistik. Til beregning af arbejdsproduktiviteten anvendes information om virk-
somhedernes værditilvækst i løbende priser, som stammer fra regnskabsstatikken. 
Årligt omfatter regnskabsstatistikken ca. 7.000 virksomheder. Det er dog kun 
virksomheder med mindst 50 ansatte, der er forpligtigede til at indberette til denne 
statistik hvert år, mens data for de mindre virksomheder er baseret på stikprøver. 
Stikprøvernes dækning stiger med virksomhedernes størrelse. Det er derfor valgt 
at afgrænse analyserne i dette afsnit til virksomheder med mindst 20 beskæftige-
de. De anvendte data er nærmere dokumenteret i et baggrundsnotat, jf. De 
Økonomiske Råds Sekretariat (2013b). 
 
De betragtede virksomheder med mindst 20 beskæftigede står for ca. 60 pct. af 
den samlede værditilvækst i private byerhverv og godt 50 pct. af beskæftigelsen, 
jf. tabel A. Den samlede arbejdsproduktivitet er 10-15 pct. højere i de betragtede 
virksomheder end gennemsnittet for alle virksomheder i private byerhverv. Det 
skyldes, at store virksomheder i gennemsnit har højere produktivitet end små 
virksomheder, jf. De Økonomiske Råd (2010). 
 
Tabel A Produktivitet for private byerhverv og for udvalgte virksomheder 

 

 BVT Beskæftigelse Produktivitet 
 Betragtede 

virk. a) 
 

I alt b) 
Betragtede 

virk. a) 
 

I alt 
Betragtede 

virk. b) 
 

I alt b) 
 --- pct. ---  mia. kr. --- pct. --- 1.000  ----------  kr.  ---------- 
2000-03 61 566 55 1.255 499 451 
2004-07 62 637 55 1.274 565 500 
2008-11 62 625 53 1.212 600 516 

 

a) Andelen er opgjort som hhv. den samlede BVT og beskæftigelse for de udvalgte
virksomheder i forhold til hhv. BVT og beskæftigelse for alle virksomheder i private
byerhverv. 

b) BVT er deflateret med et fælles BVT-prisindeks for private byerhverv. 
Anm.: Tallene for BVT, beskæftigelse og produktivitet er gennemsnit for de angivne perioder. 

Produktivitet er opgjort som BVT per beskæftiget. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.  
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Figur II.17 Bruttoværditilvækst, beskæftigelse og pro-
duktivitet i virksomheder med mindst 20 
beskæftigede 

r 

201020082006200420022000

120

110

100

90

80

70

60

2007 = 100

Bruttoværditilvækst
Beskæftigelse
Produktivitet

 
Anm.: Figuren viser udviklingen i samlet BVT (2005-priser), samlet 

beskæftigede og samlet produktivitet (2005-priser) for de 
betragtede virksomheder, jf. boks II.3. Produktiviteten er opgjort 
som BVT pr. beskæftiget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Afgrænsningen af data betyder, at nye, lukkende og fortsæt-
tende virksomheder fortolkes i forhold til kriteriet om 
mindst 20 beskæftigede. Eksempelvis grupperes virksom-
heder som lukkende, hvis de permanent udgår af gruppen af 
virksomheder med mindst 20 beskæftigede. Dermed indgår 
deres produktivitet i vækstbidraget fra reallokering, jf. boks 
II.4. Grupperingen af virksomhederne overvurderer dermed 
antallet af virksomheder med mindst 20 beskæftigede, der 
reelt er henholdsvis nye eller lukkende, da dette også omfat-
ter virksomheder, som reducerer beskæftigelsen til 1-19 
beskæftigede. Dette medfører en vis usikkerhed på de 
beregnede vækstbidrag fra reallokering og virksomhedsin-
tern vækst. Retningen for skævhederne kan dog ikke be-
stemmes entydigt. Dette diskuteres nærmere i et baggrunds-
notat, jf. De Økonomiske Råds Sekretariat (2013b). 
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Resultatet af dekomponeringen fremgår af figur II.18.16 Den 
samlede produktivitetsvækst aftog gradvist i årene med 
opsving (2005-07), hvorefter den faldt i det første kriseår. 
Efter gennemslaget af krisen i 2009 var produktivitetsvæk-
sten positiv og kraftig selv i international sammenligning. 
Således har kun fire vestlige OECD-lande højere produkti-
vitetsvækst i perioden 2009-12 end Danmark, jf. afsnit I.5.17  
 
Ovenstående billede af en gradvis svækkelse af produktivi-
tetsudviklingen op til krisen, et direkte fald i produktiviteten 
i første del af krisen og en positiv udvikling efter krisens 
gennemslag genfindes i bidraget fra den virksomhedsinterne 
produktivitetsudvikling, jf. de blå søjler i figur II.18. Set 
over hele perioden er bidragene fra den virksomhedsinterne 
vækst klart større end bidragene fra reallokering mellem 
virksomhederne. Som nævnt kan den virksomhedsinterne 
produktivitetsvækst også dække over reallokering (mellem 
arbejdssteder) inden for virksomhederne. Afgrænsningen af 
analyserne til virksomheder med mindst 20 beskæftigede 
betyder formentlig en større intern reallokering, fordi der i 
sagens natur er færre muligheder for intern reallokering i 
små virksomheder. Den samlede reallokering (både intern 
og ekstern) må derfor formodes at have større betydning for 
den samlede produktivitetsvækst, og den virksomhedsinter-
ne produktivitetsvækst mindre, end det, der fremgår af de 
brune og blå søjler i figuren. 
 
 

 
16) Den samlede produktivitetsvækst i figur II.18 afviger lidt fra 

produktivitetsudviklingen i figur II.17. Forskellene skyldes en 
strengere afgrænsning af data til figur II.18. 

17) Irland, Portugal, Sverige og Spanien havde højere produktivitets-
vækst end Danmark i perioden 2009-12. 
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Boks II.4 Dekomponering af produktivitetsvæksten 

Den samlede produktivitet er en vægtet sum af bidrag fra de enkelte virksomheder 

=
i

ititt pP θ                                                                                    (1) 

hvor Pt er det samlede produktivitetsniveau på tidspunkt t, pit er virksomheds i’s 
produktivitetsniveau, og θit er en vægt, der angiver virksomheds i’s andel af mar-
kedet. I nærværende analyse anvendes virksomhedernes andel af den samlede 
beskæftigelse som vægte. Ændringen i den samlede produktivitet fra startåret t-1 
til slutåret t er givet ved 
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Den samlede produktivitetsvækst kan dekomponeres i et bidrag, der kommer fra 
fortsættende virksomheders interne produktivitetsstigninger (intern vækst), og et 
bidrag, der kommer fra forskydninger i produktionsressourcerne (reallokering). 
Reallokeringsbidraget er positivt, hvis produktionsressourcerne overvejende flyt-
tes over i virksomheder, der er mere produktive end gennemsnittet.  
 
Analyserne i afsnittet anvender en dekomponeringsmetode forslået af Griliches og 
Regev (1995). En styrke ved denne metode er, at den er forholdsvis robust over 
for målefejl, jf. Foster mfl. (2001). Metoden er givet ved følgende udtryk, som 
opdeler den samlede produktivitetsvækst i fire bidrag 
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                                      (3) 

hvor tP  og itp er væksten i henholdsvis den samlede produktivitet og i produktivi-
teten for virksomhed i. Produktivitetsvæksten måles som den relative ændring 
(f.eks. ( ) 11 / −−−= tttt PPPP ). En streg over en variabel angiver gennemsnittet af 
startåret og slutåret; f.eks. angiver itp  gennemsnittet af virksomheds i’s produkti-
vitet for startåret og slutåret ( )( )2/1−+= ititi ppp . Desuden angiver Δθit ændrin-
gen i virksomhed i’s andel af beskæftigelsen. 
 
De to første summationer i dekomponeringsformlen fanger bidraget fra de fort-
sættende virksomheder (C). Det første led dækker over vækstbidraget fra den 
virksomhedsinterne produktivitetsvækst, hvor den enkelte virksomheds produkti-
vitetsvækst vægtes med virksomhedens markedsandel. Det andet led dækker over 
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II.5 Produktivitetsvækst

Boks II.4 Dekomponering af produktivitetsvæksten, fortsat 

vækstbidraget fra omfordeling af produktionsressourcerne mellem fortsættende 
virksomheder, hvor ændringerne i de enkelte virksomheders markedsandele gan-
ges med afvigelsen i virksomhedens produktivitet fra den samlede produktivitet. 
 
De sidste to led er vækstbidragene fra henholdsvis nye virksomheder (N) og luk-
kende virksomheder (X). For begge typer af virksomheder sammenlignes den 
enkelte virksomheds produktivitetsniveau med gennemsnittet for private byer-
hverv. En ny virksomhed giver et positivt bidrag til produktivitetsvæksten, hvis 
dens produktivitetsniveau er højere end gennemsnittet. Tilsvarende er vækstbi-
draget fra en lukkende virksomhed positivt, hvis dens produktivitetsniveau er 
lavere end gennemsnittet. 
 
I analyserne i afsnittet summeres bidragene fra omfordeling af produktionsres-
sourcer samt nye og lukkende virksomheder til et samlet reallokeringsbidrag. Den 
samlede produktivitetsvækst er dermed summen af vækstbidragene fra interne 
produktivitetsstigninger og reallokering. 
 
Definition af nye, lukkende og fortsættende virksomheder 
Afgrænsningen af analysen til virksomheder med mindst 20 beskæftigede har 
betydning for definitionen af nye, lukkende og overlevende virksomheder. Nye og 
lukkende virksomheder defineres i analysen som virksomheder, der kommer ind i 
henholdsvis udgår af gruppen af virksomheder med mindst 20 beskæftigede: 
 
Ny virksomhed: En virksomhed defineres som ny, hvis den har mindst 20 beskæf-
tigede i år t, og på intet tidligere tidspunkt er observeret i data med mindst 20 
beskæftigede.  
 
Lukkende virksomhed: En virksomhed defineres som lukkende, hvis den har 
mindst 20 beskæftigede i år t, og på intet senere tidspunkt observeres i data med 
mindst 20 beskæftigede.  
 
Fortsættende virksomheder: Virksomheder, der har mindst 20 beskæftigede i både 
år t-1 og år t.a) 
 
Dekomponeringsanalysen samt følsomhedsanalyser er nærmere dokumenteret i et 
baggrundsnotat, jf. De Økonomiske Råds Sekretariat (2013b).  
  
a) Der er desuden en restgruppe af virksomheder, som er fortsættende, men har mindre end 20 be-
skæftigede i enten år t-1 eller år t. Et eksempel er virksomheder med mindst 20 beskæftigede i såvel 
i år t+1 og t-1, men som har mindre end 20 beskæftigede i år t. Disse virksomheder er udeladt af 
analysen. 
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Figur II.18 Dekomponering af arbejdsproduktivitetsvækst 
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Anm.: Opgørelsen omfatter virksomheder med mindst 20 beskæftigede. 

Den aggregerede arbejdsproduktivitetsvækst består af bidrag fra 
reallokering mellem virksomheder og af bidrag fra virksomheds-
interne produktivitetsstigninger, jf. boks II.4. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Det faldende vækstbidrag fra virksomhedsintern vækst i 
2005-07 og de relativt store bidrag i 2010-11 skal blandt 
andet ses i sammenhæng med konjunktursituationen. Stig-
ningen i vareefterspørgslen i årene op til krisen medførte 
aftagende produktivitetsvækst, fordi produktionsforøgelsen 
i høj grad blev opnået gennem en øget beskæftigelse, mens 
kapitalapparatet blev tilpasset langsomt, jf. De Økonomiske 
Råds Sekretariat (2013c). Det lavere produktionsomfang 
under krisen afstedkom omvendt et relativt stort fald i 
beskæftigelsen, hvilket bidrog til produktivitetsstigninger. 
 
Selvom bidraget fra den virksomhedsinterne produktivitets-
udvikling overordnet set har domineret, var der i flere 
perioder betydelige vækstbidrag fra reallokeringen af res-
sourcer mellem virksomhederne, jf. de brune søjler i figur 
II.18. Vækstbidraget fra reallokering var således særligt 
markant, da krisen ramte økonomien. Mens det samlede 
vækstbidrag fra reallokering under opsvinget i perioden 
2005-07 blot udgjorde omkring ½ pct. om året, udgjorde 
bidraget fra reallokeringen under krisen en væsentlig større 
del. I årene 2008-11 har der således været et vækstbidrag til 
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vareefterspørgsel 
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Store og positive 
vækstbidrag fra 
reallokering under 
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produktivitetsudviklingen fra reallokering på næsten 2 pct. 
om året med undtagelse af 2010. I den samme periode var 
den gennemsnitlige produktivitetsvækst (inkl. bidraget fra 
den virksomhedsinterne produktivitetsudvikling) ca. 3½ pct. 
om året. Reallokeringen af ressourcer har med andre ord 
bidraget med ca. halvdelen af den samlede produktivitets-
stigning efter 2008. Dette fænomen undersøges nærmere for 
en større gruppe af virksomheder i afsnit II.6. Ovenstående 
billede af en stigning af reallokeringsbidraget under en krise 
genfindes for lavkonjunkturen i 2002-03. 
 
Det lille vækstbidrag fra reallokering i 2005-07 og det 
relativt store bidrag i 2008-11 hænger sammen med den 
generelle konjunktursituation. Den høje efterspørgsel i 
årene før krisen gjorde det formentligt relativt let for lav-
produktive virksomheder at afsætte deres varer og oprethol-
de deres andel af beskæftigelsen. Derfor var bidraget fra 
reallokering relativt lille under opsvinget. Omvendt gjorde 
krisen det sværere for virksomhederne at afsætte deres 
varer, og det blev formentligt relativt sværere for de lavpro-
duktive virksomheder at bevare deres markedsandel og i 
sidste ende overleve. Det resulterede i relativt store vækst-
bidrag fra reallokering. 
 
 
II.6 Reallokering af beskæftigelse på tværs af 
lønniveauer 
 
Analyser af væksten i arbejdsproduktiviteten blandt større 
virksomheder viser, at reallokering af ressourcer mellem 
virksomheder ydede et afgørende bidrag til den hurtige 
genopretning af den samlede produktivitetsvækst efter 
2008, jf. afsnit II.5. Data for værditilvæksten og dermed for 
arbejdsproduktivitet foreligger dog kun for et udvalg af 
fortrinsvis større virksomheder.18 Nærværende afsnit under-
søger derfor i stedet omfordelingen af arbejdskraft blandt en 
større gruppe af virksomheder, når disse kategoriseres efter 

 
18) Opgørelsen af værditilvækst foretages årligt for ca. 7.000 for-

trinsvis større virksomheder, som dækker godt 50 pct. af beskæf-
tigelsen og 60 pct. af bruttoværditilvæksten inden for de private 
byerhverv, jf. boks II.3 i afsnit II.5. 
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deres gennemsnitlige timeløn som et approksimativt mål for 
arbejdsproduktiviteten, jf. også boks II.5.  
 
Anvendelsen af den gennemsnitlige timeløn i virksomheden 
som et mål for arbejdsproduktiviteten bygger på en antagel-
se om, at arbejdskraften aflønnes svarende til den værditil-
vækst, som medarbejderen bidrager med til virksomheden. 
På kort sigt kan timelønnen påvirkes af andre faktorer, f.eks. 
den generelle konjunktursituation og ledighedsniveauet, 
men en sammenligning viser, at den målte arbejdsprodukti-
vitet og den gennemsnitlige timeløn er stærkt korreleret på 
tværs af virksomheder, jf. De Økonomiske Råds Sekretariat 
(2013d). I analyser på danske data inddeler Moscarini og 
Postel-Vinay (2012) ligeledes virksomheder efter den 
gennemsnitlige løn for de ansatte. 
 
Til belysning af jobskabelse i forhold til timelønnen i virk-
somhederne inddeles virksomhederne hvert år i fem grupper 
efter den gennemsnitlige timeløn i virksomheden i året 
inden. Grupperne konstrueres, så der er omtrent samme 
antal fuldtidsbeskæftigede i hver gruppe. Gruppe 5 indehol-
der f.eks. de virksomheder, som inden for en branche i det 
foregående år havde den højeste gennemsnitlige timeløn og 
omfatter en femtedel af beskæftigelsen inden for branchen. 
Inddelingen inden for brancher begrundes med, at arbejds-
kraften typisk flyttes inden for den enkelte virksomheds 
eller medarbejders kompetenceområde. Det er derfor rele-
vant at sammenligne timelønnen for sammenlignelige 
virksomheder. 
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Boks II.5 Data for gennemsnitlige timelønninger og inddeling i løngrupper 

Timelønnen er frem til og med 2008 baseret på registerdata fra Danmarks Stati-
stik. Efter 2008 anvendes en timeløn beregnet ud fra arbejdsindkomst og arbejds-
tid fra eIndkomst, dvs. detaljerede oplysninger om arbejdsindkomst og arbejdstid 
opdelt på personer og ansættelser. En niveauforskel i de rå serier for timeløn før 
og efter 2008 udlignes ved hjælp af en korrektionsfaktor beregnet på data for 
2008, hvor der foreligger timelønninger fra begge kilder. Observationer med en 
gennemsnitlig timeløn, der ligger enten under 1 pct.- eller over 99 pct.-
percentilerne, medtages ikke i analyserne.  
 
Til analyserne i afsnittet inddeles virksomhederne hvert år i fem grupper efter den 
gennemsnitlige timeløn i virksomheden i året inden med omtrent samme antal 
fuldtidsbeskæftigede i hver gruppe. For at tage højde for niveauforskelle i den 
gennemsnitlige timeløn, som skyldes andre forhold end arbejdskraftskvalitet, 
foretages opdelingen for hvert år og inden for den enkelte branche. Denne tilgang 
anvendes også i Kahn og McEntarfer (2013). Enkeltmandsvirksomheder, hvor 
opgørelsen af en timeløn for ejeren er forbundet med større usikkerhed end for 
andre virksomhedstyper, udelukkes fra analyserne. 
 
Data til analyserne af jobskabelse i forhold til timelønnen omfatter ca. 80 pct. af 
den samlede bruttoværditilvækst og beskæftigelse inden for de private byerhverv. 
Flere oplysninger om data og analysemetode findes i De Økonomiske Råds 
Sekretariat (2013d). 

 

 
 
Den gennemsnitlige timeløn er 167 kr. i gruppe 1, mens den 
er 326 kr. i gruppe 5, jf. tabel II.11. Det markant højere 
antal virksomheder i gruppe 1 afspejler, at der er relativt 
flere mindre virksomheder i denne gruppe end i de øvrige 
grupper. Der er kun mindre forskelle i virksomhedsstørrel-
serne blandt de øvrige grupper, ligesom virksomhedernes 
gennemsnitlige alder er forholdsvis ens på tværs af alle 
grupper. 
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Tabel II.11 Virksomheder fordelt på løngrupper 
 Gns. timeløn Antal virks. Gns. alder Beskæftigede 
 Kr. 1.000 År Antal 

Gruppe 1 167 146 14 10 
Gruppe 2 203 80 15 19 
Gruppe 3 224 66 15 23 
Gruppe 4 251 57 14 27 
Gruppe 5 326 68 12 23 
Alle 220 417 14 18 
Anm.: Timelønninger er angivet i 2011-priser.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
For at undersøge beskæftigelsesbevægelserne på tværs af 
løngrupper beregnes jobskabelses- og nedlæggelsesrater for 
hver af de fem løngrupper. Metoden er den samme som 
anvendt på størrelses- og aldersgrupper af virksomheder, jf. 
boks II.2 i afsnit II.3.  
 
Den samlede nettojobskabelse var omtrent nul under den 
neutrale konjunktursituation i 2005, jf. figur II.4b i afsnit 
II.3. Opdelingen af nettojobskabelsen på løngrupper viser, 
at alle løngrupper kun havde små positive eller negative 
nettojobskabelsesrater i 2005, jf. figur II.19. I denne periode 
skete der således ikke nogen nævneværdig omfordeling af 
arbejdskraft mellem virksomheder med forskellige lønni-
veauer.19  
 
På toppen af højkonjunkturen i 2007-08 var der en tendens 
til, at virksomheder med relativt høje lønninger også havde 
relativt højere nettojobskabelsesrater. En mulig forklaring 
på dette kan være, at denne gruppe af virksomheder kunne 
tilbyde højere lønninger og derfor – i en situation med en  

 
19) I figuren vises de uvægtede nettojobskabelsesrater. Da beskæfti-

gelsen er omtrent den samme i hver af de definerede løngrupper, 
vil det relative forhold mellem grupperne være det samme for de 
vægtede nettojobskabelsesrater, jf. definitionen i boks II.2 i afsnit 
II.3. 
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Figur II.19 Nettojobskabelsesrater for løngrupper 
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Anm.: Jævnfør boks II.2 i afsnit II.3 for definition af nettojobskabelses-

rate. Løngrupperne er defineret, så den gennemsnitlige timeløn 
stiger fra gruppe 1 til gruppe 5, jf. tabel II.11 og boks II.5.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
lav ledighed – bedre var i stand til at tiltrække arbejdskraft 
på bekostning af de mindre produktive virksomheder, jf. 
Moscarini og Postel-Vinay (2012). 
 
Krisen udløste et stort fald i nettojobskabelsesraten for alle 
grupper. Den største reduktion fandt sted blandt lavtløns-
virksomheder, som gik fra nettojobskabelsesrater på knap 3 
pct. i 2007 til ca. -16 pct. i 2009. Denne udvikling skyldes 
overvejende en højere stigning i bruttojobnedlæggelsesraten 
i lavtlønsvirksomheder end i højtlønsvirksomheder, mens 
bruttojobskabelsesraterne faldt mere ensartet på tværs af 
grupper, jf. figur II.20. Udviklingen var således primært 
drevet af, at især virksomheder med lavere lønninger ind-
skrænkede deres aktiviteter, mens der også under tilbage-
slaget i alle løngrupper var virksomheder, som udvidede 
deres beskæftigelse.  
 
 
 

Størst fald i 
beskæftigelsen 
blandt lavtløns-
virksomheder 



 

 236 

Virksomheder under opsving og krise. Dansk Økonomi, efterår 2013 

Figur II.20 Bruttobevægelser for løngrupper 
Bruttojobskabelserater Bruttojobnedlæggelsesrater 
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Anm.: Jævnfør anm. til figur II.19 for definition af løngrupperne, samt boks II.2 i afsnit II.3 for 
definition af bruttojobskabelses- og bruttojobnedlæggelsesrater.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Det større fald i beskæftigelsen for virksomheder med 
relativt lave lønninger i forbindelse med krisen medførte, at 
virksomheder med relativt høje timelønninger inden for 
deres branche kom til at udgøre en større andel af den 
tilbageværende beskæftigelse. I den udstrækning, at det 
gennemsnitlige lønniveau er udtryk for virksomhedernes 
arbejdsproduktivitet, bidrog denne udvikling til en højere 
gennemsnitlig arbejdsproduktivitet inden for det private 
erhvervsliv. Denne tolkning underbygger det positive real-
lokeringsbidrag, som dekomponeringen af arbejdsprodukti-
vitetsvæksten finder for denne periode, jf. afsnit II.5. 
 
I forlængelse af det store beskæftigelsesfald efter 2007 til 
2009 faldt beskæftigelsen yderligere med ca. 4 pct. fra 2009 
til 2010. Samtidigt konvergerede nettojobskabelsesraterne 
for alle løngrupperne dog igen i denne periode. I 2011 
stabiliserede beskæftigelsen sig med nettojobskabelsesrater 
for alle løngrupper omkring nul. Der er således ikke tegn på 
en yderligere forskydning i løngruppernes andel af beskæf-
tigelsen i 2010 og 2011. 
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II.7 Sammenfatning og konklusioner

Samlet set viser analyserne af jobskabelse på tværs af 
virksomheder med forskellige lønniveauer, at første del af 
krisen – beskæftigelsesnedgangen – medførte en øget be-
skæftigelsesandel for virksomheder med relativt højere 
lønninger inden for deres branche. En konklusion på den 
samlede effekt af beskæftigelsesændringer under krisen på 
produktivitetsniveauet udestår dog. En samlet positiv effekt 
kræver, at et kommende opsving ikke omgør de viste positi-
ve produktivitetseffekter.20 En fastholdelse af den gennem-
snitlige produktivitetsvækst fordrer, at en stigende beskæf-
tigelse som led i normaliseringen af konjunkturerne udmøn-
ter sig ved, at nettojobskabelsesraterne blandt højproduktive 
virksomheder er lige så store eller højere end nettojobska-
belsesraterne for virksomheder med en lavere produktivitet. 
Den viste udvikling for 2010 og 2011 tyder foreløbig på, at 
nettojobskabelsesraterne under stabiliseringsfasen for be-
skæftigelsen udviklede sig ensartet på tværs af løngrupper. 
 
 
II.7 Sammenfatning og konklusioner 
 
En sund markedsøkonomi er kendetegnet ved en vedvaren-
de dynamisk reallokering af produktionsressourcerne blandt 
virksomheder. Dette sikrer, at ressourcerne, herunder ar-
bejdskraften, bidrager mest muligt til værdiskabelsen i 
samfundet. Kapitlet fokuserer på at beskrive og bedømme 
dansk økonomis evne til hele tiden at omallokere arbejds-
kraften i retning af de mest produktive anvendelser. 
 
I perioden fra omkring 2004/05 til 2007/08 oplevede Dan-
mark et kraftigt og accelererende økonomisk opsving, der i 
løbet af 2008/09 pludselig blev vendt til et voldsomt tilba-
geslag. Denne markante ændring i konjunktursituationen 
udfordrede danske virksomheder i deres evne til at tilpasse 
sig til de ændrede markedsvilkår.  
 

 
20) Jævnfør også diskussionen af denne problemstilling i Caballero 

og Hammour (2005). 
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Omslaget fra opsving til krise er en oplagt mulighed for at 
undersøge, om ressourceallokeringen blandt danske virk-
somheder fungerer hensigtsmæssigt. Kapitlet analyserer 
derfor, hvordan forskellige grupper af virksomheder tilpas-
sede deres beskæftigelse, samt om reallokering af arbejds-
kraft under opsving og krise bidrog til en højere produktivi-
tet i den private sektor. Investeringer, finansieringsmulighe-
der og andre rammevilkår er ikke behandlet, primært pga. et 
utilstrækkeligt datagrundlag til dybdegående analyser. 
 
Opsvinget i dansk økonomi frem til krisen var drevet af en 
kraftig efterspørgsel, der bidrog til stigende produktion og 
beskæftigelse i stort set alle brancher. Da krisen ramte, var 
det især industrien og samt bygge og anlæg, der måtte 
reducere produktionen og beskæftigelsen kraftigt, mens 
servicefagene kun oplevede et mindre, midlertidigt tilbage-
slag. Faldet i produktionen gav anledning til et markant fald 
i arbejdsproduktiviteten, men i takt med at virksomhederne 
tilpassede beskæftigelsen, blev produktiviteten delvist 
genoprettet i forhold til trenden. I industrien er arbejdspro-
duktiviteten således steget markant og lå i begyndelsen af 
2013 omkring 20 pct. over niveauet fra umiddelbart før 
krisen. Faldet i arbejdsproduktiviteten i serviceerhvervene i 
forbindelse med krisen var mindre end i industrien, og 
arbejdsproduktiviteten i servicefagene ligger nu ca. 10 pct. 
over før-kriseniveauet.  
 
Set over en længere årrække har der været en tydelig ten-
dens til, at industriens og byggeriets andel af den private 
sektor mindskes i forhold til serviceerhvervenes andel både 
målt ved værditilvækst og beskæftigelse. De relativt mindre 
beskæftigelses- og produktionsfald for servicefagene, der 
kunne observeres under krisen, skal ses i lyset af de langsig-
tede udviklingstendenser. Branchernes beskæftigelse og 
produktion inden opsving og krise er derfor ikke den rette 
målestok for en kommende genopretning. Til trods for et 
kraftigt beskæftigelsesfald under tilbageslaget i perioden 
2008-10 ser industriens beskæftigelsesniveau ikke ud til at 
ligge væsentligt under den langsigtede trend for branchens 
beskæftigelse.  
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Jobskabelse og jobnedlæggelse 
 
Den samlede udvikling i beskæftigelsen dækker over en 
vedvarende dynamik, hvor eksisterende virksomheder øger 
eller reducerer beskæftigelsen eller lukker, og hvor nye 
virksomheder kommer til. I analyserne i kapitlet skelnes der 
derfor mellem skabte job (bruttojobskabelse), nedlagte job 
(bruttojobnedlæggelse) og den resulterende nettojobskabel-
se, dvs. forskellen mellem de to førstnævnte. Analyserne i 
kapitlet omfatter virksomheder med mere end én fuldtidsbe-
skæftiget inden for de private byerhverv, dvs. industrien, de 
private serviceerhverv samt bygge og anlæg. 
 
En høj bruttojobskabelse og -nedlæggelse danner grobund 
for, at arbejdskraften flyttes derhen, hvor den skaber den 
højeste værditilvækst og opnår den højeste aflønning. Dette 
kan eksempelvis ske ved, at virksomheder med lav produk-
tivitet reducerer aktiviteterne, eller ved at højproduktive 
virksomheder udvider. I en situation med uændret beskæfti-
gelse er jobnedlæggelse en forudsætning for jobskabelse. I 
2004-05, som kan opfattes som en konjunkturmæssigt 
omtrent neutral periode, var der f.eks. på årsbasis både en 
bruttojobskabelse og -nedlæggelse på omkring 120.000 
fuldtidsjob eller omkring 10 pct. af beskæftigelsen inden for 
de private byerhverv, hvilket resulterede i en nettojobska-
belse tæt på nul. 
 
Beskæftigelsesfremgangen under opsvinget kom fra en 
kombination af højere bruttojobskabelse og lavere brutto-
jobnedlæggelse, mens beskæftigelsesnedgangen efter 2007 
primært var drevet af en stigning i bruttojobnedlæggelsen. 
En lavere bruttojobskabelse stod kun for ca. en tredjedel af 
beskæftigelsesfaldet, og virksomhederne fortsatte således 
også under nedgangsperioden med at skabe nye job, faktisk 
med en årlig bruttojobskabelsesrate så høj som 6-7 pct. i 
2009.  
 
Efter den markante beskæftigelsesnedgang i perioden 2008-
09 stabiliserede den private beskæftigelse sig på et lavere 
niveau, og niveauet for såvel antal skabte som nedlagte job 
var i 2011 stort set tilbage på niveauet fra før opsvinget. 
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Jobskabelse og -nedlæggelse på tværs af forskellige grupper 
af virksomheder – f.eks. fordelt på størrelse og alder – kan 
vurderes på to niveauer. For den enkelte gruppe af virksom-
heder beskriver jobskabelsesraterne gruppens evne til at 
skabe job, dvs. ændringen i gruppens beskæftigelse i for-
hold til gruppens størrelse. En gruppes bidrag til den samle-
de beskæftigelsesvækst bestemmes dog både af gruppens 
jobskabelsesrate og af dens andel af den samlede beskæfti-
gelse. En lav jobskabelsesrate for en gruppe virksomheder 
med en høj andel af beskæftigelsen kan f.eks. bidrage med 
den samme andel af en beskæftigelsesændring som en høj 
jobskabelsesrate for en gruppe virksomheder med en lille 
beskæftigelsesandel. 
 
Nystart af virksomheder kan være en vigtig kilde til jobska-
belse, men mange nye virksomheder eksisterer kun i kort 
tid. I 2005 blev der skabt ca. 25.000 fuldtidsstillinger i 
forbindelse med nystart af virksomheder, mens der for-
svandt ca. det samme antal ved lukninger. Dette svarer til 
omkring en femtedel af henholdsvis den samlede bruttojob-
skabelse og den samlede bruttojobnedlæggelse. I 2010 var 
omtrent 14 pct. af beskæftigelsen placeret i virksomheder, 
der var etableret efter 2001. Niveauer for jobskabelse og  
-nedlæggelse fra nystartede virksomheder bør dog generelt 
fortolkes varsomt, da datakvaliteten og forskelle i definitio-
ner af nye og lukkede virksomheder kan medføre en betrag-
telig variation på tværs af opgørelser. 
 
Sammenlignet med fortsættende virksomheder står nystart 
og lukning af virksomheder dog kun for en mindre del af 
konjunkturudsvingene i beskæftigelsen. Under opsvinget 
bidrog nettojobskabelsen fra flere nystartede og færre 
lukkede virksomheder med mindre end 5 pct. af beskæfti-
gelsesfremgangen. Samtidig udgjorde færre nystartede og 
flere lukkede virksomheder i forbindelse med krisen samlet 
set kun omkring 10 pct. af det samlede beskæftigelsesfald, 
mens fortsættende virksomheder stod for de resterende 90 
pct. 
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Analyserne viser, at jobskabelsesrater varierer afhængig af 
virksomheders alder og størrelse. Overordnet ser det dog ud 
til, at det primært er virksomheders alder, som er afgørende 
for deres jobskabelsesrater. Analyserne i afsnit II.3 viser, at 
unge virksomheder både skaber og nedlægger mange job, 
og at de generelt har markant højere nettojobskabelsesrater 
end ældre virksomheder. Samtidig synes de unge virksom-
heder også at have reageret stærkere på konjunkturudsvin-
gene i perioden 2004-09. Ældre virksomheder nedlægger 
derimod generelt årligt flere job, end de skaber. Til gengæld 
udviste de ældre virksomheder relativt mindre udsving i 
deres bruttojobskabelses- og -nedlæggelsesrater under op-
svinget og krisen. 
 
Analyser i afsnit II.3 viser, at bidragene til beskæftigelses-
fremgang og -tilbagegang for de fleste størrelses- og alders-
grupper omtrent svarede til deres beskæftigelsesandele. Der 
er dog en tendens til, at de små virksomheder skiller sig ud 
fra det generelle billede. Således bidrog de små, unge virk-
somheder forholdsmæssigt meget til både stigning og fald i 
den samlede beskæftigelse sammenlignet med deres be-
skæftigelsesandel, mens det modsatte var tilfældet for små, 
gamle virksomheder. 
 
Højvækstvirksomheder 
 
Virksomheder, der formår at vokse kraftigt på kort tid, 
tiltrækker sig en del opmærksomhed. Stigende efterspørgsel 
og gode finansieringsmuligheder under opsvinget i perioden 
2004-07 kan have fået nogle virksomheder til at udvide 
aktiviteterne på et for optimistisk grundlag. Det kan på den 
baggrund være relevant at undersøge, om de hurtigt vok-
sende virksomheder havde en større sandsynlighed for at 
lukke, da krisen indtraf. 
 
Analysen af højvækstvirksomhederne, præsenteret i afsnit 
II.4, viser, at de havde omtrent samme overlevelsesrate som 
andre virksomheder inden for deres størrelsesgruppe. Sam-
tidig havde højvækstvirksomhederne under krisen samlet set 
en lavere jobnedlæggelse end andre virksomheder. Der er 
således ikke noget, der tyder på, at højvækstvirksomhederne 
samlet set blev hårdere ramt af krisen end andre virksomhe-
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der. En nærmere undersøgelse af den efterfølgende beskæf-
tigelsesudvikling i perioden 2008-11 viser, at højvækstvirk-
somheder havde en lidt større tendens til enten at reducere 
eller øge beskæftigelsen markant i forhold til andre virk-
somheder. 
 
Produktivitetsvækst og reallokering 
 
Den samlede produktivitet kan stige ved produktivitets-
vækst inden for de eksisterende virksomheder, eller ved 
reallokering af ressourcer mellem virksomheder, hvor 
højproduktive virksomheder kommer til at stå for en større 
andel af produktionsressourcerne, herunder arbejdskraften.  
 
Analyserne præsenteret i afsnit II.5 viser, at billedet af en 
gradvis svækkelse af væksten i arbejdsproduktiviteten under 
opsvinget, et direkte fald i arbejdsproduktiviteten i krisens 
første år og en positiv udvikling efter krisens gennemslag 
genfindes i vækstbidraget fra den virksomhedsinterne 
arbejdsproduktivitetsudvikling. Den faldende interne ar-
bejdsproduktivitetsvækst under opsvinget kan bl.a. skyldes, 
at virksomhederne i lyset af den stigende efterspørgsel på 
kort sigt øgede beskæftigelsen, mens f.eks. kapitalapparatet, 
kun blev tilpasset gradvist, samt at mere marginale arbejds-
kraftressourcer efterhånden blev sat ind i produktionen. 
Beskæftigelsesnedgangen i begyndelsen af krisen bidrog 
omvendt til den efterfølgende stigning i den interne produk-
tivitetsvækst. 
 
Set over hele perioden 1999-2011 har reallokeringen af 
ressourcer mellem virksomhederne bidraget svagt positivt 
til produktivitetsudviklingen, men det er særligt i nedgangs-
perioder, at reallokeringsbidraget spiller en vigtig rolle. 
Dette ses både i forbindelse med den seneste økonomiske 
krise og under det økonomiske tilbageslag i begyndelsen af 
00’erne. 
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Det positive bidrag til arbejdsproduktivitetsvæksten fra 
reallokering af ressourcer underbygges af analyser af be-
skæftigelsesdynamikken på tværs af virksomheders lønni-
veau. Analyser i afsnit II.6 viser, at beskæftigelsesnedgan-
gen i perioden 2007-09 især fandt sted blandt virksomheder 
med lønninger, der var relativt lave set i forhold til lønni-
veauet i de respektive brancher. Forskydningen af beskæfti-
gelsen i retning af virksomheder med et relativt højt lønni-
veau skyldtes i overvejende grad, at jobnedlæggelsen steg 
mere blandt virksomheder med relativt lave timelønninger, 
mens bruttojobskabelsen blev reduceret forholdsvis ensartet 
på tværs af lønniveauer. Disse forskydninger betød, at 
virksomheder med høje lønninger kom til at udgøre en 
større andel af den samlede beskæftigelse. Tages lønniveau-
et som en approksimation for arbejdsproduktiviteten, bidrog 
denne udvikling, hvor de mindst produktive virksomheder 
indskrænkede aktiviteten mest, dermed til, at den gennem-
snitlige arbejdsproduktivitet steg.  
 
Selvom der således synes at være positive effekter på ar-
bejdsproduktiviteten af beskæftigelsesdynamikken under 
krisen, er det endnu for tidligt at drage endelige konklusio-
ner for krisens samlede effekter. På nuværende tidspunkt 
ligger beskæftigelsen forsat væsentlig under det strukturelle 
niveau. Det er selvsagt usikkert, hvordan den stigning i 
beskæftigelsen, der må forventes som led i normaliseringen 
af konjunkturerne, vil udmønte sig. Den positive effekt af 
beskæftigelsesdynamikken på arbejdsproduktiviteten vil 
kun fastholdes, hvis nettojobskabelsesraterne blandt højpro-
duktive virksomheder er mindst lige så store som nettojob-
skabelsesraterne i virksomheder med lav arbejdsproduktivi-
tet. Dette vil sikre, at arbejdsproduktiviteten samlet set ikke 
falder under en kommende normalisering af beskæftigelses-
niveauet. Udviklingen for 2010 og 2011 tyder på, at netto-
jobskabelsesraterne udviklede sig ensartet på tværs af 
løngrupper, hvilket er en foreløbig indikation af, at produk-
tivitetsgevinsten fastholdes. 
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Afrunding 
 
Kapitlet har bidraget med analyser, der giver et bedre 
grundlag for forståelse af beskæftigelses- og produktivitets-
ændringerne op til og under krisen. Kapitlet har ikke direkte 
analyseret behov for støtte til eller særlige reguleringer af 
udvalgte brancher eller typer af virksomheder, hvilket 
kræver identifikation af egentlige markedsfejl. 
 
Analyserne i kapitlet peger imidlertid samlet set på en 
betydelig virksomhedsdynamik både under normale kon-
junkturomstændigheder, i opsvinget op til krisen og under 
krisen. Den betydelige reallokering af beskæftigelse mellem 
virksomheder, der er sket især under krisen, har bidraget 
positivt til det gennemsnitlige arbejdsproduktivitetsniveau. 
Dette tyder på, at reallokeringen af arbejdskraft fungerer 
hensigtsmæssigt. Analyserne i kapitlet giver således ikke 
umiddelbart belæg for, at der skulle være behov for offent-
lig støtte til eller regulering af særlige grupper af virksom-
heder med henblik på at forbedre reallokeringen af arbejds-
kraft. 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Konjunkturvurderingen og aktuel økonomisk politik 
Formandskabet ser tegn på fremgang i dansk økonomi, og prognosen er i hovedtræk 
sammenfaldende med regeringens vurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2013. 
Der skønnes således samme vækst i BNP i år og næste år. Fremgangen indebærer, at 
der kommer noget mere fart i den indenlandske efterspørgsel – både det private 
forbrug og investeringerne. Den indenlandske efterspørgsel ventes at stige med 1,9 
pct. i 2014 og 2,4 pct. i 2015, hvilket vil være den kraftigste fremgang i den 
hjemlige efterspørgsel siden 2007. 
 
Der er også væsentlige forskelle i vurderingerne. Formandskabet mener, at der 
fortsat i de kommende år vil være forholdsvis meget ledig kapacitet. I Økonomisk 
Redegørelse vurderes afstanden op til økonomiens produktionspotentiale ikke at 
være i samme størrelsesorden og slet ikke så stor, at det kan begrunde en større 
finanspolitisk lempelse på et tidspunkt, hvor den private efterspørgsel ventes at stige 
pænt. 
 
I rapporten anbefaler formandskabet på baggrund af konjunktursituationen, at fi-
nanspolitikken lempes med 5 mia.kr. i 2014, fx i form af fremrykning af allerede 
besluttede skattelettelser. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke enig i denne anbefaling ud fra to overord-
nede betragtninger. For det første er timingen forkert. Finanspolitikken og øvrige 
tiltag gennemført i de sidste par år bidrager fortsat til at understøtte den økonomiske 
aktivitet i 2013 og 2014, og yderligere lempelser vil komme til at virke på et tids-
punkt, hvor konjunkturerne er på vej op – også ifølge formandskabets vurdering. 
For det andet er manøvrerummet i finanspolitikken udnyttet fuldt ud. Finanslovsud-
spillet for 2014 og regeringens øvrige initiativer er foretaget inden for rammerne af 
en ansvarlig og troværdig økonomisk politik. Det er Økonomi- og Indenrigsministe-
riets vurdering, at en lempelse på ¼ pct. af BNP vil bringe Danmark for tæt på – og 
potentielt over – grænsen for strukturelle underskud i Budgetloven i 2014.  
 
Formandskabet er i rapporten inde på den usikkerhed, der er i forbindelse med at 
beregne den strukturelle saldo. Tages der udgangspunkt i formandskabets egen 
beregning af den strukturelle saldo eller regeringens skøn for den strukturelle saldo, 
er der ikke plads til at lempe yderligere. Formandskabets anbefaling er derimod 
baseret på, at det strukturelle underskud bliver mindre, hvis de anvender Finansmi-
nisteriets beregningsmetode med egne forudsætninger for underliggende strukturelle 
forhold i økonomien. 
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Analysen ville have vundet ved at have afvejet risikoen for ikke at overholde krave-
ne i Budgetloven med effekten af lempelse af finanspolitikken på 5 mia. kr. En 
sådan risikoafvejning finder ikke sted i rapporten, hvilket gør grundlaget for anbefa-
lingen om finanspolitikken mangelfuldt. 
 
Rapporten indeholder en gennemgang af muligheder og begrænsninger ved at an-
vende offentlige investeringer til at stabilisere efterspørgslen. Der peges på at of-
fentlige investeringer – til en vis grænse – er et brugbart instrument ved dybe tilba-
geslag men at den præcise timing af aktivitetsvirkningen kan være vanskeligt at 
styre. Økonomi- og Indenrigsministeriet deler denne vurdering og kan tilslutte sig 
rapportens anbefaling om at få kortlagt de offentlige investeringsprojekter for der-
ved at skabe et bedre grundlag for at træffe beslutninger om de offentlige investe-
ringer. 
 
Rapporten ser også på kommunale lånepuljer, der anvendes til at stimulere kommu-
nernes anlægsaktivitet. Fx har der i 2010 og 2012 været afsat særligt høje kommu-
nale lånepuljer. Der findes en sammenhæng mellem anlægsaktiviteten og lånepul-
jerne, men virkningen slår igennem med en vis forsinkelse. Det understreger, at 
timingen af aktivitetsvirkningen af offentlige investeringsprojekter er vanskeligt at 
styre. 
 
Med Budgetloven har formandskabet fået en ny opgave med at vurdere loftfastsæt-
telsen og følge op på, om udgiftslofterne overholdes. Vurderingen i rapporten er, at 
udgiftslofterne er fastlagt i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger 
på mellemfristet sigt, og at de planlagte loftsstyrede udgifter ligger inden for de 
fastlagte lofter i 2014. 
 
Samtidig vurderer formandskabet, at sanktionslovgivningen over for kommuner og 
regioner ser ud til at virke. I forhold til betragtningerne om ”benzinafbrænding” kan 
der være udfordringer i forhold til at få indrettet systemet så uhensigtsmæssig ad-
færd undgås. Samlet set er der med Budgetloven imidlertid skabt rammer, der er 
med til at sikre at de økonomiske rammer overholdes og at budgetadfærd er blevet 
forbedret. Det er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere. 
 
Virksomheders beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise 
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil gerne kvittere for den første analyse af virk-
somhedernes dynamik efter krisen. Analysen dokumenter, at dansk erhvervsliv er 
præget af stor omstillingsevne og mobilitet, som også under krisen har ført til mange 
nye jobåbninger. Dynamikken er med til at sikre, at det især er de lavproduktive 
virksomheder, som indskrænker aktiviteten eller helt lukker under kriser. 
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Analyserne viser endvidere, at virksomheder, der voksede forholdsvist meget i 
perioden op til krisen, har klaret sig på linje med andre virksomheder under krisen. 
Det er en vigtig indsigt, at de hurtigt voksende virksomheder tilsyneladende ikke har 
opnået deres høje vækst ved at tage ekstraordinært store risici. 
 
Rapporten bekræfter indtrykket af, at dansk økonomi på mange områder fungerer 
hensigtsmæssigt, så ressourcer finder anvendelse, hvor de gør mest gavn. Der sker 
løbende en betydelig reallokering af kapital og arbejdskraft på tværs af brancher og 
virksomheder. Denne reallokeringsmekanisme blev styrket under krisen og var med 
til at stimulere produktivitetsudviklingen. 
 
Kommende analyser kunne se nærmere på om denne reallokeringsmekanisme er 
tilstrækkelig stærk i alle brancher, og hvilke ændringer af rammevilkår der i givet 
fald ville kunne styrke denne produktivitetsfremmende mekanisme. Produktivitets-
kommissionen peger fx på, at de hjemmemarkedsorienterede danske servicevirk-
somheder har haft en svag produktivitetsudvikling. 
 
 
Finansministeriet 
 
De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet 
set på linje med ministeriernes. Der skønnes samme BNP-vækst på 0,2 og 1,6 pct. i 
henholdsvis 2013 og 2014. I 2015 forudser DØR en BNP-vækst på 2,2 pct. Både 
ministerierne og DØR forventer dermed en begyndende vending og mere selvbæ-
rende udvikling i dansk økonomi.  
 
Midlertidig finanspolitisk lempelse i 2014 
DØR anbefaler, at finanspolitikken bør lempes midlertidigt i 2014 med i størrelses-
ordnen ¼ pct. af BNP svarende til ca. 5 mia. kr. Denne anbefaling er baseret på, at 
DØR beregner et strukturelt underskud på 0,2 pct. af BNP i 2014, når de bruger 
deres egne skøn for de offentlige finanser, outputgab og beskæftigelsesgab, men 
anvender Finansministeriets metode til beregning af den strukturelle saldo. Med 
afsæt i dette strukturelle underskud er der således plads til en lempelse af den nævn-
te størrelsesorden inden for Budgetlovens grænse på 0,5 pct. af BNP.  
 
DØR præsenterer imidlertid også deres egen metode til beregning af den strukturelle 
saldo. Med udgangspunkt i denne metode skønner DØR et strukturelt underskud på 
0,7 pct. af BNP i 2014, jf. tabel 1. Det betyder, at DØRs egen opgørelse af den 
strukturelle saldo peger i retning af en finanspolitisk stramning af nogenlunde sam-
me størrelsesorden som den lempelse, der rent faktisk anbefales. Dette forhold er 
ikke omtalt i rapporten. 
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Tabel 1 

Skøn for den strukturelle saldo i 2014 

 2014 

Pct. af BNP  

DØR med FM-metode – Efterårsrapport 2013 -0,2 

Finansministeriet – ØR august 2013 -0,4 

DØR med egen metode – Efterårsrapport 2013 -0,7 

             
Kilde:  Dansk økonomi – Efterår 2013 og Økonomisk Redegørelse, august 2013. 

 
Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo indebærer et underskud på 0,4 pct. 
af BNP. Det er tæt på budgetlovens grænse og nogenlunde midt imellem de to skøn, 
som DØR har udarbejdet.  
 
Finansministeriet noterer, at DØR tilsyneladende ikke længere anbefaler en forøgel-
se af budgetlovens underskudsgrænse til ¾ pct. af BNP, og således har reduceret 
deres anbefaling om en yderligere lempelse betydeligt i forhold til forårsrapporten. 
 
I den aktuelle rapport nævnes, at en finanspolitisk lempelse eksempelvis kunne ske 
ved at fremrykke fremtidige skattenedsættelser, som allerede er vedtaget i forbindel-
se med skattereformen fra 2012. Det kan p.t. være svært at pege på andre instrumen-
ter til finanspolitiske lempelser.  
 
En forøgelse af de offentlige investeringer problematiseres i rapporten med henvis-
ning til, at det er vanskeligt at styre den præcise timing af investeringsprojekterne. 
Vismændenes egen analyse i rapporten peger på, at man næppe kan nå at øge de 
offentlige investeringer yderligere fra det allerede høje niveau i 2014.  
 
Det er herudover stort set ikke muligt at øge det offentlige forbrug uden at bryde 
eller ændre de af Folketinget vedtagne udgiftslofter for 2014. Derfor er forøget 
offentligt forbrug umiddelbart ikke et brugbart finanspolitisk instrument. Det skal 
desuden ses i lyset af, at der er indgået aftaler med kommuner og regioner om øko-
nomien for 2014 og dermed om en stor del af det offentlige forbrug. Endvidere kan 
lempelser via det offentlige forbrug være vanskelige at holde midlertidige. En lem-
pelse via det offentlige forbrug risikerer dermed at påvirke det offentlige underskud 
i 2015, som allerede er tæt på EU’s-underskudsgrænse. 
 
Hertil kommer, at de planlagte offentlige investeringer og forbrugsudgifter i 2014 er 
høje både i et historisk perspektiv og i forhold til det holdbare 2020-niveau. Samlet 
skønnes udgifterne til forbrug og investeringer at udgøre ca. 29¼ pct. af (konjunk-
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turrenset) BNP i 2014. Det er højere end i samtlige år før finanskrisen og omtrent ¾ 
pct. af BNP højere end det holdbare 2020-niveau. 
 
DØR foretager ikke en vurdering af effekterne af deres finanspolitiske anbefaling og 
ej heller en vurdering af de risici, der er forbundet med en yderligere lempelse – 
herunder for at Danmark ikke kommer ud af EU-henstillingen.   
 
Hvis det forudsættes, at lempelsen gennemføres i form af en fremrykning af 2012-
skattereformens forøgede beskæftigelsesfradrag og højere topskattegrænse – sva-
rende til en umiddelbar budgetvirkning på ca. 5½ mia. kr. i 2014 og ca. 4½ mia. kr. i 
2015 (før tilbageløb) – vil effekten ifølge en ADAM-beregning være en reduktion af 
ledigheden på knap 1.000 personer i 2014 og ca. 1.500 personer i 2015, jf. notatet 
Mulige effekter af DØRs anbefaling om midlertidig finanspolitisk lempelse på 
www.fm.dk. Det svarer til, at DØRs skøn for bruttoledigheden i 2014 ikke vil være 
ca. 153.000 personer, men derimod ca. 152.000 personer, og tilsvarende ca. 150.000 
personer 2015 i stedet for 151.000. Der er også tale om forholdsvis beskedne effek-
ter på BNP og beskæftigelse, som skal holdes op mod eventuelle ulemper ved at 
lempe finanspolitikken yderligere. 
 
I Danmark Konvergensprogram 2013 udgør det faktiske offentligt underskud 2,9 
pct. af BNP i 2015 (mens DØR skønner et underskud på 2,6 pct. af BNP samme år). 
Hvis den anbefalede lempelse (som i ovenstående beregning) trækker med over i 
2015 er der således umiddelbart en forøget risiko for, at EU’s undergrænse for det 
faktiske underskud på 3 pct. af BNP vil blive overskredet. I givet fald vil Danmark 
næppe få ophævet sin EU-henstilling, hvilket indebærer en risiko for, at finanspoli-
tikken må strammes igen i 2015.  
 
Timingen af den foreslåede yderligere finanspolitiske lempelse i 2014 er i øvrigt 
sammenfaldende med, at væksten i dansk økonomi gradvist forventes at tiltage. 
DØR vurderer eksempelvis, at der er udsigt til en vækst i den indenlandske efter-
spørgsel på 1,9 pct. i 2014 uden lempelsen.  
 
Det kan tillige bemærkes, at pengepolitikken aktuelt er ekstraordinært lempelig, og 
at ECBs renter i de kommende år kan vise sig at ligge på den lave side i forhold til 
den danske økonomis behov, hvis kapacitetsudnyttelsen i euroområdet som helhed 
forbliver lavere end i Danmark en rum tid endnu. 
 
Finansministeriets samlede vurdering er derfor, at den planlagte finanspolitik i 2014 
allerede udnytter de muligheder for at understøtte den økonomiske aktivitet, der er 
til stede inden for ansvarlige finanspolitiske rammer. 
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Budgetlov og udgiftslofter 
I rapporten indgår et særskilt afsnit om de konkrete udgiftslofter for perioden 2014-
17, der blev vedtaget i Folketinget i juni. I tilknytning til budgetloven blev DØR 
således bedt om løbende at vurdere loftfastsættelsen og følge op på, om udgiftslof-
terne overholdes.  
 
DØRs overordnede vurdering er, at udgiftslofterne er fastlagt i overensstemmelse 
med de finanspolitiske målsætninger på mellemfristet sigt. Samtidig vurderer DØR, 
at de planlagte loftsstyrede udgifter ligger inden for de fastlagte lofter i 2014. Fi-
nansministeriet deler denne vurdering, som understøtter arbejdet med at implemen-
tere budgetloven og de 4-årige udgiftslofter. 
 
DØR anfører imidlertid, at loftfastsættelsen ikke er fuldt gennemsigtig, og at doku-
mentationen ikke er fuldstændig dækkende. Finansministeriet indgår naturligvis 
gerne i en dialog med DØR om at sikre den tilstrækkelige dokumentation med 
henblik på efterfølgende offentliggørelse. 
 
DØR påpeger desuden et manglende flerårigt perspektiv i sammensætningen af 
driftslofterne for stat, kommuner og regioner, idet hele udgiftsvæksten som ud-
gangspunkt er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter. Her finder Fi-
nansministeriet dog, at det er centralt, at aftalesystemet med årlige forhandlinger 
med KL og Danske Regioner understøttes, og at tilførslen af midler til kommuner 
og regioner skal ske ud fra en konkret vurdering.  
 
Finansministeriet deler DØRs opfattelse af, at midlertidige mindreudgifter ikke må 
omsættes til permanente merudgifter. Finansministeriet deler dog ikke DØRs tolk-
ning af budgetloven og lov om udgiftslofter for så vidt, at bufferen under delloftet 
for indkomstoverførsler vil kunne anvendes til nye diskretionære tiltag. Det fremgår 
således af bemærkningerne til lov om udgiftslofter, at bufferen er en udsvingsbuffer, 
der i sagens natur er øremærket midlertidige automatiske merudgifter, og derfor 
ikke kan anvendes til diskretionære tiltag.  
 
DØR påpeger, at lofterne skaber et øget behov for central koordinering, og at dette 
koordineringsansvar påhviler Finansministeriet og andre centrale organisationer. 
Budgetloven betoner imidlertid også den enkelte ministers ansvar for budgetover-
holdelsen på sit eget område, jf. budgetlovens § 13 om den forudgående udgiftskon-
trol.  
 
De ændrede regler om forbrug af opsparing understøtter netop denne balance. Mini-
steriernes muligheder for at videreføre midler er således uændrede. De ændrede 
regler om forbrug af opsparing gælder alene for ministerområdet som helhed og 
ikke på institutionsniveau. Samtidig har det enkelte ministerium som helhed fortsat 
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mulighed for at nettoforbruge af opsparing efter aftale med Finansministeriet, jf. 
Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i 2013.  
 
Erfaringer fra prøveåret 2013 viser, at det i vid udstrækning har været muligt at 
imødekomme ministeriernes ønsker om forbrug af opsparing i løbet af året. Finans-
ministeriet mener derfor ikke, at de ændrede regler om opsparing i praksis indebæ-
rer mikrolofter på hverken institutions- eller ministerområdeniveau, men at der er 
tale et samlet statsligt driftsloft. 
 
Med ændringerne i reglerne for opsparing er der således tilstræbt en afvejning af på 
den ene side at indhegne den budgetmæssige risiko ved fri adgang til forbrug af 
opsparing, og på den anden side at sikre incitamenter til hensigtsmæssig økonomisk 
adfærd samt skabe fleksibilitet og optimal udnyttelse af forbrugsmulighederne 
gennem central koordinering.  
 
I prøveåret 2013 har det i vid udstrækning været muligt for ministerierne at dispone-
re over opsparing. På baggrund af disse erfaringer er det således Finansministeriets 
forventning, at eventuelle incitamenter til ”benzinafbrænding” i ministerierne vil 
blive reduceret fremadrettet. 
 
Produktivitet 
Rapporten indeholder både et selvstændigt afsnit om produktivitet og værdiskabelse 
i lyset af Danmarks Statistiks revision af nationalregnskabets beskæftigelsestal i juni 
2013 samt et særskilt temakapitel om virksomheders beskæftigelse og produktivitet 
under opsving og i krisetider. 
 
Hvad angår beregninger af produktiviteten, omtaler DØR blandt andet den usikker-
hed, der er forbundet med opgørelsen af antal udførte arbejdstimer. Produktivitets-
kommissionen (PK) har tidligere bemærket, at nationalregnskabets (NR) timeopgø-
relser er baseret på forskellige kilder og opgørelsesmetoder, hvorfor det anbefales, 
at man ikke sammenligner timer fra NR på tværs af lande. PK har derfor foretaget 
en alternativ beregning baseret på arbejdskraftundersøgelser (AKU) tilbage fra 
2002, som er mere sammenlignelige på tværs af lande. På baggrund af denne opgø-
relsesmetode vurderer DØR, at Danmark har et lidt lavere produktivitetsniveau i 
2012 i forhold til OECDs opgørelse, men at ”Danmark også her ligger tæt på de 
niveauer, der ses hos de bedst placerede lande”.  
 
Hertil kan det bemærkes, at DØRs konklusion om, at ”analysen er robust over for 
brug af alternative timeniveauer” kun i mindre grad understøttes af analyserne. 
Således er forskellen mellem Danmark og landene med højest timeproduktivitet blot 
omkring 3 pct. i opgørelsen med NR-tal, mens forskellen er ca. 12 pct. i opgørelsen 
baseret på AKU-tal. 
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Det er Finansministeriets vurdering, at revisionen af nationalregnskabet ikke giver 
anledning til at ændre vurderingen af Danmarks produktivitetsudfordring. Hertil er 
landesammenligninger af niveauer for timeproduktiviteten for usikre, hvilket også 
indikeres af DØRs analyse.  
 
Det særskilte temakapitel indeholder en række interessante analyser, der blandt 
andet peger i retning af en sund virksomhedsdynamik hen over konjunkturudsvin-
gene, og at omallokeringen af arbejdskraft har bidraget til at fremme produktivite-
ten. Det anføres i den sammenhæng, at der ikke er belæg for, at særlige grupper af 
virksomheder har behov for støtte eller regulering med henblik på at forbedre omal-
lokeringen af arbejdskraft. 
 
 
Kommunale organisationer 
 
Seniorjobordning bør ændres 
Vismændene kritiserer seniorjobordningen, fordi ordningen indebærer, at de ældre 
lediges incitament til at søge ordinær ustøttet beskæftigelse reduceres.  
 
Da der har været og fortsat kan komme en meget betydelig tilgang til seniorjobord-
ningen foreslår vismændene, at ordningen tages op til overvejelse. 
 
KL er enig med vismændene i, at der er meget, som taler for at revurdere seniorjo-
bordningen. Det er en stor udfordring at finde job til de mange seniorer, når de skal 
have job på ordinære vilkår og til overenskomstmæssig løn, samtidig med at der 
skal være tale om merbeskæftigelse på arbejdspladsen.  
 
Den kommunale sektor skal ligesom den øvrige offentlige sektor fortsætte med at 
effektivisere i de kommende år. I den forbindelse er det uhensigtsmæssigt, at fleksi-
biliteten i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indskrænkes på 
grund af seniorjobordningen. KL finder det derfor nødvendigt, at forholde sig poli-
tisk til seniorjobordningen, herunder bør det overvejes at lade staten, regionerne og 
de private arbejdsgivere tage et medansvar for at tilvejebringe de nødvendige se-
niorjob. 
 
Flerårige sigtepunkter 
Formandskabet har analyseret udgiftslofterne, og fundet frem til at implementerin-
gen af udgiftslofterne fører til mikrolofter og reserveopbygning, som begrænser 
institutionernes mulighed for at spare op og forbruge af de opsparede midler efter-
følgende.  
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KL har i flere omgange kritiseret udgiftslofternes og sanktionernes et-årige fokus, 
netop fordi de begrænser en ellers sund økonomistyringstankegang og prioritering. 
Det er glædeligt, at både Produktivitetskommissionen og vismændene deler denne 
holdning og forslår justeringer af udgiftsstyringen, således at der skabes større flek-
sibilitet for kommunerne indenfor de 4-årige udgiftslofter. 
 
Finanspolitik 
KL finder det interessant, at vismændene i lyset af konjunkturerne og de sunde 
offentlige finanser foreslår, at finanspolitikken bør lempes på den korte bane med 5 
mia. kr.  
 
Kommunerne har således de seneste tre uger barberet over 1 mia. kr. af anlægsbud-
getterne af hensyn til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. 
 
Kommunerne har fortsat et stort investeringsbehov, dels med henblik på at sikre 
moderne rammer om den borgernære service, dels med henblik på at effektivisere 
driften og endeligt med henblik på at satse på udvikling af flere velfærdsteknologi-
ske løsninger. Derfor ville det være fornuftigt med sigtelinjer for de kommunale 
anlægsbudgetter også i årene frem, så kommunerne kan planlægge inden for disse, 
og undgå de uheldige effekter, som følger af en stop-go politik. 
 
Afslutningsvis er det glædeligt, at der er tegn på at den langvarige stilstand i dansk 
økonomi er ved at vende, og at dansk produktivitet har udviklet sig positivt på det 
sidste. 
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Skønnet på BNP-væksten i formandskabets konjunkturvurdering, der rækker frem 
til og med 2015, er stort set på linje med Nationalbankens prognose, dog med en 
stærkere vækst sidst i perioden. Formandskabet vurderer det aktuelle produktions-
gab til knap 4 pct. af BNP. Ved prognoseperiodens udløb i 2015 vil der være et gab 
på lidt mere end 2 pct. af BNP, dvs. en betydelig indsnævring af gabet igennem 
perioden. Beskæftigelsen vurderes at ligge ca. 100.000 personer under det normale. 
Det er højere end Nationalbankens skøn. 
 
Til spørgsmålet om hvorvidt finanspolitikken skal lempes, er det centralt, om den 
importerede rente er for høj til den danske konjunktursituation, hvor stor en ledig 
kapacitet der er på arbejdsmarkedet, og om der er plads inden for de finanspolitiske 
rammer.  
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I synet på drivkræfterne i økonomien spiller det ind, at renteniveauet er meget lavt 
og har været det i nogen tid. Med fastkurspolitikken importerer Danmark sit rente-
niveau udefra. ECB fastsætter renten ud fra den økonomiske situation i hele euro-
området, og den aktuelle rente er lav set i forhold til den danske konjunktursituation, 
der er stærkere end euroområdets.  
 
Som formandskabet pointerer, har den private sektor over de seneste år opbygget et 
historisk stort opsparingsoverskud, der er nået op på 10 pct. af BNP svarende til 180 
mia. kr. Det er penge, der løbende bliver tjent, men ikke forbrugt eller investeret. 
Blot en delvis normalisering af opsparingsoverskuddet rummer dermed en betydelig 
efterspørgselsstimulans.  
 
Det store opsparingsoverskud har ført til formueopbygning, og Danmark har på 
relativt få år opbygget en udlandsformue på knap 40 pct. af BNP. Større privat 
efterspørgsel kan dermed komme fra både tjente og opsparede penge. Så længe 
priserne på huse og ejendomme var faldende, var der imidlertid en kraftig modgå-
ende effekt på husholdningernes formuer. Nu er huspriserne begyndt at stige igen. 
At en vending i den private efterspørgsel har trukket ud, bør ikke læses som et tegn 
på, at der skal gøres noget ekstraordinært for at få den i gang, snarere at der er sparet 
mere op som drivkraft for en kommende fremgang.  
 
Hertil kommer det noget oversete forhold, at den samlede kredit til både hushold-
ninger og virksomheder ikke er faldet i de sidste 5-6 år, selv om den høje opsparing 
måtte forventes at reducere behovet for kredit og på trods af diskussionen om kre-
ditklemme. 
 
Der synes enighed om et strukturelt niveau for nettoledigheden på ca. 3 1/2 pct., 
hvilket er lavt i både historisk og international sammenhæng. Det rummer kun plads 
til et fald i ledigheden, der ikke overstiger 15-20.000 personer, før situationen på 
arbejdsmarkedet er normaliseret. Falder ledigheden derudover, vil presset på ar-
bejdsmarkedet stige. Det er derfor særligt vigtigt, hvor stor fleksibilitet der er i 
arbejdsstyrken, og hvornår i et konjunkturforløb der kan forventes stigninger i ar-
bejdsstyrken. 
 
Formandskabet skønner, at beskæftigelsen stiger med 12.000 og 16.000 personer i 
henholdsvis 2014 og 2015. Det forudsættes at konjunkturfremgangen i sig selv 
løfter arbejdsstyrken på kort sigt, så den øgede beskæftigelse næsten udelukkende 
kommer fra en udvidelse af arbejdsstyrken med 15.000 personer i hvert af de to år, 
mens ledigheden forbliver stort set uændret.  
 
Normalt er stigningen i arbejdsstyrken mindre - og kommer senere - end faldet i 
ledigheden under et opsving. Dagpengereformen kan have medført, at lidt flere end 
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normalt uden for arbejdsstyrken kan være til rådighed ved bedre beskæftigelsesmu-
ligheder. Alligevel synes skønnet om en kraftig udvidelse af arbejdsstyrken tidligt i 
et opsving optimistisk. 
 
Typisk kommer stigningen i arbejdsstyrken sent i et opsving og først efter, at ledig-
heden er faldet markant, og arbejdsmarkedet er strammet til. Det var også tilfældet 
under den seneste overophedning af økonomien. I den første fase af overophednin-
gen faldt ledigheden betydeligt, og arbejdsstyrken steg kun i begrænset omfang. 
Først under den sidste fase af overophedningen steg arbejdsstyrken for alvor, ikke 
mindst som følge af (midlertidig) tilgang fra studerende og udenlandsk arbejdskraft. 
Uden denne tilgang havde overophedningen og lønpresset været endnu kraftigere, 
men det forekommer ikke realistisk, at dette kan gentages i en balanceret konjunk-
turfremgang, og før arbejdsmarkedet strammer til.  
 
Der blev gennemført store finanspolitiske lempelser i årene 2009-10. I 2011-13 har 
der som planlagt været en delvis udfasning af disse lempelser. Det er en god inve-
stering i troværdighed at leve op til sine finanspolitiske planer, og der skal således 
være meget vægtige grunde til at foretage afvigelser. Udfasningen af lempelserne 
har i nogen grad dæmpet væksten i 2011-13. Denne dæmpende effekt holder imid-
lertid op i 2014.  
 
Samlet er der ikke grundlag for diskretionære lempelser i finanspolitikken. Der er 
udsigt til, at produktionsgabet lukkes gradvis de kommende år.  Dermed løbes kon-
junkturmæssigt en risiko for, at timingen af en finanspolitisk lempelse bliver forkert, 
så finanspolitikken kommer til at skubbe yderligere til en konjunktur, som allerede 
er på vej op.  Der er ikke plads inden for de finanspolitiske rammer, når der anlæg-
ges et almindeligt forsigtighedshensyn.  
 
Der er efter Nationalbankens mening hverken behov for eller plads til finanspoliti-
ske lempelser ud over det, som allerede ligger i finanslovsforslaget. Regeringen 
skønner denne lempelse til 0,2 pct. af BNP. 
 
 
Dansk Arbejdsgiverforening 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Kapitlet indeholder en lang række interessante analyser, herunder undersøgelser af 
de lediges jobsøgning og betydningen af den afkortede dagpengeperiode.  
 
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er imidlertid ærgerlige over, at Formandskabet 
heller ikke i denne rapport forholder sig til, hvordan der bliver skabt vækst og vel-
stand i Danmark. Ifølge OECD’s prognoser risikerer Danmark at tabe terræn i for-
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hold til vores nærmeste naboer Tyskland og Sverige, og der er overhængende risiko 
for, at Danmark bliver et af de lande, hvor det er sværest at skabe vækst i den priva-
te sektor. 
 
Rapportens analyser indikerer, at produktivitetsudviklingen har været mindre slem 
end først antaget. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at de statistiske 
justeringer i opgørelsen af vores arbejdstid - som justeringen dækker over - desvær-
re ikke gør Danmark til et rigere land, og at fremtidsudsigterne ikke lysner af denne 
grund.     
 
Der er derfor fortsat behov for at gå videre ad reformsporet, hvis Danmark igen skal 
være blandt de rigeste lande. Der skal gennemføres ambitiøse arbejdsmarkedsrefor-
mer, som rykker flere af de 1 million offentlige forsørgede - der fortsat er - over i 
private job. Samtidigt er det nødvendigt at se på, hvordan antallet af offentlige 
ansatte mindskes, og hvordan Danmark kan tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft 
fra udlandet.    
 
Netop arbejdsmarkedsreformer kan være med til at øge den geografiske mobilitet 
blandt ledige og beskæftigede. I visse kommuner er op mod hver tredje i den ar-
bejdsdygtige alder offentligt forsørgede og til trods for en høj andel af ledige unge, 
kan virksomhederne – også i disse landsdele - have svært ved at tiltrække ansøgere. 
Stillingerne bliver derfor ofte besat af udenlandske medarbejdere.  
 
Ligesom rapporten fra foråret understreger denne rapport, at dagpengereformen 
virker, da den får ledige til at søge bredere og mere intenst, hvilket får dem hurtigere 
tilbage i job. Formandskabet peger således også på, at de seneste fald i bruttoledig-
heden skal tilskrives dagpengereformen. Samtidigt bemærker Formandskabet, at 
dagpengereformen kunne have haft endnu større effekt, hvis politikerne ikke havde 
gennemført de midlertidige forlængelsesordninger  
 
Formandskabets analyser bekræfter endvidere DA’s analyser, der viser, at ledige i 
høj grad finder job via de samme kanaler som de beskæftigede, dvs. via netværk og 
jobannoncer.  DA finder det tankevækkende, at langt de fleste ledige, som er ved at 
opbruge deres dagpengeret, ikke har oplevet en særlig indsats fra a-kasserne.  
 
DA er helt på linje med Formandskabet, som klart og tydeligt anbefaler, at seniorjo-
bordningen bliver afskaffet. Tilgangen til ordningen er eksploderet, og DA finder, at 
det er helt uholdbart, at antallet af ikke-efterspurgte offentligt ansatte herigennem 
øges. 
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Virksomheders beskæftigelse og produktivitet 
Kapitlet giver ny viden om dynamikken i jobskabelser og -nedlæggelser. DA finder, 
at analyserne med fordel kunne udvides med undersøgelser af de store geografiske 
forskelle i mobiliteten blandt beskæftigede og ledige. Dette er ikke mindst interes-
sant med henblik på at få klarlagt, hvor og hvordan væksten bliver skabt i Danmark.  
 
De betydelige bevægelser i medarbejdere mellem virksomhederne - som især er sket 
i kølvandet på krisen - har bidraget positivt til produktivitetsudviklingen. Baggrun-
den for dette er et fleksibelt dansk arbejdsmarked. Rapportens resultater understre-
ger dermed, hvor vigtigt det er, at virksomhederne har de bedste muligheder for at 
tiltrække ny arbejdskraft. DA deler derfor også Formandskabets budskab om, at 
analyserne ikke peger på et behov for flere offentlige støtteordninger eller regule-
ring af særlige virksomheder eller brancher. 
 
 
Dansk Byggeri 
 
Kapitel 1: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Danmark er fortsat præget af en situation, hvor produktionen og beskæftigelsen er 
markant under trend-niveauet. Vismændene konstaterer, at der er plads til en finans-
politisk lempelse, mens vi venter på, at husholdningerne og virksomhederne gen-
vinder tilliden til den fremtidige økonomiske situation. 
 
Dansk Byggeri mener, at en eventuel finanspolitisk lempelse i givet fald skal ske på 
en sådan måde, at den private del af økonomien øges. En lempelse kunne ske ved, at 
man gennemfører investeringer, der har et positivt samfundsøkonomisk afkast og 
som på længere sigt understøtter væksten i den private del af økonomien. Den kunne 
også ske ved at fremrykke de skattelettelser, der allerede er vedtaget som en del af 
forårets vækstpakker. Ifølge Dansk Byggeri vil der ad denne kanal kunne fremryk-
kes for 4 mia. kr. Hertil kommer, at der eventuelt også kan fremrykkes allerede 
vedtagne personskattelettelser fra skattereformen i 2012. 
 
Formandskabet forventer, at der i 2015-2020 vil blive en gennemsnitlig årlig vækst i 
BNP på 2,4 % og en gennemsnitlig årlig vækst i det private forbrug på 3,0 % samt 
en gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på 26.000 personer.  
 
I lyset af, at OECD vurderer, at den potentielle årlige vækst i Danmark vil blive 1,0 
% i gennemsnit i perioden 2012-2017 og 1,8 % i perioden 2018-2030, er formand-
skabets vurdering af væksten i dansk økonomi i 2015-2020 ganske optimistisk. 
Dansk Byggeri vurderer, at en årlig vækst i BNP på ca. 1,5 % om året frem mod 
2020 er mere realistisk. 
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Formandskabet skriver, at udlånsrenterne til erhverv er lavere end i 2005. Ifølge 
redegørelserne om kreditmulighederne fra Erhvervs- og Vækstministeriet er Dan-
mark det land i EU, hvor små- og mellemstore virksomheder betaler størst overpris 
for nye lån eller udvidelse af eksisterende lån. Det fremgår også af redegørelserne, 
at den faktisk gennemsnitlige rentesats for små ny udlån, dvs. mindre end 1 mio. 
euro, i perioden 2009-2013 har svinget mellem 4 % og 5 % p.a., hvilket er marginalt 
højere end i 2005. 
 
Formandskabet nævner, at den eksterne kreditgivning til virksomhederne er faldet 
med 10 % fra 2010 til 2013. Faldet bekræfter Dansk Byggeris diagnose af en ”ny 
normaltilstand” i kreditgivningen til erhvervslivet. 
 
Formandskabet er modstander af statsgaranti på det nye marked for puljede-
erhvervsobligationer og mener, at det skal ske på 100 % markedsvilkår. Dansk 
Byggeri er ikke enig. Hvis det nye marked skal blive en succes, vil det kræve, at 
staten tager et medansvar som fødselshjælper og medgarantistiller i en begrænset 
periode. Det vil sige, at der på forhånd er fastlagt en exit-strategi.  
 
Det fremgår af diskussionsoplægget, at dagpengereformen virker efter hensigten, da 
der er en stor stigning i den andel, der selv finder job, når dagpengeperioden nærmer 
sig sit udløb. Dansk Byggeri deler denne vurdering. 
 
Vurderingen af finanspolitikkens aktivitetsvirkning kan variere mellem de forskelli-
ge myndigheder. Dansk Byggeri støtter formandskabets synspunkt om behov for et 
objektivt metodegrundlag, hvor alle aktiviteter medregnes systematisk på løbende 
basis for at sikre konsistens i beregningen.  
 
Formandskabet problematiserer, at der ikke er noget flerårigt perspektiv for kom-
muner og regioners udgiftslofter. Dansk Byggeri efterlyser også et flerårigt perspek-
tiv for de offentlige anlægsinvesteringer. Det vil kunne medføre en mere hensigts-
mæssig planlægning, så vi opnår både større aktivitetsmæssig stabilitet over en 
flerårig periode og bedre sæsonudjævning i det enkelte år. 
 
Dansk Byggeri er enig med formandskabet i, at store offentlige investeringer er et 
godt modcyklisk redskab under en langvarig lavkonjunktur ud over, at projekterne i 
sig selv understøtter samfundets mulighed for at skabe vækst og velstand blandt 
andet i form af bedre fysiske rammer og bedre mobilitet. Hvis man tilmed investerer 
under en lavkonjunktur, vil man opnå en ekstra gevinst ved de lavere omkostninger 
som følge af ledig kapacitet.   
 
I diskussionsoplægget er der spændende og relevant empirisk dokumentation for, at 
store anlægsinvesteringer typisk har størst beskæftigelsesmæssigt gennemslag 2-5 år 
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efter det tidspunkt, hvor projekterne bliver besluttet. Det er på den baggrund, at 
formandskabet konstaterer, at store offentlige investeringer er bedst egnede som 
modcyklisk redskab underen langvarig lavkonjunktur. 
 
Dansk Byggeri deler den opfattelse, men det er som bekendt et problem, at man ikke 
på forhånd kender varigheden af en lavkonjunktur. Til gengæld må den aktuelle 
krise med en varighed på foreløbig 5 år og med et negativt output gab på ca. 4 % af 
BNP falde ind under den kategori, hvor store infrastrukturprojekter er velegnede 
som modcyklisk konjunkturredskab.     
 
Dansk Byggeri ønsker ligesom formandskabet, at der bliver skabt et samlet overblik 
over udviklingen i de offentlige investeringer, der er igangsat eller besluttet, herun-
der projekter i offentlige selskaber og offentligt kontrollerede institutioner som for 
eksempel metrobyggeri og Landsbyggefondens aktiviteter. 
 
Et samlet overblik vil blandt andet kunne styrke mulighederne for at sikre kompe-
tencer på det danske arbejdsmarked og vil også kunne styrke virksomhederne i den 
strategiske planlægning. 
 
Vi kan ikke tilslutte os formandskabets anbefaling om, at Danmark udelukkende 
skal binde reduktionen af udledning af drivhusgas op på det europæiske kvotesy-
stem. Vi mener heller ikke, at den eneste mulighed for at reducere den kvoteomfat-
tede udledning er ved opkøb og destruering af kvoter. Overskuddet af kvoter har 
reelt medført et kollaps af kvotesystemet. Det skyldes, at en markedsmodel, hvor 
der er fastlagt et fast udbud af kvoter, som ikke bliver reguleret i forhold til efter-
spørgslen, ikke er et funktionelt redskab til at opnå reduktioner af drivhusgasser.  
 
Dansk Byggeri er derfor ikke enig med formandskabet om, at kvotesystemet i dets 
nuværende form er en effektiv måde til at regulere udledningen af drivhusgasser. Vi 
mener, at der et behov for markante ændringer i kvotesystemet for at opnå de natio-
nale og europæiske mål. 
 
Kapitel 2: Virksomhedernes beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise 
Ifølge diskussionsoplægget kan manglende kredithave betydning for det store fald i 
nettojobskabelsen for små, unge virksomheder under krisen sammenlignet med de 
større og ældre virksomheder, men effekten af kreditbegrænsninger er desværre ikke 
nærmere undersøgt. Dansk Byggeri mener, at adgangen til kredit er helt afgørende 
for den fremtidige vækst i det private erhvervsliv.  
 
Før opsvinget var der ingen nævneværdige reallokeringer af arbejdskraft fra lavt-
lønnede virksomheder til højtlønnede virksomheder. Under opsvinget havde de 
højtlønnede virksomheder imidlertid størst jobskabelse, og under det efterfølgende 
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økonomiske tilbageslag havde de lavtlønnede virksomheder derimod det største 
beskæftigelsesfald. 
 
Samlet set har konjunkturudsvingene således skabt forskydninger mod de højtløn-
nede virksomheder, dvs. virksomheder med en højere produktivitet. Det tolker 
Dansk Byggeri som udtryk for, at det ikke kan se helt galt ud med Danmarks inter-
nationale konkurrenceevne.   
 
Formandskabet advarer mod offentlig indgriben i forhold til forskydninger mellem 
brancher og virksomhedstyper under op- og nedgangsperioder i samfundsøkonomi-
en. Dansk Byggeri er enig. Erhvervspolitik bør hverken favorisere ”vindere” eller 
”tabere” med selektive særbegunstigelser, da det er det øvrige erhvervsliv, der 
kommer til at betale. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Formandskabets konjunkturvurdering er i store træk på linje med LO’s vurdering. 
Der er udsigt til en bedring i økonomien fra 2. halvår, og væksten ventes at tiltage 
de kommende år.  
 
Selv med udsigt til begyndende fremgang forudser formandskabet dog stadig, at 
økonomien først er i ligevægt hen mod 2020. Produktionen vurderes at være næsten 
4 pct. lavere i øjeblikket, end det strukturelle niveau, og beskæftigelsen knap 
100.000 personer lavere. Det er et meget større outputgab og beskæftigelsesgab end 
i Nationalbankens vurdering. LO deler formandskabets vurdering af, at potentialet 
for vækst er højt.  
 
På baggrund af en analyse af udviklingen i erhvervsinvesteringerne konkluderer 
formandskabet, at det ikke tyder på, at der er en decideret dansk investeringskrise. 
Det er også en konklusion, der understøttes af Produktivitetskommissionen. LO er 
enig i den betragtning. 
 
Forventningerne til beskæftigelse og arbejdsløshed er ændret, specielt for 2013. 
Efter justeringerne er forventningerne langt hen ad vejen på linje med LO’s. 
 
Produktivitet og værdiskabelse 
Formandskabet har analyseret effekten på værdiskabelsen. Konklusionen er, at 
Danmark ligger på et internationalt gennemsnit, når det gælder udviklingen i vær-
diskabelsen pr. time siden midten af 90’erne. Derudover ligger Danmark i toppen, 
når niveauet for værdiskabelse pr. time i 2012 sammenlignes på tværs af en række 
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lande. LO glæder sig over disse nye konklusioner, der viser, at Danmark også på 
dette område klarer sig godt i internationale sammenligninger. 
 
Offentlige finanser og budgetlov 
Formandskabet understreger endnu en gang, at Danmark har sunde offentlige finan-
ser. Herunder at EU-henstillingen er opfyldt, at den strukturelle offentlige saldo 
opfylder budgetloven, og at Danmark har holdbare offentlige finanser. 
 
Formandskabet gør opmærksom på den betydelige usikkerhed, der er tilknyttet 
opgørelsen af det strukturelle underskud, som ifølge budgetloven ikke må over-
skride ½ pct. af BNP. LO er enig i, at opgørelsen er usikker, og mener desuden, at 
grænsen i budgetloven bør følge EU’s mellemfristede mål på ¾ pct. af BNP. Det er 
hensigtsmæssigt, at man har et mål for finanspolitikken. Men usikkerheden bør 
indebære, at fortolkningen er fleksibel. Det ligger da også allerede nu i budgetloven, 
hvor der faktisk opereres med en fleksibilitet på ½ pct.point. Det glemmes ofte i den 
økonomisk-politiske debat. 
 
Formandskabet fremhæver, at indførelsen af sanktioner har stoppet tendensen til 
udgiftsskred i kommunerne. Det er dog mærkværdigt, at de slet ikke problematiserer 
det resulterende væsentlige underforbrug i 2011 og 2012, som har reduceret den 
økonomiske aktivitet midt i en krisetid. LO finder det stærkt problematisk, og så 
gerne en suspension eller lempelse af sanktionerne over for kommunerne i den 
nuværende lavkonjunktur. 
 
Akut-ledige 
Formandskabet viser endnu en gang, at dagpengereformen i deres optik har virket. 
Det skal forstås på den måde, at den har øget afgangen fra arbejdsløshed, særligt 
frem mod tidspunktet for udløb af dagpengeperioden. Det er ikke en overraskelse, at 
dagpengereformen har haft den effekt. 
 
Formandskabet nævner som noget nyt, at der bør ske en afvejning mellem øget be-
skæftigelse og et finmasket sikkerhedsnet. 
 
Analysen er dog fortsat ubalanceret, idet formandskabet kun forholder sig til den 
øgede afgang fra arbejdsløshed, og ikke til konsekvenserne ved at have et hullet 
sikkerhedsnet. Det vil blandt andet sige konsekvenser i form af en langsommere 
konjunkturstabilisering og på langt sigt påvirkningen af hele flexicurity-systemet. 
Derudover forholder de sig ikke nærmere til det væsentlige antal personer, der 
allerede har mistet dagpengeretten som følge af reformen, samt den fortsat betydeli-
ge gruppe, som løbende mister dagpengeretten. I den seneste måned i analysen er 
der et udfald på 590 personer pr. uge. Det er et alt for højt tal. 
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I rapporten præsenteres også resultater fra en spørgeskemaundersøgelse af 2.300 
akutledige. Her fremgår det bl.a., at jobsøgningen er ganske intensiv. Således har 
næsten 70 pct. søgt mere end 10 job den seneste måned. Det viser, at de arbejdsløse 
ikke er dovne. 
 
Aktuel økonomisk politik 
Formandskabet anbefaler en lempelse af finanspolitikken i 2014. Man anser en 
finanspolitisk lempelse på omkring 5 mia. kr. for muligt selv inden for budgetlovens 
grænse med et strukturelt underskud på maksimalt ½ pct. af BNP. Der er meget 
ledig plads i økonomien, og en manglende realisering af dette potentiale kan give 
omkostninger på længere sigt gennem en lavere strukturel arbejdsstyrke. 
 
Formandskabet advarer mod gentagne forlængelser af ydelsesperioden for arbejds-
løse, som det senest er sket med aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, da 
det kan skabe forventning om fremtidige udvidelser og derigennem ændre adfærden. 
Kritikken er ubalanceret, da årsagen til udvidelserne – nemlig den brutale indfasning 
af dagpengereformen – slet ikke problematiseres. 
 
Formandskabet anbefaler at afskaffe eller begrænse seniorjobordningen blandt andet 
som følge af, at antallet af personer på ordningen er steget markant i 2013. 
 
LO kan ikke støtte dette forslag. Stigningen i brugen af seniorjobordningen er en 
konsekvens af dagpengereformen, og har sikret mange langtidsarbejdsløse ældre i 
foråret 2013. Dertil kommer, at ordningen allerede er blevet begrænset, da udvi-
delsen i målgruppen i 1. halvår 2013 er udløbet, og personer, der opbruger dag-
pengeretten fra 2014, først skal modtage arbejdsmarkedsydelse, før de kan overgå til 
seniorjob. Det betyder, at tilgangen allerede nu er reduceret væsentligt. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  
Dansk Metal deler vismændenes vurdering af, at væksten i dansk økonomi vil være 
forholdsvis lav i år, men at der er et stort vækstpotentiale i lyset af virksomhedernes 
store opsparingsoverskud. 
 
Vismændene forventer en meget langsom normalisering af konjunkturerne, og det 
betyder, at produktionen først vil blive bragt op på sit potentielle niveau hen mod 
2020. Dansk økonomi er tilmed blandt de mest solide i EU, og Vismændene finder 
selv, at regeringen fører en holdbar finanspolitik. Metal deler derfor fuldt ud vis-
mændenes anbefaling om, at regeringen bør stimulere økonomien yderligere inden 
for rammerne af EU-henstillingen for at hjælpe det spirende opsving på vej. 
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Vismændene konkluderer, at investeringsvinduet har øget væksten med 0,2 pct. 
point i 2012 og vil øge væksten med 0,1 pct. point i 2013. Den mærkbare effekt 
betyder ifølge vismændene, at ordningens ophør vil reducere væksten med 0,3 pct. 
point i 2014. Metal er lige som vismændene meget positive over for investerings-
vinduet, da det trækker flere investeringer med sig til gavn for jobskabelse og pro-
duktivitet. Metal undrer sig derfor over, at vismændene ikke som i forårets rapport 
konkret anbefaler at forlænge investeringsvinduet som et af redskaberne i den fore-
slåede lempelse af finanspolitikken. 
 
Selvom der er masser af ledige hænder, oplever Metal desværre, at det er svært at 
finde den fornødne kvalificerede arbejdskraft på udvalgte områder. Der er derfor 
akut behov for at løsne det stramme greb om brugen af 6 ugers selvvalgt uddannelse 
og i stedet åbne for deltagelse i jobrettede kurser. Det gælder fx svejse- og CNC-
kurser. 
 
Vismændene konkluderede i forårets rapport, at de danske virksomheder har en 
neutral til god konkurrenceevne. Det var nye toner, som også var helt i tråd med 
konklusionerne i Produktivitetskommissionens analyserapport fra april. 
 
Metal vil derfor også kvittere for, at vismændene denne gang er fulgt op med en 
grundig analyse af investeringerne. Flere har nemlig forsøgt at tegne et billede af, at 
vi har en investeringskrise i Danmark på grund af dårlig konkurrenceevne. 
 
Metal er meget tilfreds med, at vismændene ikke kan genkende det billede. Metal er 
helt enig med vismændene i, at virksomhedernes tilbageholdenhed med at investere 
langt overvejende skal ses i lyset af den generelt svage efterspørgsel. 
 
En analyse i Nationalbankens Kvartalsoversigt 1. kvartal 2013 viser klart, at inve-
steringer i danske virksomheder er forbundet med solide afkast. Nationalbankens 
analyse viser, at afkastet af direkte investeringer i Danmark ligger på samme niveau 
som tilsvarende investeringer i udlandet i perioden 2005-2011, når der tages højde 
for medicinalvirksomhedernes afkast. Det understreger, at danske virksomheder 
generelt er konkurrencedygtige. 
 
Metal kvitterer for analyserne af effekten på værdiskabelsen. Analyserne dokumen-
terer tydeligt, at Danmark er med i toppen i internationale sammenligninger af 
værdiskabelsen. Metal deler også fuldt ud vismændenes konklusion om, at revisio-
nen af den danske timeindsats og de seneste års udvikling bidrager til at skabe bedre 
overensstemmelse mellem de generelt gode danske rammevilkår og produktivitets-
niveauet i Danmark 
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Vismændene gør opmærksom på den betydelige usikkerhed, der er forbundet med at 
opgøre det strukturelle underskud på den offentlige saldo, som ifølge budgetloven 
ikke må overskride ½ pct. af BNP. Metaldeler fuldt ud denne vurdering. Metal 
mener ydermere, at grænsen i budgetloven bør følge EU’s mellemfristede mål på ¾ 
pct. af BNP. 
 
Metal vil gerne kvittere for analysen af virkningerne af den kortere dagpenge-
periode, som meget klart illustrerer de politiske valg, som forkortelsen af dagpenge-
perioden indebærer. Det var netop denne problematik, som Metal i forbindelse med 
diskussionen af forårets rapport efterlyste, at vismændene forholdte sig til. 
 
Vismændenes analyse viser som ventet, at en dagpengeperiode på to år betyder 
færre ledige efter to år sammenlignet med en situation, hvor dagpengeperioden er 
fire år. Det skyldes, at afgangen fra ledighed stiger i ugerne op til dagpengeudløb. 
Det er der ikke noget underligt i. Det er som forventet, at de – der kan – flytter sig, 
inden pisken rammer. 
 
Analysen dokumenterer imidlertid også, at den større afgang de to første år ikke 
opvejer, at en markant større andel af de ledige med den toårige dagpengeperiode 
mister dagpengeretten end ledige med en dagpengeperiode på fire år. 
Konklusionen er med andre ord klar. Forkortelsen af dagpengeperioden virker. Flere 
kommer i beskæftigelse hurtigere, men endnu flere mister dagpengeretten. Tallene 
taler sit tydelige sprog: 23.000 ledige mistede dagpengeretten i 1. halvår 2013. 
 
Metal mener ikke, at det er acceptabelt, at den økonomiske tryghed på arbejdsmar-
kedet på den måde sættes over styr. Efter Metals opfattelse vil utrygheden sætte sig 
spor i et mindre fleksibelt arbejdsmarked og større usikkerhed i de danske hjem. 
Derfor foreslår Metal en væsentlig sænkning af beskæftigelseskravet for at genop-
tjene retten til dagpenge, således at det bliver muligt for de mange flere arbejdsløse, 
der nu mister deres dagpengeret, at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet 
med en rimelig økonomisk sikring. 
 
Vismændene foreslår seniorjobordningen afskaffet. Det kan Metal ikke støtte. Vis-
mændenes begrunder sit forslag med, at tilgangen til ordningen har vist sig at være 
større end forventet. Seniorjobordningen blev indført, da man afskaffede de 55-59-
åriges ret til forlængede dagpenge. Baggrunden for reglen var, at ældre ledige havde 
større risiko end andre ledige for at miste dagpengeretten. Særreglen gjorde, at 55-
59-årige kunne bevare retten til efterløn.  
 
Erfaringerne med indførelsen af den toårige dagpengeperiode bekræfter behovet for 
seniorjob, når det viser sig, at de over 55-årige udgør en uforholdsmæssig stor del af 
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de arbejdsløse, der har mistet deres dagpengeret. I Metal udgør de over 55-årige 27 
pct.   
 
Metal mener, at den situation, at 3.000 helårspersoner skønnes at få brug for senior-
jobordningen i 2013, dokumenterer behovet for ordningen. Alternativet er jo, at de 
mister retten til den efterløn, de har indbetalt til i årevis og helt berettiget har en 
forventning om at kunne få. 
 
Virksomhedernes beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise 
Vismændene har udarbejdet spændende analyser om arbejdskraftens mobilitet. 
Analyserne viser ikke overraskende, at det danske arbejdsmarked er forbundet med 
en høj grad af mobilitet. 
 
Vismændene konstaterer, at reallokeringen af arbejdskraft fungerer hensigtsmæs-
sigt, og på den baggrund mener vismændene ikke, at der er basis for offentlig ind-
griben med henblik på at forbedre reallokeringen af arbejdskraft. 
 
Metal mener ikke, at vismændene kan konkludere så håndfast ud fra sine analyser. 
Metal savner især en diskussion af to temaer. For det første hvordan den høje mobi-
litet påvirker efteruddannelse på jobbet. Høj mobilitet kan være problematisk, da det 
givetvis indebærer, at virksomheder vil være mindre tilbøjelige til at efteruddanne 
deres ansatte, når der er en høj risiko for, at de ansatte forlader jobbet. 
 
For det andet hvordan adgangen til kapital påvirker udviklingen af højvækstvirk-
somheder. Vismændene finder, at servicevirksomheder i højere gradindgår i katego-
rien af højvækstvirksomheder. Vismændene mener, at det formentlig skal ses i lyset 
af, at anvendelsen af kapital er relativt lav, og det derfor er lettere at udvide beskæf-
tigelsen markant på kort tid. Udviklingen af mere kapitaltunge højvækstvirksomhe-
der kan derfor formodes at være ekstra sårbare ved konjunkturudsving. Det vil ofte 
være virksomheder inden for industrien. 
 
 
3F 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
3F er enig med formandskabet i, at dansk økonomi er i bedring, men at beskæftigel-
sen ligger langt under det strukturelle niveau. I lyset af den langsomme genopret-
ning af dansk økonomi, er 3F enig med Formandskabet i, at regeringen kan og bør 
føre en mere ekspansiv finanspolitik, og at det kan lade sig gøre uden at sætte tro-
værdigheden til dansk økonomi på spil. Som minimum bør regeringen sørge for at 
bruge de midler, der er afsat i de offentlige budgetter, så vi ikke som tidligere ople-
ver en utilsigtet stramning af den økonomiske politik. 3F er enig med Formandska-
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bet i det hensigtsmæssige i at have investeringsplaner for offentlige investeringer, 
men mener at offentlige investeringer er et godt redskab under kortvarige konjunk-
turtilbageslag, da f.eks. mange renoveringsopgaver kan iværksættes hurtigt. 
 
Formandskabet har en grundig gennemgang af holdbarheden af de offentlige finan-
ser og budgetloven og fastslår i den sammenhæng, at der er behov for bedre doku-
mentation, når udgiftslofterne revideres. 3F er af den opfattelse, at vi i øjeblikket har 
et demokratisk underskud i forhold til beregningsmetoderne i finanspolitikken. 
Formandskabets beregninger viser, at den strukturelle balance, som danner rammen 
for den økonomiske politik, er følsom over for ændrede forudsætninger og bereg-
ningsmetoder. Samtidigt regnes strukturelle effekter af politiske initiativer med en 
metode, der ikke er offentligt tilgængelig. 
 
Modellen for beregning af strukturelle effekter og fastlæggelsen af de offentlige 
udgiftslofter bør være tilgængelig for alle institutioner på samme måde som den 
makroøkonomiske model, ADAM, er det. Eksempelvis blev prisen for en mere 
gradvis indfasning af dagpengereformen i foråret beregnet til ca. 1,2 mia. kr. i 2014, 
hvoraf mere end halvdelen var ”strukturelle effekter”. Den samlede udgift blev 
foreslået finansieret med en forhøjelse af a-kassekontingentet. Det gav en situation, 
hvor en teknisk beregnet udgift, nemlig ”lavere strukturel beskæftigelse”, skulle 
finansieres af reelle penge fra lønmodtagerne.  
 
Det giver et demokratisk underskud, når forudsætningerne bag sådanne beregninger 
ikke kan kontrolleres og drøftes offentligt. 3F vil opfordre til at beregningsmetoder-
ne offentliggøres eller alternativt, at det bliver muligt at få udarbejdet alternative 
beregninger andre steder f.eks. hos De Økonomiske Råd.  
 
Akutledige 
3F bifalder, at Formandskabet fortsat har fokus på akutledige. Det er problematisk 
for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien, at 25.000 a-kasse medlemmer har 
mistet dagpengeretten, som følge af dagpengereformen. Samtidig står knap 20 pct. 
af dem, der mistede dagpengeretten i januar d.å. uden offentlig forsørgelse i dag, 
hvilket øger risikoen for at forsvinde væk fra arbejdsmarkedet. 
 
Der kvitteres også for, at Formandskabet nu anerkender, at en kortere dagpengepe-
riode indebærer at flere falder ud af dagpengesystemet – og at der bør være en af-
vejning i forhold til hensynet til fordelingen. Desværre går Formandskabet ikke 
dybere ind i den afvejning, men 3F mener, at så længe bidraget fra øget søgeintensi-
tet er beskedent i forhold til det store antal arbejdsløse, der har mistet eller fået 
reduceret deres forsørgelsesgrundlag.  
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3F er uenig i Formandskabets anbefaling om at afskaffe seniorjob. Seniorjob-
ordningen er den eneste indsat over for de akutledige, der har markant effekt. For 
dem, der mistede dagpengeretten i januar d.å., er kun 5,8 pct. i beskæftigelse 5 
måneder senere, mens 10,5 pct. er i et seniorjob. Når der ikke er ordinær beskæfti-
gelse til de ældre arbejdsløse, er seniorjobs et godt alternativ. 
 
Formandskabet analyserer tillige afgangen fra ledighed til beskæftigelse for perso-
ner omfattet af den 2-årige dagpengeperiode og personer med længere dagpengepe-
rioder. Resultatet er, at afgangen for ny-ledige er lidt højere lige inden dagpengeop-
hør, dvs. lige omkring 2 års anciennitet. Men afgangsraten er kun på knap 6 pct. pr. 
uge lige inden de ledige falder ud af dagpengesystemet. Den lave afgangsrate af-
spejler et arbejdsmarked, der gør det svært at vende tilbage i varig beskæftigelse, 
når man først har været ude i et stykke tid. Analysen tager heller ikke højde for 
ændringerne på arbejdsmarkedet overordnet og ledigheden specifik i perioden 2009 
til 2013. 3F vil foreslå at Formandskabet inddrager forbehold for ændringer af kon-
junktur og jobmuligheder i selve analysen fremover. 
 
Formandskabet refererer en interessant undersøgelse gennemført af SFI for Carsten 
Kock Udvalget, AK-Samvirke og De Økonomiske Råd.  
 
3F har en række anmærkninger til Formandskabets brug af spørgeskemaundersøgel-
sen.  
 
For det første betragter Formandskabet både løntilskud og virksomhedspraktik som 
jobs. 3F mener, at begge dele er aktiveringsredskaber, som trækker på dagpengepe-
rioden og ikke at betragte som ”jobs”.  
 
Undersøgelsen viser også, hvor fleksible og flittige de akutledige har været i deres 
jobsøgning. Det kan undre, at Formandskabet ikke har inkluderet, hvor flittigt de 
ledige på den særlige uddannelsesydelse har været i deres jobsøgning, i lyset af at 
Formandskabet mener, at den særlige uddannelsesydelse fastholder folk i ledighed. 
3F har set på dataet i spørgeskemaundersøgelsen, som viser, at selv om de akutledi-
ge er overgået til den særlige uddannelsesydelse, så har de samme søgeintensitet 
som andre ledige.  
 
Formandskabet har fokus på den særlige indsats fra a-kasserne til personer i akut-
pakken, mens Formandskabet kun noterer i en sidebemærkning, hvordan jobcentre-
ne har klaret sig. 3F undrer sig over, at Formandskabet kun fokuserer på a-kasserne, 
der ikke har fået ekstra midler til deres indsats, mens jobcentrene fik bevilliget ca. 
332 mio. kr. i forbindelse med akutpakke 1. Vurderingen af indsatsen er nogenlunde 
ens, så enten er pengene til jobcentrene spildt eller også er a-kasserne mere effekti-
ve.  



 

 273

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer

Virksomhedernes beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise 
I særafsnittet påviser Formandskabet, at der er en betydelig dynamik i jobskabelsen 
i Danmark både i opgangstider og under kriser. Det påpeges endvidere, at der igen-
nem de seneste år har været en betydelig stigning i produktiviteten i Danmark.  
 
Analysen nuancerer påstanden om, at alle burde kunne finde arbejde på det danske 
arbejdsmarked - såvel i højkonjunktur som i krisetid – idet der til enhver tid er en 
betydelig jobskabelse og -nedlæggelse. Formandskabet påviser nemlig, at bruttojob-
skabelsen inden for industrien generelt er lav og at hver femte industriarbejdsplads 
blev nedlagt i 2009.  
 
Det påvises desuden, at der under krisen er nedlagt relativt mage lavtlønsjobs. Det 
understøtter 3F’s billede af, at især lavtlønnede, kortuddannede fra industrien har 
været særligt hårdt ramt af krisen – og mange har haft svært ved at komme tilbage 
til arbejde. 
 
3F er enig i, at det dynamiske danske arbejdsmarked er en stor konkurrencefordel 
for Danmark, men vil gerne understrege, at en fortsat dynamik forudsætter, at ar-
bejdsstyrken er i stand til at varetage de nye jobs, der opstår. Derfor er det væsent-
ligt at have stort politisk fokus på det fortsatte kompetenceudvikling på arbejdsmar-
kedet – og især blandt de kort uddannede. Et uddannelsesløft er nødvendigt for at 
sikre dynamik og produktivitetsstigninger på det danske arbejdsmarked fremadret-
tet. 
 
 
Akademikerne 
 
Ekstra vækstinitiativer skal hjælpe opsvinget på vej  
Vismændene har endnu engang offentliggjort en faglig solid og interessant rapport 
med mange velvalgte analyser. Nedenfor følger Akademi-kernes kommentarer til 
rapporten. 
 
Konjunkturvurderingen: Langt om længe tegn på fremgang  
Vismændene skønner, at den langstrakte stagnering i dansk økonomi nu vil blive 
afløst af fremgang. BNP ventes dog kun at stige ¼ pct. i år, mens der er udsigt til en 
vækst på ca. 1½ pct. i 2014 og godt 2 pct. i 2015. Sådanne vækstrater er ikke pran-
gende, men det giver dog forventning om stigende beskæftigelse og fald i ledighe-
den i de kommende år.  
 
Akademikerne glæder sig over udsigten til et lille gearskifte i dansk økonomi og 
opfordrer til, at der fokuseres på at hjælpe opsvinget på vej bl.a. gennem udbredelse 
af højtuddannet arbejdskraft og en systematisk indsats med at understøtte flere 
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nystartede vidensvirksomheder med vækstpotentiale. Det er således højaktuelt, at 
vismændene i efterårs-rapporten fokuserer på, hvordan konjunkturbevægelserne 
påvirker virksomhederne.  
 
Virksomheder under opsving og krise  
Analysen af højvækstvirksomheder kan med fordel udbygges med en kompetence-
vinkel. Vismændene afdækker karakteristika ved virksomheder, som vokser kraftigt 
på kort tid. Akademikerne savner en kompetencevinkel i disse analyser. Udover 
parametre som alder, branche m.fl. er det relevant at se på fx virksomhedernes 
anvendelse af højtuddannet arbejdskraft; ikke mindst inden for konteksten af hhv. en 
lav- og højkonjunktur.  
 
Det er dokumenteret andet steds, at højtuddannede – især den første ansatte - under-
støtter innovationsskabelse, produktivitet og vækst i mindre og mellemstore virk-
somheder. Vismændene kunne med den viden udbygge deres anbefalinger om, 
hvordan vi som samfund hjælper opsvinget på vej med et fokus på optimal alloke-
ring af forskellige typer af arbejdskraft.  
 
Det kunne accentueres i rapporten, at en højtuddannet medarbejder kan være nøjag-
tig dét, den mindre virksomhed har brug for, for at komme med på det spirende 
opsving. 
 
Nye veje for at stimulere iværksætteri  
Vismandsrapporten konkluderer, at mange nystartede virksomheder kun eksisterer i 
kort tid, og at jobskabelse og -nedlæggelse i de unge virksomheder er mere følsom 
overfor konjunkturbevægelser i forhold til ældre virksomheder. På akademikerom-
rådet kan vi se, at en del studerende har perspektivrige forretningsplaner for opstart 
af nye innovative virksomheder, men at der lægges unødvendig mange forhindrin-
ger ud for de unge iværksætter-spirer i overgangen fra uddannelse til et efterfølgen-
de liv som fuldtidsiværksætter.  
 
I en opstartsfase uden reel mulighed for at trække en tilstrækkelig løn ud af virk-
somheden er nyuddannede med iværksætterambitioner henvist til dagpengesyste-
met. Dagpengereglerne åbner for, at ledige kan starte egen virksomhed som bi-
beskæftiget – men sigter ikke mod, at bi-beskæftigelse som iværksætter med tiden 
kan udvikle sig til hoved-beskæftigelse, hvilket er modsætningsfyldt i forhold til det 
at starte virksomhed.  
 
Et forsøgsprojekt fra region Nordjylland viser dog, at det er muligt at indrette sy-
stemet mere effektivt. Nyuddannede, der vurderes at have en forretningside med 
vækstpotentiale, kan her for en periode starte egen virksomhed på dagpenge. Styr-
ken i projektet er en grundig screening af forrentningsplaner samt obligatorisk del-
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tagelse i et inkubatorforløb. Hermed understøtter man unge iværksættere uden at 
begå fortidens fejl med den afviklede iværksætterordning fra 90’erne.  
 
Den væsentligste forskel mellem forsøget og de tidligere ordninger er, at det nordjy-
ske forsøg har langt større fokus på at udvikle den ”ledige” iværksætters kompeten-
cer og produkt. Det skaber bedre muligheder for, at de virksomheder, der startes op, 
rent faktisk overlever og skaber nye job.  
 
Vismændene bør – efter inspiration fra etableringsordningen i Nordjylland – se efter 
nye muligheder for at understøtte iværksætteri på tværs af ministerielle områder. 
Særligt i tider hvor nystartede virksomheder er hæmmet af dårlige konjunkturer.  
 
Nyt bredere syn på dagpengereformen efterlyses  
Afslutningsvis vil Akademikerne gerne knytte en kommentar til vismændenes do-
kumentation af, at afgangen fra ledighed øges på tidspunktet op til, at de ledige står 
til at miste dagpengene. En spørgeskemaundersøgelse blandt de akutledige viser i 
den forbindelse, at de akutledige er villige til at søge og tage job, som de ellers ikke 
ville søge eller acceptere. Det konkluderes, at afkortningen af dagpengeperioden har 
haft en motivationseffekt.  
 
Akademikerne glæder sig over, at vismændene i tillæg til disse konklusioner er 
begyndt at brede deres fokus ud i forhold til dagpengereformen. Vismændene itale-
sætter nu, at indretningen af dagpengesystemet er en afvejning mellem hensynet til 
høj beskæftigelse og hensynet til et finmasket sikkerhedsnet. Akademikerne indlæ-
ser her en erkendelse af, at dagpengereformen har været for barsk indfaset med den 
konsekvens, at alt for mange ledige har mistet dagpengeretten. Akademikerne op-
fordrer vismændene til fremadrettet at udvide deres analysefokus for dag-
pengereformen yderligere, så der opnås mere viden om, hvad forringelsen af ”tryg-
hedsværdien” i den danske flexicurity-model har haft af konsekvenser for dynamik-
ken på arbejdsmarkedet. 
 
 
Dansk Industri 
 
Omsider tegn på fremgang i økonomien 
Vismændenes prognose ligger på linje med DI’s vurdering. Der er omsider tegn på 
fremgang. I de kommende år er der håb om, at beskæftigelsen vil stige lidt igen.  
 
Vismændene ønsker en mere lempelig finanspolitik 
Vismændene anbefaler en lempelse af finanspolitikken i 2014, men understreger, at 
det er vigtigt at lempelsen holdes inden for budgetlovens rammer. Vismændene 
skønner, at der kan lempes for 5 mia. kr. i 2014 inden for disse rammer. Dette er 
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mere end skønnet af regeringen, idet Vismændene har et mere positivt syn på den 
strukturelle beskæftigelse end regeringen.  
 
DI mener finanspolitikken er lempet rigeligt 
DI mener ikke, der er behov for en mere lempelig finanspolitik. Finanspolitikken er 
i forvejen meget lempelig, og med udsigt til stigende beskæftigelse er det snart tid 
til at gøre finanspolitikken mindre lempelig. Desuden er der altid fare for, at finans-
politiske lempelser fører til en større offentlig sektor. Det vi har brug for er en of-
fentlig sektor, der fylder relativt mindre.  
 
Budgetloven vanskeliggør styring på kort sigt. DI finder det uklogt at lempe 
finanspolitikken mest muligt 
Vismændene påpeger, at budgetlovens underskudsgrænser vanskeliggør styring på 
kort sigt, idet der er betydelig usikkerhed om den strukturelle saldo. Ikke desto 
mindre anbefaler Vismændene, at man lemper finanspolitikken helt ud til grænsen, 
så det skønnede strukturelle underskud bliver på de maksimale ½ pct. af BNP. Der-
med kan man komme i den situation, at der skal strammes igen, hvis underskuddet 
bliver lidt større end først skønnet. DI finder det yderst uklogt at forfølge en sådan 
strategi, ikke mindst set i lyset af, at det altid er vanskeligere at få gennemført 
stramninger end lettelser.  
 
Budgetloven kan føre til uhensigtsmæssig adfærd 
Vismændene påpeger nogle uhensigtsmæssigheder i den konkrete udformning af 
budgetloven. Det gælder i særlig grad loftet for de indkomstoverførsler, der ikke er 
ledighedsrelaterede. Problemet er, at også disse indkomstoverførsler er konjunktur-
afhængige. Desuden er der problemer ved, at de offentlige institutioner ikke kan 
spare op. Det giver en risiko for ”benzinafbrænding” i slutningen af året. DI støtter 
lige som Vismændene op omkring budgetloven, idet det er vigtigt at sikre, at de 
offentlige budgetter overholdes. Man bør naturligvis prøve at undgå uhensigtsmæs-
sige sideeffekter, men det overordnede mål må ikke sættes over styr. 
 
Produktivitetsniveauet højere end hidtil antaget idet vi arbejder færre timer 
Vismændene analyserer betydningen af, at Danmarks Statistik har nedjusteret antal-
let af arbejdstimer i nationalregnskabet. Dermed er produktivitetsniveauet blevet 
opjusteret. Der er også sket en opjustering af væksten i produktiviteten i de senere år 
(særligt i 2010). DI anser ikke nationalregnskabets tal for især 2010 for retvisende. 
Nationalregnskabet viser således en implicit stigning i timelønnen per industribe-
skæftiget på 6 pct. i 2010, hvorimod lønstatistikken, der ligeledes offentliggøres af 
Danmarks Statistik, viser en lønstigningstakt på 2,5 pct. i industrien i 2010. Begge 
dele kan ikke være korrekte, og DI’s vurdering er, at lønstatistikken er mest retvi-
sende.  
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Dagpengereformen får flere i arbejde. Uheldigt at fuld ikrafttræden er udskudt 
Vismændene beklager, at den fulde ikrafttrædelse af dagpenge-reformen igen blev 
udskudt i maj 2013. Udskydelsen reducerer incitamentet til at søge arbejde. Dag-
pengereformen virker og bidrager positivt til beskæftigelsen. Afgangen fra ledighed 
stiger markant op til dagpengeperiodens udløb. De ledige søger bredere op til perio-
dens udløb. Og generelt er afgangen fra ledighed større med en kortere dagpengepe-
riode. DI kan tilslutte sig Vismændenes betragtninger.  
 
Seniorjobordningen bør afskaffes  
Seniorjobordningen er blevet meget dyrere end oprindeligt skønnet, hvilket svækker 
arbejdsudbuddet og gør den offentlige sektor mindre effektiv. Vismændene foreslår, 
at Seniorjobordningen afskaffes eller som minimum gøres mindre attraktiv. DI kan 
tilslutte sig, at seniorjobordningen skal afskaffes.  
 
Tvivlsom konklusion om akutjob  
Vismændene når frem til en tvivlsom konklusion om akutjob på grundlag af en 
uhensigtsmæssig opgørelse, der undervurderer omfanget af ansættelser af personer 
fra målgruppen i akutjob. Konklusionen strider desuden mod resultaterne af en 
anden og mere retvisende undersøgelse, som vismændene ikke omtaler.  
 
Vismændene konkluderer, at det tyder på, at de opslåede akutjob i den private sektor 
til syneladende ikke i særlig stort omfang har resulteret i beskæftigelse for de akut-
ledige.  
 
Akutjob undervurderes  
Den anvendte metode er imidlertid behæftet med stor usikkerhed. Mange ansøgere 
til akutjob havde formentlig ikke viden om, at der var tale om akutjob. Akutjobbene 
skulle annonceres med betegnelsen akutjob på jobnet.dk, men mange akutjob blev 
samtidig annonceret andre steder uden denne betegnelse, f.eks. i private jobbanker, 
fagblade og aviser. Desuden havde annonceringen som akutjob ingen betydning for 
selve ansættelsen, da der var tale om ordinære ansættelser, og havde dermed ingen 
praktisk betydning for hverken ansøger eller virksomhed. Ansøgere søgte og fik 
således i mange tilfælde akutjob på baggrund af stillingsopslag og ansættelsesforløb, 
hvoraf det ikke fremgik, at der var tale om akutjob. Dette gælder dog ikke i de til-
fælde, hvor virksomheden ønskede at søge om præmien for akutjob, da der i disse 
tilfælde var behov for dokumentation fra ansøgeren om, at vedkommende var i 
målgruppen for akutjob. Men DI vurderer på baggrund af kontakter med et stort 
antal medlemsvirksomheder, at langt fra alle virksomheder påregnede at søge om 
præmien.  
 
Dermed kommer vismændenes undersøgelse til i betydeligt omfang at undervurdere 
omfanget af ansættelser i akutjob.  
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Højere andel akutjob til målgruppen i privat sektor  
En undersøgelse fra Ugebrevet A4 når frem til den stik modsatte konklusion med en 
efter DI’s vurdering mere retvisende metode. Ifølge denne undersøgelse fik mål-
gruppen en højere andel af akutjobbene i den private sektor end i den offentlige 
sektor. A4’s undersøgelse blev offentliggjort i april og burde have været omtalt i 
vismandsrapporten.  
 
Offentlige investeringer er uegnede til kortsigtet stabiliseringspolitik  
Vismændene påpeger, at det er vanskeligt at styre de offentlige investeringer præ-
cist, hvilket derfor ikke er velegnet som kort-sigtet stabiliseringsmæssigt instrument. 
Offentlige investeringer virker bedst ved længerevarende tilbageslag, hvor den 
præcise timing ikke er afgørende. DI er enig i disse betragtninger.  
 
Klimapolitikken bør fokusere på det ikke-kvoteomfattede område  
Vismændene anfører, at regeringens klimakatalog ikke skelner tilstrækkeligt mellem 
den kvoteomfattede sektor og resten af økonomien. Den danske energi- og klimapo-
litik bør fokusere på den ikke-kvoteomfattede del af økonomien. DI er enig i dette.  
 
Behov for at udbrede erhvervsobligationer  
Vismændene anfører, at det er ønskeligt med en større udbredelse af erhvervsobliga-
tioner, men de fraråder statsgarantier af enhver art. Til gengæld peger Vismændene 
på, at der muligvis kan være behov for et uafhængigt ratingbureau. DI anser det for 
vigtigt, at få løbet et erhvervsobligationsmarked i gang, også for mindre virksomhe-
der. Man bør i den forbindelse ikke på forhånd afvise statsgaranti i en overgangspe-
riode, hvis det er den eneste mulighed for at få løbet markedet i gang.  
 
Vigtigt med et dynamisk arbejdsmarked  
Vismændene præsenterer en spændende analyse om virksomhedernes beskæftigelse 
og produktivitet under opsving og krise. Det danske arbejdsmarked er fleksibelt, 
men dynamiske forskydninger bidrager meget lidt til vækst i produktiviteten. Den 
overordnede produktivitetsudvikling bestemmes især af væksten i den virksomheds-
interne produktivitet. Analysen bekræfter synspunktet fra DI’s produktivitetspanel 
om, at hvis vi skal løfte den samlede produktivitet, så er det vigtigt at fokusere på, 
hvordan vi kan hjælpe den enkelte virksomhed med at øge produktiviteten. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Konjunkturafsnittet 
Håndværksrådet deler formandskabets vurdering af, at der nu langt om længe er 
tegn på fremgang i dansk økonomi, og at der er plads til at føre en lidt mere lempe-
lig finanspolitik i 2014. 
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Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse bekræfter, at der er sket et stem-
ningsskifte blandt virksomhederne. Håndværksrådets Ordretillid, som måler små og 
mellemstore virksomheders forventninger til ordrer i den nærmeste fremtid, er i 
tredje kvartal i år på sit højeste niveausammenlignet med de foregående år på sam-
me tidspunkt. Og det gælder uanset branche. Selv beskæftigelsesforventningerne er 
højere for årstiden. Der er dog endnu ikke et flertal af SMV’erne, som forventer 
flere ansatte om tre måneder. 
 
Økonomien er stadig på et meget tidligt stadie i forhold til at vende, men tilliden 
blandt de økonomiske aktører er stigende. I sådan en situation mener Håndværksrå-
det, at regeringen skal bruge finanspolitikken aktivt, dvs. lempe for at understøtte 
den gode udvikling – selvfølgeligunder hensyntagen til, at den høje troværdighed til 
de offentlige finanser opretholdes. 
 
Dansk økonomi har i den grad brug for et længerevarende opsving. Der er brug for 
initiativer, der ikke bare giver eksporterende virksomheder bedre muligheder, men 
som også generelt løfter den indenlandske efterspørgsel. 
 
På den baggrund er det fortsat Håndværksrådets holdning, at BoligJobplanen bør 
gøres permanent, og at den med hensyn til fradragets størrelse bør være på niveau 
med den svenske ordning. Dermed vil ordningen også kunne bidrage langt mere 
effektivt til at bekæmpe sort arbejde og skabe private arbejdspladser, som er vigtige 
for vækstskabelsen herhjemme. 
 
Håndværksrådet er stærk fortaler for investeringsvinduet, og formandskabet vurde-
rer det også for overvejende sandsynligt, at effekten er større end de officielle be-
regninger tilsiger. Samtidig er der på alle måder brug for tiltag, der kan løfte inve-
steringerne blandt virksomhederne. Håndværksrådet foreslår derfor, at investerings-
vinduet forlænges, men allerhelst at det bliver udvidet til en straksafskrivning. Det 
vil især kunne mærkes hos de mindre virksomheder. 
 
I rapporten analyseres indgående dynamikken omkring virksomheders udvikling 
under opsving og krise og det konstateres, at nystartede virksomheder er en vigtig 
kilde til jobskabelse. 
 
Håndværksrådet mener derfor, at den overordnede erhvervspolitik skal tilrettelæg-
ges, så den støtter underskoven af nystartede virksomheder i bred forstand. Der er 
brug for alle typer virksomheder. Der skal satses på at øge overlevelsesgraden 
blandt virksomhederne ved bl.a. at løfte kompetenceniveauet. 
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Derfor er Håndværksrådet også stor tilhænger af et kvalitetsløft på de erhvervsrette-
de uddannelser og støtter i store træk de reformtiltag, som regeringen har lagt på 
bordet. 
 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Landbrug & Fødevarer noterer sig, at formandskabet for De Økonomiske Råd teg-
ner et positivt vækstbillede for dansk økonomi. Øget tiltro til de europæiske statsfi-
nanser og stigende forbrugertillid i Danmark peger i retning af højere vækst og 
beskæftigelse de kommende år. Trods de lyseforudsigelser for årene frem vil dansk 
økonomi dog først genvinde den tabte vækst frafinanskrisen i 2015. Til sammenlig-
ning skete det for vores samhandelspartnere i 2011. Landbrug & Fødevarer konsta-
terer, at Danmark således fortsat ligger i et vækstmæssigt krybespor. 
 
På den baggrund kunne det have været ønskeligt, hvis der i rapporten havde været 
en dybere diskussion af mulighederne for at bidrage til øget vækst i Danmark. Et 
konkret bud fra formandskabet på tiltag, der kan løfte væksten finder man ikke. 
Formandskabet foreslår imidlertid en yderligere lempelse af offentlige finanser på 5 
mia. kr., men det er med henblik på at sikre, at der ikke er for mange personer, som 
mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at nye 
lempelser af finanspolitikken skal bruges til at trække Danmark tilbage på vækst-
sporet. Vi ser væksten i den private sektor som den afgørende driver for dansk 
økonomi.  
 
Landbrug & Fødevarer mener, at en betingelse for en genrejsning af den økonomi-
ske vækst kræver konkrete mål og handlingsplaner for vækstpolitikken i Danmark. 
Både nationalt og internationalt skal der arbejdes for at styrke rammevilkårene for 
de strategisk vigtige erhvervsklynger, som f.eks. fødevarer, medico, velfærdstekno-
logi og cleantech. Herunder er det afgørende, at der fortsat sker en tilpasning så vort 
skatte- og afgiftsniveau i højere grad understøtter konkurrenceevnen. Regeringen 
har, gennem bl.a. sit arbejde med vækstteams, bidraget til at finde håndgribelige 
løsninger på nogle af disse problemstillinger, mens dette område af den økonomiske 
politik er helt fraværende i formandskabets arbejde. 
 
Formandskabet konkluderer, at en dansk energi- og klimapolitik skal baseres på en 
omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasser i den ikke-kvotebelagte sektor. 
Landbrug & Fødevarer advarer mod at benytte regeringens virkemiddelkatalog som 
udgangspunkt for tilrettelæggelse af klimaindsatsen. På baggrund af de oplagte 
metodiske problemer i kataloget har regeringen allerede erkendt behovet for genbe-
regning af tiltagene. De foreløbige genberegninger afslører da også at der er langt 
højere samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltag i landbruget, end det antages i 
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regeringens virkemiddelkatalog. Det er derfor problematisk, når formandskabet 
alligevel vælger at drage sine konklusioner på grundlag af virkemiddelkataloget. 
 
Dansk økonomi 
Landbrug & Fødevarer ser, lige som formandskabet tegn på fremgang for dansk 
økonomi. Øget tiltro til de europæiske statsfinanser og stigende forbrugertillid i 
Danmark peger i retning af højere vækst og beskæftigelse de kommende år. Betin-
gelserne for et skifte er helt sikkert til stede, men det er værd at bemærke, at for-
mandskabet påpeger, at Danmark må forvente en langsom konjunkturnormalisering. 
 
Beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser, at dansk økonomi vækstmæssigt 
halter bagud og vil komme til at gøre det frem mod 2015. Med formandskabets 
prognose genvinder dansk økonomi først det tabte i 2015, hvor økonomien kommer 
på niveau med situationen fra før finanskrisen. Til sammenligning blev vores største 
samhandelspartners økonomier allerede genoprettet i 2011. 
 
Landbrug & Fødevarer er enige med formandskabet i, at eksporten afhænger af den 
økonomiske udvikling i udlandet. Men formandskabet kunne med fordel have set på 
fx konkurrenceevne og rammevilkår som en betydende faktor for udviklingen i 
eksporten. Selvom der kommer gang i udlandets vækst, er det ikke naturgivet, at de 
udenlandske indkøbschefer vælger en dansk leverandør. Det gælder i særlig grad, 
hvis de danske virksomheder ikke er konkurrencedygtige. Formandskabet viser, i en 
anden sammenhæng, f.eks. at lønkvoten fortsat er høj i Danmark. 
 
Landbrug & Fødevarer er enig med formandskabet i, at meget tyder på, at privatfor-
bruget vil stige i andet halvår af 2013.  Forbrugertillidsindikatoren, dankortomsæt-
ningen og bilkøbet har vist positive tegn. Forbrugerne har gennem finanskrisen 
forbrugt en mindre og mindre andel af deres indkomst. Spørgsmålet er, om forbru-
gerne med de nye forventninger kommer på andre tanker og begynder at vende 
tilbage til situationen før finanskrisen. Formandskabet konkluderer på baggrund af 
formuekvoten, at der er potentiale for forbrugsfremgang. Det er dog vigtigt at frem-
hæve, at den historiske sammenhæng mellem forbrugs- og formuekvoten ikke er 
lige entydig i alle perioder. 
 
De samlede erhvervsinvesteringer er faldet med mere end 20 pct. i forhold til ni-
veauet i 2008. Alligevel konkluderer formandskabet, at der ikke overordnet er tegn 
på en investeringskrise. Konklusionen bygger især på, at udviklingen i kapital- og 
arbejdskraftforholdet er meget tæt på den trendmæssige udvikling, og investerings-
omfanget skal ses i sammenhæng med det lavere beskæftigelsesniveau. Formand-
skabet påpeger, at hvis investeringerne udvikler sig svagt på langt sigt vil det kunne 
føre til mindre kapitalakkumulation og dermed mindre produktivitetsvækst.  Med 



 

 282 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2013 

henvisning til Produktivitetskommissionen konkluderer formandskabet, at dette ikke 
har været tilfældet.  
 
Små og mellemstore virksomheder er fortsat stærkt hæmmet af bankernes skærpede 
lånevilkår. Rapportens figur I.25 viser et markant fald i bankernes udlån til erhverv. 
Det er et godt billede på den kreditklemme, som har ramt de mindre virksomheder. 
Desværre behandler formandskabet ikke de væsentlige udsving på tværs af sektorer 
både mht. investeringer, kapitalakkumulation og produktivitetsvækst. Fx er der 
fortsat i store dele af landbruget negative nettoinvesteringer, og således et stort 
behov for nyinvesteringer og strukturtilpasning. I sidste ende vil det påvirke produk-
tiviteten i sektoren negativt. Der bør derfor ske en styrkelse af Vækstfondens kauti-
ons- og låneordninger for at afbøde de negative konsekvenser for erhvervenes kon-
kurrenceevne og beskæftigelse.  
 
I år vurderer formandskabet, at beskæftigelsen næsten er 100.000 personer lavere 
end i en normal konjunktursituation, og produktionen er knap 4 pct. lavere end 
normalt. Tilbagevenden til en mere normal konjunktursituation kommer til at gå 
langsomt. I betragtning af usikkerheden forbundet med beregningerne af de struktu-
relle niveauer maner Landbrug & Fødevarer til besindighed. Man bør ikke alene på 
baggrund af disse beregninger iværksætte politiske foranstaltninger; dertil er usik-
kerheden alt for stor.  
 
Finanspolitik og offentlige finanser 
For at fastholde flere på arbejdsmarkedet lægger rapporten op til en mere ekspansiv 
finanspolitik end den planlagte. Beregningerne i rapporten viser, at den planlagte 
finanspolitik vil være omtrent neutral i 2014 og vækstdæmpende i 2015. Det får 
formandskabet til at konkludere at finanspolitikken til næste år bør understøtte 
økonomien i et større omfang. Konkret viser beregningerne, at der inden for budget-
lovens grænser er plads til en mere lempelig finanspolitik i 2014 på omkring 5 mia. 
kr. Formandskabet foreslår derfor, at man kan fremrykke skattelettelser i forbindelse 
med skattereform 2012. Landbrug & Fødevarer er ikke enig i formandskabets anbe-
faling. 
 
Formandskabet vurderer, at udviklingen i de offentlige finanser frem mod 2020 
grundlæggende er sund. Det synspunkt deler Landbrug & Fødevarer og på den 
baggrund er vi enige i, at en behersket og midlertidig finanspolitisk lempelse ikke 
vil bringe tiltroen til de offentlige finanser i fare. Spørgsmålet er imidlertid, om man 
kan finde en lempelse, som på samme tid er både behersket og midlertidig. 
 
I 2015 er underskuddet på de offentlige finanser i risiko for, at nå udover EU’s 
reglernes grænser. Derfor er en vigtig betingelse for den finanspolitiske lempelse i 
2014, at den ikke fører til et vedvarende løft i udgifterne i 2015. 
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Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at tilliden til den danske økonomi oprethol-
des, da en stabil og sund økonomi er af grundlæggende betydning for erhvervslivets 
vækstvilkår. I den forbindelse er det væsentligt, at de offentlige udgifter holdes i 
stram snor, hvilket budgetloven er med til at sikre. Med usikkerheden om, hvorvidt 
vi igen ramler ind i EU’s underskudsgrænser ser Landbrug & Fødevarer det som en 
alt for risikabel manøvre at føre en så grænsesøgende ekspansiv finanspolitik i 2014. 
Forsvinder en del af tilliden til dansk økonomi, fordi vi har et for stort underskud på 
de offentlige finanser, står tabet for dansk erhvervsliv ikke mål med de positive 
effekter, som en eventuel finanspolitisk lempelse kan give i 2014. 
 
Klimaplan 
Landbrug & Fødevarer deler formandskabets vurdering af det uhensigtsmæssige ved 
det danske drivhusgasreduktionsmål, der går på tværs af kvote- og ikke-
kvotesektorer. Vi er enige i, at kvotesystemet er det mest effektive kendte regule-
ringsværktøj, og at kvoteopkøb og destruktion er eneste måde, Danmark kan opnå 
reelle reduktioner i kvotesektoren. Landbrug & Fødevarer vil advare mod at benytte 
regeringens virkemiddelkatalog som udgangspunktet for tilrettelæggelsen af en 
klimaindsats. De foreliggende beregninger indeholder en række metodiske proble-
mer, og regeringen har allerede erkendt det tvingende behov for genberegning af 
tiltagene. De foreløbige genberegninger viser langt højere samfundsøkonomiske 
omkostninger ved tiltag i landbruget, end det antages i regeringens virkemiddelkata-
log, og det er derfor tvivlsomt, at øget reduktion i landbruget er mest hensigtsmæs-
sigt. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Kapitel om konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Dansk Erhverv er overordnet enig i formandskabets vurdering af den nuværende 
økonomiske situation og udsigterne for de kommende år. Formandskabets skøn på 
væksten de kommende år er dog i den mere optimistiske ende. 
 
Formandskabet anbefaler af konjunkturmæssige årsager en mere lempelig finanspo-
litik i 2014 end den af regeringen planlagte, og formandskabet mener, at der er det 
nødvendige råderum til en sådan lempelse. Dansk Erhverv deler ikke denne opfat-
telse. Formandskabets egne overvejelser over råderummet understreger den store 
usikkerhed, der er forbundet med opgørelsen af dette, og et tvungent pludseligt 
kursskifte, hvis det nødvendige råderum skulle vise sig ikke at være der, er bestemt 
ikke ønskværdigt. Der er for stor usikkerhed om, hvorvidt det nødvendige råderum 
er til stede givet vigtigheden af signalet om, at Danmark har styr på sine offentlige 
finanser, og det er ikke klart, at en stimulans af økonomien i det foreslåede omfang 
gør den store forskel på nuværende tidspunkt og i den aktuelle situation. Der er 
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derfor efter Dansk Erhvervs mening ikke plads til at udfordre den finanspolitiske 
stabilitet i Danmark. 
 
Dansk Erhverv støtter klart op om budgetloven fra 2012 med henblik på at få stop-
pet de betydelige udgiftsskred i de regionale og kommunale regnskaber. Men en 
meget stram styring af udgifts-lofterne kan give anledning til uhensigtsmæssig 
adfærd fra regioner og kommuner, hvilket kan resultere i både en ulogisk udgiftspo-
litik og et potentielt uøkonomisk forbrug af midlerne. Der er derfor brug for en vis 
pragmatisme i forsøget på at få dette til at virke optimalt, fx ved at give adgang til 
begrænset opsparing af midler, således som formandskabet foreslår. 
 
Om der decideret er en investeringskrise, kan diskuteres, men det er klart Dansk 
Erhvervs opfattelse, at specielt små og mellemstore virksomheder står over for en 
kreditklemme, der gør det meget sværere for disse virksomheder at opnå de nød-
vendige ressourcer til at investere i nye projekter. Dansk Erhverv støtter formand-
skabets forventning om, at der vil være en betydelig investeringsaktivitet fremadret-
tet. Imidlertid er en nødvendig forudsætning for udnyttelse af investeringspotentialet 
i små og mellemstore virksomheder, at den nuværende kreditklemme løsnes – både 
adgangen til midler og konkurrencedygtige renter. Vores medlemsundersøgelser har 
gennem længere tid vist, at mere end en tredjedel af de, der har bedt om lån, har fået 
afslag. 
 
I lyset af et forventet kommende opsving i investeringsaktiviteten er det værd at 
fokusere på, om vi i Danmark har de nødvendige finansielle redskaber til at imøde-
komme den øgede efterspørgsel efter midler til at igangsætte de nye investeringer. 
Dansk Erhverv bifalder derfor i sagens natur forslaget om udstedelse af sekuritise-
rede erhvervsobligationer, men er samtidig bekymret for, at dette forslag er en nød-
vendig, men desværre ikke tilstrækkelig betingelse for at få gang i markedet for 
disse puljede erhvervsobligationer, medmindre der støttes op om dem med nogle 
garantier. Formandskabet fraråder offentlig indblanding, men Dansk Erhverv er i 
tvivl om, hvorvidt det er muligt at få markedet i gang uden, eller om der er behov 
for midlertidige statsgarantier for at løsne op for den potentielle investorskepsis 
overfor den indbyggede risiko. 
 
Faldet i udlån fra pengeinstitutter lader sig ikke uden videre erstatte af realkreditlån 
for alle typer af virksomheder. Små nystartede servicevirksomheder har typisk ikke 
aktiver, som de kan optage lån op imod, hvorfor det for disse virksomheder ikke er 
ligegyldigt, hvilken type af lån der er til rådighed. Derudover vil mange specielt små 
og mellemstore virksomheder på et tidspunkt komme i den situation, at de har ud-
tømt de aktiver, som de kan låne op imod. 
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I relation til ovenstående, vil Danske Erhverv gerne opfordre til, at rammevilkårene 
for investeringer tages op i kommende rapporter set i lyset af investeringernes cen-
trale betydning for væksten i beskæftigelse og produktivitet. I denne sammenhæng 
vil blandt andet en sammenligning med situationen i andre lande være relevant. 
Yderligere vil det – uagtet diskussionen om vi i den nuværende situation har det 
forventede investeringsniveau – være relevant at se på, hvilke tiltag der vil kunne 
medvirke til, at det i fremtiden bliver mere attraktivt at investere. 
 
Dansk Erhverv er enig i formandskabets forslag om at pålægge en ensartet afgift på 
ikke-kvoteomfattet drivhusgasudledning, således at reduktionerne kommer til at ske, 
hvor det kan foregå billigst. Ligeledes er Dansk Erhverv enig i, at det skal være en 
ensartet afgift, der i givet fald pålægges al ikke-kvoteomfattet drivhusgasudledning, 
og i øvrigt på en sektorneutral måde. Dansk Erhverv går dog ikke ind for øgede 
energiafgifter på nuværende tidspunkt uafhængigt af, om de er grønne eller ej. I den 
forbindelse kunne det være interessant at høre formandskabets vurdering af betyd-
ningen af øgede energiafgifter på virksomhedernes konkurrenceevne i den nuvæ-
rende konkurrencesituation. 
 
Formandskabet finder, at de midlertidige gentagne forlængelser af understøttelses-
perioden er uhensigtsmæssige, idet dette reducerer de lediges incitament til intensivt 
og bredt at søge beskæftigelse. Dansk Erhverv deler formandskabets analyse, og 
ønsker, at dagpengeperioden på de 2 år skal ligge fast. Formandskabets undersøgel-
ser viser, at ledige, der er ved at miste dagpengeretten, er villige til at søge og tage 
job, som de ellers ikke ville søge eller acceptere. Da der allerede er små tegn på 
flaskehalsproblemer i nogle brancher, er det derfor vigtigt, at ledige er parate til at 
tage job uden for områder, hvor de hidtil har været beskæftigede. Desuden finder 
Dansk Erhverv det ikke rimeligt, at mange jobs med overenskomstaftalte lønninger i 
den nedre del af lønskalaen ikke søges af danske ledige, men besættes med uden-
landske arbejdstagere. 
 
Dansk Erhverv er helt enig i formandskabets anbefaling om, at seniorordningen 
afskaffes. Medarbejdere over 55 år er den aldersgruppe, som er mindst ramt af 
ledighed, og reformarbejdet med at sikre en senere tilbagetrækningsalder modvirkes 
af seniorjobordningen, som i realiteten garanterer efterlønsforsikrede en offentlig 
ydelse, fra de er fyldt 55 år til pensionsalderen. 
 
Kapitel om virksomheder under opsving og krise 
Forskydningen af beskæftigelsen mellem sektorer over tid er en naturlig udvikling, 
som afspejler erhvervslivets dynamik og tilpasningsevne. Den langsigtede trend 
viser, at beskæftigelsen i servicebranchen udgør en stadig større andel af den samle-
de beskæftigelse. Dansk Erhverv er enig med formandskabet i, at man ikke skal lade 
før-kriseniveauer for beskæftigelse og produktion i forskellige brancher være en 
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målestok for, hvad der er normalen. Niveauerne for beskæftigelse og værditilvækst 
lige før krisen var ydermere et resultat af en overophedet økonomi, som brød den 
overordnede udvikling indenfor eksempelvis beskæftigelsen i flere brancher. Mål 
for normalisering bør derfor bygges på den langsigtede trend, mere end på et øje-
bliksbillede. 
 
Handels- og servicevirksomheder er i højere grad repræsenteret i kategorien høj-
vækstvirksomheder. Under krisen var jobskabelsen i højvækstvirksomhederne på 
niveau med sammenlignelige almindelige virksomheder, de ”betalte” altså ikke for 
den høje vækst før krisen. Netop i opdelingen af højvækstvirksomhederne ligger 
det, at de er gode til jobskabelse. Det følger altså, at Handels- og servicebrancherne 
er vigtige for jobskabelsen. 
 
De små unge virksomheder er blandt de bedste jobskabere set i forhold til deres 
størrelse. Samtidig er det også dem, der traditionelt har sværest ved at finde finan-
siering, især i krisetider. Derfor vil det være godt at se på rammevilkårene for alter-
nativ finansiering for små, unge virksomheder, jævnfør kommentarerne om finan-
sieringsmuligheder ovenfor. 
 
Dynamikken på arbejdsmarkedet, hvor job skabes, og job nedlægges side om side, 
er en dynamisk proces, der foregår på alle tidspunkter og under alle konjunkturfor-
hold. Det er en nødvendig proces, for at erhvervslivet kan fungere. Processen med-
fører, at arbejdskraft føres derhen i erhvervslivet, hvor den gør mest gavn. Denne 
dynamik virker tilsyneladende på det danske arbejdsmarked, og har gennem krisen 
sørget for den nødvendige omfordeling af arbejdskraft, der endvidere har sørget for, 
at den danske produktivitet er blevet forbedret. Denne vigtige bevægelse af arbejds-
kraft sker lettest på et fleksibelt arbejdsmarked og glider bedst i en situation, hvor 
der er gode generelle rammevilkår for hele erhvervslivet. 
 
Omfordeling af arbejdskraften mellem de produktive og mindre produktive enheder 
ser ud til at fungere, og der er således ikke nogen grund til politisk indblanding på 
dette område. Fra politisk side bør man blot tilstræbe at skabe de bedste sektorneu-
trale rammevilkår for arbejdsmarkedet som helhed. Politisk bør man holde sig fra at 
vælge og favorisere visse brancher og sektorer frem for andre i et forsøg på at ud-
vælge fremtidens vindere. 
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Finansrådet 
 
Konjunkturvurdering 
Finansrådet deler generelt formandskabets vurdering af dansk økonomi og udsigter-
ne. Nøgletallene har forbedret sig igennem den seneste tid, og fundamentet for 
positive vækstrater er til stede.  
 
Afsnittet om pengepolitiske redskaber i udlandet er en vigtig påmindelse om, at 
tilbagerulningen af de lave renter og kvantitative lempelser skal times nøje for ikke 
forstyrre genopretningen i den internationale økonomi.  
 
Økonomisk politik 
Anbefalingen af en – om end begrænset – finanspolitisk lempelse deles ikke af 
Finansrådet. Usikkerheden omkring de fremtidige budgetter betyder, at vi bør reser-
vere et finanspolitisk råderum til fremtiden, hvis genopretningen trækker ud, eller 
den nuværende situation pludseligt forværres. 
 
Finansrådet havde gerne set, at formandskabet havde taget sin nye rolle som finans-
politisk ”vagthund” mere bogstaveligt. Særligt da de politiske incitamenter til at 
bruge penge frem mod næste folketingsvalg er til stede, og der formentligt venter 
store engangsindtægter fra fremrykningen af beskatningen af kapitalpension. Det er 
vigtigt, at budgetdisciplinen ikke sættes over styr.  
 
Formandskabet viser, at revision af nationalregnskabet får Danmark til at tage sige 
bedre ud i en international produktivitetssammenligning. Dette er selvfølgelig glæ-
deligt, men det må ikke blive en sovepude. Det danske omkostningsniveau er stadigt 
meget højt, og behovet for reformer til stadighed reelt.  
 
Det er bekræftende at se, at dagpengereformen og dermed incitamenter til at finde 
beskæftigelse virker. Bl.a. belært af de erfaringer man gør sig her, er formandska-
bets anbefaling om at afskaffe seniorjobordningen meget relevant.  
 
Afsnittet om offentlige investeringer understreger, at det er vanskeligt at bruge dem 
som styringsinstrument. Vi vil dog pege på, at det er svært på forhånd at vide, hvor 
lang tid en nedtur i økonomien vil vare, jf. formandskabets anbefaling om at reser-
vere offentlige investeringer til de længerevarende tilbageslag. Et katalog over de 
samlede offentlige investeringer giver god mening, så de kan bruges, når konjunktu-
ren kræver det mest.  
 
Finansrådet bakker op om udbredelsen af erhvervsobligationer. Det er positivt at 
forbedre strukturerne i udbuddet af kredit, hvormed virksomheder får en bredere 
palet af finansieringsværktøjer.  
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Ligesom formandskabet tror vi på, at erhvervsobligationer bliver et bedre produkt 
uden statsgaranti.  
 
Lovudkastet foreligger allerede, og her mener Finansrådet, at der bliver taget højde 
for de risikoovervejelser, som formandskabet gør sig. Det gælder bl.a. begrænsning 
på ejerandele i den udstedende enhed. Dertil kommer, at banken selv skal holde 
noget af obligationen på egen balance iht. de internationale kapitalkravsregler.  
 
Udviklingen af en såkaldt trustee-ordning kan også signifikant forbedre vilkårene 
for udstedelser i de mellemstore virksomheder.  
 
Finansielle forhold 
Finansrådet genkender formandskabets beskrivelse af forholdene på de finansielle 
markeder. Udlånsrenterne er lave både set relativt til udlandet og før krisen, og den 
samlede kreditgivning til virksomhederne er stadig på et højt niveau.  
 
De danske banker har overordnet styrket kapital- og likviditetsdækningen gennem 
krisen, og de vurderes at være i stand til at modstå eventuelle kraftige stød til øko-
nomien.  
 
De fremtidige kapitalkrav mm. kan dog betyde, at bankerne må polstre sig yderlige-
re for at kunne fortsætte rollen som kreditgiver til husholdninger og erhvervsliv. Når 
økonomien rigtig vender, kan vi ydermere risikere, at bankerne grundet de nye krav 
i mindre omfang har mulighed for at understøtte den stigende vækst og efterspørgsel 
med nye udlån.  
 
Polstringen af bankerne kan f.eks. ske via højere indtjening og lavere omkostninger. 
Skal bankerne kunne rejse ny kapital i markedet, må egenkapitalforrentningen lige-
ledes forbedres for at skabe interesse fra investorerne.  
 
Tema om virksomheders beskæftigelse og produktivitet under opsving og krise 
Det er vigtigt at sætte fokus på vilkårene for dansk erhvervsliv, og hvordan vi får 
væksten tilbage på det rette spor. Finansrådet vil gerne kvittere for et godt beskri-
vende kapitel. Arbejdskraften skal uhindret kunne bevæge sig på tværs af brancher 
og virksomheder.  
 
Finansrådet havde dog gerne set en nærmere belysning af, hvordan man øger inve-
steringsniveauet i danske virksomheder, om der eksisterer barrierer for at kunne 
eksportere, samt hvorfor nogle virksomheders vækst går i stå.  
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FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Finanspolitisk lempelse 
FTF har noteret sig, at formandskabet har nedjusteret skønnet for BNP-væksten i 
2014 fra 1,8 pct. til 1,6 pct. med denne prognose. Formandskabet måtte også nedju-
stere vækstskønnet i maj-rapporten. FTF ser det som et tegn på, at det er yderst 
usikkert om der er kommet tilstrækkelig gang i økonomien, så vi kan tale om et 
egentligt opsving. FTF er derfor også helt enig med formandskabet i, at det er nød-
vendigt at lempe finanspolitikken mindst i størrelsesordenen 5 mia. kr. Regeringens 
finanslovsforslag er - som formandskabet beskriver det - ikke aktivitetsstimulerende 
og risikere derfor at bremse et spirende opsving. En midlertidig lempelse af finans-
politikken er derfor også efter FTF’s opfattelse påkrævet. 
 
Offentligt underforbrug 
Behovet for den finanspolitiske lempelse skal også ses i lyset af, at de mekanismer 
vedr. styringen af kommuner og regioners økonomi i form af budget- og regnskabs-
sanktioner, som nu er blevet gjort permanente med budgetloven har den meget 
uheldige virkning, at det fører til underforbrug i især kommunerne. Det er ikke 
hensigtsmæssigt at styringsmekanismer fører til en situation, hvor de midler der er 
politisk enighed om at afsatte i budgettet ikke bliver brugt efter hensigten. Det fører 
til besparelser og fyringer der ikke er bestemt af flertallet i kommunalbestyrelserne 
og hvor beslutningen om besparelsernes beskaffenhed derfor bliver ”usynlige” for 
borgerne. Dertil kommer at der er begrænset adgang for de enkelte institutioner at få 
øget adgang til overførsel til næste års budget. Det øger incitamentet til ”benzinaf-
brænding” og betyder, at de afsatte midler ikke bliver anvendt til vedtagne formål. 
Formandskabet peger på at der kan være behov for at justere styringen via udgifts-
loftet vedr. indkomstoverførsler.  
 
FTF mener, at der er mindst lige så stort behov for at justere i regelsættet omkring 
regnskabssanktionen, så overførselsadgangen øges eller at uforbrugte midler samles 
og bruges til velfærdsforbedringer. 
 
Akutledige 
Formandskabet præsenterer en sammenlignende undersøgelse af afgang fra ledighed 
blandt personer, der blev ledige henholdsvis første halvår af 2009, første halvår af 
2010 og første halvår af 2011. Undersøgelsen viser, at afgangen fra ledighed efter to 
års ledighed er størst blandt dem, der reelt kun havde 2 års dagpengeret (ledige fra 
1. halvår 2011) sammenlignet med dem, der havde op til 4 års dagpengeret (ledige 
fra 1. halvår 2009). Formandskabet understreger derfor, at de vedtagne og aftalte 
ordninger om fortsatte forsørgelsesydelser efter ophør af dagpengeret svækker 
beskæftigelseseffekten af den afkortede dagpengeperiode. FTF mener, at prisen for 
beskæftigelseseffekten af den afkortede dagpengeperiode er, at godt 25.000 har 
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mistet dagpengeretten i perioden januar – juli 2013, og at den er urimeligt høj. Der 
bør derfor findes holdbare dagpengeløsninger – også efter udløb af arbejdsmarkeds-
ydelsesordningen i 2016.  
 
Seniorjobs 
Beskæftigelsesministeriet vurderer, at der bliver oprettet i 3.000 seniorjobs i kom-
munerne i 2013 stigende til godt 5.000 seniorjobs i 2016. I 2007 var prognosen, at 
der i alt ville blive behov for 1.500 seniorjobs. Det fremgår af velfærdsaftalen fra 
2006, som fastsatte seniorjobordningen for ledige over 55 år, der mister dagpenge-
retten, at ordningen skal tages op til overvejelse, hvis antallet af seniorjobs oversti-
ger det forventede antal. 
 
Med henvisning til erfaringer med ændringerne i fleksjobordningen 2003, anbefaler 
formandskabet, at seniorjobordningen afskaffes, eller at ordningen gøres væsentligt 
mindre attraktiv, fx i form af krav om jobsøgning, lavere løn end den overens-
komstmæssige løn, eller at timetallet i jobbet sættes så aflønningen afstemmes med 
aflønning i job med løntilskud (dagpengeniveau). FTF anerkender de problemstil-
linger, som formandskabet peger på, og at det kan blive relevant at kigge ordningen 
efter, dog således at overenskomstmæssige forhold respekteres. FTF vil også slå 
fast, at kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og at en fokuseret 
indsats overfor ledige over 55 år kan mindske presse på seniorjobordningen.  
 
Dynamik og fleksibilitet i virksomheder og arbejdsmarked 
Der er ingen anbefalinger i kapitlet, tværtimod er konklusionen, at der ikke er behov 
for offentlige indgreb - virksomhederne og arbejdsmarkedet fungerer altså dynamisk 
nok. 
 
Formandskabet beskriver, hvordan beskæftigelsen og produktiviteten har udviklet 
sig før, under og efter krisen. Konklusionen er, at der også under krisen var en bety-
delig dynamik i jobskabelsen. Netto faldt antallet af jobs iflg. analysen med 143.000 
fra 2007 til 2009, men underliggende blev der både skabt og nedlagt en del jobs i 
perioden. Jobnedlæggelsesraten var blot noget større end jobskabelsesraten. Virk-
somhederne fortsatte altså med at skabe jobs selv under den værste del af krisen. 
Formandskabet er endnu ikke i stand til at konkludere på krisens effekt på produkti-
viteten, som faldt op til og i starten af krisen, for siden hen at stige igen. 
 
FTF er enig i, at vi har et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, som bl.a. kommer 
til udtryk ved, at der er en betydelig jobomsætning, selv under den værste økonomi-
ske krise i mange år. Det skyldes ikke mindst flexicurity-modellen, som derfor er 
yderst vigtig at fastholde - både i opsving og recessioner. Her trækker bl.a. forrin-
gelserne i dagpengesystemet desværre i den forkerte retning. 
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Trods dynamikken er der netto mistet mange jobs under og efter krisen i både den 
private og den offentlige sektor. Det har store samfundsøkonomiske og personlige 
konsekvenser, og der er stadig brug for en offensiv vækstpolitik med bl.a. investe-
ringer, offentligt forbrug, offentlig-private partnerskaber og satsning på danske 
styrkepositioner. FTF ser også frem til at regeringen følger op på Produktivitets-
kommissionens anbefalinger. 
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Anbefaling om finanspolitisk lempelse i 2014 inden for Budgetlovens rammer 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) deler Formandskabets holdning om at 
lempe finanspolitikken til grænsen inden for Budgetlovens rammer. Det vil med 
Finansministeriets vurdering bevirke, at der fortsat er et råderum på 0,1 pct. af BNP 
svarende til 2 mia. kr. Formandskabets vurdering er at der er plads til en finanspoli-
tisk lempelse på 5 mia. kr. AE mener, at de begrænsede råderum bør anvendes på at 
forlænge investeringsvinduet til også at gælde 2014 og evt. udvide det til at gælde 
investeringer i produktionsbygninger. Formandskabet påpeger desuden, at det er 
”overvejende sandsynligt, at investeringsvinduet har større effekt, end finanseffekt-
beregningen tilsiger”. Desuden skal der fokus på, at det offentlige forbrug ikke 
ender med et underforbrug som i 2011 og 2012 til skade for vækst og beskæftigelse. 
 
AE er også enig med Formandskabet i, at beregningen af den strukturelle saldo er 
usikker og bygger på mange subjektive valg. I dag er den strukturelle saldo blevet 
det vigtigste måltal i den økonomiske politik og omdrejningspunktet i EU’s henstil-
ling til Danmark, Finanspagten, 2020-planen og Budgetlov. Den strukturelle saldo 
kan imidlertid ikke slås op i økonomiske statistikker, men er en beregnet størrelse, 
hvor der langt fra er enighed om metode mv. Selvom AE mener, at den strukturelle 
saldo er et bedre mål end den faktiske saldo for de offentlige finansers sundhedstil-
stand, så bruges tallet i dag, som om man kan sætte to streger under facit på første 
decimal i 2014 og i 2020. Den ”portion ydmyghed”, som Formandskabet efterlyser, 
eksisterer ikke. 
 
Budgetloven er på visse punkter uhensigtsmæssig rigid 
AE mener, at grundprincipperne i Budgetloven er ok. Budgetter skal overholdes, og 
vi skal naturligvis ikke sigte efter at køre med store underskud. AE deler dog For-
mandskabets bekymring over, at det ikke er muligt at overføre ubrugte midler fra et 
år til det næste. Det er for rigidt, hvilket også Produktivitetskommissionen1 har 
påpeget, og det risikerer at føre til ”benzinafbrænding” i slutningen af året, som man 
så i 2012.  
                                                      
1 Se analyserapport 3 fra Produktivitetskommissionen – Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor s. 93. 



 

 292 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2013 

AE mener desuden, at der er en udfordring med asymmetrien i sanktionerne – lige 
nu er der kun straf for overskridelse. Sanktionerne på kommunerne ved overskridel-
ser af budgettet har tilsyneladende virket kraftigere end tilsigtet og betydet, at kom-
munerne nu lægger sig langt under den tilladte grænse. Kommunerne skal naturlig-
vis overholde budgetterne og dermed hverken bruge for mange eller for få penge ift. 
budgettet. Man bør således overveje, at en andel af kommunernes underforbrug 
indkasseres til andre vækststimulerende formål såsom offentlige investeringer for at 
holde hånden under dansk vækst og beskæftigelse. 
 
Offentlige investeringer 
AE er enig i, at et overblik over de igangsatte og planlagte offentlige investeringer 
vil være nyttigt. AE har tidligere foreslået, at der nedsættes en ”task force”, der i 
detaljer følger de offentlige investeringer og sikrer, at de kommer i gang som plan-
lagt. Offentlige investeringer som stabiliseringsinstrument bør også have fokus på 
de lavpraktiske renoveringer og vedligehold, som måske ikke kommer med i et 
investeringskatalog, og som i nationalregnskabs øjemed vil kunne blive kategorise-
ret som offentligt forbrug. Det er lykkedes at løfte de offentlige investeringer til det 
højeste niveau i 30 år, hvilket er positivt. Bidraget fra øgede offentlige investeringer 
er dog desværre blevet modvirket af det offentlige underforbrug. 
 
Status for finanspolitisk holdbarhed, 2020-balance og EU-henstilling 
Formandskabet vurderer, at Danmark nu (igen) opfylder målet om langsigtet finans-
politisk holdbarhed, balance i 2020 samt overholder budgetlovens saldokrav hele 
vejen til 2020. Der kan sættes flueben ved disse helt centrale mål for den politisk-
økonomiske planlægning. Det er meget positivt, at sundhedstilstanden af de danske 
offentlige finanser trods krise og fortsatte underskud kan siges at være på sporet. 
Det skal endda understreges, at når Formandskabet skriver, at ”aktuel finanspolitik 
vurderes netop at være holdbar” så er den vurdering baseret på Formandskabets 
forårsrapport 2013, som AE dengang vurderede som for pessimistisk, hvilket frem-
går af AE’s kommentarer til forårsrapporten. Blandt andet forudsatte Formandska-
bet, at ejendomsværdiskattestoppet fortsatte i det evige – og ikke kun til 2020, som i 
Finansministeriets beregning. AE savner i den forbindelse også, at Formandskabet 
gentager deres kritik af ejendomsværdiskattestoppet.  
 
AE deler vurderingen af at Danmark har efterlevet EU-henstillingen og at Danmark 
bør slippe ud af EU-henstillingen i 2014. Danmark fik alene EU-henstillingen på 
grund af et fejlskøn for den offentlige saldo. Dertil kommer, at Finansministeriet 
vurderer, at den strukturelle saldo netop forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 
2013. EU's henstilling til Danmark og VK-regeringens genopretningsplan har været 
med til at udskyde genopretningen af dansk økonomi. I takt med, at Danmark kom-
mer fri af krisen og får gang i beskæftigelsen, vil underskuddet på den faktiske saldo 
også mindskes, da underskuddet i høj grad er et spejlbillede af krisen. 
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Konjunkturvurdering 
Formandskabets prognose er på det overordnede plan næsten identisk med AE’s 
efterårsprognose.  AE ser lidt mere positivt på boligmarkedet og eksporten, mens vi 
er mere pessimistiske i forhold til det private forbrug og til dels den offentlige efter-
spørgsel. Opgørelserne af forbrugs- og investeringskvoterne sammenholdt med 
opsparingsoverskuddet i den private sektor samt husholdningernes indestående i de 
danske pengeinstitutter viser, at forudsætningerne for at få godt gang i den hjemlige 
efterspørgsel i den grad er til stede. Der er masser af ”vækstkrudt” gemt i den priva-
te sektor. Letter krisestemningen for alvor, så der kommer mere gang i forbrugs- og 
investeringslysten, kan der komme rigtig godt gang i dansk økonomi de kommende 
år.  
 
AE deler vurderingen af, at der fortsat er betydelig overkapacitet i dansk økonomi. 
Formandskabets vurdering understreger, at det ikke er udbudssiden i økonomien, 
herunder strukturerne på arbejdsmarkedet, der bremser væksten i dansk økonomi på 
den korte bane. Vurderingen er i stor kontrast til den vurdering, der netop er kom-
met fra Nationalbanken, der også vurderer, at der er begrænset ledig kapacitet i 
dansk økonomi. Outputgabet hos DØRs i 2015 er på linje med det, Nationalbanken 
vurderer for 2013. 
 
Akutledige 
Formandskabet viser, at dagpengereformen øger afgangen fra arbejdsløshed særligt 
frem mod tidspunktet for udløb af dagpengeperioden. Det er der heller ikke mange, 
der har betvivlet. Det afgørende er imidlertid, at markant flere er faldet ud af dag-
pengesystemet, end man oprindeligt vurderede. Dette forholder Formandskabet sig 
desværre ikke til. AE anser det dog for positivt, at Formandskabet skriver, at der bør 
ske en afvejning mellem den langsigtede beskæftigelseseffekt og så hvor finmasket 
et sikkerhedsnet, vi har. Det havde været relevant, om Formandskabet også forholdt 
sig til, hvilke konsekvenserne det har for de mange flere personer end ventet, der er 
røget ud af dagpengesystemet, herunder hvilke afledte negative konsekvenser udhu-
lingen af sikkerhedsnettet har for fordelingen, for konjunkturstabiliseringen og den 
danske flexicurity-model. 
 
Produktivitet og værdiskabelse 
Formandskabet påpeger (i forlængelse af analyserne fra Produktivitetskommissio-
nen og fra forårsrapporten), at timeproduktiviteten kun fortæller en del af historien. 
Den samlede værdiskabelse afhænger både af, hvor mange varer (og tjenester) der 
produceres per time, men også af hvor meget varerne kan sælges for – altså prisen. 
Vi har i Danmark været i stand til at opnå højere stigninger i vores salgspriser end 
udenlandske virksomheder, hvorfor vi på ”værdiskabelsen per time” har klaret os 
mærkbart bedre end målt på det traditionelle mål. 
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AE vil gerne kvittere for analysen, der på linje med analysen fra foråret om Dan-
marks konkurrenceevne gør op med den brede opfattelse, at det over hele linjen går 
dårligt for Danmark. Vi er udfordret på en række områder, men billedet er langt 
mere nuanceret, og der er faktisk områder, hvor Danmark har klaret sig rigtig godt – 
områder som desværre ikke får den store bevågenhed i den økonomiske debat.  
 
Som Formandskabet skriver, er en lav produktivitetsvækst i et land ikke nødvendig-
vis ensbetydende med, at landet har et produktivitetsproblem. Produktivitetsvæksten 
må nemlig også ses i lyset af, hvilket produktivitetsniveau landet har. Efter arbejds-
timerevisionen er Danmark gået fra en ottendeplads til en femteplads, hvad angår 
købekraftskorrigeret BNP per arbejdstime for sammenlignelige lande. Det betyder, 
at vores produktivitetsniveau målt på denne måde kun signifikant overgås af Irland, 
mens vi ligger synligt højere end Sverige og Finland.  Det er igen et relevant og 
interessant perspektiv, Formandskabet bringer på banen. Det kunne være interes-
sant, om Formandskabet også havde taget den skridtet videre og kigget på BNI, der 
er et bedre mål for den velstand, et lands borgere har sammenholdt med BNP. For-
mandskabet nævner selv Irland som et land, der afleverer en stor del af sit BNP til 
investorer i udlandet, hvorfor det irske BNI ligger markant ringere end det irske 
BNP. 
 
Endelig har Formandskabet opgørelser over tid, hvor BNP per arbejdstime (opgjort i 
værdi) sammenholdes med andre landes ditto. De senere år fra 2006/2007 har Dan-
mark faktisk vundet relativt igen i forhold til Sverige. Samlet konkluderes, at vores 
værdiskabelse per arbejdstime siden 70’erne har ligget på niveau med vores vigtig-
ste konkurrentlande. De seneste år (2009-2012) har vi både haft en relativ høj pro-
duktivitetsvækst og samtidig en gunstig udvikling i vores bytteforhold.  
 
Den relativt stærke udvikling de senere år virker umiddelbart overraskende i lyset af 
den svage vækst, men bør ses i sammenhæng med den enorme nedtur, der samtidig 
har været på det danske arbejdsmarked og den relativt positive udvikling i vores 
bytteforhold. Forhåbentlig vil Formandskabets analyse betyde, at den økonomiske 
debat også på dette område i fremtiden bliver mere nuanceret og i højere grad vil 
tage udgangspunkt i værdiskabelsen i stedet for de traditionelle mål i faste priser. 
Det er som med konkurrenceevneanalysen fra foråret ikke det samme, som at Dan-
mark ikke er udfordret, og at der ikke er plads til forbedringer. Men proportionerne 
bør nu være sat på plads. 
 
Virksomhedsdynamik 
Formandskabet pointerer, at reallokeringen af arbejdskraft mellem virksomheder 
yder et væsentligt bidrag til den samlede produktivitetsvækst, og at der ikke er 
behov for offentlig støtte til eller regulering af særlige grupper af virksomheder med 
henblik på at forbedre reallokeringen af arbejdskraft. AE er enig, men det er til 
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gengæld vigtigt at være opmærksom på betydningen af de generelle rammevilkår, 
som eksisterer for mobiliteten af arbejdskraft mellem virksomheder og sektorer. Det 
handler om at have et velfungerende dagpengesystem, der giver lønmodtagerne mod 
på at tage risici og tage springet fra job til job. Og det handler om en aktiv arbejds-
markedspolitik og en VEU-indsats, der giver både beskæftigede og ledige de nye 
kvalifikationer, som kan styrke deres muligheder for at flytte fra lavproduktive til 
højproduktive jobs – fra tilbagegangssektorer til vækstsektorer. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Konjunktursituationen 
Konjunkturvurderingen ligger overordnet på linje med vurderingen fra forårets 
rapport. Der forventes en gradvis stigning i væksten, som efterhånden vil nå et 
niveau, der medfører beskæftigelsesstigninger og faldende ledighed. Billedet er 
således fortsat en gradvis normalisering af konjunktursituationen. Både produktion 
og beskæftigelse (timer) vurderes i 2014 at ligge ca. 4 % under det strukturelle 
niveau. 
 
Stabiliseringspolitik 
Såvel den aktuelle situation som det mere fremadrettede rejser spørgsmål knyttet til 
spillerummet for stabiliseringspolitikken. Under et fastkursregime er stabiliserings-
politikken overladt til finanspolitikken. Fundamentalt skal finanspolitikken under-
støtte fastkurspolitikken, men med stor troværdighed til denne er der i princippet 
frihedsgrader til at føre en stabiliseringspolitik for at understøtte aktivitet og beskæf-
tigelse. 
 
En væsentlig del af finanspolitikken er regelstyret via de automatiske stabilisatorer, 
og den øvrige del af finanspolitikken er i stigende omfang regelbelagt for at undgå 
en med-cyklisk politik og kortsigtede beslutninger i finanspolitikken. 
 
En væsentlig del af det nye ”finanspolitiske regime” er budgetgrænser, dvs. grænser 
knyttet til det maksimale underskud på den offentlige sektors budgetsaldo. Den 
faktiske saldo må ikke udvise et underskud større end 3 % af BNP, og den struktu-
relle budgetsaldo må ikke udvise et underskud større end ½ % af BNP. 
 
Den aktuelle situation med store output og beskæftigelsesgap kan i selv begrunde en 
midlertidig finanspolitisk ekspansion. Ovennævnte budgetgrænser sætter imidlertid 
snævre grænser for spillerummet. For 2014 vurderer Finansministeriet den struktu-
relle saldo til at udvise et underskud på 0,4 % af BNP, mens Det Økonomisk Råd 
(med Finansministeriets beregningsmetode) vurderer det strukturelle underskud til 
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at være 0,2 %. For 2015 er marginen i forhold til 3 % grænsen for det faktiske un-
derskud beskeden.  Det Økonomiske Råd forventer et underskud på 2,6 % af BNP. 
 
Dette rejser et spørgsmål om, hvor tæt man skal bringe økonomien på disse grænser 
med risiko for at inducere en zig-zag kurs, hvor man senere må stramme på finans-
politikken for at overholde budgetmålene.  
 
Det påpeges flere steder i rapporten, at vurderingen af ikke mindst den strukturelle 
budgetsaldo er forbundet med stor usikkerhed, og skønnene derfor ofte revideres. Af 
teksten fremgår det, at forskelle mellem Finansministeriets og DØRs vurdering af 
den strukturelle saldo på 0,2 til 0,3 procentpoint ligger inden for usikkerhedsinter-
vallet, da de kan ”betragtes som værende grundlæggende ens” (side 115). I det lys 
må det konkrete forslag om en mindre ekspansiv politik i størrelsesordenen ¼ % af 
BNP (5 mia. kr.) betegnes som fine-tuning af finanspolitikken i forhold til budget-
grænserne, dvs. et forsøg på at komme ”tættest muligt på grænsen”. I forhold til 
aktivitetseffekterne er der også tale om ”fine-tuning”, da finanseffekten af et sådant 
tiltag også er beskeden og inden for ”målefejlsintervallet”.  
 
Hvor tæt man bør gå på budgetgrænser afhænger også af det finanspolitiske instru-
mentarium. Den midlertidige finanspolitiske lempelse foreslås gennemført ved en 
fremrykning af skattelettelser aftalt i forbindelse med skattereformen fra 2012.. Men 
dette instrument opfylder næppe et symmetrikrav om, at det kan bringes i anvendel-
se, såfremt en opstramning bliver nødvendig. 
 
Ovenstående spørgsmål knyttet til den helt aktuelle situation rejser mere grundlæg-
gende spørgsmål omkring det stabiliseringspolitiske dilemma, vi står overfor. For-
mandskabet lægger til grund, at hensigtsmæssige budgetmål må være tæt på nul, da 
mål om overskud vil fremkalde en uhensigtsmæssig intergenerationel omfordeling.  
Om de senere års gennemførte reformer kan tolkes så detaljeret ud fra et intergene-
rationelt fordelingsperspektiv, er måske mindre oplagt. Det har klart været et poli-
tisk mål ikke at ”skubbe regninger over på fremtidige generationer”, men den impli-
cerede budgetprofil kan næppe uden videre tolkes som en omhyggeligt politisk 
kalibreret intergenerationel fordelingsprofil. Samtidig kan der være et forsigtig-
hedsmotiv til at operere med en buffer for at have et stabiliseringspolitisk råderum.  
Den underliggende budgetprofil rejser også spørgsmål grundet en længere sekvens 
af budgetunderskud efterfulgt af overskud. Et sådant forløb indebærer en gældsop-
bygning og dermed en risikabel position for de offentlige finanser i tilfælde af frem-
tidige dybe kriser (en pointe også tidligere fremhævet af formandskabet). 
 
Såfremt finanspolitikken skal styres efter et krav om budgetbalance i normale kon-
junkturår indebærer det begrænsede muligheder for at absorbere store nedgangskon-
junkturer givet de automatiske stabilisatorer, og tilsvarende et begrænset handlerum 
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for diskretionær finanspolitik.  I forhold til de automatiske stabilisatorer er dette 
særligt problematisk, da det er den regelstyrede del af finanspolitikken. I denne 
sammenhæng kunne det være interessant, om formandskabet vil se nærmere på, om 
reformer i nyere tid har reduceret styrken af de automatiske stabilisatorer samt 
muligheden for at styrke disse (via f.eks. konjunkturafhængige elementer i dagpen-
gesystemet, ejendomsværdiskatten eller andet). Strukturel balance i et normalt 
konjunkturår giver også et relativ lille spillerum for en aktiv stabiliseringspolitik via 
finanspolitikken, givet en underskudsgrænse på 0,5 % af BNP. Der kan være grund 
til at diskutere principperne for fastlæggelse af måltal og budgetgrænser samt også 
metoden til at opgøre den strukturelle budgetsaldo (for at mindske den ovenfor 
omtalte usikkerhed). Dette underbygger vigtigheden af også at diskutere ”off bud-
get” finanspolitik, dvs. politiske initiativer uden direkte budgeteffekt, men af betyd-
ning for aktiviteten. Det er væsentligt at have en vurdering af styrken i disse, samt 
fordele og ulemper ved brug af sådanne instrumenter til at påvirke den økonomiske 
aktivitet. 
 
Hvad er de hensigtsmæssige instrumenter for en diskretionær finanspolitik? Kapitlet 
indeholder en interessant diskussion af offentlige investeringer som konjunkturin-
strument. Der angives en række velbegrundede argumenter for, hvorfor dette in-
strument kan være hensigtsmæssigt. Samtidig påpeges den betydelige tidsforsinkel-
se knyttet til anvendelse af instrumentet. På den baggrund konkluderes det, at in-
strumentet kun bør anvendes ved en ”længerevarende lavkonjunktur på op til fem 
år” (side 147). Det kan i den sammenhæng være relevant at notere, at mange prog-
noser fastlagt i den første tid af finanskrisen ikke ville have opfyldt dette kriterium. 
Dette understreger problemerne med fine-tuning af finanspolitikken. 
 
Det anføres i rapporten, at et væsentligt motiv til at føre en aktiv stabiliseringspolitik 
er at undgå en stigning i den strukturelle ledighed, ved at ledighed skaber øget lang-
tidsledighed og marginalisering. Dette er en væsentlig pointe, men det er langt fra 
klart, at offentlige investeringer er et særligt målrettet instrument til dette formål. 
Dels er instrumentet i overvejende grad rettet mod bygge- og anlægssektoren, og 
dels er der ingen garanti for, at aktivitetseffekter primært kommer marginalgrupper 
til gavn. 
 
I kraft af Rådets nye rolle som vagthund indeholder kapitlet en detaljeret gennem-
gang og diskussion af finanspolitikkens styring samt implementeringen af budgetlo-
vens udgiftslofter. Der rejses i rapporten nogle væsentlige pointer i forhold til dette, 
og særligt risikoen for at implementeringen skaber grundlag for pro-cyklisk politik, 
hvor intentionen var det modsatte. Dette gælder både i forhold til fastlæggelse af 
udgiftsloft for indkomstoverførsler, og en meget beskeden budgetteringsbuffer. Det 
er også problematisk, at der ikke gives opsparingsmuligheder på decentralt niveau 
for offentlige institutioner. 
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I forhold til overvågningsfunktionen kan der være grund til at overveje nogle frem-
stillingsmæssige forhold for også at understøtte den transparens, der er en afgørende 
faktor for de finanspolitiske styringsintentioner. I rapporten forekommer der tre mål 
for den strukturelle budgetsaldo (DØRs egen, FMs vurdering, og DØRS på grundlag 
af FMs metode), samtidig med at der er et måltal for underskuddet på 0,5 %. Dette 
er i og for sig klart beskrevet, men det kan give anledning til misforståelser, at DØR 
vurderer den strukturelle saldo til at udvise et underskud på -0,7 % af BNP, samtidig 
med at man skriver, at grænsen på -0,5 % ikke overskrides.  
 
Dagpengereform 
Rapporten indeholder en interessant analyse af effekterne af de ændrede dagpenge-
regler, herunder indfasningsproblemerne. Det påpeges også, at der er en central 
afvejning mellem øget afgang af ledige til beskæftigelse og antallet af personer, der 
opbruger dagpengeretten. I den sammenhæng kunne det være interessant med nær-
mere analyser af konsekvenserne af at miste dagpengeretten. Vil de pågældende 
have en større risiko for at blive marginaliserede i arbejdsmarkedet, eller vil der 
være en ændret adfærd for de ledige kontanthjælpsmodtagere? 
 
Virksomheder under opsving og kriser 
Kapitel 3 indeholder interessante analyser af virksomhedernes tilpasning under 
opsving og kriser.  Det ville være interessant med mere dybtgående analyser. Umid-
delbart synes det at være et paradoks, at der er et højt niveau for ansættel-
ser/afskedigelser, samtidig med at reallokering mellem virksomheder har en lille 
betydning for produktivitetsudviklingen (særligt i normale år). Det er umiddelbart 
svært at drage policy konklusioner af analyser, f.eks. om reallokeringseffekten er 
stærk nok (jf. også DØRs analyser af spredning i produktivitet på tværs af virksom-
heder i 2010), eller om der er barrierer, der mindsker reallokeringen på tværs af 
virksomheder og sektorer. 
 
 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
Konjunkturkapitlet 
Formandskabet skønner, at der aktuelt er et beskæftigelsesgap pga. konjunktursitua-
tionen på omkring 100.000 fuldtidspersoner og anbefaler på den baggrund en lem-
pelse af finanspolitikken med 5 mia. kr. i 2014. I lyset af den grundige gennemgang 
i rapporten af de mange usikkerheder der er med hensyn til beregningen af det struk-
turelle underskud samt (i) hvornår de allerede igangsatte offentlige investeringspro-
jekter får aktivitetsvirkning, (ii) hvordan de offentlige aktiviteter, der ligger uden for 
beregningen af finanseffekten, kan have aktivitetsvirkninger og mulige usikkerheder 
i beregningen af finanseffekten for de inkluderede aktiviteter, (iii) usikkerhed med 
hensyn til hvor stor en del af ledighedsgruppen som reelt er jobsøgende og i stand til 
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at tiltræde de jobs som skabes, dvs. størrelsen af det reelle beskæftigelsesgap, samt 
(iv) usikkerheden med hensyn til hvor hurtigt opsvinget reelt vil komme, så kan det 
forekomme som en lidt teoretisk øvelse at diskutere om finanspolitikken skal lem-
pes med 2,5 eller 5 mia. kr. i 2014. Det er udtryk for en tiltro til muligheder for 
finjustering af finanspolitikken. Konklusionen af rapportens analyser af regeringens 
forslag til finanspolitikken i 2014 forekommer at være, at regeringens politik er 
fornuftig, vurderet ud fra hensynet til konjunkturregulering. 
 
Kapitlet indeholder en interessant analyse af dagpengereformen og indsatsen i for-
hold til ’akutledige’ som står til at miste dagpengeretten. Dagpengereformen med 
afkortning af den maksimale dagpengeperiode har nu eksisteret så længe, at det er 
muligt med relativt simple statistiske metoder at vurdere dette ’eksperiment’ uden at 
skulle anvende komplicerede statistiske modeller for at besvare spørgsmålet, om 
økonomiske incitamenter virker i relation til dagpengesystemet. Selvom der kan 
være konjunkturmæssige forskelle i forhold til de ledige, der starter deres dagpen-
geperiode i 2009 sammenlignet med 2011, giver figur 1.47 et relativt klart svar på 
spørgsmålet. Økonomiske incitamenter virker og der er en betydelig stigning i af-
gangen fra ledighed til beskæftigelse, for personer der har udløb af deres dagpenge-
periode. Men analysen viser naturligvis også samtidig, at der er en betydelig gruppe 
af ledige, der ikke får job, selvom de mister dagpengeretten. Dette er et klassisk 
politisk problem at afveje økonomisk efficiens med fordelingsmæssige hensyn, og 
det er særdeles nyttigt at få dette trade-off klart beskrevet. 
 
Den ovennævnte analyse af dagpengeophør er baseret på administrative registre 
over alle relevante ledige og deres faktiske adfærd. Det er derimod langt mere pro-
blematisk at drage konklusioner på basis af survey-undersøgelsen af akutledige fra 
foråret 2013, som refereres i kapitlet. Kun ca. 2300 ud af 9000 har svaret på denne 
undersøgelse, og der kan være grund til, som det også anføres i rapporten, at tro, at 
der er kraftige selektionseffekter i bortfaldet fra undersøgelsen. Derudover er usik-
kerheden i svarfordelingen i en del af de tabeller, der refereres fra undersøgelsen 
formentlig så stor at der ikke er tilstrækkelig statistisk sikkerhed til at drage ret 
mange konklusioner fra undersøgelsen, og de nævnte konklusioner skal formentlig 
tages med store forbehold. 
 
Kapitel I indeholder også en god og interessant gennemgang af overholdelsen af de 
finanspolitiske rammer, som er udstukket af regeringens politik. Dette er første 
gang, at formandskabets lovfæstede rolle (fra 2014) med at overvåge overholdelsen 
af rammerne er systematisk udmøntet i en rapport. Det forekommer at være en 
ganske meningsfuld og betryggende øvelse, at der fremover skal ske denne over-
vågning af finanspolitikken. Det er meget positivt, at de ændrede styringsmekanis-
mer for hele den offentlige sektors udgifter nu ser ud til at have medført, at budget-
ter overholdes, både på kommunalt, regionalt og statsligt niveau. Det drøftes i rap-
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porten, hvorvidt loftet er for rigidt i forhold til at begrænse de automatiske stabilisa-
torers virkemuligheder på overførselsområdet. 
 
Det er imidlertid vigtigt at fastholde, at indførelsen af udgiftslofter for både ind-
komstoverførsler og offentligt forbrug betyder, at der ikke længere er en systematisk 
forskel i styringen af offentligt forbrug og offentlige indkomstoverførsler, hvor de 
sidstnævnte pga. deres karakter af at være lovbundne udgifter tidligere ikke indgik i 
de mellemfristede mål for de offentlige udgifter og derfor ikke havde samme status 
som det offentlige forbrug i den overordnede prioritering af de samlede offentlige 
udgifter. Det er vigtigt, at der sikres en tilrettelæggelse af budget-styringen, som 
giver størst mulig transparens i forhold til den politiske prioritering mellem offent-
ligt forbrug og offentlige udgifter til indkomstoverførsler. Derimod ville det være 
yderst hensigtsmæssigt, hvis budgetstyringen tilpasses og forbedres, så der er mu-
lighed for en vis opsparing i de offentlige institutioner. Det er - også i offentlige 
institutioner - ofte umuligt at ramme et nøjagtigt tal for årets overskud, og derfor bør 
der være hensigtsmæssige incitamenter, så institutionerne ikke sub-optimerer og 
foretager ’benzin-afbrænding’. 
 
Kapitel II indeholder en grundig og sober analyse af dynamikken på det danske 
arbejdsmarked med hensyn til jobskabelse og jobnedlæggelse. Kapitlet kommer 
ikke med nye overraskende indsigter, men udgør et godt fundament for fremtidige 
analyser af virksomhedsdynamik og produktivitetsudvikling. Det kunne have været 
interessant, hvis kapitlet havde brugt den opbyggede analysekompetence til at un-
dersøge vigtige spørgsmål som f.eks. uddannelsessammensætningen blandt medar-
bejderne i højvækstvirksomheder og virksomheder, og eksportsammensætningen i 
virksomheder, der overlever eller lukker. Et andet interessant spørgsmål, som må 
være relativt enkelt at beskrive ud fra analysen er, om det er forsknings- og udvik-
lingstunge virksomheder, der er højvækstvirksomheder, og som overlever kriseom-
slaget?  
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The report contains two chapters: Chapter I presents an 
economic outlook for the Danish economy and Chapter II 
analyses employment and productivity among Danish firms 
during high economic growth and the great recession. 
 
Chapter I: Economic Outlook 
 
Stagnation has characterized the Danish economy since 
mid-2010, cf. Figure A. However, indications of progress in 
the near future have emerged recently. These include an 
improved international economic outlook due to, inter alia, 
enhanced confidence in the public finances of several euro 
area countries under strain. In Denmark, business cycle 
indicators, in particular the consumer confidence indicator, 
have risen sharply suggesting a return to growth in the 
second half of 2013. GDP growth in 2013 is forecast to 
reach approximately ¼ pct. The forecast for modest annual 
growth in 2013 is strongly affected by the stagnation in 
2012 and the fact that the Danish economy contracted in the 
1st quarter of 2013. GDP is projected to grow by about 1½ 
pct. in 2014 and by just above 2 pct. in 2015. In the projec-
tion, this growth is sufficient to increase employment and to 
decrease unemployment over the coming years. An over-
view of the economic forecast for the Danish economy is 
presented in Table A. 
 
The Danish economy is affected by weak external demand 
caused by the cyclical slowdown in important trading 
partners. In the autumn of 2012, when the European sover-
eign debt crisis peaked, Danish exports contracted. In the 
first half of 2013 exports increased and it is estimated that 
they will grow at a rate of just below ¾ pct. in 2013. Along 
with improvements in the euro area, Danish exports are 
projected to grow at a modest pace over the coming years. 
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Figure A  GDP 
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Note: Lastest observation is 2nd quarter 2013. 
Source:Statistics Denmark and EcoWin. 
 
 
The economic slump in the Danish economy since mid-
2010 is mainly a result of weak domestic demand. A decline 
in real housing prices of almost 30 pct. from 2007 to 2013, a 
considerable decline in employment, and a bleak economic 
outlook affecting consumer confidence have caused three 
years of stagnation in private consumption. Private con-
sumption is forecast to increase by barely ½ pct. in 2013, 
but in subsequent years consumption growth is estimated to 
increase to just below 2 pct. in 2014 and 2½ pct. in 2015. 
This is supported by improvements in the various business 
cycle indicators, including the consumer confidence indica-
tor, and the fact that housing prices have been rising since 
mid-2012. 
 
Gross fixed capital formation declined significantly in the 
years after the financial crisis of 2008. Business fixed 
investment is more than 20 pct. below its pre-crisis level. 
Despite years of subdued investment activity, gross fixed 
capital formation is expected to grow at a moderate rate 
over the next few years. 
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Table A Key figures from the forecast for the Danish economy 

2012 2013 2014 2015 2016
Private consumption                         900.7 49.4 0.5 0.4 1.9 2.5 3.2
Public sector consumption                521.6 28.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7
Gross fixed capital formation            315.2 17.3 -0.9 0.1 4.4 3.6 7.6
consisting of:                                  
   Residential investment                  78.8 4.3 -8.6 -1.5 4.3 1.7 4.0
   Business fixed investment            191.7 9.8 1.5 2.6 4.2 7.1 10.0
   Public sector investment 44.7 2.5 10.7 -10.1 6.8 -12.3 1.0
Stockbuildinga)                               -4.0 -0.2 -0.4 0.4 0.0 0.5 0.1
Total domestic demand                     1,733.5 95.0 0.0 0.8 1.9 2.6 3.4
Exports of goods and services           991.8 54.4 0.2 0.6 2.3 2.3 4.1
Imports of goods and services           901.3 49.4 1.0 1.6 3.0 3.1 6.0
GDP                                             1,824.0 100.0 -0.4 0.2 1.6 2.2 2.5

2.5 0.8 1.3 1.9 2.2
4.2 4.1 4.2 4.2 3.9

105.0 95.5 82.4 79.3 58.3
5.8 5.2 4.3 4.0 2.8

-77.5 -27.2 -32.1 -50.6 -40.8
-4.2 -1.5 -1.7 -2.6 -2.0
1.9 1.8 2.0 2.0 2.4
0.0 0.3 -0.5 0.4 -0.1Terms of trade, percentage change               

Percentage change, volume Per cent
of GDP

2012

Current 
prices

DKK bn.
2012

Key indicators                                  

General government budget balance, DKK bn.   
General government bud. balance, per cent of GDP
Hourly wage costs, percentage change            

Consumer prices, percentage changeb)          

Unemployment, per centc)                      

Current account, DKK bn.                        
Current account, per cent of GDP                

 

a) The percentage changes are calculated as real change in stock building relative to GDP in the
previous year. 

b) Implicit private consumption deflator. 
c) Percentage of the total labour force. National definition. 

Source: Statistics Denmark, National Accounts and own estimates. 
 
 
The decline in investment activity may have adverse long 
run effects on productivity as capital accumulation is re-
duced. According to an examination of this issue in Section 
I.2, the capital-labour ratio in the private sector is currently 
at its estimated trend level. Therefore, the weak investment 
activity is in accordance with the employment decline and 
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thus the general cyclical slowdown in the Danish economy. 
Hence, there is no clear evidence that there is an outright 
Danish investment crisis that is keeping the Danish activity 
level below potential. Rather, subdued business fixed in-
vestment appears to be a sensible response to a bleak eco-
nomic outlook.  
 
Fiscal policy 
 
The substantial decrease in Danish GDP following the 
financial crisis of 2008 and weak growth in subsequent 
years has left economic activity substantially below its 
potential. Danish GDP is estimated to be almost 4 pct. 
below its structural level, and employment is estimated to 
be almost 100,000 persons, equivalent to 3½ pct. of the 
labour force, below the structural level. The Danish econ-
omy is expected to operate significantly below potential for 
the next few years. Even in 2015, GDP is forecast to fall 
short of structural GDP by more than 2 pct. 
 
The weak activity level and the fact that future planned 
fiscal policy is non-expansionary for the coming years 
speak in favour of a temporary fiscal stimulus. A stimulus 
package in the range of ¼ pct. of GDP is assessed to be in 
accordance with the Danish budget law imposing a limit on 
the structural public deficit of ½ pct. of GDP. Therefore, a 
fiscal stimulus of this size is recommended.  
 
The assessment that a stimulus of ¼ pct. of GDP is in 
accordance with the budget law is based on an estimate of 
the structural public deficit using the Ministry of Finance 
method – and thus the calculation methodology stipulated in 
the budget law – combined with own estimates of the public 
balances and structural conditions. According to this esti-
mate, the structural deficit in 2014 is just below ¼ pct. of 
GDP. This is somewhat smaller than the corresponding 
estimate by the Ministry of Finance. The discrepancy ema-
nates mainly from a more positive estimate of structural 
conditions, in particular structural employment, in the 
projection presented in this report.  
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It is essential that fiscal policy not only abides by the insti-
tutional framework, but also that its long term sustainability 
is not put into doubt. Taking stock of the recent fiscal 
consolidation measures and implemented structural reforms 
that support future public finances, Danish fiscal policy is 
reckoned to be sustainable. This reckoning is supported by 
the fact that a small public surplus is projected for 2020. It 
is assessed, that a temporary small fiscal stimulus package, 
as outlined, would not endanger the healthiness of public 
finances in Denmark.  
 
Danish fiscal policy has to be planned in accordance with 
the limits imposed by the deficit rules regarding the public 
deficit and the structural public deficit. These limits support 
the objectives of healthy and sustainable public finances in 
the long run, but complicate fiscal stimulus in the short run. 
Firstly, the structural deficit estimate is subject to uncer-
tainty. For instance, the calculations may be affected by 
data revisions. If the structural deficit is close to the ½ pct. 
of GDP limit stipulated in the budget law, a data revision 
could lead to an adjustment of fiscal policy to ensure the 
estimated structural deficit stays within the limit. Secondly, 
the Danish public deficit itself is quite volatile. This is due 
to sizeable automatic stabilizers in Denmark and consider-
able fluctuations in certain tax revenues. Not least, the latter 
pertains to the revenue from taxation of returns on pension 
savings. These fluctuations impose risks of inappropriate 
fiscal tightening to keep the public deficit within the deficit 
limit of 3 pct. of GDP even if the structural deficit is esti-
mated to be within the limit of ½ pct. of GDP.  
 
In order to curtail the risks of inappropriate fiscal tightening 
it is necessary to aim for public finances in balance or 
surplus over the average of the business cycle. In practice, a 
public balance surplus during neutral cyclical conditions, 
corresponding to a structural surplus, is necessary if discre-
tionary fiscal stimulus measures are to be possible during 
economic slumps. As Danish fiscal policy is sustainable, 
this policy implies a redistribution of wealth from current to 
future generations. This redistribution of wealth across 
generations does not reflect deliberate redistributive poli-
cies.  
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For several years public expenditure slippages have been 
the rule rather than the exception. The 2012 budget law 
addresses this problem. Importantly, the sanction instru-
ments enforceable on Danish municipalities seem to have 
halted the previous sizeable excess spending in the munici-
palities’ accounts. 
 
The expenditure ceilings introduced with the budget law 
have been set for the period 2014-17. The fixing of the 
budget ceilings is based on the government’s fiscal policy 
objectives announced in Convergence Programme 2013. 
The projection in the programme reflects the medium-term 
objective of fiscal balance in 2020 and public expenditures 
in the years 2014-17 ensuring that the structural deficit stays 
within the budget law’s limit of ½ pct. of GDP, given the 
estimated public revenue.  
 
In general, the medium-run projection in the present report 
is in line with Convergence Programme 2013. There are, 
however, some discrepancies regarding the underlying 
assumptions about, e.g., public transfer payments and 
revenues. The present projection forecasts a public surplus 
in 2020 and a structural deficit below ½ pct. of GDP in each 
year when using the Ministry of Finance calculation 
method. Based on the present projection and the assump-
tions regarding expenditures and revenues, the ceilings on 
government operations are assessed to be in accordance 
with the fiscal policy objectives. In the present projection 
the transfer payment expenses are below the announced 
ceilings. However, an assessment of the determination of 
the ceiling on transfer payments has not been conducted.  
 
The assessment of the announced expenditure ceilings is 
impeded by the fact that documentation is incomplete at 
some points. It is essential that transparent and comprehen-
sive supporting documents are available. This includes the 
documentation of the modalities of the ceiling on transfer 
payments and the corrections of the ceilings in the budget 
proposal for 2014. 
 
The expenditure ceilings are likely to improve the manage-
ment of public expenditure, but the current design has some 
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disadvantages. Not least, this pertains to the ceiling on 
transfer payments. The expenditures subject to this ceiling 
do not include expenditures related to unemployment. 
Nonetheless, it appears that these expenditures do fluctuate 
with the business cycle. This implies that a fiscal contrac-
tion could be needed to keep expenditures below the ceiling 
during a cyclical slowdown. In view of this disadvantage, it 
is recommended that the design of the ceiling on transfer 
payments be reconsidered. Further, the implementation of 
expenditure ceilings has reduced the scope for individual 
public institutions to save. Appropriate economic manage-
ment of individual public institutions entails scope for 
saving and use of saved funds. With a limited scope for 
saving, there is a risk of inappropriate use of funds towards 
the end of each budget year.   
 
Productivity and value added 
 
Section I.5 presents an analysis of Danish productivity and 
value added. Danish real productivity growth was weaker 
than in a number of comparable countries from 1995 to 
2009. From 2009 to 2012, real productivity growth re-
bounded. The rebound is supported by revised employment 
figures from Statistics Denmark that show that the level of 
productivity in general, and, in the years from 2007 to 2012, 
also the growth rate were higher than earlier figures indi-
cated. Nonetheless, it is still the case that Danish real pro-
ductivity growth was weaker than in a number of compara-
ble countries from 1995 to 2012. On the other hand, growth 
in Danish value added has not been particularly weak in 
international comparison, cf. figure B. Indeed, there is no 
indication that the Danish economy lags behind comparable 
economies in terms of value added per working hour. This 
conclusion holds a fortiori with the revised employment 
figures. 
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Figure B.a  Annual growth in value 
added per working hour, 
1995-2012 

 Figure B.b  Nominal GDP per work-
ing hour, 2012 
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Note: The figures use prices which are adjusted using purchasing power parity. 
Source: OECD, Productivity database and Statistics Denmark. 

 
 
Covered bonds 
 
The use of covered bonds as a means of corporate finance is 
limited in Denmark. Arguably, this has to do with a Danish 
tradition for bank and mortgage institution financing and the 
Danish business structure, which is dominated by a large 
number of small and medium sized companies which cannot 
afford the sizeable fixed costs of bond issues. A market for 
covered bonds would provide Danish companies with an 
additional credit facility and promote competition in the 
financial sector. As the limited use of covered bonds is 
partly due to legal restrictions, that the government is con-
templating legislative changes is a welcome move.  
 
The contemplated changes include legalization of bond 
issues based on a pool of business loans provided by a bank, 
i.e. securitization. Securitization might give small and 
medium-sized companies indirect access to bond markets, 
as the sizeable fixed costs of bond issues can be distributed 
among a range of businesses. However, securitization 
entails risks of relaxed lending standards in banks providing 
the loans. Bearing this in mind, financial supervision and 
rating by an independent agency is important for keeping 
the intrinsic risks of securitization in check. In addition, it is 
advisable that the banks providing the loans be required to 
buy some of the issued bonds. 
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Reform of unemployment benefit system 
 
In May 2013, the full implementation of the 2010 unem-
ployment benefits reform was delayed once again. As stated 
in, amongst others, Danish Economy, spring 2013, repeated 
temporary extensions of the duration of unemployment 
insurance benefits might be undesirable as it promotes the 
expectation that extensions will become routine during 
protracted economic slumps. This reduces the effects of the 
reform by decreasing the incentive for intensive job search.  
 
According to analyses in Section I.6, the hazard rate from 
unemployment increases substantially just before the expi-
ration of unemployment insurance benefits. A survey has 
been conducted in conjunction with the organization of 
unemployment insurance institutions (AK-Samvirke) and 
the group of experts for examining the employment policy. 
The survey shows that the unemployed whose unemploy-
ment insurance benefits are at risk of expiring are willing to 
apply for jobs they would not otherwise apply for. The 
majority of these unemployed individuals specify that they 
search for jobs in different professional areas. This indicates 
that the reduced duration of unemployment insurance bene-
fits has promoted the incentive for intensive job search.  
 
The analyses indicate that the reduced duration of unem-
ployment insurance benefits has a positive effect on em-
ployment. But, as the duration is shorter, more people lose 
their unemployment insurance benefits. Hence, there is a 
trade-off between efficiency (high employment) and distri-
bution (long duration of unemployment insurance benefits). 
 
Public investments 
 
In recent decades, public investment has been part of the 
counter-cyclical fiscal policy measures. Section I.9 dis-
cusses the scope and limitations of public investments as a 
macroeconomic stabilization instrument. 
 
An advantage of public investment as a stabilization instru-
ment is the temporary nature of the implemented measures. 
Nonetheless, experience shows that the exact timing of 
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investment activity is difficult to manage. This bears the 
risk that public investment activity is inappropriately timed, 
especially when used to counter transient economic slumps. 
In the case of deep economic slumps, such as the current 
one, public investment is a suitable macroeconomic stabili-
zation instrument since the risk of inappropriate timing is 
minor.  
 
The need for better management of public investment 
activity suggests the establishment of investment plans for 
both approved and initiated investment projects. This in-
cludes investment activity in public enterprises and publicly 
controlled institutions (e.g. the Copenhagen metro). Invest-
ment plans provide a better foundation for making decisions 
about public investments.  
 
Climate strategy 
 
In August the government presented a catalogue of various 
instruments for achieving the objective of reducing CO2-
emissions by 40 pct by 2020, compared to emissions in 
1990. The objective does not distinguish between the emis-
sions covered by quotas, which are subject to the EU quota 
system, and emissions that are not, and where Denmark has 
to satisfy an EU reduction requirement. Danish energy and 
climate policies should focus on cost-effective achievement 
of the national requirements in the non-quota sector, as 
stated in, e.g., Economy and Environment, 2013. 
 
 
Chapter II: Employment and Productivity in 
Danish Firms during the Economic Up- and 
Downturn  
 
The Danish economy saw a strong and accelerating eco-
nomic upturn between 2004/05 and 2007/08, which, as a 
result of both an overheated domestic economy and the 
effects from the international financial crisis, turned into a 
serious and abrupt downturn in 2008/09. Chapter II contains 
an examination of employment and productivity in Danish 
firms during the upturn and the subsequent downturn.  
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A well-functioning market economy is characterised by a 
continuous reallocation of resources, including labour, 
among firms to facilitate the highest possible socio-
economic benefit. The large change in economic conditions 
in 2007/08 is a unique opportunity to examine the ability of 
Danish firms to reallocate resources to the most productive 
use and adapt to the economic conditions. 
 
The economic upturn was driven by strong and rising de-
mand and both production and employment increased 
across most sectors. The subsequent downturn affected the 
manufacturing and construction sectors particularly se-
verely, while the service sector only saw a minor decline. 
This differential effect of the crisis is in line with the 
longer-term shift in the private sector from manufacturing 
towards service industries. In spite of the large fall in em-
ployment during the downturn, employment in manufactur-
ing, for instance, does not seem to be substantially below 
the long-term trend for the sector. 
 
Job creation and job destruction 
 
The overall development in employment reflects a persis-
tent turnover of jobs and firms. New firms enter and exist-
ing firms increase or decrease employment or exit. The 
analysis presented thus distinguishes between jobs created 
(gross job creation), jobs destroyed (gross job destruction), 
and the resulting net job creation. Firms with at least one 
full-time employee within the private sector, i.e. manufac-
turing, private services and construction, are the focus of the 
analyses in the chapter. 
 
A high level of gross job creation and destruction makes it 
possible for labour to reallocate between firms in order to 
generate the highest possible value added and receive the 
highest possible wage payment. This may take place 
through reduced activity among low-productivity firms, or 
through expanding activity among highly productive firms. 
In the case of an unchanged employment level, job destruc-
tion is a prerequisite for job creation. In 2004-05 for in-
stance, which may be viewed as an approximately cyclically 
neutral period in Denmark, both gross job creation and 
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gross job destruction amounted to 120,000 jobs on an 
annual basis. The levels corresponded to about 10 percent of 
total employment in the private sector, and resulted in net 
job creation being close to zero. 
 
Employment growth during the boom was due to a combi-
nation of higher gross job creation and lower gross job 
destruction, while the employment decline after 2007 was 
primarily driven by an increase in the job destruction rate. A 
lower gross job creation rate accounted only for approxi-
mately one third of the decline in employment. Firms thus 
continued to create jobs during the decline, amounting to 
approximately 70,000 jobs in 2009, which corresponded to 
an annual gross job creation rate as high as 6-7 per cent. 
 
After the great employment reduction in the period 2008-09 
private employment stabilized at a lower level and the 
levels of both the number of jobs created and jobs destroyed 
in 2011 were almost back at the levels before the upturn. 
 
Job creation and destruction across different groups of firms 
– e.g. by size and age – can be assessed at two levels. A 
group’s job creation rate characterises the ability of firms 
within the group to create jobs, i.e. the change in employ-
ment within the group of firms relative to the size of the 
group in terms of employment. The contribution of the 
group of firms to total employment growth, however, is 
determined both by the group's rate of job creation and its 
share of total employment. 
 
Business start-ups can be an important source of job crea-
tion, but many new firms only exist for a short time. In 2005 
approximately 25,000 full-time jobs were created as a result 
of firm births, while approximately the same number of jobs 
was destroyed as a result of firm closures. The level corre-
sponds to about one-fifth of total gross job creation and job 
destruction, respectively. In 2010 about 14 percent of total 
employment was located in firms established after 2001. 
Levels of job creation and destruction derived from start-
ups and closures should, however, generally be interpreted 
with caution, since data quality and differences in defini-
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tions of firm births and closures may lead to considerable 
variation across studies.  
 
In comparison with continuing firms, however, firm births 
and closures cover only a small amount of the cyclical 
variation in employment. During the upturn net job creation 
from additional start-ups and fewer closures contributed less 
than 5 percent of employment growth. Similarly, only 
around 10 percent of the decline in employment during the 
crisis could be attributed to a change in start-ups and clo-
sures, whereas the continuing firms covered the remaining 
90 percent of the decline.  
 
The analysis shows that job creation rates vary depending 
on firms’ age and size. Overall, it appears that primarily 
firm age is essential for job creation rates. Young firms both 
create and destroy many jobs and generally have signifi-
cantly higher net job creation rates than older firms, see 
figure C.a. At the same time young firms also seem to have 
reacted more strongly to the business cycle fluctuations in 
the period 2004-09. Generally, older firms destroy more 
jobs than they create annually. On the other hand, older 
firms displayed relatively minor fluctuations in their job 
creation and job destruction rates during the upturn and the 
crisis. 
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Figure C.a Net job creation rate by 
firm age and size 

 Figure C.b Net job creation rate by 
firm age and size,  
employment-weighted 
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Note: Young firms are less than five years old. Firm size is the average size in year t and t-1, while 
firm age is measured in year t-1. 

Source: Own calculations based on Danish registry data. 
 
 
The contributions to the major employment growth and 
decline for most size and age groups were roughly equal to 
the groups’ employment shares. However, small firms 
tended to buck this trend. Small, young firms contributed 
proportionately more to both the increase and decrease in 
total employment compared to their employment share, 
while the opposite was true for small, old firms, see figure 
C.b. 
 
High-growth firms 
 
Firms that manage to grow rapidly in a short time attract 
much attention. Increasing demand and ample funding 
opportunities during the upturn in the period 2004-07 may 
have led some firms to expand over optimistically. In this 
light it is relevant to study whether the fast-growing firms 
from the period 2004-07 were more likely to exit or reduce 
employment abruptly when the crisis set in.   
 
It turns out that the high-growth firms had about the same 
survival rate during the period 2008-11 as other firms 
within their size group. Overall, the high-growth firms had a 
lower job destruction rate than other firms during the crisis. 
Thus, overall nothing suggests that high-growth firms were 
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more exposed to or badly hit by the crisis than other firms. 
A closer examination of the subsequent employment dy-
namics in the period 2008-11 shows that a relatively higher 
number of high-growth firms compared to other firms either 
reduced or increased employment significantly. 
 
Productivity growth and reallocation of labour 
 
Growth in total productivity may be induced by within firm 
productivity growth and/or by reallocation of market share 
across firms, where firms with above average productivity 
levels increase their market share and/or their share of the 
production inputs in the sector. 
 
A decomposition analysis of productivity growth finds that 
within firm productivity growth mirrors total productivity 
growth. Thus, within firm growth declined during the 
upturn (2005-07) and in the first year of the recession there 
was a direct fall in within firm productivity, see figure D. 
After the first impact of the recession, the within firm 
productivity growth was positive and large (2009-11). 
During the boom firms increased labour inputs to match 
increasing demand for goods, while other inputs, in particu-
lar capital, were adjusted gradually and slowly. This may 
explain the declining within firm growth in that period. 
During the recession labour inputs were reduced, which 
contributed to the positive productivity growth. 
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Figure D Productivity growth decomposition 
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Note: Analysis for firms with at least 20 employees. 
Source:Own calculations based on Danish registry data. 
 
 
In general, the reallocation of resources contributed slightly 
positively to the total productivity growth during the period 
1999-2011. However, reallocation played a bigger role 
during years of recession. This applies to the most recent 
recession, but can also be seen during the recession in 2002-
03, although to a smaller extent.  
 
The positive overall contribution from reallocation to labour 
productivity growth is underpinned by an analysis of job 
dynamics across firms with varying levels of wages. This 
analysis allows the inclusion of, in particular, smaller firms, 
for which information about gross value added, and hence, 
labour productivity, cannot be obtained. An examination of 
net job creation across five groups of firms with varying 
wage levels shows that the fall in employment in 2008-10 
was larger among low-wage firms, see figure E. This im-
plied that firms with higher wages after the downturn repre-
sented a larger share of total private sector employment. If 
the average wage in a firm is taken as an approximate 
measure for labour productivity, this development, where 
the least productive firms saw the largest fall in employ-
ment, contributed to increased average labour productivity. 
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Figure E Net job creation rates across wage groups 

Figu
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Note: The groups have an increasing average wage, rising from group 1

to group 5. 
Source: Own calculations based on Danish registry data. 

 
 
Even though the economic downturn and the relatively 
larger reduction in employment among low-productivity 
firms contributed positively to average labour productivity 
growth, it is still too early to assess the full effect of the 
ongoing crisis on productivity growth. Current employment 
is still below its structural level, even though general indica-
tors (see chapter I) point to an impending recovery. The 
observed increase in average labour productivity can only 
be sustained during a coming growth in employment if net 
employment growth is as high or higher among high pro-
ductivity firms as among low productivity firms. This will 
ensure that labour productivity does not fall during a recov-
ery of the economy. Observations for 2010 and 2011, i.e. 
after the initial fall in employment, point to homogeneous 
net employment growth rates across wage groups. This 
indicates that the gain in labour productivity was sustained 
after the initial adjustment in employment. 
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