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RESUME 

Dette forårs rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab 
indeholder tre kapitler: 
 

• Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
• Holdbar finanspolitik 
• Tilbagetrækning 

 
Den aktuelle konjunktursituation i Danmark er præget af 
stilstand. Bruttonationalproduktet har været omtrent uænd-
ret de seneste tre år, og der er ikke tegn på nævneværdig 
fremgang inden for det nærmeste års tid. De internationale 
konjunkturudsigter er svage, særligt i Europa, og der er 
dermed ikke udsigt til hjælp fra udlandet.  
 
Konjunktursituationen er i mange europæiske lande præget 
af svigtende tiltro til de offentlige finanser. Udviklingen i 
statspapirrenterne tyder dog på, at tilliden langsomt er ved 
at vende tilbage. I flere lande er den planlagte opstramning 
af finanspolitikken i 2014 og 2015 mindre, end den var i 
2010-13. Dette begrunder en forventning om, at væksten i 
europæisk økonomi vender tilbage på et til to års sigt, mens 
de internationale vækstudsigter på kortere sigt er dystre. 
 
BNP-væksten i 2013 i Danmark ventes på denne baggrund 
kun at blive omkring ¼ pct. I 2014 og 2015 ventes en 
fremgang på mellem 1¾ og 2 pct. primært drevet af stigen-
de forbrugs- og investeringskvoter og en lidt bedre interna-
tional udvikling. Det danske aktivitetsniveau vurderes 
aktuelt at ligge knap 4 pct. under det niveau, der kunne 
forventes i en normal konjunktursituation.  
 
Den samlede beskæftigelse ligger omkring 100.000 fuld-
tidspersoner under det strukturelle niveau. Frem imod 2020 
ventes beskæftigelsen at stige med ca. 200.000. Bag denne 
stigning ligger foruden konjunkturnormalisering en stigning 
i den strukturelle arbejdsstyrke og et fald i den strukturelle 
ledighed på tilsammen ca. 100.000 fuldtidspersoner. 
 
Resumeet er færdigredigeret den 13. maj 2013. 

Konjunkturerne 
præget af stilstand 

Tegn på, at 
gældskrisen 
er på tilbagetog 

Næppe nævne-
værdig fremgang 
i 2013 

Beskæftigelsen 
100.000 under 
normalt niveau 
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Resume. Dansk Økonomi, forår 2013 

Den finansielle sektors rolle i finanskrisen har i Danmark og 
internationalt ledt til en diskussion af behovet for øget 
regulering. Kapital- og likviditetskravene til bankerne og 
andre institutionelle institutioner er strammet op i regi af 
Basel-komiteen, i Europa har en gruppe af lande besluttet at 
gå videre med etableringen af en bankunion, og i Danmark 
har Udvalget om systemisk vigtige finansielle institutter 
(SIFI-udvalget) anbefalet strammere kapitalkrav for institut-
ter, der kan karakteriseres som systemisk vigtige. Såvel 
stramninger af de generelle kapital- og likviditetskrav som 
særlige krav til de systemisk vigtige finansielle institutioner 
vurderes principielt at være velbegrundede.   
 
I EU diskuteres også indførelsen af en skat på finansielle 
transaktioner (en FTT). En sådan skat vurderes imidlertid at 
gøre mere skade end gavn, og det kan på det nuværende 
grundlag ikke anbefales, at Danmark indgår i samarbejdet 
om FTT, jf. diskussionen i afsnit I.8. 
 
I Danmark foregår en vigtig diskussion om lånegrænser i 
realkreditsektoren. Den store udbredelse af rentetil-
pasningslån og afdragsfrie lån har øget de makroøkonomi-
ske risici forbundet med stigende renter og faldende bolig-
priser. Disse risici taler for lavere lånegrænser for rentetil-
pasningslån og afdragsfrie lån end for fastforrentede lån 
med afdrag. Fleksibilitetsfordelene for husholdningerne ved 
de nye låneformer betyder på den anden side, at sådanne 
skærpede lånegrænser fortsat bør give mulighed for en 
betydelig boligfinansiering med rentetilpasningslån og 
afdragsfrie lån. Det vil således være forbundet med store 
velfærdsmæssige omkostninger, hvis man valgte helt at 
forbyde korte rentetilpasningslån eller afdragsfri lån. 
 
I foråret er der indgået aftaler om Vækstplan DK. Planen 
indeholder en række initiativer, der har til formål at øge 
produktiviteten på længere sigt (primært som følge af lavere 
selskabsskat) og øge arbejdsstyrken (primært som følge af 
kontanthjælps- og SU-reform). Vækstplanens kortsigtede 
aktivitetsvirkninger er begrænsede, fordi virkningen af de 
initiativer, der stimulerer økonomien (blandt andet viderefø-
relsen af BoligJobordningen, højere offentlige investeringer 
og lavere afgifter), modvirkes af lavere vækst i det offentli-

Reglerne for den 
finansielle sektor 
strammes 

Danmark bør ikke 
gå med i FTT 

Skærpede 
lånegrænser for 
rentetilpasningslån 
og afdragsfrie lån 
anbefales 

Vækstplan DK har 
meget begrænset 
aktivitets- og 
beskæftigelseseffekt 
på kort sigt 
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Resume

ge forbrug. Vækstplanen indeholder således en profil for det 
offentlige forbrug, der på kort sigt indebærer en lavere 
vækst end tidligere planlagt. 
 
Finanspolitikken har de senere år været tilrettelagt med 
henblik på at leve op til EU’s henstilling om at forbedre den 
strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Det 
vurderes, at Danmark med den planlagte finanspolitik lever 
op til EU-henstillingen, og samtidig vurderes det, at det 
strukturelle underskud fra 2014 vil holde sig inden for de 
rammer, der er fastlagt i budgetloven og i EU’s finanspagt. 
 
Den stramme finanspolitik, der har været ført siden 2011, 
og som planlægges gennemført i de kommende år, bidrager 
negativt til væksten. Tages der også højde for virkningerne 
af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, BoligJobordningen 
og investeringsvinduet vurderes den samlede finanspolitik i 
2013 at være nogenlunde neutral, mens der må imødeses et 
negativt vækstbidrag i størrelsesorden ¾ pct. i 2014. Det 
negative vækstbidrag i 2014 skyldes blandt andet ophøret af 
investeringsvinduet. 
 
I rapportens afsnit I.8 diskuteres mulighederne for at lempe 
finanspolitikken i forhold til det planlagte. Hovedpointerne 
er følgende: 
 

• Konjunktursituationen tilsiger en lempelse af fi-
nanspolitikken. Samtidig vurderes de offentlige fi-
nanser tilstrækkeligt sunde til, at det er forsvarligt 
at føre en mere lempelig politik end planlagt 

• Mulighederne for at lempe finanspolitikken inden 
for budgetlovens krav til den strukturelle saldo er 
stærkt begrænsede 

• EU har givet Danmark mulighed for at lempe det 
mellemfristede saldokrav fra -½ til -¾ pct. af BNP. 
Af hensyn til den langsigtede udvikling i den struk-
turelle saldo bør Danmark udnytte denne mulighed  

• På kort sigt giver dette et rum for at lempe finans-
politikken, som bør udnyttes 

• Det bør på EU-plan overvejes at tillade lande med 
grundliggende sunde offentlige finanser midlerti-
digt at fravige kravene til den strukturelle saldo 

Planlagt finans-
politik overholder 
EU-henstilling samt 
grænse i budgetlov 

Opstramningen i 
den økonomiske 
politik dæmper 
væksten – især i 
2014 

Finanspolitiske 
anbefalinger 
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Resume. Dansk Økonomi, forår 2013 

• Finanspolitikken bør ikke lempes udover EU’s mi-
nimumskrav til den strukturelle saldo (-¾ pct. af 
BNP), hvis der ikke kan opnås en fælles forståelse 
med EU. Lempelsen skal under alle omstændighe-
der være midlertidig og bør ikke komme i konflikt 
med det mellemfristede saldomål i 2020 

 
I rapportens afsnit I.7 er der en analyse af de akutledige. 
Blandt konklusionerne i afsnittet er, at omkring 85 pct. af de 
akutledige ikke har haft beskæftigelse i nævneværdigt 
omfang de seneste tre år. Dette tyder på, at en lempelse af 
genoptjeningskravet til eksempelvis 26 uger højest vil have 
en effekt for 15 pct. af de akutledige. Det fremgår også, at 
mere end en fjerdedel af de personer, der var ledige i be-
gyndelsen af december 2012, og som stod til at miste dag-
pengeretten i januar 2013, havde fundet beskæftigelse 
senest en måned efter deres dagpengeudløb. 
  
Et formål med dagpengereformen, som forkortede dagpen-
geperioden og forøgede genoptjeningskravet, er, at ledige 
hurtigere skal finde beskæftigelse som følge af en mere 
intensiv jobsøgning. Analyser i afsnit I.7 tyder på, at refor-
men faktisk har en sådan positiv beskæftigelseseffekt på 
trods af, at reformen er blevet implementeret under krisen, 
hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er relativt lav. 
 
Det store antal ledige, der mister dagpengeretten i første 
halvår 2013, har ført til overvejelser om lempelser.1 Det er 
vigtigt, at den ekstraordinære situation, som primært skyl-
des den valgte indfasningsmodel, ikke giver anledning til 
strukturelt set uhensigtsmæssige, permanente ændringer af 
det grundlæggende system. Gentagne “midlertidige” lem-
pelser risikerer at skabe forventninger om ekstraordinære 
tiltag også i fremtiden, hvilket svækker effekten af dagpen-
gereformen. Derfor er en regelbaseret konjunkturafhængig-
hed i dagpengesystemet at foretrække frem for ad hoc-
justeringer. 
 

 

1) Regeringens forslag til en “Ny og bedre indfasning af dagpenge-
reformen” er fremlagt efter redaktionens afslutning. Der er derfor 
ingen vurdering af dette forslag i rapporten. 
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Beskæftigelses-
effekt af 
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Rapportens kapitel II indeholder en vurdering af finanspoli-
tikkens langsigtede holdbarhed. Konklusionen er, at den 
nuværende finanspolitik netop er holdbar. Denne vurdering 
er uændret i forhold til den tilsvarende vurdering i Dansk 
Økonomi, efterår 2012. Vurderingen er endvidere i overens-
stemmelse med regeringens vurdering af den finanspolitiske 
holdbarhed i Konvergensprogram Danmark 2013. 
 
Udgangspunktet for den langsigtede fremskrivning er et 
forventet overskud på den offentlige saldo i 2020 på ca. ½ 
pct. af BNP. Til sammenligning forventer regeringen om-
trent balance i 2020. Den lidt mere positive vurdering på 
den offentlige saldo skyldes blandt andet en mere positiv 
vurdering af den underliggende, strukturelle beskæftigelse 
frem imod 2020. 
 
Fremskrivningen i kapitel II viser, at den offentlige saldo på 
længere sigt må forventes at blive forværret. Forværringen 
skyldes blandt andet et fald i provenuet fra Nordsø-
aktiviteterne og stigende offentlige udgifter som følge af, at 
antallet af ældre stiger. Ifølge fremskrivningen vil under-
skuddet i perioden 2040 til 2050 forventeligt udgøre om-
kring 1½ pct. af BNP. Derefter forbedres saldoen igen, men 
underskuddet vil i flere årtier klart overstige grænsen i 
budgetloven på ½ pct. af BNP, ligesom den af EU foreslåe-
de mere lempelige grænse på ¾ pct. vil overskrides i længe-
re perioder. 
 
Selvom der er udsigt til underskud i en lang årrække, ventes 
den offentlige bruttogæld ikke at stige mere, end at den med 
de givne forudsætninger kan holde sig under grænsen i 
EU’s Stabilitets- og Vækstpagt på 60 pct. af BNP. 
 
Udsigten til en langvarig periode med betydelige underskud 
gør det naturligt at diskutere underskudsgrænsen i budget-
loven og EU’s finanspagt. Hvis underskuddet skal begræn-
ses, så det holder sig under ½ pct. af BNP, vil det fordre en 
opstramning af finanspolitikken i perioden frem imod 2040. 
En sådan stramning vil gøre finanspolitikken overholdbar, 
og det vil dermed naturligt medføre en tilsvarende lempelse 
af finanspolitikken på (meget) lang sigt. Dette vil indebære 

Finanspolitikken 
er langsigtsholdbar 

Lille overskud 
på de offentlige 
finanser i 2020 

Hængekøjeprofil 
for offentlig saldo 
i konflikt med 
½ pct.-krav 

Men bruttogælden 
vil formentlig holde 
sig under 60 pct. 
af BNP 

Hensigtsmæssighed 
af ½ pct.-krav kan 
diskuteres 
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en mærkbar ubegrundet omfordeling fra nuværende til 
kommende generationer. 
 
Principielt er der flere muligheder for at begrænse proble-
merne med overholdelse af ½ pct. kravet. En del af løsnin-
gen kunne være at ændre underskudsgrænsen fra ½ pct. til 
¾ pct., som er EU’s minimumskrav til et mellemfristet mål 
for Danmark (MTO). På længere sigt kunne man også 
forestille sig, at EU-kravene blev tilpasset, så de i højere 
grad tager højde for nationale institutionelle forhold. Et 
konkret eksempel er forskelle mellem landenes beskatning 
af pensionsind- og udbetalinger. Den danske beskatnings-
model, hvor der er fradragsret for pensionsindbetalinger og 
skat på udbetalingerne, betyder, at de danske offentlige 
finanser på papiret ser dårligere ud end i andre lande, der 
har den samme finanspolitiske holdbarhed. Dette kunne tale 
for, at Danmarks underskudsgrænse skal være mindre 
restriktiv end andre landes. 
 
Selvom fremskrivningen indikerer, at finanspolitikken er 
holdbar, vil det være relevant at gennemføre reformer og 
omlægninger af skattepolitikken, som kan øge effektiviteten 
i samfundet. Det vil eksempelvis være helt oplagt at ophæve 
nominalprincippet både på boligområdet og for punktafgif-
terne. En beregning præsenteret i afsnit II.2 viser, at hold-
barheden vil kunne blive forbedret med omkring ½ pct. af 
BNP, hvis bare punktafgifterne bliver indekseret med 
inflationen. 
 
Rapportens tredje og sidste kapitel indeholder en række 
analyser af den nuværende og fremtidige tilbagetrækning. 
Baggrunden for analyserne er, at der i de senere år er gen-
nemført reformer på pensionsområdet for at hæve tilbage-
trækningsalderen. Samtidig er der siden 1990’erne sket en 
udbygning af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at 
flere i fremtiden vil have råd til tidlig tilbagetrækning. 
Dermed kan virkningen af pensionsreformerne blive mindre 
end hidtil vurderet. Kapitlet analyserer tilbagetrækningen i 
lyset af disse ændringer i pensionssystemet. 
 

Saldokrav bør 
ændres fra ½ til 
¾ pct. af BNP 
 
 
EU-regler bør 
tage højde for 
institutionelle 
forskelle 

Nominalprincip 
bør ophæves 

Analyser af 
tilbagetrækningen 
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Analyserne i kapitel III viser, at økonomiske incitamenter 
har betydning for tilbagetrækningen. Der er således en klar 
ophobning af personer, der trækker sig tilbage omkring 60 
år, som er det tidligste år for at kunne modtage efterløn, og 
omkring 62, hvor modregningsreglerne for pension bliver 
mere lempelige. 
 
I afsnit III.5 opstilles og estimeres en tilbagetræknings-
model, der bygger på, at økonomiske incitamenter har 
betydning. Modellen anvendes i afsnit III.6 til at fremskrive 
tilbagetrækningsmønstret for de ældre i arbejdsstyrken. 
Fremskrivningen tager udgangspunkt i den forventede 
tilbagetrækning for årgang 1981, som antages at kunne at gå 
på folkepension som 72-årig i 2053.  
 
Fremskrivningen indikerer, at der kan være tre forskellige 
effekter på arbejdsstyrken i forhold til tidligere fremskriv-
ninger. To af disse effekter trækker i retning af senere 
tilbagetrækning og dermed større fremtidig beskæftigelse, 
mens den sidste trækker i retning af en mindre arbejds-
styrke. 
 
For det første viser fremskrivningen, at der vil være langt 
færre, der trækker sig tilbage på efterløn i forhold til tidlige-
re fremskrivninger. Konkret skønnes, at der kun vil være 
omkring 5.000 personer på efterløn omkring 2050. Det 
lavere antal fremtidige efterlønsmodtagere skyldes først og 
fremmest, at der vil være langt færre efterlønsberettigede, 
men også at en stor del af de efterlønsberettigede vil vælge 
at arbejde gennem den mulige efterlønsperiode og i stedet 
for efterløn modtage efterlønspræmien. Når flere vælger 
beskæftigelse og efterlønspræmie frem for at gå på efterløn, 
skyldes det blandt andet, at flere af de efterlønsberettigede i 
fremtiden vil have en betydelig pensionsformue, og at 
modregningen i efterlønnen fremover vil omfatte alle årene 
på efterløn. 
 
For det andet peger fremskrivningen på, at flere kan forven-
tes at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen. 
Fremskrivningen indikerer således, at der vil være væsentlig 
flere end i dag, der kan forventes at gøre brug af mulighe-
den for opsat folkepension.  

Økonomiske 
incitamenter 
virker – også på 
tilbagetrækningen 

Opstilling af model 
og fremskrivning af 
tilbagetrækningen 
 

Tre effekter: 

1. Langt færre 
på efterløn i 
fremtiden 

2. Flere vil arbejde 
efter folkepensions-
alderen 
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Endelig for det tredje tyder fremskrivningen på, at antallet 
af personer, der vil trække sig tilbage tidligt uden offentlige 
overførsler, sandsynligvis vil stige. Flere personer vil som 
følge af større pensionsformuer have økonomisk mulighed 
for at trække sig tilbage, før de kan modtage offentlige 
pensionsydelser. Samtidig spiller det mindre antal efter-
lønsberettigede en rolle. En effekt af efterlønnen er nemlig, 
at mange midaldrende, som er efterlønsberettigede, vælger 
at blive på arbejdsmarkedet frem til efterlønsalderen. Når 
der bliver færre efterlønsberettigede, er der også færre, der 
på denne måde “fastholdes” på arbejdsmarkedet for at opnå 
efterløn. Flere selvpensionerede trækker i retning af mindre 
arbejdsstyrke. 
 
Samlet indebærer fremskrivningen, at der kan forventes en 
stigning i beskæftigelsen, som frem til 2050 er omkring 
40.000 personer større end antaget i den hidtidigt anvendte 
fremskrivning, som er baseret på arbejdsstyrkeprognosen i 
forbindelse med DREAM-modellen. Den større beskæfti-
gelse er, som beskrevet ovenfor, sammensat af færre på 
efterløn og flere beskæftigede i folkepensionsalderen, men 
omvendt vil der være flere, der trækker sig tidligt tilbage for 
egne midler. Opgjort i antal fuldtidspersoner er forskellen til 
den hidtidige fremskrivning dog væsentlig mindre. Det 
skyldes, at den gennemsnitlige arbejdstid for personer, der 
er beskæftiget, efter de har nået folkepensionsalderen, er 
lavere end i arbejdsstyrken generelt. 
 
Der er i det nuværende tilbagetrækningssystem en række 
forhold, der trækker i retning af tidlig tilbagetrækning. I 
afsnit III.7 er der regnet på konsekvenserne for beskæftigel-
sen og de offentlige finanser omkring 2050 af at ændre de 
økonomiske incitamenter i en række tilbagetrækningsord-
ninger. 
 
Efterlønnen giver et betydeligt økonomisk tilskud til tidlig 
tilbagetrækning. Omvendt giver muligheden for efterløn, 
som nævnt, også et betydeligt incitament til at forblive på 
arbejdsmarkedet, til efterlønsalderen nås. En beregning 
viser, at effekten på beskæftigelsen og de offentlige finanser 
af at afskaffe efterlønnen i fremtiden vil være meget lille. 
Det skyldes, at kun omkring 10 pct. af en årgang er efter-

3. Flere vælger at 
selvpensionere sig 
 

Samlet set: 40.000 
flere i beskæftigelse 
end tidligere 
vurderet 

Konsekvens-
beregninger i 
afsnit III.7 

Afskaffelse af 
efterlønnen vil 
ikke have stor 
effekt 
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Resume

lønsberettigede, og at en fuld afskaffelse af efterlønnen vil 
fjerne den omtalte “fastholdelseseffekt” frem imod efter-
lønsalderen. 
 
Et andet element, der påvirker tilbagetrækningen, er mod-
regningen i pensionstillægget og ældrechecken af udbeta-
linger fra egne pensionsopsparinger. En beregning viser, at 
det kan være fordelagtigt at ændre modregningsreglerne, så 
der ikke sker modregning som følge af pensionsindbetalin-
ger, der er foretaget de sidste år før folkepensionsalderen. 
Modelberegningerne viser, at det vil øge tilskyndelsen til at 
arbejde i årene umiddelbart før folkepensionsalderen. Kon-
kret vurderes en sådan ændring i modregningsreglerne at 
kunne øge beskæftigelsen med omkring 7.000 personer. 
 
I modsætning til folkepensionen kan ældrechecken ikke 
opsættes. Det forhold, at man i praksis ikke kan modtage 
ældrechecken, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man 
er nået folkepensionsalderen, virker som en ekstra skat på at 
arbejde, hvilket trækker i retning af tidlig tilbagetrækning. 
En beregning viser, at det vil kunne øge beskæftigelse med 
knap 1.000 personer, hvis det bliver muligt at opsætte 
ældrechecken samtidig med, at der i beregningen af den 
opsatte folkepension tages højde for rentetabet ved den 
senere pensionering. En sådan ændring vil i følge model-
beregningen være mere end selvfinansieret. 
 
Der er god grund til at tro, at ældre er mere tilbøjelige til at 
trække sig ud af arbejdsmarkedet, hvis incitamenterne til at 
arbejde er beskedne, end personer, der står midt i arbejds-
livet. Dette taler for en mere lempelig beskatning af ældres 
arbejdsindkomst. Der er derfor foretaget en beregning, som 
illustrerer effekten af at indføre et skattenedslag for perso-
ner, der fortsætter i beskæftigelse ét år efter, det er muligt at 
modtage folkepension. Modelberegningen viser, at et fra-
drag på 100.000 kr. vil kunne øge beskæftigelsen med op til 
6.000 personer. Med en så stor beskæftigelseseffekt vil 
forslaget være mere end selvfinansierende. Selvom bereg-
ningen kan overvurdere effekten, er der grund til at overveje 
på permanent basis at indføre et fradrag i arbejdsindkomsten 
for personer i folkepensionsalderen. 
 

Anbefaling: 
Pensions-
modregning i 
folkepension 
bør ændres  

Anbefaling: 
Mulighed for 
opsat ældrecheck 

Forslag: 
Skattefradrag til 
folkepensionister  
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De ældres boligforbrug er subsidieret mere end den øvrige 
befolknings. Boligydelsen, som gives til pensionister, er 
væsentligt højere end boligsikringen, som gives til ikke-
pensionister. Samtidig betaler folkepensionister mindre i 
ejendomsværdiskat end andre, og pensionister med lav 
indkomst og lav likvid formue, som modtager ældrecheck-
en, modregnes ikke af eventuel boligformue eller en bereg-
net lejeværdi af egen bolig. Denne særbehandling er van-
skelig at forsvare ud fra almindelige lighedsbegreber, og de 
særligt gunstige boligstøtteregler øger incitamentet til tidlig 
tilbagetrækning. Det anbefales derfor at harmonisere regler-
ne for boligstøtte, at fjerne de aldersbestemte nedslag i 
ejendomsværdiskatten og at lade boligformue og lejeværdi 
af egen bolig indgå i reguleringsgrundlaget for ældrecheck-
en. 

Anbefaling: 
Fjern særlige 
boligregler for 
de ældre 
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KAPITEL I 
 

KONJUNKTURVURDERING OG  
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 
 
 
I.1 Indledning 

 
BNP har nu i knap tre år været omtrent uændret, og beskæf-
tigelsen er fortsat væsentligt under sit normalniveau. Der er 
dermed et betydeligt uudnyttet produktionspotentiale i 
dansk økonomi oven på tilbageslaget i 2008-09. At BNP 
ikke er steget siden 2010 skal i høj grad tilskrives en svag 
udvikling i den indenlandske efterspørgsel, jf. figur I.1. Den 
afdæmpede efterspørgselsudvikling har afspejlet et ønske 
om konsolidering i den private sektor, usikkerhed om frem-
tiden og finanspolitiske stramninger. Der er ikke tegn på 
væsentlig fremgang i produktion og beskæftigelse i 2013, 
og der forventes kun en BNP-vækst på ca. ¼ pct. Tidligst i 
2014 kan der forventes en fremgang i efterspørgsel og 
produktion, der er kraftig nok til øge beskæftigelsen.  
 
 
Figur I.1 BNP og efterspørgsel, mængder 
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Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
Kapitlet er færdigredigeret den 13. maj 2013. 

Stagnation siden 
2010 og kun udsigt 
til lav vækst i år 
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De senere års statsfinansielle problemer i flere sydeuro-
pæiske lande, og bekymring for om eurosamarbejdet over-
hovedet ville kunne fortsætte, har bidraget til uro på de 
finansielle markeder og grundlæggende usikkerhed omkring 
den fremtidige økonomiske situation i Europa. Siden sen-
sommeren 2012 har der imidlertid været tegn på, at den 
europæiske statsgældskrise er ved at aftage i styrke. De 
fleste af de udsatte lande har således oplevet betydelige fald 
i statsobligationsrenterne. Den positive udvikling skal ses på 
baggrund af de fortsatte finanspolitiske stramninger, særligt 
i de udsatte lande, samt udmeldinger og handlinger fra 
ECB, der har indikeret villighed til at holde hånden under 
den økonomiske udvikling i euroområdet. En fortsat tillids-
genopretning er en nødvendig forudsætning for et holdbart 
opsving i europæisk økonomi. 
 
Situationen er imidlertid fortsat skrøbelig. Dette ses blandt 
andet af udviklingen i Italien, hvor renterne på statsobli-
gationer steg i begyndelsen af 2013, jf. figur I.2. Dette 
skyldtes i høj grad det uklare resultat af parlamentsvalget, 
som fik investorerne til at betvivle de italienske politikeres 
villighed til at konsolidere de offentlige finanser. Derudover 
har Cypern som følge af problemer i banksektoren for nylig 
fået nødlån, og i flere af de udsatte lande er der folkelig 
modstand mod opstramningerne. Det er ikke usandsynligt, 
at der kan opstå andre udfordringer på vejen mod genopret-
ning af tilliden til de offentlige finanser i Europa, men det 
forventes, at disse i høj grad vil kunne håndteres med det 
nuværende nødberedskab i EU- og ECB-regi. 
 
Det er vanskeligt at forudse, hvornår der vil indtræffe en 
egentlig vending i den økonomiske situation i Europa. 
Ledigheden i Europa er fortsat på et meget højt niveau, og 
de internationale institutioners vækstskøn for 2013 er grad-
vist blevet nedjusteret. Det er lagt til grund for nærværende 
prognose, at der om et halvt til et helt år vil påbegyndes en 
mærkbar fremgang i europæisk økonomi, primært som en 
konsekvens af en gradvis tillidsgenopretning. Fremgangen 
ventes at blive svagest i de sydeuropæiske lande, hvor der 
fortsat udestår finanspolitiske konsolideringsbehov. 

Udsigt til bedring 
af forholdene i 
Europa … 

… men situationen 
er fortsat skrøbelig  

Tidspunkt for 
vendinger er svære 
at forudse 
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I.1 Indledning

Figur I.2  Rentespænd for tiårige statsobligationer 
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Anm.: Figuren viser rentespænd i forhold til tyske statsobligationer.

Seneste observation er medio maj 2013. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Frem mod slutningen af 00’erne steg de danske lønninger 
hurtigere end i flere sammenlignelige lande, uden at pro-
duktivitetsudviklingen var tilsvarende gunstig. Omvendt er 
lønkonkurrenceevnen de seneste tre år blevet forbedret. Den 
seneste tids opbremsning i eksporten er formentlig mest af 
alt udtryk for en svag international konjunktursituation.  
 
Selvom de danske enhedslønomkostninger, dvs. lønomkost-
ningerne pr. produceret enhed, er steget hurtigere end i 
udlandet, er der ikke tydelige tegn på et niveaumæssigt 
konkurrenceevneproblem. Det store danske overskud i 
samhandlen med udlandet er således ikke blot udtryk for, at 
det danske aktivitetsniveau er ekstraordinært lavt. Ifølge en 
analyse i afsnit I.6 er der tegn på, at danske eksportører de 
senere år i højere grad har formået at eksponere sig på 
markeder, hvor der kan opnås en større indtjening, og at 
denne bytteforholdsgevinst kompenserer for den relativt 
store stigning i enhedslønomkostningerne. 
 
Til grund for nærværende prognose for dansk økonomi er 
lagt den udmeldte og vedtagne finanspolitik, herunder 
aftalerne i Vækstplan DK. Disse aftaler indeholder blandt 
andet lavere energi- og grænsehandelsrelaterede afgifter, 

Opbremsning i 
eksporten som følge 
af svage 
konjunkturer 

Styrket 
bytteforhold 
kompenserer for 
stigning i enheds-
lønomkostninger 

Prognosen 
indeholder 
Vækstplan DK 
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reduktion af selskabsskatten, genindførelse af BoligJob-
ordningen og højere offentlige investeringer. Finansieringen 
af disse tiltag består blandt andet af lavere offentligt forbrug 
og besparelser på SU- og kontanthjælpsområdet. Reformer-
ne på SU- og kontanthjælpsområdet vurderes at have en 
positiv effekt på beskæftigelsen på lang sigt, mens andre af 
elementerne i vækstplanen alene vurderes at forøge velstan-
den på lang sigt. Vækstplanen forventes at forøge den 
private beskæftigelse i 2013-14, som følge af BoligJob-
ordningen og lavere afgifter, jf. afsnit I.3. I 2015, hvor 
BoligJobordningen ophører, ventes der imidlertid kun at 
være en beskeden positiv effekt på den private beskæftigel-
se, og den samlede beskæftigelse vurderes at være en anelse 
lavere end i fravær af vækstplanen. Dette skal primært ses i 
lyset af, at finansieringen i form af lavere offentligt forbrug 
har relativ kraftig negativ effekt på aktivitetsniveauet. 
 
Prognosens hovedtal er vist i tabel I.1. Efter et fald i BNP 
på 0,5 pct. i 2012 ventes beskeden vækst i 2013 på omkring 
¼ pct. Når der forventes positiv vækst i år, skyldes det i høj 
grad, at de private investeringer ventes at blive løftet som 
følge af investeringsvinduet, der blev aftalt med skatte-
reformen fra sommeren 2012. Efterspørgselsfremgangen 
ventes at blive stærkere funderet i løbet af 2014 og 2015, 
hvor der også ventes positiv vækst i det øvrige Europa. Der 
vurderes i særdeleshed at være et potentiale for investe-
ringsfremgang i løbet af de kommende år efter flere år med 
usædvanlig lav investeringsaktivitet. 
 
Med den nuværende vurdering af det underliggende produk-
tionspotentiale er produktionen aktuelt knap 4 pct. under det 
niveau, der ville have været gældende i en normal konjunk-
tursituation. I årene efter 2015 forudsættes konjunktur-
normaliseringen at fortsætte, således at produktionen grad-
vist bringes op på det potentielle niveau inden 2020, jf. figur 
I.3. Frem mod 2020 forventes beskæftigelsen at vokse med 
ca. 200.000 fuldtidsbeskæftigede, hvoraf omkring halvdelen 
skyldes konjunkturnormaliseringen. De senere års reformer 
af blandt andet tilbagetrækningssystemet og skattesystemet 
udgør en væsentlig del af baggrunden for forventningen om 
en kraftig stigning i den strukturelle arbejdsstyrke og der-
med beskæftigelse frem mod 2020. 

Lav vækst i 2013 

Konjunktur-
normalisering frem 
mod 2020 
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I.1 Indledning

Figur I.3 BNP 
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Anm.: Beregning af potentielt BNP er beskrevet i boks I.2 i afsnit I.4. 

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

 
 
I 2012 blev underskuddet på de offentlige finanser 75 mia. 
kr. svarende til godt 4 pct. af BNP. En del af det relativt 
store underskud i 2012 skyldes engangseffekten af tilbage-
betalingerne af efterlønsbidrag. Alene bortfaldet heraf 
forbedrer isoleret set den offentlige saldo med 28½ mia. kr. 
fra 2012 til 2013. Den offentlige saldo ventes desuden at 
blive yderligere forbedret de kommende år. Dette skyldes 
både forventningen om en gradvis forbedring af konjunktur-
situationen og en underliggende styrkelse af saldoen, jf. 
figur I.4. I 2013 og 2014 kommer desuden ekstraordinære 
engangsindtægter som følge af omlægningen af kapital-
pensionsbeskatningen, der blev aftalt i forbindelse med 
skattereformen i efteråret og forlænget ind i 2014 i forbin-
delse med Vækstplan DK. 
 
Fremskrivningen af udviklingen i de offentlige finanser 
indebærer et beskedent overskud på den offentlige saldo i 
2020. Den ventede konjunkturnormalisering bidrager til at 
forbedre den offentlige saldo frem mod 2020. Dertil kom-
mer blandt andet effekten af et lille fald i den strukturelle 
ledighed som følge af de senere års reformer samt en af-
dæmpet udvikling i det offentlige forbrug. I modsat retning 
trækker blandt andet skattelettelser, herunder lavere sel-
skabsskat, og lavere skatter fra overførselsindkomster. 

Forbedring af 
offentlig saldo de 
kommende år …  

… og udsigt til lille 
overskud i 2020 
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Aftalerne om Vækstplan DK vurderes samlet set omtrent 
neutrale for de offentlige finanser i 2020.  
 
 

Figur I.4 Offentlig saldo 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Som følge af afkortningen af dagpengeperioden, der blev 
besluttet i 2010, den hurtige indfasning af reformen og den 
efterfølgende, midlertidige forlængelse, risikerer et særligt 
stort antal ledige at opbruge retten til dagpenge i første 
halvdel af 2013. Godt 16.000 har mistet dagpengeretten i de 
første fire måneder af 2013, og regeringen skønnede i 
januar, at i alt 16-23.000 ville miste dagpengeretten i første 
halvår 2013. En stor del af disse personer vil efter dagpen-
geudløbet overgå til en særlig uddannelsesydelse, der er på 
niveau med kontanthjælp, mens andre kommer i ustøttet 
beskæftigelse eller overgår til seniorjob.1 
 
Ledige over 55 år udgør en relativ stor andel af de akutledi-
ge. Mange i denne gruppe vil være berettiget til et seniorjob 
ved udløb af dagpengeperioden, og antallet af personer i 
seniorjob kan derfor stige voldsomt i løbet af 2013. 

 

1) Regeringen har efter redaktionsdagen for denne rapport fremlagt 
et forslag, der indebærer en midlertidig forlængelse af dagpenge-
perioden, dog på en lavere sats svarende til kontanthjælp. Forsla-
get er ikke indarbejdet i nærværende fremskrivning. 

Et stort antal ledige 
risikerer at miste 
dagpengeretten 

Mange på 55-59 år 
kan få seniorjob 
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I.1 Indledning

Knap halvdelen af de akutledige har ikke haft beskæftigelse 
siden starten af deres ledighedsperiode, og de er således 
langt fra genoptjeningskravet til arbejdsløshedsdagpenge – 
både med de nye og de gamle regler. Knap 12 pct. af de 
akutledige har været så meget i beskæftigelse, at de ville 
kunne genoptjene dagpengeretten, hvis genoptjeningskravet 
sættes ned til 26 uger igen, jf. analysen i afsnit I.7. 
 
 

Tabel I.1 Prognosens hovedtal 
2012 2012 2013 2014 2015 2020a)

Mia. kr.
BNP 1.820 -0,5 0,2 1,8 1,9 2,2
Indenlandsk efterspørgsel 1.740 0,3 1,0 2,0 2,2 2,7
heraf  privat forbrug 901 0,6 0,6 1,7 2,0 2,7
         erhvervsinvesteringer 202 6,6 6,0 2,5 4,5 6,2
         offentligt forbrug 520 0,2 0,9 0,6 0,5 0,9
Eksport 992 0,9 0,7 3,1 3,2 3,8
Import 912 2,5 2,3 3,6 3,8 4,6
Realvækst i aftagerlande 1,1 1,5 2,6 3,0 3,1

Inflation 2,4 1,0 1,9 2,4 2,1
Timeløn 1,9 1,8 2,1 2,3 3,0
Kontantpris på enfamiliehuse -3,4 1,2 1,2 2,6 3,4

Output gap -3,1 -3,8 -3,1 -2,3 0,0

Bruttoledighed 162 159 155 152 126
Beskæftigelse 2.602 2.587 2.604 2.622 2.791
Beskæftigelsesgap -78 -104 -96 -88 0

Betalingsbalance 5,2 3,9 3,2 2,9 1,0
Offentlig saldo -4,1 -1,5 -1,6 -2,0 0,4
Strukturel saldo -1,3 -0,5 -0,4 -0,1 0,4

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

--------- 1.000 fuldtidspersoner --------

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

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

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

 
a): Søjlen angiver den gennemsnitlige vækst fra 2015-20 til og med rækken med “Kontantpris på 

enfamiliehuse”. Resten af søjlen angiver de respektive værdier i 2020. 

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

 
 
 

Et lempeligere 
genoptjeningskrav 
ville omfatte godt 
6.000 akutledige 
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I.2 Konjunkturvurdering2 
 
BNP er reelt ikke vokset de seneste knap tre år. Den svage 
aktivitetsudvikling skyldes i høj grad en meget afdæmpet 
udvikling i forbrug og investeringer, og på det seneste er 
også eksporten bremset op. Stilstanden er ikke et isoleret 
dansk fænomen, men afspejler generel afmatning i euro-
pæisk økonomi, jf. figur I.5 og afsnit I.5. I Danmark er der 
imidlertid flere underliggende forhold, der taler for, at der er 
basis for fremgang: Den private sektor har konsolideret sig, 
boligprisfaldene ser ud til at være tilendebragt, ledigheden 
er tilsyneladende stabiliseret på et relativt lavt niveau, og 
renten er fortsat meget lav. Indikatorerne for erhvervenes og 
forbrugernes tillid tyder imidlertid ikke på nogen væsentlig 
fremgang i efterspørgsel eller produktion i 2013, og der er 
udsigt til lav vækst i udlandet. På denne baggrund forventes 
en lav BNP-vækst og et svagt fald i den private beskæftigel-
se gennem 2013. 
 
Konjunkturprognosens hovedtal fremgår af tabel I.2. Prog-
nosen har blandt andet indregnet virkningerne af Vækstplan 
DK og skattereformen fra sommeren 2012, herunder inve-
steringsvinduet. Mens der ikke er udsigt til fremgang i 
2013, ventes en vis fremgang i efterspørgsel og produktion i 
de kommende år. Når der skønnes en begyndende fremgang 
i BNP i 2014, skyldes det, at der både forventes en forbed-
ring af situationen i udlandet og en fremgang i den inden-
landske efterspørgsel. I euroområdet er der tegn på, at 
forholdene er ved at blive stabiliseret, og efterspørgslen vil 
før eller siden tage til. Samtidig med at tegnene og troen på 
en vending bliver stærkere, kan der forventes en stigning i 
det indenlandske investeringsniveau efter flere år med lav 
aktivitet. 

 

2) Dette afsnit beskriver hovedtrækkene i den indenlandske kon-
junkturvurdering. For en mere detaljeret beskrivelse af såvel den 
indenlandske som udenlandske konjunkturvurdering henvises til 
Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013, der kan fås ved 
henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 

Ikke udsigt til 
fremgang i 2013 … 

… men forventet 
bedring i de 
kommende år 
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Figur I.5 BNP, mængder 

2012201020082006200420022000

105

100

95

90

85

80

2007 = 100

Danmark
USA
Euroområdet

 
Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012 for Danmark og euroom-

rådet og 1. kvartal 2013 for USA. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 

 
 
Selvom en del af konsolideringen i den private sektor de 
seneste år givetvis skal tilskrives strammere kreditvilkår, 
taler meget for, at der ligger et væsentligt potentiale især i 
virksomhederne, hvilket kan bidrage til stigende efterspørg-
sel. Stigende investeringsefterspørgsel vil styrke beskæfti-
gelsen og øge den disponible indkomst til gavn for det 
private forbrug. Der er tillige tegn på, at husholdningerne i 
disse år sparer en relativt stor andel af deres løbende ind-
komst op, og et ophør af denne tendens vil yderligere kunne 
bidrage til efterspørgselsfremgang. Det er dog usikkert, 
hvornår husholdningerne vurderer, at de har konsolideret sig 
tilstrækkeligt oven på de seneste års formuetab. 
 
Selvom der vurderes at være et vist potentiale for fremgang 
i investeringer og forbrug, forekommer det ikke sandsynligt, 
at virksomheder og forbrugere vil forøge deres efterspørgsel 
markant, før der kommer afgørende bedre tegn fra verdens-
økonomien. På denne baggrund ventes en egentlig vending i 
dansk økonomi ikke at indtræffe før i løbet af 2014. 
 
 
 
 

Potentiale for 
investerings-
fremgang 

Tidligst vending i 
dansk økonomi i 
2014 
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
2011 2012 2013 2014 2015

Privat forbrug 901 -0,5 0,6 0,6 1,7 2,0
Offentligt forbrug 520 -1,5 0,2 0,9 0,6 0,5
Offentlige investeringer 43 4,2 7,4 -7,6 0,6 -6,7
Boliginvesteringer 78 14,6 -9,5 4,6 4,3 1,2
Erhvervsinvesteringer 202 -1,8 6,6 6,0 2,5 4,5
Lagerinvesteringer -4 0,5 -0,4 -0,2 0,5 0,5
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.740 0,3 0,3 1,0 2,0 2,2
Eksport i alt 992 6,5 0,9 0,7 3,1 3,2

Vareeksport 609 5,9 -0,4 -0,3 2,0 2,2
heraf industrivarer 538 7,7 -0,8 0,8 3,2 3,2

Tjenesteeksport 383 7,6 3,0 2,2 4,9 4,8

Efterspørgsel i alt 2.733 2,5 0,5 0,9 2,5 2,6

Import i alt 912 5,6 2,5 2,3 3,6 3,8
Vareimport 584 5,4 3,0 2,3 4,0 3,6

heraf industrivarer 477 5,3 2,5 6,5 4,7 3,9
Tjenesteimport 328 5,9 1,7 2,4 2,9 4,1

Bruttonationalprodukt 1.820 1,1 -0,5 0,2 1,8 1,9

Bruttoværditilvækst 1.568 1,2 -0,3 -0,5 2,1 2,1
heraf private byerhverv 955 3,3 0,3 -0,8 2,8 2,7

Output gap -2,3 -3,1 -3,8 -3,1 -2,3
Ledighedsgap 0,2 0,7 1,0 0,9 0,7
Beskæftigelsesgap -2,1 -2,9 -3,5 -3,2 -3,0

-----------  Realvækst, pct.  ----------
2012

Mia. kr.

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

 
 
 
 
 



 

 21 

I.2 Konjunkturvurdering

Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
2011 2012 2013 2014 2015

Forbrugerpriser 2,5 2,4 1,0 1,9 2,4
Eksportpriser 1,2 2,8 0,6 1,0 1,5
Importpriser 3,7 3,1 0,9 1,1 1,5
Timelønomkostninger 2,3 1,9 1,8 2,1 2,3
Kontantpris på enfamiliehuse -2,7 -3,4 1,2 1,2 2,6

Strukturel arbejdsstyrke -4 8 13 14 11
Arbejdsstyrke -13 2 -6 12 15
Privat beskæftigelse 2 2 -13 7 13
Offentlig beskæftigelse -11 -11 5 2 3

Nettoledighed 108 118 120 123 122
Bruttoledighed 160 162 159 155 152

Betalingsbalance 101 95 73 60 57
Offentlig saldo -35 -75 -28 -31 -40
Tilgodehavende i udlandet 498 648 721 782 839
Offentlig bruttogæld 831 832 860 891 931

Realvækst i aftagerlande 2,5 1,1 1,5 2,6 3,0
Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,5 2,3 2,2 2,4 2,5
Ændring i den effektive kronekurs -0,8 -2,3 0,5 -0,1 0,0
10-årig obligationsrente 2,7 1,4 1,9 2,5 3,4
Timeproduktivitet i private byerhverv 3,1 0,9 -0,3 2,1 1,8

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

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

------  Ændring i 1.000 pers.  ------

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

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

 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerinvesteringer” angiver vækstbidraget til BNP. Output gap, ledigheds-
gap og beskæftigelsesgap 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 offent-
lige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DA’s lønstatistik, OECD, EcoWin og egne beregnin-
ger. 
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Udviklingen i efterspørgslen 
 
Det private forbrug er den største efterspørgselskomponent 
og udgør omkring halvdelen af BNP. Forbruget er kun 
vokset beskedent siden 2009, og på trods af kraftig vækst i 
bilkøbet faldt det samlede forbrug i alle fire kvartaler i 
2012. Dette skal ses i lyset af flere forhold, herunder at 
husholdningerne har lidt betydelige formuetab i forbindelse 
med finanskrisen, den svage beskæftigelsesudvikling, 
faldende og stagnerende boligpriser samt reallønstilbage-
gang i både 2011 og 2012. Med faldet i det private forbrug 
gennem 2012 har der tilsyneladende ikke været nogen 
væsentlig effekt af tilbagebetalingen af efterlønsmidlerne, 
der var en del af tilbagetrækningsaftalen fra 2011. Der er 
imidlertid også flere årsager til at forvente, at disse tilbage-
betalinger kun har begrænsede effekter på det private for-
brug, jf. Dansk Økonomi, efterår 2012. 
 
I 2013 forventes en fortsat afdæmpet udvikling i det private 
forbrug. Forbrugertilliden er på et relativt lavt niveau, og 
udviklingen i de øvrige forbrugsindikatorer giver ingen 
indikationer af en positiv forbrugsudvikling i 2013. Den 
fortsat svage beskæftigelsesudvikling trækker endvidere i 
retning af en afdæmpet udvikling i den samlede disponible 
indkomst i 2013, mens lønmodtagerne omvendt har udsigt 
til reallønsfremgang i år for første gang siden 2009, jf. 
nedenfor.  
 
Mens der ikke er udsigt til kraftig forbrugsfremgang i 2013, 
vurderes der at være et vist potentiale for fremgang på lidt 
længere sigt. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at det 
private forbrug aktuelt udgør en relativt lav andel af den 
disponible indkomst, jf. figur I.6. I løbet af 2014 forventes 
således kraftigere fremgang i det private forbrug i takt med 
en forventet generel forbedring af den økonomiske situa-
tion, der blandt andet ventes at give sig udslag i stigende 
beskæftigelse, en vis fremgang på boligmarkedet, gradvis 
fremgang i udlandet og en genopretning af tilliden blandt 
husholdninger og virksomheder. 
 
 

Fald i det private 
forbrug igennem 
2012 

Kun beskeden 
fremgang i 
forbruget i 2013 …  

… men potentiale 
for fremgang 
senere 
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Figur I.6 Forbrugskvote 
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Anm.: Figuren viser det private forbrug i løbende priser som andel af
disponibel indkomst. Disponibel indkomst er nærmere defineret i
Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013. 

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

 
 
De private erhvervsinvesteringer er, ligesom det private 
forbrug, kun vokset svagt de seneste år på trods af et histo-
risk lavt renteniveau. Investeringskvoten, der angiver er-
hvervsinvesteringernes andel af BVT, er aktuelt på et lavt 
niveau. Dette afspejler formentlig både de aktuelt dårlige 
afsætningsmuligheder og den ekstraordinært store usikker-
hed omkring fremtidige afsætningsmuligheder, ligesom en 
opstramning af kreditvilkårene kan have forstærket tenden-
sen. I andet halvår 2012 var der dog en vis fremgang i de 
private maskininvesteringer. Dette kan være en indikation 
af, at investeringsvinduet, der blev aftalt i forbindelse med 
skattereformen i sommeren 2012, har haft en vis effekt. 
Investeringerne udviser imidlertid også i normale tider 
betydelige udsving. 
 
Spejlbilledet af den lave investeringskvote de seneste år er, 
at den private sektors nettofordringserhvervelse er steget 
kraftigt siden 2007, jf. figur I.7. Det vurderes, at virksom-
hederne har opbygget et investeringsefterslæb efter de 
seneste års lave investeringsaktivitet, jf. afsnit I.4. På denne 
baggrund synes der at være basis for en relativt kraftig 
fremgang i de private investeringer, når virksomhedernes 

Fremgang i de 
private investe-
ringer i andet 
halvår 2012 fra et 
lavt niveau … 

… og forventning 
om fremgang i 2013 



       

 24 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2013 

tillid til den økonomiske situation forbedres. I 2013 ventes 
fremgang i de private investeringer, trukket af maskin-
investeringerne, hvilket primært afspejler de forventede 
virkninger af investeringsvinduet. En del af denne fremgang 
ventes imidlertid at blive modsvaret af lavere investerings-
aktivitet i de kommende år, når effekten af investerings-
vinduet ophører. I fravær af investeringsvinduet ville der 
kun være udsigt til en meget behersket investeringsfrem-
gang i 2013, men til gengæld en større stigning fra 2014. 
 
 

Figur I.7 Erhvervsinvesteringskvote og nettofordrings-
erhvervelse i selskaber 
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Anm.: Investeringskvoten angiver den private sektors faste brutto-

investeringer ekskl. boliginvesteringer i forhold til BVT i den
private sektor. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ADAM’s databank. 

 
 
Boligmarkedet har på det seneste vist tegn på stabilisering 
og begyndende fremgang. I andet halvår 2012 var der 
således en positiv prisudvikling for ejerlejligheder og i 
mindre grad også for enfamilieshuse, jf. figur I.8. Danmarks 
Statistiks foreløbige opgørelse af huspriserne på måneds-
basis indikerer, at prisstigningerne er fortsat ind i 2013. De 
reale boligpriser er faldet omkring 30 pct. siden toppen i 
2007, og udviklingen gennem det seneste halve år kunne 
indikere, at tilpasningen på boligmarkedet er ved at være 
tilendebragt. Dette bestyrkes af, at niveauet for den reale 

Tegn på en vis 
stabilisering på 
boligmarkedet … 
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kontantpris vurderes at være tæt på den langsigtede, trend-
mæssige udvikling.  
 
Der er imidlertid heller ikke udsigt til væsentlig fremgang 
på boligmarkedet de kommende år. Indikatorerne for til-
standen på boligmarkedet tegner samlet set et blandet 
billede. Eksempelvis er den gennemsnitlige liggetid for huse 
fortsat på et meget højt niveau. Der må desuden forventes 
stigende realkreditrenter i takt med, at den økonomiske 
situation i Europa normaliseres de kommende år. Dertil 
kommer, at dansk økonomi i den seneste tid har nydt godt af 
en position som “sikker havn” i forhold til internationale 
investorer, hvilket har bidraget til de meget lave renter. 
Stigende renter vil isoleret set dæmpe fremgangen i de 
danske boligpriser. Samlet forventes i 2014 boligpris-
stigninger, der er i underkanten af den generelle inflation, 
og derefter svagt stigende reale boligpriser. 
 
 

Figur I.8 Priser på enfamiliehuse og ejerlejligheder 
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Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012 for kvartalsserierne og

februar 2013 for månedsserierne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Boliginvesteringerne faldt kraftigt i 2012 og udgør aktuelt 
en relativt lav andel af BNP. Der ventes en begyndende 
fremgang i boliginvesteringerne i løbet af 2013, hvilket 
primært skyldes den begyndende stabilisering af bolig-

… men indikatorer 
peger ikke på 
betydelig fremgang 

Boliginvesteringer 
fortsat på lavt 
niveau 
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markedet og de forventede konsekvenser af genindførelsen 
af BoligJobordningen, der er en del af aftalen om Vækstplan 
DK, jf. afsnit I.3. Set i forhold til det lave udgangsniveau er 
den forventede fremgang i boliginvesteringerne dog ikke 
stærk. 
 
Eksportudviklingen har i 2010 og 2011 holdt hånden under 
dansk økonomi og bidraget betydeligt til, at BNP ikke er 
faldet. I 2012 er fremgangen i eksporten imidlertid ophørt, 
jf. figur I.9. Dette skyldes i høj grad den internationale 
afmatning, herunder at fremgangen er bremset lidt op i 
Sverige og Tyskland, der er blandt Danmarks vigtigste 
samhandelspartnere. 
 
Der er heller ikke udsigt til væsentlig fremgang i vare-
eksporten i 2013. Den økonomiske udvikling hos flere af 
Danmarks vigtige samhandelspartnere ventes således at 
blive relativt svag i 2013, og for euroområdet som helhed 
ventes et direkte fald i BNP, jf. afsnit I.5. Dertil kommer, at 
der efter et par år, hvor udviklingen i den effektive krone-
kurs har bidraget til en styrket lønkonkurrenceevne, forven-
tes en mindre forværring af lønkonkurrenceevnen i 2013 
som følge af en styrket effektiv kronekurs. I løbet af 2014 
og 2015 forventes en begyndende fremgang i europæisk 
økonomi, hvilket vil bidrage til fremgang i eksporten af 
varer og tjenester. 
 
Selvom den indenlandske efterspørgsel generelt udviklede 
sig svagt i 2012, var der relativt kraftig vækst i importen. 
Den samlede nettoeksport trak dermed i retning af lavere 
BNP-vækst. Også i 2013 ventes et mærkbart negativt 
vækstbidrag fra nettoeksporten. I de kommende år ventes 
den samlede efterspørgsel at fortsætte med at vokse hurtige-
re end den indenlandske produktion, hvorved importkvoten 
vil fortsætte sin trendmæssige stigning. 

Fremgang i 
eksporten ophørte i 
2012 …  

… og heller ikke 
udsigt til fremgang 
i 2013 

Negativt 
vækstbidrag fra 
udenrigshandelen 
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Figur I.9 Vareeksport og –import, mængder 
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Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nåede 
knap 100 mia. kr. i 2012, hvilket især kan tilskrives et stort 
overskud på tjenestebalancen og en høj nettoformue-
indkomst. Overskuddet ventes at blive reduceret i de kom-
mende år som følge af lavere overskud på varebalancen og 
et forventet fald i nettoformueindkomsten. En del af det 
relativt store overskud på betalingsbalancen skal ses som et 
udtryk for, at den danske konjunktursituation er svagere end 
i udlandet, jf. afsnit I.6. Den forventede reduktion i over-
skuddet på betalingsbalancen kan dermed ses som en følge 
af den forventede normalisering af konjunktursituationen, 
der i særdeleshed indebærer en stigende investeringskvote, 
jf. figur I.10. 
 
 

Stort overskud på 
betalings- 
balancen …  
 
 
… som dog ventes 
nedbragt 
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Figur I.10 Betalingsbalance 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Den forventede udvikling i forbrug, investeringer, eksport 
og import fører til, at BNP kun ventes at vokse meget 
beskedent i 2013. Der ventes et beskedent positivt bidrag fra 
den offentlige efterspørgsel og et større positivt bidrag fra 
det private forbrug og erhvervsinvesteringerne, jf. tabel I.3. 
I 2014-15 forventes en højere BNP-vækst. I disse år forud-
sættes den offentlige efterspørgsel fortsat kun at yde et 
beskedent positivt vækstbidrag. Det private forbrug ventes 
derimod at yde et relativt stort bidrag i disse år, mens der 
også ventes et positivt vækstbidrag fra virksomhedernes 
genopbygning af lagrene. Det relativt store vækstbidrag fra 
det private forbrug skal ses i lyset af, at det udgør en stor 
andel af BNP. Nettoeksporten ventes at være nogenlunde 
neutral i forhold til væksten i 2014-15. 
 
 

Privat forbrug og 
investeringer 
ventes at trække 
væksten i 2014-15 
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Tabel I.3 Vækstbidrag til BNP 
Årets priser

2012 2012 2013 2014 2015
Mia. kr.

Privat forbrug                 901 0,3 0,3 0,8 1,0
Offentligt forbrug             520 0,0 0,3 0,2 0,2
Offentlige investeringer       43 0,2 -0,2 0,0 -0,1
Boliginvesteringer             78 -0,4 0,2 0,2 0,1
Erhvervsinvesteringer          202 0,7 0,7 0,3 0,6
Lagerændringer                 -4 -0,4 -0,2 0,5 0,5
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.740 0,3 1,0 2,0 2,1
Eksport                 992 0,5 0,4 1,7 1,8
Samlet efterspørgsel           2.733 0,8 1,4 3,7 3,9
Import          912 -1,2 -1,2 -1,9 -1,9

Bruttonationalprodukt          1.820 -0,5 0,2 1,8 1,9

Bidrag til vækst i BNP

 -----------------  Pct.point  ----------------

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

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

 
 
Arbejdsmarkedet 
 
Den svage udvikling i efterspørgsel og produktion har 
bidraget til en svag udvikling i beskæftigelsen. Det vurde-
res, at antallet af fuldtidsbeskæftigede aktuelt er omkring 
100.000 personer under sit normale leje. I 2012 faldt be-
skæftigelsen en anelse, og faldet i den private beskæftigelse 
ventes at fortsætte i 2013. Forventningen om et fald i den 
private beskæftigelse hænger sammen med, at der kun 
forventes en meget lav vækst i BNP i 2013. Omvendt for-
udsættes en behersket stigning i den offentlige beskæftigel-
se i 2013, jf. afsnit I.3. Dermed er der udsigt til, at den 
samlede beskæftigelse kun vil falde svagt igennem 2013, jf. 
figur I.11.  
 
Først fra 2014 forventes fremgang i den private beskæftigel-
se i takt med den forudsatte gradvise tillidsgenopretning og 
normalisering af konjunktursituationen, der som nævnt 
ventes at give sig udslag i en BNP-vækst på 1¾-2 pct. om 
året. Selv med denne fremgang vil beskæftigelsen i 2015 
dog fortsat ligge knap 90.000 personer under det vurderede 
normalniveau. 

Fortsat svag 
beskæftigelses-
udvikling 

Først udsigt til 
beskæftigelses-
fremgang fra 2014 
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Figur I.11 Samlet beskæftigelse 

20142012201020082006200420022000

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

1.000 pers.

Beskæftigelse
Prognose
Strukturelt

 
Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012. 

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

 
 
Den svage udvikling i beskæftigelsen skal også ses i lyset 
af, at produktiviteten i de private byerhverv (byggeri, indu-
stri og tjenesteydende erhverv), der står for hovedparten af 
den private beskæftigelse, er blevet relativt hurtigt gen-
oprettet efter store fald i 2008 og 2009. Dette har muliggjort 
en voksende produktion i de private byerhverv, uden at 
beskæftigelsen er steget tilsvarende. Den forventede udvik-
ling i produktion og beskæftigelse indebærer imidlertid et 
fald i produktiviteten i de private byerhverv i 2013. Det 
forventes således, at virksomhederne vil holde igen med at 
afskedige folk på trods af den svage udvikling i efterspørg-
sel og produktion i forventning om fremgang næste år. Med 
en mere normal produktivitetsudvikling vil beskæftigelses-
faldet gennem 2013 blive mere udtalt. 
 
I forbindelse med tilbageslaget i 2008-09 faldt antallet af 
personer i arbejdsstyrken betydeligt, og arbejdsstyrken 
forventes i 2013 at være godt 80.000 personer lavere end i 
2008. Dette afspejler i særdeleshed, at flere unge nu er 
studerende uden for arbejdsstyrken, samt at der er kommet 

Produktiviteten 
genoprettet i de 
private byerhverv 

Arbejdsstyrken 
ventes at vokse fra 
et lavt niveau 



 

 31 

I.2 Konjunkturvurdering

flere kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken.3 Det 
vurderes, at arbejdsstyrken aktuelt er knap 70.000 personer 
under sit normalniveau. I takt med at konjunktursituationen 
ventes at blive forbedret de kommende år, forventes det, at 
en del af disse personer vil søge tilbage til arbejdsmarkedet. 
De senere års reformer, herunder tilbagetrækningsreformen 
og skattereformen, ventes desuden at medføre en betydelig 
stigning i arbejdsstyrken frem mod 2020, jf. afsnit I.4. 
 
Den registrerede nettoledighed steg godt 15.000 personer i 
første halvår 2012, men siden da er ledighedsudviklingen 
vendt. Fra slutningen af 2012 og frem til marts 2013 er 
såvel brutto- som nettoledigheden faldet med godt 6.000 
personer, jf. figur I.12. Ledigheden er især faldet blandt de 
50-59-årige, men der har også været et mindre fald i dimit-
tendledigheden og antallet af langtidsledige i begyndelsen 
af 2013. En del af ledighedsfaldet afspejler dog formentlig, 
at dagpengereformen fra 2010 sænker antallet af dagpenge-
berettigede fra og med januar 2013. En del af disse falder ud 
af ledighedsstatistikkerne. AKU-ledigheden, der er baseret 
på en spørgeskemaundersøgelse, har været omtrent uændret 
igennem tre år og indikerer dermed ligeledes, at ledigheds-
stigningen er ophørt. Det forventes, at nettoledigheden vil 
stige meget beskedent gennem resten af året og være om-
trent uændret igennem 2014, hvorefter der ventes faldende 
ledighed i 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Udviklingen i arbejdsstyrken er nærmere belyst i et baggrunds-
notat, der kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Se-
kretariat. 

Ledighedsstigning 
ophørt 
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Figur I.12 Ledighed 
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Anm.: Nettoledighed er den registrerede ledighed, og bruttoledighed er

nettoledighed tillagt aktiverede, arbejdsmarkedsparate dagpenge-
og kontanthjælpsmodtagere. Danmarks Statistik har kun offent-
liggjort tal for bruttoledigheden tilbage til januar 2007. Før dette
tidspunkt er bruttoledigheden beregnet på baggrund af DREAM-
registret. Der er databrud i AKU-opgørelsen mellem 2006 og 
2007. Observationerne er sæsonkorrigerede. Seneste observation 
er 4. kvartal 2012 for AKU-ledighed og marts 2013 for netto- og 
bruttoledighed. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Inflationen blev knap 2½ pct. i 2012, mens der i de første 
måneder af 2013 har været en meget lav prisstigningstakt, 
jf. figur I.13. Der er således udsigt til en inflation i 2013 på 
omkring 1 pct., hvilket er godt ½ pct.point lavere end den 
forventede inflation i euroområdet. En væsentlig del af 
forklaringen på den lavere inflation i begyndelsen af 2013 
er lavere afgifter, blandt andet som følge af afskaffelsen af 
fedtafgiften ved årsskiftet, men der har også været et fald i 
nettopriserne. Der ventes desuden afgiftslempelser de 
kommende år som følge af aftalen om Vækstplan DK, jf. 
afsnit I.3. Den langsomme konjunkturnormalisering betyder 
endvidere, at der heller ikke kan forventes et efterspørgsels-
drevet inflationspres de kommende år, men dog prisstig-
ningstakter, der vil være højere end i 2013. 
 
 

Lav inflation i 2013 
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Figur I.13 Inflation og industriløn  
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Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2012 for industriløn og april

2013 for inflation. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Lønstigningstakten har været afdæmpet de seneste år, og i 
2012 steg lønomkostningerne i industrien kun 1,9 pct. I 
2013 og 2014 ventes fortsat moderate lønstigninger som 
følge af situationen på arbejdsmarkedet, mens der fra 2015 
ventes højere lønstigninger som følge af den begyndende 
fremgang i beskæftigelsen. Med forventningen om en 
inflation omkring 1 pct. i 2013 er der udsigt til realløns-
fremgang for første gang siden 2009, mens der ventes 
omtrent uændret realløn i 2014-15. 
 
Finansielle forhold 
 
De danske obligationsmarkeder er fortsat prægede af den 
skrøbelige tilstand på de finansielle markeder i visse dele af 
euroområdet, som har givet anledning til stor interesse for 
formueplacering i Danmark. Sammen med ekstraordinært 
lave pengepolitiske renter har dette ført til lave renter på 
danske stats- og realkreditobligationer, jf. figur I.14. De 
fortsat svage vækstudsigter for navnlig euroområdet bety-
der, at der er udsigt til kun langsomt stigende renter mod 
mere typiske niveauer de kommende år. 
 
 

Fortsat lave 
lønstigninger 

Udsigt til fortsat 
lave renter 
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Figur I.14a Statsobligationsrente  Figur I.14b Realkreditrenter 
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Anm.: Den viste statsobligationsrente er for ti-årige statsobligationer. Seneste observationer er medio 
maj. 

Kilde: Nationalbanken. 
 

 
 
For realkreditudlånene er der de senere år sket en forskyd-
ning mod lån med rentetilpasning og lån med afdragsfrihed. 
Aktuelt er to tredjedele af realkreditudlånene til ejerboliger 
og fritidshuse med rentetilpasning, og lidt mere end halv-
delen er med afdragsfrihed. Stigningen i andelen af rente-
tilpasningslån siden 2009 skal ses i lyset af de meget lave 
renter på navnlig korte realkreditobligationer. I 2012 stagne-
rede såvel andelen af afdragsfrie lån som andelen af rente-
tilpasningslån set i forhold til de samlede realkreditlån, jf. 
figur I.15. 
 

Store andele lån 
med afdragsfrihed 
og rentetilpasning  
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Figur I.15 Rentetilpasning og afdragsfrihed 
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Anm.: Figuren viser andelen af realkreditlån for ejerboliger og fritids-

huse, som er med henholdsvis rentetilpasning og afdragsfrihed. 
Seneste observation er marts 2013. 

Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Solvensprocenten, dvs. forholdet mellem basiskapitalen og 
de risikovægtede aktiver, i danske pengeinstitutter er steget 
betragteligt siden finanskrisen og udgjorde i 2012 godt 17 
pct. i gennemsnit. Dette er betragteligt højere end det lov-
bestemte minimumskrav på 8 pct. Ligesom solvensprocen-
ten er kernekapitalprocenten, dvs. forholdet mellem kerne-
kapitalen og de risikovægtede aktiver, steget betydeligt, jf. 
figur I.16. Den øgede solvens i danske pengeinstitutter 
indikerer en større modstandskraft over for tab på engage-
menter. 
 
I april blev EU’s nye kapitalkravsdirektiv (CRD IV/CRR) 
vedtaget, da EU-parlamentet stemte ja til et kompromis-
forslag. Kapitalkravsdirektivet implementerer Basel III-
anbefalingerne i EU-lovgivningen. Basel III-anbefalingerne 
vedrører globale standarder for reguleringen af den finan-
sielle sektor herunder kapital- og likviditetskrav. Der er dog 
en række tekniske forhold, som ikke er blevet afklarede i 
den politiske proces, men som er uddelegeret til afgørelse i 
Europa-Kommissionen. Kapitalkravsdirektivet ventes at 
træde i kraft 1. januar 2014.  
 

Fortsat høj solvens 
i danske penge- 
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Kapitalkravs-
direktiv vedtaget i 
EU 
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Figur I.16 Solvens i danske pengeinstitutter 
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Anm.: Solvensprocenten opgøres som basiskapitalen, der består af 

kernekapital og supplerende kapital, i pct. af de risikovægtede 
aktiver. Kernekapitalprocenten er kernekapitalen i pct. af de 
risikovægtede aktiver. Figuren viser solvens- og kernekapital-
procent for pengeinstitutter i gruppe 1-4 på konsolideret basis.  

Kilde: Finanstilsynet. 

 
 
Fra dansk side har navnlig Basel III-anbefalingen om, at 
bankerne skal holde en likviditetsbuffer (Liquidity Covera-
ge Ratio, LCR) bestående af sikre og meget likvide aktiver 
påkaldt sig opmærksomhed. Såfremt danske realkredit-
obligationer, der normalt anses for såvel sikre som likvide, 
ikke må tælle med ved deres fulde værdi i likviditetsbuffe-
ren, kan der ventes betydelige kursfald og dermed større 
finansieringsomkostninger for danske boligejere. I den 
politiske aftale om kapitalkravsdirektivet er det vedtaget, at 
der skal lægges “objektive kriterier” til grund for vurderin-
gen af, til hvilken værdi specifikke aktiver må indgå i 
likviditetsbufferen. Danske realkreditobligationers stilling i 
likviditetsbufferen skal afklares af Europa-Kommissionen 
og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Likvidi-
tetsbufferen vil blive indfaset gradvist i perioden 2015-19. 
 
Basel III-anbefalingen om stabil finansiering (Net Stable 
Funding Ratio, NSFR) er der endnu ikke truffet beslutning 
om. Kravet om stabil finansiering skal sikre bedre overens-
stemmelse mellem løbetiden på udlånet og finansieringen i 

Danske realkredit-
obligationers 
stilling i LCR ikke 
fuldt afklaret 

Ingen beslutning 
om anbefalingen 
om stabil 
finansiering 
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kreditinstitutterne. Kravet om stabil finansiering kan, så-
fremt det indføres som i Basel III-anbefalingen, i praksis 
fjerne grundlaget for danske F1-lån, idet obligationerne bag 
disse lån ikke betragtes som stabil finansiering grundet den 
korte løbetid.  
 
Udvalg om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Dan-
mark har offentliggjort sin rapport med anbefalinger af, 
hvilke kriterier, der bør lægges til grund, når det skal afkla-
res, hvilke danske pengeinstitutter der bør betragtes som 
systemisk vigtige institutter (“SIFI’er”). Udvalgets anbefa-
linger skal ses som led i arbejdet på EU-niveau med at 
harmonisere den finansielle regulering i medlemslandene og 
implementere Basel III-anbefalingerne i EU-lovgivningen 
via blandt andet kapitalkravsdirektivet. På EU-niveau er det 
ikke endeligt afklaret, hvilket råderum de enkelte medlems-
stater får til at fastsætte regler for udpegning, krav til og 
krisehåndtering af SIFI’er. Derfor tager udvalget udgangs-
punkt i fremsatte forslag og foreløbige aftaler på EU-
niveau. 
 
Udvalget anbefaler, at SIFI’er udpeges af Finanstilsynet i 
samarbejde med Det Systemiske Risikoråd med udgangs-
punkt i kriterier som størrelsen af instituttets balance i 
forhold til BNP og størrelsen af henholdsvis ind- og udlån i 
forhold til sektorens samlede ind- og udlån. Seks danske 
pengeinstitutter lever op til udvalgets SIFI-kriterier.4 Status 
som SIFI bør ifølge udvalget modsvares af blandt andet 
skærpet tilsyn og strammere kapital- og likviditetskrav. De 
strammere krav for SIFI’er skal reducere risikoen for, at et 
SIFI kommer i problemer og må have hjælp fra staten. 
Desuden skal de skærpede krav for SIFI’er bidrage til at 
skabe mere lige konkurrencevilkår mellem SIFI’er og ikke-
SIFI’er. 

 

4) De seks institutter er Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank 
Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank. 
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I.3 Offentlige finanser 
 
Skønnet for og vurderingen af de offentlige finanser er 
baseret på den aktuelle konjunkturvurdering, jf. afsnit I.2. 
Endvidere bygger skønnet på den senest vedtagne og aftalte 
politik, herunder de netop indgåede aftaler om Vækstplan 
DK og finansloven for 2013.  
 
Vækstplanen omfatter en række tiltag, som sigter på at 
stimulere den private aktivitet på kort sigt og styrke betin-
gelserne for et permanent højere aktivitetsniveau på længere 
sigt. Planen indeholder bl.a. en videreførelse af Bolig-
Jobordningen i 2013 og 2014, et højere niveau for de offent-
lige investeringer, en række lempelser af energiafgifter for 
erhverv og af grænsehandelsrelaterede afgifter samt en 
sænkelse af selskabsskattesatsen. Lempelserne finansieres 
med lavere offentlige forbrugsudgifter og ved reformer af 
kontanthjælp og SU, jf. boks I.1.  
 
Hovedparten af vækstplanens finansiering omfatter lavere 
offentlige forbrugsudgifter. Fra 2013 reduceres udgifterne 
med 1½ mia. kr. bl.a. afledt af lavere offentlige lønstignin-
ger i forårets overenskomstaftaler på det offentlige område 
(OK13) i forhold til grundlaget i 2020-planen fra foråret 
2012. Fra 2014 mindskes niveauet med 2 mia. kr. ved at 
videreføre det lavere niveau for de kommunale service-
udgifter i 2013, der blev aftalt med KL i januar 2013, og 
som modsvares af et midlertidigt løft af investeringerne i 
samme år. Derudover er der aftalt en mere afdæmpet vækst 
i det offentlige forbrug i 2014-20 i forhold til forløbet i 
Konvergensprogram 2012, hvilket frigør i alt 4¼ mia. kr. i 
2020. Samlet bidrager det offentlige forbrug med i alt 7¾ 
mia. kr. til finansieringen af vækstplanen i 2020. 
 
Reformerne af kontanthjælp og SU-systemet skal styrke de 
offentlige finanser med knap 3½ mia. kr. i 2020. I vækst-
planen vurderes det, at de to reformer tilsammen vil øge den 
strukturelle beskæftigelse med ca. 10.000 fuldtidspersoner i 
2020. Reformen af kontanthjælp indebærer bl.a. en lavere 
sats for kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-30 år. Det vil 
øge tilskyndelsen til at søge mod beskæftigelse eller uddan-
nelse. Med SU-reformen indføres en nedsat regulering af 

Grundlag for 
vurderingen 

Vækstplan DK 
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forbrugsudgifter 

Reformer af SU og 
kontanthjælp 
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SU-satsen og en lavere sats for hjemmeboende SU-
modtagere, og tilskyndelsen til at færdiggøre uddannelsen 
hurtigere styrkes primært ved, at SU fremover ikke kan 
oppebæres, hvis studerende er mere end et halvt år forsin-
ket.  
 
Der er elementer i vækstplanen, der søger at stimulere privat 
vækst og beskæftigelse på kort sigt, mens andre tiltag i 
planen i højere grad er målrettet en styrkelse af betingelser-
ne for aktivitet og beskæftigelse på længere sigt, jf. tabel 
I.4. Forøgelsen af de offentlige investeringer og videre-
førelsen af BoligJobordningen er blandt de elementer, som 
skal stimulere aktiviteten på kort sigt, mens lempelsen af 
selskabsskatten, der har en endog meget beskeden effekt på 
kort sigt, og reformer af kontanthjælp og SU sigter på at øge 
velstand (målt ved BNP pr. indbygger) og beskæftigelse på 
lang sigt.  
 
 

Tabel I.4 Forventet effekt af vækstplanens tiltag 
 Beskæftigelse, 

kort sigt 
Beskæftigelse, 

lang sigt 
Velstand,  
lang sigt 

Lempelser:    

Lavere afgifter + 0 (+) 

BoligJobordning + 0 0 

Selskabsskat 0 0 + 

Offentlige investeringer + 0 ? 

Finansiering:    

Offentligt forbrug - 0 ? 

SU-reform - + + 

Kontanthjælpsreform - + + 
Anm.: De forventede effekter af tiltagene er illustreret ved følgende fire kategorier:  

+ : Tiltaget vurderes at indebære en positiv effekt. 
- : Tiltaget vurderes at have en negativ effekt. 
0 : Tiltaget vurderes ikke at have nogen nævneværdig effekt. 
? : Tiltagets forventede effekt er usikker.  

 
 
 

Vækstplanens tiltag 
rettet både mod 
kort og lang sigt  
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Boks I.1  Vækstplan DK  

Med Vækstplan DK gennemføres lempelser med virkning på den offentlige saldo 
for godt 15 mia. kr. i 2020, jf. tabel A.  
 
Med vækstplanen afskaffes virksomhedernes betaling af energispareafgiften på 
elektricitet (CO2-afgiften) og eldistributionsbidraget. Endvidere sænkes energi-
afgifterne på brændsler til proces til EU’s minimumsniveau, og den vægtbaserede 
emballageafgift afskaffes fra 2015. For at reducere omfanget af grænsehandel 
gennemføres desuden afgiftslempelser på grænsehandelsfølsomme varer. Afgiften 
på sodavand halveres fra 1. juli 2013 og afskaffes fra 2014. Afgiften på øl nedsæt-
tes med 15 pct. fra 1. juli 2013, og den planlagte regulering i 2015 og 2018 som 
led i skattereformen fra 2012 droppes. 
 
Satsen for selskabsskat på 25 pct. sænkes gradvist med ½ pct.point i 2014, 1 
pct.point i 2015 og 1½ pct. i 2016, så den udgør 22 pct. fra 2016. Satsen i virk-
somhedsskatteordningen sænkes parallelt med selskabsskattesatsen. Nedsættelsen 
af selskabsskatten omfatter ikke overskud fra olie- og naturgasindvinding, og for 
den finansielle sektor neutraliseres selskabsskattenedsættelsen ved en forøgelse af 
lønsumsafgiften. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen mv. indebærer en lempelse 
på godt 4 mia. kr. fra 2016. 
 
BoligJobordningen, der blev indført 1. juli 2011 og ophørte ved udgangen af 
2012, videreføres med fuld virkning i 2013 og 2014. Desuden udvides ordningen 
til også at omfatte sommer- og fritidshuse. Med ordningen gives der skattefradrag 
for lønudgifter til servicearbejde og boligforbedringer i husholdningerne. 
 
Niveauet for de offentlige investeringer øges med 2 mia. kr. i 2014 og 1 mia. kr. 
årligt i 2015-16 stigende til 4 mia. kr. i 2020 sammenholdt med 2020-planen fra 
foråret 2012. 
 
Herudover indeholder planen en lempelse af momskredittiderne for små og mel-
lemstore virksomheder, initiativer som skal fremme eksporten og tiltrække kvali-
ficeret arbejdskraft, og en indsats i forhold til udkantsområderne herunder kyst-
beskyttelse m.fl. 
 
Hovedparten af finansieringen af Vækstplan DK stammer fra et lavere niveau for 
det offentlige forbrug og en afdæmpet vækst heri svarende til 7¾ mia. kr. i 2020. 
Reformer af SU og kontanthjælp bidrager herudover med finansiering på omkring 
3½ mia. kr. 
 
Ud over tiltag med direkte budgetmæssige virkninger omfatter vækstplanen tiltag  
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Boks I.1  Vækstplan DK, fortsat 

uden for de offentlige budgetter. De vedrører bl.a. renovering af almene boliger 
og fremrykning af planlagte arbejder som led i Femern Bælt-projektet. Endvidere 
er det hensigten at reducere spildevandsbetalingen for virksomheder med stort 
vandforbrug med i alt 0,7 mia. kr. frem mod 2018, hvilket skal finansieres ved at 
gennemføre effektiviseringer i vandsektoren. I fravær af effektiviseringer må der 
forventes højere takster for andre vandforbrugere, heriblandt husholdningerne. 
 
 
Tabel A. Initiativer og finansiering i Vækstplan DK  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Initiativer, i alt 1,9 8,3 9,6 12,2 12,8 13,6 14,0 15,2
Heraf bl.a.:
  Lavere energiafgifter 0,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
  Lavere afgifter på øl og sodavand 0,2 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
  Lavere selskabsskat mv.a) 0,0 0,7 2,2 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3
  BoligJobordningen 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Højere offentlige investeringer 0,0 2,0 1,0 1,0 1,8 2,5 3,0 4,0
Finansiering, i alt 1,6 8,1 10,0 12,1 12,9 13,8 14,2 15,4
Heraf bl.a.:
  Lavere offentligt forbrug 1,5 5,4 6,5 7,5 7,7 7,7 7,7 7,8
  SU-reform 0,0 0,0 0,3 0,7 1,1 1,5 1,8 2,2
  Kontanthjælpsreform 0,0 0,5 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
  Forlængelse af omlægning 
  af kapitalpension b) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Tilbageløb, 

  ekskl. BoligJobordning 0,0 1,0 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2
  Adfærdsvirkninger, selskabsskat 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,9 0,9 1,3
Virkning på den offentlige saldo -0,3 -0,2 0,4 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2

Øvrige initiativer (uden budgetmæssig virkning)
  Renoveringer af almene boliger 0,4 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
  Fremrykning af 
  Femern bælt arbejde 0,4 0,8 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Reduktion af spildevandstakster 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7

-------------------- Mia. kr., 2014-priser ------------------

a)        Omfatter selskabsskat (dog ikke overskud fra olie- og naturgasindvinding), virksomhedsord-
ning og forøgelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor.  

b)         Kun virkning på den faktiske saldo, dvs. ingen virkning på den strukturelle saldo. 
Kilde:  Aftaler om Vækstplan DK, Finansministeriet og Skatteministeriet. 
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Lavere afgifter på erhvervenes energiforbrug kan medvirke 
til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og derved 
bidrage til øget aktivitet på kort sigt. Hvis afgifterne pri-
mært har et provenumæssigt sigte frem for at rette markeds-
fejl, f.eks. forurenende aktiviteter, kan det endvidere være 
hensigtsmæssigt at mindske eller afskaffe afgifterne for 
dermed at fjerne de forvridninger, de forårsager. Derved kan 
afskaffelse af afgifterne bidrage til øget velstand på lang 
sigt. Formandskabet har tidligere påpeget, at energispareaf-
giften på el indebærer en virkningsløs dobbeltregulering af 
CO2-udled-ningen, jf. Miljø og Økonomi 2011.  
 
Lavere overførselsudgifter afledt af bl.a. lavere satser til 
unge kontanthjælpsmodtagere og hjemmeboende SU-
modtagere bidrager til lavere aktivitet på kort sigt, mens 
reformerne på længere sigt må forventes at øge den struk-
turelle beskæftigelse.  
 
Nedsættelsen af selskabsskattesatsen vurderes ikke at have 
nogen nævneværdig effekt på aktivitet og beskæftigelse på 
kort sigt. På længere sigt kan skattenedsættelse derimod 
bidrage til øgede investeringer og derved øget produktivitet.  
 
Det offentlige forbrug er den post på de offentlige budget-
ter, der vurderes at have de største umiddelbare aktivitets-
virkninger. Derfor spiller det en central rolle for vurderin-
gen af vækstplanens aktivitetsvirkning på kort sigt, at ho-
vedparten af planens finansiering omfatter offentligt for-
brug. Finansiering med lavere offentligt forbrug begrænser 
således stimulansen af planen på kort sigt.  
 
Samlet skøn for vækstplanens aktivitetsvirkning  
 
Aktivitetsvirkningen af vækstplanen kan vurderes ved at 
undersøge, i hvilket omfang produktion og beskæftigelse 
ændres i forhold til et forløb, hvor den oprindeligt planlagte 
politik videreføres uændret. I dette forløb forudsættes det 
således, at vækstplanen ikke gennemføres, herunder at 
BoligJobordningen ophører som hidtil planlagt. Det offent-
lige forbrug og de offentlige investeringer forudsættes på 
kort sigt at udvikle sig som planlagt med finansloven for 
2013, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2012, dog 
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korrigeret for aftalen mellem regeringen og KL om at 
veksle et lavere offentligt forbrug til øgede investeringer i 
2013 samt ændrede lønforudsætninger som følge af de 
offentlige overenskomster (OK13). Herefter følges forløbet 
i regeringens konvergensprogram fra 2012.  
 
En konsekvensberegning af denne karakter på baggrund af 
den makroøkonomiske model SMEC indikerer en effekt på 
den private beskæftigelse på knap 4.000 personer i 2013 
primært som følge af et højere skøn for de private investe-
ringer afledt af BoligJobordningen, jf. figur I.17. Den 
samlede beskæftigelse skønnes at stige tilsvarende, da den 
offentlige beskæftigelse er uændret. I 2014 bidrager Bolig-
Jobordningen ligeledes til øget privat aktivitet, ligesom de 
lavere energi- og grænsehandelsrelaterede afgifter bidrager 
til positivt til aktiviteten. Samlet skønnes den private be-
skæftigelse at være knap 8.000 personer højere, end hvis 
tiltagene ikke blev gennemført. Det lavere niveau for det 
offentlige forbrug og den afdæmpede forbrugsvækst trækker 
imidlertid i retning af en lavere offentlig beskæftigelse 
svarende til ca. 3.000 personer i 2014. Effekten på den 
samlede beskæftigelse i 2014 skønnes således til ca. 5.000 
personer. I 2015, hvor BoligJobordningen ophører, vurderes 
vækstplanen at have en lille positiv effekt på den private 
beskæftigelse på ca. 2.000 personer. De lavere afgifter, de 
højere offentlige investeringer og den lavere selskabsskat, 
som vurderes at stimulere den private beskæftigelse, mod-
gås delvist af de afledte effekter den lavere offentlige for-
brugsvækst har på den private beskæftigelse. Dertil kommer 
et lavere antal offentlig ansatte svarende til ca. 3.000 perso-
ner, der følger af de mindskede offentlige forbrugsudgifter, 
sådan at beskæftigelsen i 2015 samlet er ca. 1.000 personer 
lavere som følge af vækstplanen. 
 
En beregning af denne karakter er naturligvis forbundet med 
en vis usikkerhed, og de præcise tal skal derfor tolkes med 
forsigtighed. Beregningen giver dog en indikation af retnin-
gen på vækstplanens effekter og et fingerpeg om størrelses-
ordenen. Der kan imidlertid være forhold, som indebærer, at 
de beregnede effekter over- eller undervurderes. 
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Figur I.17a Privat beskæftigelse  Figur I.17b Offentlig beskæftigelse 
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Anm.: Figurerne illustrerer en beregnet effekt af Vækstplan DK på den private og offentlige beskæfti-
gelse. Beregningerne er udført på De Økonomiske Råds makroøkonomiske model SMEC. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAMs databank, Vækstplan DK og egne beregninger. 

 
 
Det er navnlig videreførslen af BoligJobordningen, der 
forklarer de positive aktivitetsvirkninger af vækstplanen på 
kort sigt. Imidlertid kan skønnet for trækket på ordningen 
og dermed effekten være overvurderet. BoligJobordningen 
ventes at medføre øget aktivitet på kort sigt ved at tilskynde 
husholdninger til at fremrykke planlagte vedligeholdelses-
projekter for at opnå skattefordelen. Ordningen eksisterer 
imidlertid nu på tredje år, og det må forventes, at en sådan 
fremrykningseffekt allerede i et vist omfang har fundet sted. 
Dertil kommer, at de foreløbige tal for trækket på ordningen 
i 2012 er noget mindre end ventet ved indførelsen af ord-
ningen for årene 2011-13 – selvom den planlagte afskaffelse 
af ordningen allerede ved udgangen af 2012 burde have haft 
den modsatte effekt. Det umiddelbare provenutab blev 
således budgetteret til 2¾ mia. kr. i 2012, mens SKAT’s 
foreløbige opgørelse afspejler et provenutab på 1½ mia. kr. 
eller godt det halve af det forventede tab. I vækstplanen er 
indregnet et provenutab ved videreførelse af ordningen 
svarende til godt 2½ mia. kr. årligt i 2013-14. Dette kan 
således være et overkantsskøn for provenutabet og dermed 
også for beskæftigelseseffekten.  
 
Aktivitetsvirkningen på kort sigt af en sænkning af sel-
skabsskatten kan være undervurderet, da øgede investe-
ringer i princippet antages fuldt gældsfinansierede i SMEC. 
Når selskabsskattesatsen sænkes, vil virksomhederne umid-
delbart få et større afkast efter skat, men et lavere rente-
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fradrag trækker i modsat retning, og dermed vil der være 
mindre incitament til øgede investeringer, der er gælds-
finansierede. Det kan dog være rimeligt at antage, at en del 
af investeringerne i praksis vil være egenkapitalfinan-
sierede, og da vil en selskabsskattenedsættelse betyde et 
højere efter-skat afkast til ejerne, hvilket vil medføre en 
stigning i investeringerne. Dermed kan SMEC potentielt 
undervurdere den kortsigtede aktivitetsvirkning af en sænk-
ning af selskabsskatten.  
 
Beregningen er foretaget på baggrund af tiltag i vækst-
planen, som har direkte budgetmæssige virkninger på den 
offentlige saldo, og der medregnes således ikke effekter af 
tiltag, som ligger uden for de offentlige budgetter f.eks. 
renovering af almene boliger, fremrykning af Femern Bælt 
projektet og reduktion af spildevandstakster. For disse tiltag 
er der usikkerhed om, hvorvidt der er gennemslag, og 
hvornår dette vil indtræffe, jf. også nedenfor. Eksempelvis 
vil et fravær af effektiviseringer i vandsektoren indebære 
takstforhøjelser for andre brugere. 
 
Stillingen på de offentlige finanser 
 
Dansk økonomi kom som ventet ud af 2012 med et stort 
underskud på den offentlige saldo på ca. 75 mia. kr. eller 
godt 4 pct. af BNP, jf. tabel I.5. Underskuddet skal bl.a. ses 
i lyset af konjunktursituationen, som bidrager til lavere 
indtægter samt højere ledighedsrelaterede udgifter. Dertil 
kommer tilbagebetalingen af efterlønsbidrag på 28½ mia. 
kr., som isoleret set forøgede underskuddet med godt 1½ 
pct. af BNP. Når der ses bort fra tilbagebetalingen af efter-
lønsbidrag, der er af engangskarakter, holder underskuddet 
sig inden for underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP i stabili-
tets- og vækstpagten.  
 
Konjunktursituationen med fortsat lav aktivitet præger også 
stillingen på de offentlige finanser i 2013 og i 2014, hvor 
der igen er udsigt til underskud. Dog ventes der en markant 
reduktion af underskuddet i forhold til 2012. Det skyldes 
primært bortfaldet af efterlønstilbagebetalingen samt et 
forventet ekstraordinært provenu fra omlægningen af eksi-
sterende kapitalpensioner på 20 mia. kr. i både 2013 og 
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2014. Der er tale om et midlertidigt engangsprovenu, som 
ikke forbedrer den underliggende stilling på de offentlige 
finanser, og i 2015, når provenuet bortfalder, ventes derfor 
en stigning i underskuddet. 
 
I aftalen om vækstplanen forlænges muligheden for at 
omlægge eksisterende kapitalpensioner med skatterabat til 
2014. Samtidig er regeringens skøn for det forventede 
provenu, som er lagt til grund for nærværende vurdering af 
de offentlige finanser, opjusteret væsentligt. Med skatte-
reformen fra 2012 var forventningen et merprovenu på ca. 5 
mia. kr. i 2013 fra omlægning af eksisterende kapital-
pensioner. Denne vurdering er med vækstplanen opjusteret 
til 20 mia. kr. i 2013, og dertil kommer et forventet tilsva-
rende merprovenu i 2014. Det ændrede skøn forbedrer 
således isoleret set saldoen med henholdsvis 15 mia. kr. i 
2013 og 20 mia. kr. i 2014 i forhold til den hidtidige vurde-
ring, svarende til omkring 1 pct. af BNP pr. år. 
 
Danmark er fortsat i proceduren for uforholdsmæssigt stort 
underskud, og EU ventes først at træffe beslutning om at 
ophæve proceduren i foråret 2014, hvis regnskabet for 2013 
og EU’s prognoser for de følgende år viser offentlige under-
skud under 3 pct. af BNP. Den økonomiske politik skal 
således planlægges under hensyntagen til dette vilkår. Med 
det forventede større provenu fra kapitalpensionsomlægnin-
ger er der imidlertid skabt klar afstand til grænsen på 3 pct. 
af BNP i både 2013 og 2014.  
 
I 2012 er realvæksten i det offentlige forbrug foreløbigt 
opgjort til 0,2 pct., hvilket er noget lavere end de 0,6 pct., 
der var planlagt med budgetterne for 2012. Med afsæt heri 
og i aftalen mellem regeringen og KL om at veksle for 2 
mia. kr. serviceudgifter til investeringer i 2013 skønnes 
realvæksten i det offentlige forbrug at blive 0,9 pct. i 2013. 
Fra 2014 til og med 2017 lægges vækstplanens afdæmpede 
realvækst i det offentlige forbrug til grund for vurderingen, 
hvilket er baggrunden for de antagne reale vækstrater på 0,6 
pct. i 2014 og 0,5 pct. i 2015. Samlet set betyder den plan-
lagte moderate vækst, at det offentlige forbrug falder som 
andel af BNP.  
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Tabel I.5  Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personskattera) 24,8 24,8 24,9 26,3 25,9 24,7

Selskabsskat 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3 3,2

Pensionsafkastbeskatning 2,1 2,1 2,3 1,6 1,2 0,9

Moms 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1

Afgifter 6,8 6,9 6,8 7,2 6,9 7,1

Øvrige indtægter 5,7 6,3 5,6 5,5 5,4 5,3

Indtægter i altb) 52,0 52,7 52,6 53,9 52,9 51,4

Offentligt forbrug                  28,9 28,4 28,6 28,7 28,3 27,9

Offentlige investeringer            2,1 2,2 2,4 2,2 2,2 2,0

Indkomstoverførsler 17,2 17,4 17,7 17,9 17,6 17,2

Øvrige udgifter 5,8 6,2 7,6 6,2 5,9 5,8

Udgifter i altb) 54,2 54,2 56,3 55,0 54,0 52,8

Primær saldo -2,2 -1,5 -3,7 -1,2 -1,1 -1,4

Nettorenteindtægter -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5 -0,6

Offentlig saldo                               -2,7 -2,0 -4,1 -1,5 -1,6 -2,0

Strukturel saldoc) -1,9 -1,3 -1,3 -0,5 -0,4 -0,1

Offentlig bruttogældd) 42,7 46,4 45,7 46,6 46,7 46,8

Offentlig saldo                      -47,4 -34,9 -75,4 -27,8 -31,1 -40,2

Offentligt forbruge)                  0,4 -1,5 0,2 0,9 0,6 0,5

Offentlige investeringere)            8,9 4,2 7,4 -7,6 0,6 -6,7

----------------------------  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. i både 2013 og 2014. 

b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 

c) Strukturel saldo er opgjort i pct. af strukturelt BNP. 

d) Det er antaget, at ændringen i den offentlige formue i fremskrivningsperioden er lig den
offentlige sektors saldo. 

e) Baseret på regeringens skøn ifølge Konvergensprogram 2013, april 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Lock-out’en af folkeskolelærere m.fl. trækker isoleret set i 
retning af lavere offentlige forbrugsudgifter og færre offent-
ligt beskæftigede i 2013. I modsat retning trækker imidlertid 
en stor søgning til seniorjobordningen, der skal ses i sam-
menhæng med afkortningen af dagpengeperioden, hvor 
flere end ventet mister dagpengeretten, jf. afsnit I.7. Det 
vurderes, at disse forhold tilsammen har en omtrent neutral 
virkning for offentligt forbrug og beskæftigelse i 2013.  
 
Selvom aftalen mellem regeringen og KL fra januar og 
vækstplanen indebærer et løft af det offentlige investerings-
niveau, planlægges der med et realt fald i de offentlige 
investeringer i år. I 2014 forudsættes et omtrent uændret 
niveau og i 2015 igen et realt fald. Faldet i de kommende år 
skal ses i sammenhæng med, at de offentlige investeringer 
siden 2008 er løftet af flere omgange til et historisk højt 
niveau i 2012, hvilket bl.a. er sket ved at fremrykke investe-
ringer fra perioden 2013-20. Fra 2008 til 2012 er de offent-
lige investeringer således øget med 10 mia. kr. (2014-
priser). På trods af vækstplanen afspejler forløbet i de 
offentlige investeringer de førstkommende år således en 
fortsat tilpasning til et lavere niveau, dog med et knap så 
kraftigt fald som uden vækstplanen. Efter 2015 planlægges 
et stigende forløb for de offentlige investeringer, både i 
mængder og som andel af BNP, jf. figur I.18.  
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Figur I.18 Offentlige investeringer  
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Anm.: Kurven, der angiver de offentlige investeringer i pct. af BNP, er

inkl. Vækstplan DK. Niveauet i 2012 er ekstraordinært højt, bl.a. 
fordi betalingen for OPP-projektet Sønderborg-Kliplev-motorvej 
fandt sted primo 2012, mens anlægget af motorvejen har været i 
gang siden 2010. 

Kilde: Danmarks Statistik, Vækstplan DK og egne beregninger. 

 
 
Samlet vurdering af finanspolitikkens aktivitetsvirkning  
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning skønnes inklusive 
vækstplanen til -0,1 pct.point af BNP i 2013 målt ved 
finanseffekten, jf. tabel I.6. Stramningen er især trukket af 
det planlagte reale fald i de offentlige investeringer, mens 
væksten i det offentlige forbrug omvendt medfører et lille 
positivt bidrag til aktiviteten. Skattereformen fra 2012 
bidrager isoleret set til at øge aktiviteten i 2013 via lempel-
ser af personskatterne. Forhøjelsen af bundskatten og det 
lavere personfradrag, som blev vedtaget med finansloven 
2013 (FL13) til at finansiere en afskaffelse af fedtafgiften 
og en lavere end planlagt sukkerafgift, imødegår imidlertid 
delvist personskattelempelserne fra skattereformen. Den 
positive aktivitetsvirkning fra reduktionen af afgifterne i 
FL13 mindskes af bl.a. afgiftsstramninger i Forårspakke 2.0 
og indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften, der følger af 
energiaftalen fra 2012. 
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Tabel I.6  Finanseffekt 2009-15 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

---------------------  Pct.point  ---------------------
Udgifter i alt 0,9 0,4 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
  heraf offentligt forbrug 0,8 0,3 -0,6 -0,3 0,1 -0,1 -0,1
           off. investeringer 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1
           indkomstoverførslera) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter i alt 0,3 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
  heraf personlige skatter 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 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 -0,6 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2  
a) I Dansk Økonomi, efterår 2012 var effekten af efterlønsudbetalingerne indregnet her. Udbeta-

lingen er i Nationalregnskabet opgjort som en kapitaloverførsel til den private sektor, som
beregningsteknisk ikke indgår i finanseffekten. 

Anm.: Den et årige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt som finanspolitik-
kens vækstbidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik 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. 

 
 
I 2014 skønnes finanseffekten ligeledes til -0,1 pct.point af 
BNP afledt af den afdæmpede vækst i det offentlige for-
brug. Skønnet omfatter vækstplanens lempelser af bl.a. 
selskabsskatten og punktafgifter, men bidraget herfra er 
relativt beskedent. Samtidig imødegås virkningen af lempel-
serne af et stigende provenu fra den gradvise indfasning af 
forsyningssikkerhedsafgiften.  
 
Der er gennemført flere tiltag for at understøtte aktiviteten, 
som ikke er afspejlet i finanseffektberegningen. Det gælder 
f.eks. tilbagebetalingen af efterlønsbidragene, hvor der 
skattefrit er udbetalt 28½ mia. kr. i 2012. En analyse af 
udbetalingen af SP-midlerne tyder på, at over halvdelen af 
midlerne blev omsat til øget efterspørgsel.5 Modsat SP-
ordningen har det været frivilligt at indbetale til efterløns-
 

5) C.T. Kreiner, D.D. Lassen og S. Leth-Petersen: Consumer 
responses to fiscal stimulus policy and households’ cost of liquid-
ity, Københavns Universitet og CEPR, 2012. 

... fortsætter i 2014 
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ordningen. Indbetalingerne signalerer et ønske fra ind-
betalerne om at spare op, og bl.a. derfor forventes det, at 
efterspørgselseffekten af efterlønstilbagebetalingen er lavere 
end effekten af SP-midlerne. Derudover er forbrugsandelen 
af små beløb typisk højere end af store beløb, og efterløns-
tilbagebetalingerne er gennemsnitligt større end SP-
tilbagebetalingerne. I nærværende vurdering er det lagt til 
grund, at tilbagebetalingen af efterlønsbidrag vil øge efter-
spørgslen med i alt 10 mia. kr. ligeligt fordelt i 2012 og 
2013. Med disse forudsætninger skønnes tilbagebetalingen 
af efterlønsbidrag isoleret set at øge BNP-væksten med ¼ 
pct.point i 2012 og 0 pct.point i 2013, mens der skønnes en 
reduktion af væksten med ¼ pct.point i 2014.  
 
BoligJobordningen ophørte ved udgangen af 2012, og det 
planlagte ophør af ordningen skønnes med afsæt i det bud-
getterede provenutab at ville have reduceret væksten med 
op til 0,3 pct.point i 2013. Med Vækstplan DK er det imid-
lertid besluttet at videreføre ordningen i 2013 og 2014. På 
baggrund af regeringens skøn for trækket på ordningen, der 
kan være overvurderet, forventes det, at ordningen vil give 
et omtrent neutralt bidrag til væksten i 2013 og 2014. Det 
skønnes, at bortfaldet af ordningen vil reducere væksten 
med op til 0,3 pct.point i 2015. Finanseffekten afspejler kun 
den umiddelbare aktivitetseffekt af det skattefradrag, ord-
ningen giver anledning til. Skønnet på op til 0,3 pct.point 
afspejler imidlertid ekstra virkninger i form af bl.a. frem-
rykket aktivitet, som ikke indgår i finanseffektberegningen. 
Den fulde effekt af BoligJobordningen indgår derfor ikke i 
tabel I.6. 
 
Folketinget har vedtaget et investeringsvindue, der giver 
virksomheder mulighed for at afskrive investeringer på 
særligt gunstige vilkår for investeringer foretaget i perioden 
fra juni 2012 til og med december 2013. Investerings-
fradraget er teknisk set en selskabsskattelettelse, som under 
normale omstændigheder vurderes at have beskeden effekt 
på væksten. Da tiltaget kun gælder i en begrænset periode 
og er betinget af investeringer, er det dog overvejende 
sandsynligt, at tiltaget har større effekt, end den traditionelle 
finanseffektberegning tilsiger. Denne vurdering understøttes 
af, at maskininvesteringerne steg med godt 14 mia. kr. i 

BoligJobordning 
omtrent neutral for 
væksten i 2013 og 
2014 

Investeringsvindue 
øger aktiviteten i 
2012-13 
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2012, selvom der var generelt svag vækst. Det skønnes med 
betydelig usikkerhed, at investeringsvinduet øgede væksten 
med 0,2 pct.point i 2012 og vil øge væksten med 0,1 i 2013, 
mens ordningens ophør skønnes at reducere væksten med 
0,3 pct.point i 2014.6  
 
Hvis der tages højde for virkningerne af efterlønstilbage-
betalingerne, investeringsvinduet og BoligJobordningen 
skønnes finanspolitikken samlet set at have øget aktiviteten 
med ¼ pct. i 2012 og være omtrent neutral i 2013, mens den 
skønnes at reducere aktiviteten med ¾ pct. i 2014 og knap 
½ pct. i 2015. 
 
Andre tiltag med aktivitetsvirkning 
 
I løbet af krisen er der iværksat en række tiltag for at øge 
vækst og beskæftigelse på kort sigt. Som følge af de be-
grænsninger, EU-henstillingen om at forbedre de offentlige 
finanser lægger på den traditionelle finanspolitik, er der i de 
seneste år kommet større fokus på værktøjer, der ikke 
direkte belaster de offentlige finanser. Både talgrundlaget 
for og erfaringsgrundlaget med disse værktøjer er sparsomt, 
hvilket medvirker til at vanskeliggøre vurderingen af aktivi-
tetsvirkninger af tiltagene. 
 
Blandt tiltagene er forsøget på at få de offentlige virksom-
heder og selskaber til at øge deres investeringer for på den 
måde at øge efterspørgslen. Godt en tredjedel af den offent-
lige sektors investeringer foretages af de offentlige selska-
ber, jf. figur I.19a. Disse selskaber spænder vidt fra meget 
markedsorienterede virksomheder som DONG Energy A/S, 
over hvile-i-sig-selv virksomheder som de lokale forsy-
ningsselskaber til bevillingsstyrede institutioner som f.eks. 
Banedanmark. 
 
 

 

6) Skønnet er baseret på en beregning på SMEC, hvor det er forud-
sat, at niveauet for maskininvesteringerne øges med 6 mia. kr. i 
2012 og 11 mia. kr. i 2013, mens de forudsættes at ligge 2 mia. 
kr. under udgangsniveauet i de efterfølgende år. 

Finanspolitikken 
bremser 
økonomien i 2014 
og i 2015 
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“off-budget” tiltag 
i stabiliserings-
politikken 

De offentlige 
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mere aktivt 



 

 53 

I.3 Offentlige finanser

Figur I.19a Offentlig sektors  
investeringer 

 Figur I.19b Offentlige selskabers 
investeringer, 2011 
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Anm.: Den offentlige sektors investeringer består af investeringerne i offentlig forvaltning og service
(som traditionelt bliver kaldt for de offentlige investeringer), de offentlige selskabers investe-
ringer, og de offentlige selskabslignende virksomheders investeringer. I denne figur er de
offentlige selskaber slået sammen med de selskabslignende virksomheder under kategorien 
offentlige selskaber. Figurerne viser faste bruttoinvesteringer i løbende priser. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
 
Regeringen har ved flere lejligheder, bl.a. i finans-
ministerens pressemeddelelse fra januar 2013, Offentlige 
investeringer når nye højder, opgjort det offentlige investe-
ringsniveau inklusive investeringer, som forventes foretaget 
af visse offentlige selskaber mv. De medregnede investerin-
ger omfatter imidlertid kun en del af investeringsaktiviteten 
i de offentlige selskaber og virksomheder, som i 2011 
udgjorde i alt ca. 24 mia. kr. Da der ikke foreligger oplys-
ninger om de planlagte investeringer i alle offentlige selska-
ber og virksomheder, er det ikke muligt at drage en samlet 
konklusion om, hvordan disse investeringer udvikler sig. 
Det vurderes derfor ikke at være retvisende kun at med-
regne udvalgte selskabers investeringer i en vurdering af 
den samlede aktivitetsudvikling.  
 
I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 blev regerin-
gen og KL enige om, at investeringerne på spildevands-
området som led i klimatilpasninger skulle øges med 2½ 
mia. kr. i 2013. De seneste data på området fra Danmarks 
Statistik viser, at branchen som spildevandsselskaberne 
hører under, samlet set investerede for 5½ mia. kr. i 2011, 
jf. figur I.19b. Aftalen lægger således op til et løft af inve-

Ikke retvisende 
kun at betragte 
udvalgte områder 

Ambitiøs 
målsætning på 
spildevands-
området 
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steringsaktiviteten i branchen på godt 40 pct. i forhold til 
2011-niveauet.7 
 
Investeringerne foretages ikke af kommunerne, men af 
spildevandsselskaberne. Spildevandsselskaberne er typisk 
kommunalt ejede og underlagt hvile-i-sig-selv princippet, 
hvilket betyder, at forbrugerne i sidste ende skal betale for 
investeringerne. For at understøtte investeringerne fik 
spildevandsselskaberne mulighed for at optage kommune-
garanterede lån med en løbetid på op til 40 år mod tidligere 
25 år. Selskaberne skal ansøge Forsyningssekretariatet om 
tilladelse til at øge taksterne, så de kan dække renter og 
afdrag på investeringen. Foreløbige tal fra Forsynings-
sekretariatet viser imidlertid, at spildevandsselskaberne kun 
har ansøgt om at få dækket investeringer for 59 mio. kr., og 
det forventes, at det samlede ansøgte beløb ikke kommer 
over 100 mio. kr. Med afsæt heri kan der næppe forventes 
en forøgelse af spildevandsinvesteringerne med 2½ mia. kr. 
i 2013. Det er endvidere uklart, om der i det hele taget kan 
forventes et løft af spildevandsinvesteringerne af den stør-
relsesorden på kortere sigt.  
 
En anden infrastrukturinvestering, der foretages af et offent-
ligt selskab, er etableringen af den kommende Metro City-
ring, som bidrog med investeringer for i størrelsesordenen 4 
mia. kr. i 2011, der forventes at være aftagende til omkring 
2 mia. kr. i 2016. I de sidste to år frem mod den forventede 
åbning i 2018 forventes investeringerne at ligge på et meget 
lavt niveau. Etableringen af Metro City-ringen har således 
bidraget positivt til aktiviteten frem til 2011, mens den 
aftagende profil for investeringerne isoleret betyder, at 
projektet vil bidrage negativt til væksten herefter. 
 
Opførelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt vil 
også bidrage til at øge den økonomiske aktivitet. Anlægs-
arbejdet forventes dog først for alvor at gå i gang i 2015, og 
det er derfor tidligst om nogle år, at der kan forventes en 
væsentlig aktivitetseffekt herfra. Femern Bælt-investeringen 
vil således have en stabiliserende effekt, hvis dansk økono-

 

7) Spildevandsselskaberne hører under branchen “kloak, renovati-
onsvæsen og lossepladser”. 
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mi stadig er i lavkonjunktur til den tid. Frem mod 2015 
foretages der primært forundersøgelser, projektering og 
forberedelse af de store kontrakter, hvilket vil have begræn-
set aktivitetsvirkning. Af vækstplanen fremgår det dog, at 
der søges fremrykket “foranstaltninger i forhold til den 
kommende produktion af tunnelelementer samt aktiviteter 
på jernbanestrækningen Ringsted-Rødby” for op til ca. 1 
mia. kr. fra 2015-16 til 2013-14. 
 
En anden type investeringer, som Folketinget kan påvirke, 
er renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden. 
I løbet af krisen er investeringsrammen for renoveringer af 
almene boliger øget med godt 13 mia. kr. i 2011-13. Senest 
er der som led i vækstplanen aftalt et løft i investerings-
rammen på 4 mia. kr. i 2013. Herudover er noget af investe-
ringsrammen fra 2014-16 fremrykket til 2011-13. Dermed 
beløber investeringsrammen sig til 8 mia. kr. i gennemsnit 
om året i 2011-13 mod knap 3 mia. kr. i 2010, jf. tabel I.7. 
 
Fra sagsbehandlingen vedrørende udmøntning af investe-
ringsrammen og bevilling af ydelsesstøtte er det erfaringen, 
at renoveringsprojekter i almene boliger tager omkring 4 år 
at gennemføre. Det indebærer, at der i disse år må forventes 
en betydelig meraktivitet fra renoveringer af almene boliger 
sammenlignet med tidligere. I 2013 skønnes således en 
forøgelse af renoveringsaktiviteten på ca. 2 mia. kr. og i 
2014 på yderligere godt ½ mia. kr. Forøgelsen af investe-
ringsrammen vurderes derfor isoleret set at øge væksten i 
2013 og 2014. 
 
 

Tabel I.7 Investeringer i renoveringer af almennyttige boliger 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Investeringsramme 2,8 6,7 11,3 6,0 2,0 2,0 2,0 

Renoveringsaktiviteta) 2,8 3,2 4,8 6,8 7,4 6,0 3,2 
a) Beregnet med afsæt i en forudsætning om, at 10 pct. af investeringen foretages det første år og

30 pct. årligt de tre følgende år, jf. bl.a. presseresume om løft af investeringer som led i aftale 
om Vækstplan DK. 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og egne beregninger. 
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Budgetlov og den strukturelle saldo 
 
Fra og med 2014 træder budgetloven fuldt ud i kraft. Det 
betyder, at underskudsgrænsen på ½ pct. af BNP for den 
strukturelle saldo vil være styrende for planlægningen af 
finanspolitikken fra 2014. Den strukturelle offentlige saldo 
er en beregnet størrelse, som søger at måle stillingen på de 
offentlige finanser, når der ses bort fra bidrag fra konjunk-
tursituationen og andre midlertidige forhold. Budgetloven 
indebærer endvidere, at der på baggrund af den planlagte 
finanspolitik skal fastsættes udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner gældende for perioden 2014-17. Disse lofter 
skal sættes, så underskudsgrænsen for den strukturelle saldo 
overholdes, og det mellemfristede saldomål nås. 
 
Grundlaget for budgetlovens underskudsgrænse for den 
strukturelle saldo på ½ pct. af BNP er det mellemfristede 
mål (Medium Term Objective, MTO), som alle EU-lande 
ifølge stabilitets- og vækstpagten skal fastsætte for de 
offentlige finanser. Med finanspagten indgik de deltagende 
lande aftale om at forankre det mellemfristede mål i natio-
nal lovgivning. Formålet med MTO er bl.a. at sikre, at den 
faktiske offentlige saldo i en normal konjunktursituation har 
en sikker afstand til underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP, 
sådan at landet kan lade sine automatiske stabilisatorer virke 
under en normal lavkonjunktur, uden at den faktiske saldo 
overskrider underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP. Hidtil har 
Danmarks MTO været -½ pct. af BNP. EU har imidlertid i 
foråret 2013 foretaget en revision af de enkelte EU-landes 
MTO. I denne forbindelse er Danmarks MTO blevet revide-
ret fra -½ pct. af BNP til -¾ pct. af BNP. Regeringen har 
dog valgt at fastholde underskudsgrænsen på -½ pct. af 
BNP som balancekrav i budgetloven.8 
 
Med aftale om en vækstplan er de overordnede rammer for 
fastsættelse af udgiftslofter for perioden 2014-17 aftalt. Med 
afsæt heri skal der fremsættes lovforslag om de konkrete 
udgiftslofter, der skal gælde for stat, kommuner og regioner.  
 

 

8) Jf. Notat til Folketingets Finansudvalg og Europaudvalg vedr. 
EU-mindstekrav til mellemfristede mål for de offentlige finanser. 
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Det fremgår af aftalen, at grundlaget for lofterne vil være 
den aftalte profil for det offentlige forbrug ifølge vækst-
planen. Det er forventningen, at der samtidig med frem-
sættelsen af lovforslaget om fastsættelse af udgiftslofter 
offentliggøres nøjere dokumentation af den præcise af-
grænsning af de loftstyrede udgifter under udgiftslofterne 
og af sammenhængen mellem fastsættelsen af lofterne og 
den mellemfristede fremskrivning, de er baseret på.  
 
Af aftalen om Vækstplan DK fremgår det, at den planlagte 
vækst i det loftstyrede offentlige forbrug som udgangspunkt 
placeres under det statslige loft. Ifølge budgetloven er der 
mulighed for løbende at foretage omfordeling mellem 
lofterne for stat, kommuner og regioner. De fire-årige lofter 
for kommuner og regioner må på den baggrund forventes at 
afspejle begrænset udgiftsvækst. Dermed kunne det se ud 
til, at der lægges op til en fortsættelse af det aktuelle regime 
for kommuner og regioner, hvor der hvert år skal aftales en 
vækstramme, før der kan disponeres. Hvis det er tilfældet, 
vil det flerårige perspektiv med lofterne formentlig ikke 
spille nogen væsentlig rolle for den kommunale og regiona-
le planlægning.  
 
Konjunktursituationen præger de offentlige finanser og 
underskuddet i 2013 og 2014, og Finansministeriet vurde-
rer, at når der tages højde for konjunkturerne og andre 
midlertidige forhold, er der omtrent strukturel balance i 
2013 og et lille strukturelt underskud på de offentlige finan-
ser i 2014. Finansministeriet vurderer dog, at underskuddet 
vil ligge inden for budgetlovens underskudsgrænse på ½ 
pct. af BNP, jf. figur I.20.  
 
Den strukturelle saldo er en beregnet størrelse og afhænger 
bl.a. af den konkrete beregningsmetode og en række subjek-
tive vurderinger, som lægges til grund for beregningen, jf. 
Dansk Økonomi, efterår 2012. Dette understreger, at vurde-
ringen af den underliggende stilling på de offentlige finan-
ser er forbundet med stor usikkerhed. Der bør derfor udvises 
forsigtighed i fortolkningen af den strukturelle saldo. DØR 
beregner den strukturelle saldo på baggrund af en metode, 
som adskiller sig fra Finansministeriets. Resultatet af denne 
beregning viser en forbedring af saldoen fra 2010 til 2013 
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på ca. 1½ pct. af BNP og et lille strukturelt underskud i 
2014 på ca. ½ pct. af BNP, jf. figur I.20. En væsentlig del af 
forbedringen af saldoen har ikke aktivitetsvirkning. Det 
gælder bl.a. en forbedring på omkring ¼ pct. af BNP i 2013 
som følge af fremrykningen af beskatning af kapital-
pensioner. 
 
 
Figur I.20 Strukturel saldo, Finansministeriet og DØR 
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Anm.: Figuren illustrerer den faktiske saldo inkl. DØR’s prognose, 

Finansministeriets beregning af strukturel saldo samt DØR’s
beregning af strukturel saldo. DØR’s beregning af strukturel
saldo er dokumenteret i et dokumentationsnotat til Dansk Øko-
nomi, efterår 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 

 
 
I Dansk Økonomi, efterår 2012 vurderedes, at den struk-
turelle saldo ville blive forbedret med ca. 2 pct. af BNP fra 
2010 til 2013, sådan at saldoen ville være omtrent i balance 
i 2013 og 2014. Dermed skønnes nu en mindre forbedring 
af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 end skønnet i 
efteråret 2012. Det skyldes bl.a. en ændring af vurderingen 
af de strukturelle provenuer fra indirekte skatter på bag-
grund af bl.a. nye og reviderede tal fra Danmarks Statistik. 
Dertil kommer virkningen af en revision af beregningen af 
strukturelle niveauer, jf. afsnit I.4. Disse revisioner under-
streger den betydelige usikkerhed, der er knyttet til bereg-
ningen af den strukturelle saldo. DØR har tidligere påpeget 
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den betydelige usikkerhed, som beregningen af strukturel 
saldo er forbundet med bl.a. som følge revisioner, der 
løbende kan forekomme, jf. Dansk Økonomi, forår 2012. På 
trods af denne usikkerhed er fastlæggelsen af den økono-
miske politik bundet tæt op på den strukturelle saldo via 
stabilitets og vækstpagten, finanspagten og budgetloven.  
 
Ifølge budgetloven er det finansministeren, som inden for 
rammerne af finanspagten fastsætter reglerne for beregning 
af den strukturelle saldo. Finansministeriets nuværende 
beregningsmetode for den strukturelle saldo er nærmere 
beskrevet i Dansk Økonomi, efterår 2012.9 Beregnes den 
strukturelle saldo alternativt på baggrund af Finansministe-
riets metode, men med udgangspunkt i DØR’s vurdering af 
de offentlige finanser og konjunktursituationen (udtrykt ved 
et beskæftigelses- og output gap), resulterer det i en struktu-
rel saldo, som viser et underskud i 2014 på linje med Fi-
nansministeriets beregning og en forbedring af den struktu-
relle saldo på godt 1 pct. af BNP fra 2010 til 2013, jf. figur 
I.21.  
 
Under hensynstagen til den usikkerhed, der er forbundet 
med beregning af den strukturelle saldo, viser nærværende 
vurdering, at den strukturelle saldo er forbedret med ca. 1½ 
pct. af BNP fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med 
Danmarks EU-henstilling, og at den planlagte finanspolitik 
for 2014 er i overensstemmelse med budgetlovens under-
skudsgrænse på ½ pct. af BNP. 
 
 
 

 

9) Finansministeriets beregning af strukturel saldo er dokumenteret i 
et arbejdspapir, som kan findes på Finansministeriets hjemmeside 
www.fm.dk. 
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Figur I.21 Strukturel saldo, Finansministeriets metode 
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Anm.: Figuren illustrerer Finansministeriets beregning af den strukturel-

le saldo samt en alternativ beregning af den strukturelle saldo
baseret på Finansministeriets metode, men hvor DØR’s vurdering
af de offentlige finanser og konjunktursituationen lægges til 
grund for beregningen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 

 
I.4 Fremskrivning til 2020 
 
I dette afsnit præsenteres en makroøkonomisk fremskriv-
ning til 2020. Denne danner overgang mellem konjunktur-
vurderingen i afsnit I.2 og holdbarhedsberegningen i kapitel 
II. 
 
Makroøkonomisk fremskrivning til 2020 
 
Danmark har de seneste år været i en dyb lavkonjunktur, og 
produktionen skønnes at være knap 4 pct. lavere end det 
potentielle niveau i år. Der er udsigt til, at lavkonjunkturen 
bliver langvarig, og konjunktursituationen ventes først 
normaliseret i løbet af de kommende fem år. Der er dermed 
tale om næsten ti år med produktion lavere end det poten-
tielle niveau, jf. figur I.22.  
 
 

Langtrukken og 
dyb lavkonjunktur 
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I.4 Fremskrivning til 2020

Figur I.22 Output gap 
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Anm.: Output gap (procentvis afvigelse mellem faktisk og potentiel

BNP) vist med blå kurve er i store træk summen af et time-
beskæftigelsesgap (brune søjler) og timeproduktivitetsgap i de
private byerhverv (grønne søjler). 

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

 
 
Som nævnt i afsnit I.2 forventes en stigende forbrugskvote 
frem mod 2020, jf. figur I.23, hvilket er en medvirkende 
faktor bag den forventede konjunkturnormalisering. Den 
underliggende tendens til stigende formuekvote er med til at 
øge forbrugskvoten, og formuekvoten øges især som følge 
af højere pensionsformuer. Udsvingene i formuekvoten 
afspejler derimod især udviklingen på boligmarkedet. 
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bidrager til 
konjunktur-
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Figur I.23 Forbrugs- og formuekvote 
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Anm.: Forbrugskvoten angiver det private forbrugs andel af disponibel 

indkomst, og formuekvoten er den private formues andel af
disponibel indkomst. Den private formue udgøres af den private 
ikke-pensionssektors finansielle formue, værdien af bolig og biler 
samt pensionsformue efter skat. Den disponible indkomst er 
SMEC’s langsigtede disponible indkomst. I figur I.6 i afsnit I.2 er 
vist en forbrugskvote på baggrund af et alternativt udtryk for 
disponibel indkomst, som i højere grad afspejler husholdninger-
nes forbrugsmuligheder på kort sigt. Forskellen mellem de to 
indkomstbegreber er forklaret i Konjunkturnotat Dansk Økonomi, 
forår 2013. 

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

 
 
Boligmarkedet var en kraftigt medvirkende årsag til over-
ophedningen af dansk økonomi, og den reale kontantpris 
vurderes fortsat at være lidt over det langsigtede niveau. I 
en lavkonjunktur vil huspriserne sædvanligvis blive bragt 
ned under det langsigtede niveau, og en vending på bolig-
markedet med stigende boligpriser giver dermed ofte et 
bidrag til fremgang i det private forbrug og boliginvesterin-
ger. Som følge af den meget store ubalance, der blev op-
bygget frem til krisen, og ikke mindst de exceptionelt lave 
renter, forventes huspriserne ikke at dykke ned under det 
langsigtede niveau i denne lavkonjunktur. På denne bag-
grund ventes forholdsvis beskedne reale husprisstigninger 
frem mod 2020, jf. figur I.24a. 
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Figur I.24a Kontantpris  Figur I.24b Lønkvote 
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Anm.: Venstre figur: Den reale kontantpris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse divideret 
med deflatoren for det private forbrug. Den stiplede kurve viser den trendmæssige udvikling i 
de reale boligpriser i perioden 1955-2005 og er estimeret i logaritmer. Højre figur: Lønkvoten
er for de private byerhverv. Den stiplede kurve viser den gennemsnitlige værdi for lønkvoten i 
perioden 1980-2012. 

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

 
 
Et tilsvarende billede ses på arbejdsmarkedet. I højkonjunk-
turen oversteg lønstigningerne produktivitetsstigningerne, 
hvilket indebar en stigende lønkvote. Tilbagegangen på 
arbejdsmarkedet lægger et nedadgående pres på lønninger-
ne, men den meget store ubalance, der blev opbygget under 
højkonjunkturen, betyder, at det forventes at tage flere år, 
inden lønkvoten bliver normaliseret, jf. figur I.24b. Den 
forholdsvis høje lønkvote i den nuværende lavkonjunktur 
indebærer, at skatteindtægterne i disse år er relativt høje i 
forhold til det beregnede strukturelle niveau, jf. diskussio-
nen af beregning af strukturel saldo i Dansk Økonomi, 
efterår 2012.  
 
I højkonjunkturen kunne erhvervslivets investeringer ikke 
følge med den kraftige beskæftigelsesfremgang, hvilket 
reducerede produktivitetsvæksten. De seneste år har be-
grænsede afsætningsmuligheder fået erhvervslivet til at 
holde igen med investeringerne samtidig med, at beskæfti-
gelsen er blevet markant reduceret. Det vurderes, at kapital 
pr. beskæftiget aktuelt er tæt på det langsigtede niveau, og 
den forventede kraftige beskæftigelsesfremgang kræver 
derfor et betydeligt løft i investeringskvoten de kommende 
år for at fastholde kapitalintensiteten, jf. figur I.25. 
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Figur I.25a Investeringskvoter  Figur I.25b K/L-forhold 
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Anm.: Venstre figur: Maskininvesteringskvoten er defineret som maskininvesteringerne i forhold til 
bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. Bygningsinvesteringerne, som ikke omfatter 
boliginvesteringerne, er defineret tilsvarende. Højre figur: Kapitalapparat er summen af
maskin- og bygningskapital opgjort i 2005-priser i de private byerhverv, og arbejdskraft er
antallet af erlagte timer i de private byerhverv. Den stiplede kurve angiver det trendmæssige 
niveau som beskrevet i dokumentationsnotat vedrørende strukturel timeproduktivitet. 

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

 
 
De strukturelle niveauer for produktion og beskæftigelse er 
afgørende for udviklingen på de offentlige finanser på 
mellemlang og lang sigt, dvs. for strukturel saldo og finans-
politisk holdbarhed, og danner dermed baggrund for vurde-
ring af behovet for finanspolitisk tilpasning. På den korte 
bane er forskellen mellem faktisk og strukturel produktion 
og beskæftigelse centrale mål for kapacitetspresset i øko-
nomien og danner dermed grundlag for vurderingen af, hvor 
stram finanspolitikken bør være de førstkommende år. 
Beregningen af strukturelle niveauer er beskrevet i boks I.2. 
 
Der er et betydeligt vækstpotentiale i dansk økonomi frem 
mod 2020. Beskæftigelsen ventes at stige strukturelt med 
ca. 100.000 fuldtidspersoner fra 2013 til 2020. I 2013 
vurderes beskæftigelsen som følge af lavkonjunkturen at 
være ca. 100.000 fuldtidspersoner lavere end det skønnede 
strukturelle niveau. På denne baggrund ventes en stigning i 
beskæftigelsen på ca. 200.000 fuldtidspersoner frem mod 
2020, jf. figur I.26. Til sammenligning steg beskæftigelsen 
godt 300.000 fuldtidspersoner i syvårsperioden fra 1994 til 
2001 og knap 200.000 fuldtidspersoner fra 2004 til 2008, så 
selvom der ventes en betydelig beskæftigelsesfremgang fra 
2013 til 2020, er den ikke uset stor. 

Strukturelle 
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vurdering af 
kapacitetspres og 
udvikling på 
mellemlang sigt 
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Hovedparten af konjunkturbidraget til beskæftigelses-
stigningen kommer fra lavere arbejdsstyrke end i en normal 
konjunktursituation, mens ledigheden ekskl. aktiverede 
(nettoledigheden) vurderes kun at være omkring 20.000 
højere end det skønnede strukturelle niveau. Den skønnede 
strukturelle stigning i beskæftigelsen på ca. 100.000 fuld-
tidspersoner kommer først og fremmest fra en stigning i den 
strukturelle arbejdsstyrke på knap 100.000 personer (sva-
rende til godt 90.000 fuldtidspersoner) fra 2013 til 2020. 
Denne stigning skyldes hovedsageligt en række reformer 
gennem de seneste år, ikke mindst velfærds- og tilbage-
trækningsaftalerne. Den strukturelle ledighedsrate reduceres 
knap ¼ pct.point fra 2013 til en strukturel ledighed på ca. 
3¼ pct. af arbejdsstyrken i 2020, svarende til en reduktion 
på ca. 2.000 fuldtidspersoner. Den forventede reduktion af 
den strukturelle ledighed frem mod 2020 skyldes forkortel-
sen af dagpengeperioden fra fire til to år og lavere regule-
ring af indkomstoverførslerne i medfør af skattereformen. 
Dertil kommer en skønnet stigning i den strukturelle gen-
nemsnitlige årlige arbejdstid på ca. 3 timer i 2020 i forhold 
til 2013, svarende til ca. 5.000 fuldtidspersoner. Denne 
stigning skyldes hovedsageligt skattereformerne og SU-
reformen. 
 
 

Figur I.26 Beskæftigelse 
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Anm.: Beskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner ved at omregne 
antallet af erlagte timer med den aftalte arbejdstid. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boks I.2 Strukturelle niveauer 

Produktionen (BNP) kan dekomponeres i bidrag fra beskæftigelse og produktivi-
tet. Beskæftigelsen kan yderligere opdeles i bidrag fra arbejdsstyrke, ledigheds-
rate og gennemsnitlig arbejdstid. Et bud på strukturelt BNP kan dermed dannes 
ved at gange bud på strukturelle niveauer for hver af disse elementer sammen. 
 
Betegnelsen strukturelt BNP benyttes her i bred forstand, mens der skelnes mel-
lem to begreber: Potentielt BNP er den mulige produktion med det aktuelle kapi-
talapparat og en beskæftigelse på det strukturelle niveau; dette begreb anvendes i 
beregning af output gap og strukturel saldo. Langsigtet BNP er den mulige pro-
duktion, hvis K/L-forholdet befandt sig på det langsigtede, trendmæssige niveau, 
og beskæftigelsen var på det strukturelle niveau. 
 
Strukturel arbejdsstyrke fastlægges historisk ved at konjunkturrense antallet af 
personer på forskellige indkomstoverførsler uden for arbejdsmarkedet for at fast-
lægge, hvor mange der kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en normal kon-
junktursituation, samt ved at estimere en underliggende tendens til ændret er-
hvervsfrekvens for de enkelte aldersgrupper ud over, hvad der kan forklares ved 
underliggende ændringer i bestandsfrekvenserne på de forskellige indkomstover-
førsler. Beregning af strukturel arbejdsstyrke er nærmere beskrevet i et dokumen-
tationsnotat, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
Strukturel arbejdsstyrke og antallet af personer på offentlige indkomstoverførsler 
er fremskrevet af DREAM på baggrund af Danmarks Statistiks befolknings-
fremskrivning fra april 2013, erhvervs- og bestandsfrekvenser fra Danmarks Stati-
stiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) medioficeret over status-
opgørelse i november 2010 og november 2011 samt vurdering af beskæftigelses-
effekten af politiktiltag. 
 
Strukturel ledighedsrate er fastlagt ved at udnytte, at der kan forventes en sam-
menhæng mellem lønstigninger og ledighedsgap, så lønstigningerne er høje, når 
ledigheden er lavere end det strukturelle niveau. Den strukturelle ledighedsrate 
reduceres frem mod 2020 som følge af politiktiltag. 
 
Strukturel gennemsnitlig arbejdstid er historisk fastlagt ved at udglatte den 
faktiske gennemsnitlige arbejdstid. Frem mod 2020 følger strukturel gennemsnit-
lig arbejdstid DREAM’s fremskrivning, hvor der anvendes en konstant arbejdstid 
for forskellige typer af arbejdskraft. Ud over det demografiske bidrag påvirkes 
arbejdstiden af bl.a. skatteændringer. 
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Boks I.2 Strukturelle niveauer, fortsat 

I forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, efterår 2012 er det lagt til grund, at 
SU- og kontanthjælpsreformerne indebærer en yderligere strukturel stigning i 
beskæftigelsen på ca. 10.000 fuldtidspersoner i 2020 baseret på Finansministeriets 
vurdering. 
 
Den potentielle hhv. langsigtede timeproduktivitet i de private byerhverv er 
fastlagt med en produktionsfunktionstilgang, hvor antagelser om TFP og kapital-
intensitet (K/L-forhold) er afgørende. Metoden er nærmere beskrevet i et doku-
mentationsnotat, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretari-
at. I perioden 2013-20 forudsættes en potentiel vækst i timeproduktiviteten i de 
private byerhverv på knap 1½ pct. p.a., mens den langsigtede timeproduktivitets-
vækst kun vurderes at være knap 1¼ pct. p.a. Den højere forventede vækst disse 
år skyldes, at kapitalapparatet aktuelt vurderes at være lavere end det langsigtede 
niveau. 

 

 
 
Offentlige finanser frem mod 2020 
 
Fra 2013 til 2020 skønnes den underliggende stilling på de 
offentlige finanser at blive forbedret med knap 1 pct. af 
BNP, så den offentlige saldo i 2020 udviser et lille overskud 
på knap ½ pct. af BNP, jf. figur I.27.  
 
Fra 2013 til 2020 ventes en strukturel reduktion i de offent-
lige udgifter på ca. 2½ pct. af BNP. Forudsætningerne 
vedrørende offentligt forbrug og offentlige investeringer er 
beskrevet i boks I.3. For det første forudsættes en afdæmpet 
realvækst i det offentlige forbrug og en gradvis normalise-
ring af det aktuelt meget høje niveau for de offentlige 
investeringer. Denne normalisering bidrager tilsammen med 
en udgiftsreduktion på knap 1 pct. af BNP fra 2013 til 2020. 
For det andet reduceres udgiften til indkomstoverførsler 
strukturelt set med ca. 1½ pct. af BNP fra 2013 til 2020. 
Dette skyldes hovedsageligt besparelser som følge af vel-
færds- og tilbagetrækningsaftalerne, dagpengereformen fra 
2010, lavere årlig regulering af indkomstoverførslerne som 
følge af skattereformen fra 2012 samt reformerne af førtids-
pension, fleksjob, kontanthjælp og SU. 
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Boks I.3 Forudsætninger om offentligt forbrug og investeringer 

Fremskrivningen bygger generelt på Vækstplan DK, som er beskrevet i afsnit I.3.  
 
For årene 2014-17 er det offentlige forbrug antaget at følge udmeldingerne i for-
bindelse med fastlæggelsen af udgiftslofter for 2014-17, hvilket indebærer en 
årlig realvækst på i gennemsnit godt 0,6 pct. Efter 2017 forudsættes det bereg-
ningsteknisk, at det offentlige forbrug i løbende priser vokser med lønudviklingen 
og det beregnede demografiske træk. Dette indebærer, at antallet af offentligt 
ansatte følger den demografiske udvikling, og at det offentlige varekøb i faste 
priser følger demografi og realvækst i potentielt BNP.a) I gennemsnit for årene 
2018-20 er den reale vækstrate i det offentlige forbrug dermed forudsat at være 
1,0 pct. årligt, hvoraf det rene demografiske træk udgør 0,4 pct. p.a. i gennemsnit 
for perioden.  
 
I Konvergensprogram 2013 (KP13) forudsættes reale vækstrater i det offentlige 
forbrug på 0,65 pct. p.a. i gennemsnit for årene 2018-20. Mervæksten i 2018-20 i 
nærværende fremskrivning i forhold til KP13 indebærer isoleret set en forværring 
af den offentlige saldo på ca. ¼ pct.point i 2020.  
 
Realvæksten i de offentlige investeringer er antaget at følge udmeldingen i 
Vækstplan DK, og i 2020 udgør udgiften til offentlige investeringer ca. 2 pct. af 
BNP. 
 
I forhold til fremskrivningen i Dansk Økonomi, efterår 2012, er udgiften til of-
fentligt forbrug i nærværende fremskrivning nedjusteret med godt ¼ pct. af BNP i 
2020, og udgiften til offentlige investeringer er opjusteret ca. halvt så meget. 
 
a)  Hvis det alternativt blev forudsat, at det offentlige forbrug stiger med lønudviklingen og det 

beregnede demografiske træk fra og med 2014 i stedet for først efter 2017, hvilket implicerer en 
gennemsnitlig realvækst på 0,8 pct. p.a. i 2014-17, ville det indebære en forværring af de offent-
lige finanser på ca. 0,2 pct. af BNP i 2020. 
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Figur I.27 Offentlig saldo 
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Anm.: Beregning af strukturel saldo er beskrevet i afsnit I.3. 

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

 

I perioden 2013-20 ventes en strukturel reduktion af de 
offentlige indtægter på ca. 1½ pct. af BNP. Dette skyldes 
først og fremmest lavere provenu fra indkomstskatter på ca. 
1 pct. af BNP. En del af dette fald skyldes lavere indkomst-
overførsler og dermed lavere skattebetalinger. Samtidig er 
der aftalt indkomstskattelettelser i forbindelse med forårs-
pakke 2.0 fra 2009 og skattereformen fra 2012. Provenuet 
fra afgifter og selskabsskat reduceres strukturelt set med 
tilsammen ca. ½ pct. af BNP fra 2013 til 2020, hvilket 
primært skyldes lempelserne i Vækstplan DK. 
 
Ændringer i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2012 
 
Beskæftigelsen er opjusteret med knap 10.000 fuldtids-
personer i 2020 i forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, 
efterår 2012. Nettostigningen i beskæftigelsen skyldes, at 
forårets reformer af SU og kontanthjælp forudsættes at øge 
beskæftigelsen på sigt med ca. 10.000 fuldtidspersoner. Ny 
metode til fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke har 
indebåret en nedjustering af niveauet i de seneste historiske 
år på ca. 10.000 personer og dermed et lavere udgangspunkt 
for fremskrivningen. I positiv retning er der små bidrag fra 
inddragelse af ny befolkningsfremskrivning, data for 2011 
for erhvervs- og bestandsfrekvenser samt gennemsnitlig 
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arbejdstid, som tilsammen omtrent opvejer den historiske 
nedjustering af den strukturelle arbejdsstyrke.  
 
På trods af en lidt mere positiv vurdering af beskæftigelsen i 
2020 end i efteråret er der foretaget en nedjustering af realt 
BNP i 2020 på ca. 1 pct., hvilket skal ses i lyset af en re-
vurdering af strukturel timeproduktivitet. I 2013 er der 
omtrent samme vurdering af output gap som i efteråret, dvs. 
knap 4 pct., hvilket skyldes at både faktisk og potentielt 
BNP er nedjusteret med godt 1 pct. i forhold til vurderingen 
i efteråret. 
 
I forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, efterår 2012 er 
skønnet for den offentlige saldo i 2020 omtrent uændret. 
Vækstplan DK omfatter en række omlægninger, som samlet 
vurderes at være omtrent neutralt for den offentlige saldo i 
2020. Desuden er der en ændret vurdering på en række 
poster, som i store træk går ud med hinanden. Som følge af 
ny fremskrivning af antallet af modtagere af indkomstover-
førsler er udgiften til indkomstoverførsler nedjusteret med 
godt ¼ pct. af BNP i 2020 i forhold til vurderingen i efter-
året. Ny produktionsprognose for Nordsøen indebærer en 
lille opjustering af provenuet. Dertil kommer, at det nu 
aftalte lavere EU-bidrag er indregnet i fremskrivningen. I 
modsat retning trækker en nedjustering af provenuet fra 
afgifter og indkomstskat på hver ca. ¼ pct. af BNP i 2020. 
De lavere indkomstoverførsler forklarer en del af forskellen, 
og dertil kommer en nedjustering af lønkvoten. 
 
Sammenligning med Konvergensprogram 2013 
 
I forhold til regeringens seneste konvergensprogram (KP13) 
fra april ventes beskæftigelsen i nærværende fremskrivning 
at være ca. 30.000 fuldtidspersoner højere i 2020. Vurde-
ringen af produktivitetsudviklingen trækker i den anden 
retning, så realt BNP er omtrent ens i 2020 i de to frem-
skrivninger. 
 
Gennem hele fremskrivningsperioden er der en lidt mere 
positiv vurdering af stillingen på de offentlige finanser i 
nærværende fremskrivning end i Konvergensprogram 2013. 
I 2020 er forskellen knap ½ pct. af BNP. Den mere positive 
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vurdering i nærværende fremskrivning skyldes blandt andet 
den mere positive vurdering af beskæftigelsesudviklingen 
frem mod 2020 og tilsvarende lidt færre på offentlig ind-
komstoverførsel. Vurderingen af provenuet fra udvinding af 
olie og naturgas fra Nordsøen er også mere positiv end i 
KP13. I den anden retning trækker højere udgifter til offent-
ligt forbrug i 2018-20 end forudsat i KP13. 
 
 
I.5 International økonomi  
 
Den internationale konjunktursituation 
 
Den internationale konjunktursituation blev forværret i 
andet halvår 2012. Aktivitetsudviklingen var svag i både 
Europa, USA og Japan, og i fjerde kvartal faldt BNP i 
mange lande. Tilbagegangen i fjerde kvartal ramte ikke kun 
statsgældskriseplagede lande (Grækenland, Irland, Italien, 
Portugal og Spanien), men også Tyskland, der ellers har 
været forholdsvis upåvirket af krisen.  
 
Der er fortsat en anseelig variation i konjunktursituationen 
mellem de enkelte økonomier. I Central- og Nordeuropa er 
konjunktursituationen i de fleste lande omtrent neutral, i 
USA, Japan og Storbritannien er lavkonjunkturen mærkbar, 
og de fleste lande i Sydeuropa er i alvorlig krise. Trods den 
betydelige mængde ledige ressourcer i navnlig euroområdet 
og USA peger indikatorerne ikke i retning af en snarlig 
vending af konjunktursituationen, jf. figur I.28.  
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Figur I.28 BNP og erhvervstillid 
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Anm.: Erhvervstillidsindikatorerne er indikatorer for sammensatte forventninger i fremstillings-

sektoren. For euroområdet er vist Europa-Kommissionens BCI, og for USA er vist PMI fra 
ISM. Seneste observationer for erhvervstillidsindikatorerne er april 2013. Seneste observation
for BNP er 4. kvartal 2012 for euroområdet og 1. kvartal 2013 for USA. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Det forhold, at mange store, udviklede økonomier er i krise 
samtidigt, har sat sig spor i verdenshandlen, der efter en 
hastig genopretning efter finanskrisen kun er vokset beske-
dent de seneste år, jf. figur I.29. Dette vanskeliggør gen-
opretningen af de internationale konjunkturer, da de krise-
ramte økonomier ikke får megen hjælp fra eksport-
markederne til at vriste sig fri af lavkonjunkturen. 
 
Der er således fortsat udsigt til en længere periode med 
økonomisk aktivitet under strukturelt niveau. I euroområdet 
er der dog sket en bedring af den europæiske statsgælds-
krise, og de største finanspolitiske stramninger i euro-
området er gennemført. De mindre opstramninger de kom-
mende år og den uddøende effekt af de allerede gennem-
førte opstramninger giver mulighed for, at stagnationen i 
euroområdet kan brydes inden for et til to år. 
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Figur I.29 Verdenshandlen 
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Anm.: Seneste observation er februar 2013. 

Kilde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

 
 
Efterspørgselsudviklingen efter finanskrisen 
 
En så dyb og langvarig lavkonjunktur, som den internatio-
nale økonomi har befundet sig i siden tilbageslaget i 2008-
09, er usædvanlig. For nogle økonomiers vedkommende er 
konjunktursituationen endda værre end i 2009. Den meget 
svage økonomiske udvikling hænger sammen med størrel-
sen af de makroøkonomiske ubalancer, som blev opbygget 
inden krisen. Overvurderede boligpriser, risikable udlån fra 
banksektoren, store betalingsbalanceunderskud og stor 
offentlig gæld har nødvendiggjort store tilpasninger i flere 
økonomier.  
 
Den svage BNP-vækst siden 2009 kan tilskrives en svag 
udvikling i de fleste efterspørgselskomponenter. For euro-
området under ét, og navnlig i de statsgældskriseplagede 
lande, er der markante positive vækstbidrag fra nettoekspor-
ten, men det dækker over, at importen er faldet mere end 
eksporten. For det samlede euroområde er vækstbidraget fra 
den indenlandske efterspørgsel omtrent nul, mens de inden-
landske vækstkomponenter generelt bidrager negativt i de 
udsatte lande. Særligt i Grækenland og Irland bidrager det 
offentlige forbrug negativt til væksten. I modsætning til 
euroområdet har USA og Japan oplevet en vis fremgang i 
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den indenlandske efterspørgsel, og for Japans vedkommen-
de er der også et positivt vækstbidrag fra offentligt forbrug, 
jf. figur I.30.  
 
Den svage udvikling i den private efterspørgsel efter tilba-
geslaget i 2008-09 blev forstærket af formuetab i den priva-
te sektor. Formuetabet er blandt andet sket på aktiemarke-
det, hvor de reale aktiekurser faldt kraftigt i forbindelse med 
finanskrisen. Udviklingen i aktiekurserne siden 2009 er 
præget af en betydelig variation på tværs af lande. I USA, 
Tyskland og Danmark har der været en positiv tendens i de 
reale aktiekurser, hvilket har bragt kurserne i disse lande 
næsten tilbage på førkriseniveauet. I Japan, Frankrig og 
euroområdets periferilande har udviklingen været langt 
mindre positiv, jf. figur I.31. 
 
 

Figur I.30a BNP-vækst, 2009-12  Figur I.30b  Vækstbidrag, 2009-12 
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Anm.: Venstre figur viser den akkumulerede BNP-vækst fra 2009 til 2012, og højre figur viser
vækstbidrag fra privat og offentligt forbrug, nettoeksporten og de samlede investeringer. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92. 
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Figur I.31 Reale aktiekurser 
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Anm.: Aktiekurserne er deflaterede med forbrugerpriserne i de respektive lande. Seneste observationer 
er marts 2013 for USA, Japan, Frankrig, Italien, Portugal og Spanien og april 2013 for Tysk-
land, Danmark, Grækenland og Irland. 

Kilde: EcoWin. 

 
På boligmarkedet er der ligeledes sket et betydeligt formue-
tab for den private sektor. I mange lande er de reale bolig-
priser faldet mere end 20 pct. siden toppen i 2007. Danmark 
og Spanien har været særligt hårdt ramte med reale bolig-
prisfald på knap 30 pct. fra toppen før krisen. I Europa 
fortsatte de reale boligprisfald gennem 2012 i flere lande, 
mens der til gengæld var boligprisstigninger i USA for 
første gang siden finanskrisen, jf. figur I.32. I det hele taget 
er der flere indikationer på en egentlig vending på det 
amerikanske boligmarked, hvilket gør en snarlig vending af 
konjunktursituationen i USA mere sandsynlig. Udsigterne 
for boligmarkedet er noget svagere i flere europæiske lande. 
 
Formuetabene har været stærkt begrænsende for forbrugs- 
og investeringsmulighederne i husholdninger og i virksom-
heder. Ejendomsprisfaldet har reduceret såvel hushold-
ningernes som virksomhedernes evne til at stille pant for lån 
til henholdsvis køb af varige forbrugsgoder og investerin-
ger. Hertil kommer, at nogle boligejere er blevet teknisk 
insolvente. Det underdrejede private forbrug i mange lande 
afspejler formentlig, at mange husholdninger har øget 
opsparingen med henblik på at nedbringe belåningsgraden i 
boligen. Da boligpriserne har udviklet sig svagt, har hoved-
parten af nedbringelsen af belåningsgraden måttet ske 
gennem lavere privat forbrug. 
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Figur I.32 Reale boligpriser 
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Anm.: Boligpriserne er deflaterede med forbrugerpriserne i de respektive lande. Af hensyn til inter-
national sammenlignelighed er også for Danmark vist OECD’s boligpristal, der afviger fra
boligpristallene fra Danmarks Statistik. Seneste observation er 4. kvartal 2012 for alle lande
undtagen Italien og Japan, hvor seneste observation er 3. kvartal 2012. 

Kilde: OECD. 

 
 
Ud over formuetabene kan den private efterspørgsel være 
hæmmet dels af en manglende tilbøjelighed til at forbruge 
og investere grundet usikkerhed om den fremtidige kon-
junkturudvikling, dels af en svag udvikling i husholdninger-
nes disponible indkomst og i virksomhedernes indtjening. 
Forbrugskvoten faldt i forbindelse med tilbageslaget i 2008-
09 i euroområdet, USA og Japan, jf. figur I.33. Hushold-
ningerne reagerede således på krisen ved at reducere det 
private forbrug mere end, hvad faldet i den disponible 
indkomst tilsagde. I euroområdet og USA er forbrugs-
kvoterne efterfølgende steget, mens den er faldet yderligere 
i Japan. Aktuelt er forbrugskvoterne ikke bemærkelses-
værdigt lave. Det lave forbrugsniveau er således ikke umid-
delbart ude af trit med den disponible indkomst, der er 
hæmmet af den høje ledighed og svage realløn. Dette træk-
ker i retning af, at en hastig normalisering af den internatio-
nale konjunktursituation drevet af en stigning i forbrugs-
tilbøjeligheden ikke er et sandsynligt scenarie. 
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Figur I.33 Forbrugskvoter 
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Anm.: Forbrugskvoterne er husholdningernes private forbrug i forhold

til deres disponible indkomst. Den lodrette streg angiver over-
gang til OECD’s prognose. Sammenligning af forbrugskvoter på 
tværs af lande skal tages med forbehold, da der kan være betyde-
lige forskelle i definition og metode til opgørelse af disponibel
indkomst. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92. 

 
 
Investeringerne er den mest konjunkturfølsomme efter-
spørgselskomponent. Det er derfor ikke overraskende, at 
investeringerne faldt mere end BNP i forbindelse med 
krisen i både euroområdet, USA og Japan. De lave investe-
ringskvoter afspejler et konsolideringsbehov i virksom-
hederne og stor usikkerhed om de fremtidige afsætnings-
muligheder. Der er et betydeligt vækstpotentiale i en norma-
lisering af investeringskvoten navnlig i USA. I euroområdet 
og Japan er et vækstpotentiale også til stede, men i mindre 
grad. For euroområdet forventer OECD endda yderligere 
fald i investeringskvoten, jf. figur I.34. 
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Figur I.34 Investeringskvoter 
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Anm.: Investeringskvoterne er de samlede bruttoinvesteringer opgjort i 

andel af BNP. Den lodrette streg angiver overgang til OECD’s
prognose. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92. 

 
 
Pengepolitikken har været usædvanlig lempelig siden 
finanskrisen i de fleste lande, hvilket har stimuleret den 
private efterspørgsel. Centralbankerne har sænket de penge-
politiske renter og har forsøgt at stimulere økonomierne 
yderligere via ukonventionelle pengepolitiske tiltag såsom 
opkøb af aktiver med længere løbetid. Den lempelige pen-
gepolitik har haft en gavnlig aktivitetseffekt, men har ikke 
kunnet forhindre lavkonjunkturen.  
 
Mange udviklede økonomier lempede finanspolitikken i 
2009 med henblik på at afbøde virkningerne af finanskrisen. 
Siden 2009 er finanspolitikken imidlertid blevet strammet 
mærkbart. De finanspolitiske opstramninger er sket både på 
indtægts- og udgiftssiden, jf. figur I.35. Stramningerne på 
indtægtssiden via højere skatter og afgifter er en medvir-
kende årsag til den svage udvikling i den private efterspørg-
sel, mens stramningerne på udgiftssiden via reducerede 
offentlige udgifter har haft en direkte negativ effekt på den 
økonomiske aktivitet. 
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Figur I.35  Ændring i offentlige finanser, 2009-12 
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Anm.: I venstre figur er vist ændringen mellem 2009 og 2012 i den primære offentlige saldo (dvs. 

saldoen eksklusive nettorenteudgifter), den strukturelle primære offentlige saldo og forskellen
mellem disse (som udtryk for de automatiske stabilisatorer) alle opgjort i procent af BNP. I
højre figur er vist ændringen mellem 2009 og 2012 i de offentlige indtægter og udgifter opgjort
som procent af BNP. For Danmark er for sammenlignelighedens skyld vist OECD’s beregning 
af strukturel saldo, der afviger fra beregningerne fra både DØR og Finansministeriet. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92. 

 
 
De kraftige finanspolitiske opstramninger og den svage 
aktivitetsudvikling de seneste år har givet anledning til 
fornyet debat om størrelsen af de finanspolitiske multiplika-
torer, der måler, hvor kraftigt ændringer i finanspolitikken 
påvirker den økonomiske aktivitet. Den meget store mæng-
de ledige ressourcer i økonomierne siden finanskrisen taler 
for en kraftigere effekt af de finanspolitiske opstramninger 
end normalt. På den anden side ville fravær af finans-
politiske opstramninger have øget det statslige lånebehov. 
Den heraf følgende rentestigning ville have været større end 
sædvanligt grundet de svage offentlige finanser i flere 
lande.  
 
Som et illustrativt regneeksempel er der for et udvalg af 
lande opstillet et kontrafaktisk forløb, hvor de diskretionære 
finanspolitiske opstramninger i 2010-12 er udeladt. Aktivi-
tetseffekten heraf afhænger af de finanspolitiske multiplika-
torer, som typisk anslås at ligge i størrelsesordenen 0,2 til 
1,8. Dette betydelige udsvingsbånd skyldes, at effekten 
afhænger af typen af finanspolitisk instrument, f.eks. skatter 
eller offentligt forbrug, og antagelser om øvrige forhold 
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som kapacitets- og likviditetsbegrænsninger i økonomien 
samt den førte penge-/valutapolitik. I det opstillede regne-
eksempel er aktivitetseffekterne af de gennemførte op-
stramninger beregnet under antagelse af multiplikatorværdi-
er på henholdsvis 0,5 og 1,2.  
 
De beregnede BNP-effekter er betragtelige for selv den lave 
multiplikator, hvilket afspejler omfanget af de gennemførte 
opstramninger. Navnlig de kriseplagede lande i euro-
områdets periferi (Grækenland, Italien, Irland, Portugal og 
Spanien) har gennemført meget kraftige finanspolitiske 
opstramninger, hvilket har givet sig udslag i kraftige BNP-
tab ifølge beregningen, jf. figur I.36. Opstramningerne sker 
dog fra et lempeligt udgangspunkt i 2009. 
 
 

Figur I.36 BNP-effekter af finanspolitiske opstram-
ninger, 2009-12 
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Anm.: Væksteffekterne viser, hvor meget BNP-niveauet er faldet i 2012 

i forhold til 2009 som følge af de diskretionære finanspolitiske 
opstramninger i 2010-12 i det opstillede regneeksempel. De 
diskretionære finanspolitiske opstramninger er målt ved ændrin-
gen i den strukturelle primære saldo (dvs. eksklusive nettorente-
udgifter) i procent af strukturelt BNP.  

Kilde: OECD, Economic Outlook 92 og egne beregninger. 
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Der knytter sig væsentlig usikkerhed til de beregnede effek-
ter af de finanspolitiske opstramninger. Usikkerheden 
knytter sig primært til størrelsen af de finanspolitiske multi-
plikatorer, men der er også usikkerhed forbundet ved at 
måle finanspolitiske opstramninger ved ændringen i den 
strukturelle primære offentlige saldo. Det opstillede regne-
eksempel er stiliseret, da der ikke skelnes mellem typer af 
finanspolitiske instrumenter, og idet der blot ganges en 
fælles multiplikator på ændringen i den strukturelle primære 
offentlige saldo i procent af BNP. Den strukturelle primære 
saldo påvirkes også af underliggende forhold som den 
demografiske udvikling og andre strukturelt betingede 
udviklinger i de offentlige indtægter og udgifter, der ikke 
udspringer af den førte finanspolitik. Eksempelvis vil en 
forbedring af den strukturelle primære saldo grundet stigen-
de statslige indtægter fra beskatning af olieudvinding ikke 
være et udtryk for en stramning af finanspolitikken. I bereg-
ningen ville dette blive taget som udtryk for en finans-
politisk stramning med negativ aktivitetseffekt til følge. 
 
Det skal understreges, at beregningen for de statsgælds-
kriseplagede lande ikke kan tages som udtryk for, at BNP 
ville have været højere i fravær af de gennemførte finans-
politiske opstramninger. For disse lande var det reelt ikke 
muligt at undlade opstramninger, fordi deres offentlige 
finanser var uholdbare, og markederne ikke havde tillid til 
dem. Grækenland, Irland og Portugal mistede adgangen til 
at finansiere statsgælden via markederne, og Italien og 
Spanien var under betragteligt pres fra markederne navnlig i 
sommeren 2012. For disse lande var alternativet til de 
gennemførte finanspolitiske opstramninger udtræden af 
euroen. De beregnede effekter for de udsatte lande har 
derfor snarere karakter af en mekanisk betragtning frem for 
en konsekvensberegning af en valgt finanspolitik. 
 
De store aktivitetseffekter af de finanspolitiske opstramnin-
ger i regneeksemplet indikerer, at konjunktursituationen på 
nuværende tidspunkt kunne have været væsentligt bedre, 
hvis de finanspolitiske opstramninger siden 2009 var und-
ladt (hvilket dog ikke var muligt for de udsatte lande). 
Output gap i euroområdet og USA ville have været mindre 
selv under antagelse af en lille finanspolitisk multiplikator. 
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Under antagelse af en stor finanspolitisk multiplikator ville 
output gap ligefrem være lukket i euroområdet og ganske 
beskedent i USA. For de kriseplagede lande i euroområdets 
periferi er de beregnede effekter meget store. Med en lille 
finanspolitisk multiplikator ville disse lande ifølge bereg-
ningen dog også have befundet sig i markante lavkonjunk-
turer i fravær af finanspolitiske opstamninger, jf. figur I.37. 
 
 

Figur I.37 Output gap 
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Anm.: Figuren viser output gap i 2012, og hvad output gap ville have 

været, hvis landene ikke havde gennemført diskretionære finans-
politiske opstramninger under antagelse af henholdsvis en høj og
en lav værdi af den finanspolitiske multiplikator. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92 og egne beregninger. 

 
 
Den europæiske statsgældskrise 
 
Siden efteråret har der været perioder med mindre opblus-
sen af den europæiske statsgældskrise foranlediget af det 
uklare valgresultat efter parlamentsvalget i Italien og hjæl-
pepakken til Cypern. Disse episoder overskygger dog ikke, 
at der er sket en underliggende bedring på penge- og kapi-
talmarkederne i euroområdet. Udstrømningen af kapital fra 
euroområdets periferilande er vendt, og bankerne har valgt 
at benytte sig af muligheden for at tilbagebetale en betyde-
lig del af de lån med treårig løbetid, som ECB i to omgange 
har stillet til rådighed. Desuden er rentespændene på span-
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ske og italienske statsobligationer over for tilsvarende tyske 
statsobligationer mærkbart lavere end under de mest an-
spændte perioder i 2011 og 2012, jf. figur I.38. Den euro-
pæiske statsgældskrise forekommer således at være under 
kontrol. Der er imidlertid en betydelig folkelig modstand 
mod de finanspolitiske opstramninger i flere af de hårdest 
ramte økonomier, hvilket kan true den politiske og økono-
miske stabilitet i disse lande. 
 
 

Figur I.38 Rentespænd 
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Anm.: Figuren viser rentespænd over for Tyskland på tiårige statsobliga-

tioner. Seneste observation er medio maj 2013. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Den positive udvikling i den europæiske statsgældskrise 
siden efteråret, hvor situationen i euroområdet var endog 
meget anspændt, hænger sammen med flere forhold, hvoraf 
en række initiativer på EU-niveau kan have været udslags-
givende. Disse forhold inkluderer den tyske forfatnings-
domstols ratificering af Den Europæiske Stabilitets-
mekanisme (ESM), eurolandenes tilsagn til den spanske stat 
om en lånepakke til brug for rekapitalisering af kriseramte 
spanske banker og ECB’s annoncering af et opkøbsprogram 
for statsobligationer (Outright Monetary Transactions, 
OMT) for eurolande, som har ansøgt om låneprogram hos 

Initiativer på EU-
niveau afgørende 
for positiv 
udvikling 



       

 84 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2013 

ESM.10 Aftalen om et fælles finanstilsyn og planerne om 
oprettelse af en bankunion i euroområdet har formodentlig 
også bidraget positivt til den gunstige udvikling, jf. neden-
for. 
 
Etableringen af ESM betyder, at eurolandene har en perma-
nent fond, der i nødstilfælde kan yde lån til eurolande, som 
mister adgangen til at finansiere statsgælden via markeder-
ne. ESM finansierer udlånene ved at udstede obligationer 
med sikkerhed i eurolandenes indskudte kapital og garanti-
er. Udlånene til kriseramte medlemslande sker under betin-
gelse af, at det pågældende medlemsland underlægger sig et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram, hvori der fastsættes 
krav om økonomiske reformer og finanspolitisk konsoli-
dering. Udlånskapaciteten i ESM udgør i omegnen af 5 pct. 
af euroområdets BNP. Imidlertid kan ECB efter det nye 
opkøbsprogram for statsobligationer (OMT) foretage opkøb 
af statsobligationer på de sekundære markeder uden nogen 
på forhånd fastsat grænse for opkøbene, såfremt det pågæl-
dende land har underlagt sig et tilpasningsprogram hos 
ESM. Dette øger implicit udlånskapaciteten i ESM betragte-
ligt. Kombinationen af ESM og OMT udgør dermed et 
tilsyneladende effektivt kriseberedskab. De klare annonce-
ringseffekter i forbindelse med ESM og OMT for periferi-
landenes rentespænd indikerer, at kriseberedskabet har 
reduceret investorernes frygt for en akut likviditetskrise på 
statsobligationsmarkederne for de udsatte lande. Rente-
spændene er dermed drevet tættere på, hvad underliggende 
gælds- og underskudsforhold tilsiger.11 
 
Bedringen af den europæiske statsgældskrise skyldes også 
den gennemførte konsolidering af finanspolitikken i euro-
landene. Den gennemførte konsolidering har medvirket til at 
fastholde investorernes tillid til, at den underliggende 
gældsudvikling er under kontrol. Dette er en forudsætning 
 

10)  Eurolandene gav tilsagn om en lånepakke på op til 100 
mia. euro. Efter nærmere undersøgelse af kapital-
behovet i den spanske banksektor anmodede den span-
ske stat om 40 mia. euro. Midlerne blev overført fra 
ESM til den spanske stat i december 2012. 

11) Jf. Kvartalsoversigten 1. kvartal 2013 2. del. s. 17, 
Danmarks Nationalbank. 
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for, at kriseforanstaltninger som ESM og OMT kan holde 
investorernes frygt for en akut likviditetskrise på statsobli-
gationsmarkederne i ave. Det er afgørende, at landene bliver 
ved med at føre en politik, som sikrer troværdighed om den 
langsigtede udvikling i deres offentlige finanser. 
 
I de udsatte lande har de gennemførte finanspolitiske op-
stramninger i 2010-12 ikke stabiliseret udviklingen i gælds-
kvoten, dvs. den offentlige gæld i andel af BNP. Det skyl-
des ikke, at landene ikke har gennemført kraftige opstram-
ninger, men at opstramningerne er sket fra et meget lempe-
ligt udgangspunkt i 2009. Samtidig har opstramningerne 
isoleret set bidraget til den dårlige konjunkturudvikling. 
Den negative aktivitetseffekt af opstramninger bidrager til 
at øge gældskvoten, og det kan ikke udelukkes, at aktivi-
tetseffekterne i nogle tilfælde har været så kraftige, at de 
indledningsvis har øget gældskvoten. Det gælder navnlig 
lande, hvor gældskvoten i forvejen var stor. 
 
Den negative væksteffekt af de finanspolitiske opstramnin-
ger og den meget dårlige konjunkturudvikling generelt 
betyder, at flere eurolande fortsat har store underskud på 
den offentlige saldo. Underskuddene på den faktiske saldo 
er markant større end underskuddene på den strukturelle 
saldo, jf. tabel I.8. Dette understreger, at udviklingen i 
gældskvoten og den offentlige saldo i høj grad er hæmmet 
af konjunkturudviklingen i euroområdet. 
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Tabel I.8 Offentlig gæld og saldo i udvalgte eurolande 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tyskland
    Gæld 66,8 74,5 82,4 80,4 81,9 80,5 77,5 75,0
    Offentlig saldo -0,1 -3,1 -4,1 -0,8 0,2 -0,5 0,0 0,0
    Strukturel saldo - -0,8 -2,4 -1,0 0,4 0,0 0,5 0,5
Frankrig
    Gæld 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 93,6 94,3 92,9
    Offentlig saldo -3,3 -7,6 -7,1 -5,3 -4,8 -3,7 -2,9 -2,0
    Strukturel saldo - -6,1 -5,8 -4,5 -3,7 -2,0 -1,0 -0,2
Holland
    Gæld 58,5 60,8 63,1 65,5 71,4 74,0 75,0 71,4
    Offentlig saldo 0,5 -5,6 -5,0 -4,4 -4,1 -3,4 -3,0 -2,0
    Strukturel saldo - -4,1 -4,0 -3,6 -2,4 -1,5 -1,4 -0,9
Finland
    Gæld 33,9 43,5 48,6 49,0 53,0 56,3 57,3 57,5
    Offentlig saldo 4,3 -2,7 -2,8 -1,1 -1,9 -1,9 -1,3 -0,8
    Strukturel saldo - 0,6 -0,7 -0,1 -0,8 -0,7 -0,4 -0,4
Spanien
    Gæld 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2 91,4 96,2 99,1
    Offentlig saldo -4,5 -11,2 -9,7 -9,4 -10,6 -6,3 -5,5 -4,1
    Strukturel saldo - -8,6 -7,4 -7,3 -4,3 -2,3 -1,7 -0,9
Italien
    Gæld 106,1 116,4 119,3 120,8 127,0 130,4 129,0 125,5
    Offentlig saldo -2,7 -5,4 -4,3 -3,7 -3,0 -2,9 -1,8 -1,5
    Strukturel saldo - -4,1 -3,6 -3,7 -1,2 0,0 0,4 0,0
Portugal
    Gæld 71,7 83,7 94,0 108,3 123,0 122,3 123,7 122,5
    Offentlig saldo -3,7 -10,2 -9,9 -4,4 -6,4 -5,5 -4,0 -2,5
    Strukturel saldo - -8,6 -8,7 -6,5 -4,2 -3,6 -2,1 -1,6
Irland
    Gæld 44,5 64,8 92,1 106,4 117,6 123,3 119,4 115,5
    Offentlig saldo -7,4 -13,9 -30,9 -13,3 -7,6 -7,5 -4,4 -2,2
    Strukturel saldo - -9,9 -9,2 -7,7 -7,3 -6,7 -4,6 -2,9
Grækenland
    Gæld 112,9 129,7 148,3 170,3 161,6 175,6 175,2 -
    Offentlig saldo -9,9 -15,6 -10,8 -9,6 -6,6 -4,6 -3,5 -
    Strukturel saldo - -14,8 -8,1 -4,7 -0,5 1,8 1,5 -

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

 

Anm.: Tallene er fra de enkelte landes stabilitetsprogrammer undtaget Grækenland, hvor tallene er fra
Europa-Kommissionens prognose. 

Kilde: Europa-Kommissionen, European Economic Forecast, Winter 2013, og de enkelte landes 
stabilitetsprogrammer. 
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De allerede gennemførte finanspolitiske opstramninger har 
reduceret det offentlige konsolideringsbehov, men der er 
fortsat udeståender i flere eurolande. I stabilitetsprogram-
merne fra foråret planlægges opstramninger i årene 2014-
15, men de årlige opstramninger er ikke så markante som i 
2010-13. I stabilitetsprogrammerne ventes gældskvoten 
stabiliseret i 2014-15 i de fleste lande. Tyskland havde 
endda overskud på den offentlige saldo i 2012 og kan se 
frem til en støt faldende gældskvote frem mod 2015. De 
offentlige finanser i Tyskland er tilstrækkeligt sunde til, at 
Tyskland ville kunne lempe finanspolitikken, hvis dette blev 
vurderet hensigtsmæssigt i et konjunkturmæssigt perspektiv. 
Det samme gælder andre lande med sunde offentlige finan-
ser som Danmark, Sverige, Finland og Østrig. Det ville 
endda sandsynligvis være muligt at stramme finanspolitik-
ken en anelse langsommere i nogle af de udsatte lande, hvis 
dette blev meldt ud som en koordineret strategi på EU-
niveau. 
 
Den gennemførte konsolidering af de offentlige finanser i 
eurolandene og EU-initiativer som ESM og OMT, der har 
bidraget til at reducere rentespændene for de udsatte lande, 
gør, at der er udsigt til en yderligere aftrapning af den 
europæiske statsgældskrise den kommende tid. I takt med at 
de finanspolitiske opstramninger ophører, fordi konsolide-
ringsbehovet opfyldes, kan dette give anledning til, at et 
økonomisk opsving kan tage fart inden for et til to år. 
 
Bankunion i euroområdet 
 
Som led i planerne om en dybere økonomisk integration i 
euroområdet har Europa-Kommissionen fremlagt en køre-
plan for oprettelse af en bankunion i euroområdet. En 
bankunion indebærer et fælles finanstilsyn, en fælles meka-
nisme til håndtering af nødlidende banker og en fælles 
indskydergarantifond. Bankunionen er en langsigtet vision. 
 
Hensigten med bankunionen er at styrke det indre marked 
for finansielle tjenester og forbedre den finansielle stabilitet 
i euroområdet. Bankunionen kan således øge harmoniserin-
gen af regler og procedurer samt give anledning til en mere 
ensartet tilsyns- og afviklingspraksis i eurolandene. Dette 
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kan bidrage til at skabe mere lige konkurrencevilkår for 
bankerne, der aktuelt er omfattet af varierende grader af 
implicitte statsgarantier. Bankunionen kan desuden medvir-
ke til at skabe klarhed over, hvordan banker med grænse-
overskridende udlånsaktivitet, og som måske er systemisk 
vigtige, håndteres i krisetilfælde. I forhold til finansiel 
stabilitet er fordelen ved bankunionen, at de fælles krise-
håndteringsmekanismer er mere potente end de nuværende 
nationale krisehåndteringsmekanismer, der kan være util-
strækkelige over for store og systemisk vigtige banker. 
Desuden brydes sammenkoblingen mellem solvensproble-
mer i offentlige finanser og banksektoren i de enkelte med-
lemslande. Dette har været en af de drivende kræfter i den 
europæiske statsgældskrise, hvor solvensproblemer i bank-
sektoren har belastet de offentlige finanser i flere lande. 
 
Der er dog ulemper forbundet med bankunionen. For den 
enkelte medlemsstat fungerer bankunionen som en forsik-
ringsordning mod solvensproblemer i banksektoren, fordi 
omkostningerne ved bankkriser bæres i fællesskab, idet de 
fælles krisehåndteringsmekanismer træder til i nødstilfælde. 
En uheldig konsekvens heraf er, at den enkelte medlems-
stats incitament til at føre tilsyn med egne banker svækkes. 
Dette såkaldte moral hazard-problem nødvendiggør, at det 
centrale finanstilsyn i bankunionen har de nødvendige 
beføjelser og ressourcer til at føre effektivt tilsyn. Hertil 
kommer, at bankunionen kan være vanskelig at implemente-
re, da der i udgangspunktet er betydelige solvensforskelle 
mellem bankerne i euroområdet. Det kan således være et 
problem, at lande med sunde banksektorer ville skulle 
acceptere en eksponering over for bankkriser i lande med 
mindre sunde banksektorer.  
 
Foreløbig er der kun opnået enighed om et fælles finans-
tilsyn i euroområdet. Der er ikke truffet beslutninger om 
bankunionens øvrige elementer, men Europa-Kommis–
sionen ventes at stille forslag om en fælles afviklingsmeka-
nisme for kriseramte banker. Det fælles finanstilsyn forven-
tes at være funktionsdygtigt fra foråret 2014, jf. boks I.4. 
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Boks I.4 Fælles finanstilsyn i euroområdet 

I forbindelse med mødet i Det Europæiske Råd i december 2012 opnåedes enig-
hed om at oprette et fælles finanstilsyn (Single Supervisory Mechanism, SSM) for 
bankerne i euroområdet. SSM vil bestå af de nuværende nationale tilsynsmyndig-
heder og Den Europæiske Centralbank (ECB). ECB har ansvaret for SSM’s funk-
tion og overtager beføjelser svarende hertil – eksempelvis at inddrage licenser til 
at drive bankvirksomhed i euroområdet. ECB vil i vidt omfang uddelegere den 
daglige tilsynsopgave med de ca. 6.000 banker i euroområdet til de respektive 
nationale tilsynsmyndigheder. SSM forventes at være funktionsdygtigt i foråret 
2014. 
 
EU-lande uden for euroområdet kan deltage i SSM på vilkår svarende til eurolan-
dene, såfremt de ønsker det. Ikke-eurolandene opnår lige repræsentation med 
eurolandene i SSM’s bestyrelse. Da ECB’s styrelsesråd, hvor kun eurolande kan 
opnå repræsentation, er øverste myndighed i ECB, er SSM’s bestyrelse underlagt 
ECB’s styrelsesråd. Skulle ECB’s styrelsesråd træffe en beslutning, som SSM’s 
bestyrelse er uenig i, kan deltagende ikke-eurolande tilsidesætte denne beslutning.  
 
I forbindelse med møder i Det Europæiske Råd har EU’s stats- og regeringschefer 
ved flere lejligheder fremført, at Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) 
kan benyttes til direkte rekapitalisering af banker, når SSM er funktionsdygtig.a) 
 

   a)     Hjælpepakken på 40 mia. euro til de spanske banker, som blev givet i december 2012, blev 
givet til den spanske stat – ikke direkte til bankerne. 

 
 
EU’s stats- og regeringschefer har ved flere lejligheder 
anført, at når det fælles finanstilsyn er funktionsdygtigt, kan 
ESM benyttes til direkte rekapitalisering af banker i euro-
området (dvs. uden statslig hæftelse), da finanstilsynet kan 
overvåge de bevilligede midler. Derved kan en rekapitali-
sering af kriseramte banker ske uden at belaste de offentlige 
finanser i den pågældende medlemsstat. ESM kan i så fald 
medvirke til at afkoble bankkriser og statsgældskriser. 
Såfremt der ikke indføres en fælles afviklingsmekanisme, 
indebærer det fælles finanstilsyn dog den asymmetri, at 
beslutningen om afviklingen af en bank træffes af det fælles 
finanstilsyn, mens omkostninger ved afviklingen bæres af 
den enkelte medlemsstat. 
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Skat på finansielle transaktioner 
 
I 2011 stillede Europa-Kommissionen forslag om indførelse 
af en skat på finansielle transaktioner (Financial Transaction 
Tax, FTT) i EU-landene. Europa-Kommissionens forslag 
fra 2011 er beskrevet i Dansk Økonomi, forår 2012. Der 
kunne ikke opnås politisk enighed på EU-niveau om at 
indføre en transaktionsskat, da flere EU-lande er imod. På 
opfordring fra 11 eurolande har Europa-Kommissionen i 
februar fremlagt forslag om et forstærket samarbejde om en 
transaktionsskat mellem de 11 lande.12 Indholdet i Europa-
Kommissionens nye forslag er i store træk det samme som i 
det oprindelige forslag. Efter planen skal skatten på finan-
sielle transaktioner være implementeret 1. januar 2014. 
 
I Europa-Kommissionens oprindelige forslag fra 2011 var 
transaktioner omfattede efter et etableringsprincip. Det vil 
sige, at en finansiel transaktion beskattes med FTT, hvis 
mindst den ene af parterne bag transaktionen er et finansielt 
institut hjemhørende i et deltagerland. I det nye forslag er 
etableringsprincippet suppleret med et udstederprincip. 
Udstederprincippet betyder, at en transaktion mellem to 
finansielle institutter hjemhørende i lande, som ikke del-
tager i det forstærkede samarbejde om FTT, er omfattede af 
transaktionsskatten, hvis transaktionen involverer et finan-
sielt aktiv udstedt i et land, som deltager i det forstærkede 
samarbejde. I Europa-Kommissionens nye forslag rammes 
således en betydelig mængde finansielle transaktioner i 
lande, som ikke deltager i det forstærkede samarbejde. Det 
er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvordan dette skal 
håndhæves i praksis. Det opkrævede skatteprovenu fra disse 
handler tilfalder landet bag udstedelsen. Transaktionsskatten 
vil imidlertid reducere kurserne på deltagerlandenes aktiver, 
da disse bliver mere omkostningsfulde at handle. Derfor vil 
omkostningerne ved transaktionsskatten i høj grad påhvile 
deltagerlandene selv, selvom de umiddelbart modtager et 
skatteprovenu.  

 

12) De 11 eurolande er Tyskland, Frankrig, Østrig, Belgien, Græken-
land, Italien, Portugal, Spanien, Slovakiet, Slovenien og Estland. 
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Europa-Kommissionen anslår, at provenuet fra transaktions-
skatten vil udgøre 34 mia. euro svarende til 0,4 pct. af de 11 
eurolandes BNP. Dette provenuskøn er en anelse lavere end 
provenuskønnet i det oprindelige forslag. Det skyldes 
hovedsageligt, at Storbritannien og Luxembourg, som begge 
har store finanssektorer, ikke er med blandt de 11 lande i det 
forstærkede samarbejde. Europa-Kommissionen anslår, at 
transaktionsskatten reducerer BNP-niveauet i deltagerlan-
dene med godt ¼ pct. på lang sigt. 
 
 
I.6 Konkurrenceevneudviklingen 
 
Den danske konkurrenceevne har den seneste tid tiltrukket 
sig megen opmærksomhed. Det store fokus på konkurrence-
evnen understreges af Vækstplan DK, som blandt andet 
søger at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. På 
det seneste har også Produktivitetskommissionen beskæf-
tiget sig med konkurrenceevneudviklingen.13  
 
I dette afsnit ses der nærmere på udviklingen i den danske 
konkurrenceevne siden 1995. I den danske debat defineres 
konkurrenceevne oftest som virksomhedernes enhedsløn-
omkostninger. Derfor ses først på udviklingen i de relative 
enhedslønomkostninger, hvorefter konkurrenceevnebegrebet 
diskuteres.14 Efterfølgende ses på konsekvenser af og symp-
tomer på konkurrenceproblemer i form af udviklingen i 
Danmarks markedsandele, udviklingen i bytteforholdet og 
overskuddet på samhandlen med udlandet. Analyserne i 
afsnittet giver ikke belæg for at konkludere, at danske 
virksomheder i disse år generelt har en dårlig konkurrence-
evne. 
 
 
 
 
 

 

13) Produktivitetskommissionen: Analyserapport 1: Danmarks 
produktivitet – Hvor er problemerne? April 2013.  

14) Se boks I.5 for en oversigt over de anvendte begreber i dette 
afsnit. 
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Udviklingen i lønkonkurrenceevnen 
 
Gennem de seneste 10-15 år er de danske lønninger steget 
mere end produktiviteten, hvilket indebærer højere enheds-
lønomkostninger. Dette er ikke unikt for Danmark, men 
sammenlignet med vores konkurrentlande har udviklingen 
været mere markant i Danmark, jf. figur I.39a. Det dækker 
over stigende relative timelønomkostninger, og at danske 
virksomheder under ét har oplevet en svagere vækst i pro-
duktiviteten, særligt i den seneste del af perioden. Siden 
1995 er de danske lønninger steget 10 pct. mere end lønnin-
gerne i udlandet. Tages der højde for den svagere danske 
produktivitetsvækst, er der tale om, at de danske enhedsløn-
omkostninger er steget 13 pct. mere end i vores vigtigste 
konkurrentlande. Omfanget af svækkelsen af lønkonkurren-
ceevnen afhænger imidlertid af perioden, der betragtes. 
Eksempelvis er mervæksten i de danske enhedslønomkost-
ninger kun godt halvt så stor, hvis perioden siden 2003 
betragtes. Lønkonkurrenceevnen blev især svækket i perio-
den 2000-09, mens der de senere år har været tale om en 
styrkelse af den danske lønkonkurrenceevne. 
 
Reelt set er det ikke produktiviteten, men værdiskabelsen, 
der afgør, hvor høje lønninger en virksomhed kan betale. 
Værdiskabelsen afhænger af såvel produktiviteten som 
prisen på hver enkelt vare, der sælges. Højere priser på en 
virksomheds varer giver mulighed for højere lønninger for 
en given produktivitet, men det får enhedslønomkostninger-
ne til at stige. Stigningen er dog udtryk for, at værdien af 
det, arbejdskraften producerer, er steget, og det er således 
ikke nødvendigvis et udtryk for en dårlig konkurrenceevne. 
I figur I.39b er der derfor suppleret med de relative enheds-
lønomkostninger opgjort ved produktiviteten i løbende 
priser. Det ses, at svækkelsen af konkurrenceevnen, målt 
ved de relative enhedslønomkostninger, formentlig er 
overvurderet, idet værdien af de producerede varer er steget 
over perioden, hvilket tillader højere timelønomkostninger 
for en given produktivitet i faste priser.  
 
 

De relative enheds-
lønomkostninger er 
steget over en 
årrække … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… men har været 
faldende siden 2009 

Korrigerede 
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Figur I.39a Relative time- og enheds-
lønomkostninger i indu-
strien 

 Figur I.39b  Relative enhedslønom-
kostninger, produktivitet i 
løbende priser 
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Anm.: De relative timelønomkostninger viser de danske timelønninger i industrien relativt til industri-
lønningerne i udlandet. Udlandet inkluderer ti konkurrentlande og sammenvejes med National-
bankens dobbeltvejede eksportvægte. Enhedslønomkostningerne angiver de gennemsnitlige 
lønomkostninger pr. produceret enhed, hvor det anvendte produktivitetsmål er mandeprodukti-
vitet for hele økonomien. 2012 er delvist OECD’s prognose fra december 2012. Enhedsløn-
omkostningerne med produktivitet i løbende priser er beregnet efter samme metode som de 
gængse enhedslønomkostninger, blot anvendes BNP i løbende priser i produktivitets-
beregningen.  

Kilde: Danmarks Statistik, Bureau of Labor Statistics, OECD, Economic Outlook 92, og egne
beregninger. 

 
 
De relative enhedslønomkostninger opgjort ved produktivi-
teten i løbende priser svarer tilnærmelsesvist til den relative 
lønkvote. Lønkvoten måler, hvor stor en andel af virksom-
hedernes værdiskabelse der går til aflønning af ansatte. Hvis 
lønnen er høj i forhold til produktiviteten, vil det således 
trække i retning af en høj lønkvote. Figur I.39b viser, at den 
danske lønkvote steg i forhold til udlandets i perioden 2000-
09, men siden er den danske lønkvote faldet, og i 2012 lå 
den danske lønkvote kun en smule over den udenlandske. 

Højere lønomkostninger pr. produceret enhed vil alt andet 
lige indebære lavere overskud i virksomhederne. Det vil 
enten give sig udslag i pressede profitter eller i en overvælt-
ning af lønomkostningerne i varernes salgspriser med 
faldende afsætning til følge. Begge dele vil alt andet lige 
indebære en svækket konkurrenceevne. 
 
 

Relativ lønkvote 

Højere enhedsløn-
omkostninger 
medfører højere 
salgspriser eller 
pressede profitter 
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Boks I.5 Anvendte begreber 

Relative timelønomkostninger: Forholder udviklingen i de danske timelønnin-
ger til timelønningerne i udlandet og siger derfor noget om, hvordan lønomkost-
ningerne i danske virksomheder udvikler sig relativt til lønomkostningerne i de 
konkurrerende udenlandske virksomheder. Her måles timelønningerne i industri-
en, og udlandet opgøres som en sammenvejning af lønudviklingen i industrien i 
Danmarks ti vigtigste konkurrentlande.a) 
 
Relative enhedslønomkostninger: Måler udviklingen i lønomkostningerne pr. 
produceret enhed i Danmark relativt til udlandet. Udviklingen i de relative en-
hedslønomkostninger viser dermed den kombinerede effekt af udviklingen i time-
lønnen og udviklingen i produktiviteten. Her måles lønomkostningerne i industri-
en og mandeproduktiviteten i hele økonomien. Udlandet er en sammenvejning af 
Danmarks ti vigtigste konkurrentlande. 
 
Eksportpræstation (markedsandel): Et lands præstation på eksportmarkederne 
kan vurderes ved at betragte udviklingen i landets markedsandel. Markedsandelen 
angiver udviklingen i det pågældende lands eksport relativt til eksportmarkedets 
størrelse. Eksportmarkedets størrelse defineres af OECD som en vægtet sum af 
importen i de lande, der eksporteres til, jf. boks I.1 (s. 86) i Dansk Økonomi, ef-
terår 2009. 
 
Eksportpris: Måler udviklingen i den gennemsnitlige pris på de varer, som 
Danmark eksporterer. Med mindre andet er angivet, måles eksportprisen som en 
enhedsværdi opgjort i euro pr. kg. 
 
Importpris: Måler udviklingen i den gennemsnitlige pris på de varer, som Dan-
mark importerer. Med mindre andet er angivet, måles importprisen som en en-
hedsværdi opgjort i euro pr. kg. 
 
Bytteforhold: Angiver forholdet mellem eksport- og importprisen. En stigning i 
eksportprisen relativt til importprisen giver et forbedret bytteforhold, og en given 
mængde eksport kan dermed finansiere en større mængde import. 
 
a) Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrig, Sverige, Japan, Italien, Norge, Holland, Belgien. 

 
 
Omkostninger og salgspriser bestemmes dog af mere end 
lønomkostningerne. Energi- og andre afgifter, arbejdsmiljø- 
og miljøkrav samt andre reguleringskrav har ligeledes 
betydning for de samlede produktionsomkostninger og 
dermed for konkurrenceevnen.  

Konkurrenceevne 
drejer sig om mere 
end løn 
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Dårlig konkurrenceevne er et midlertidigt fænomen 
 
Et tab af afsætning som følge af en svækket konkurrence-
evne vil føre til faldende efterspørgsel efter arbejdskraft og 
dermed til højere ledighed. Det bidrager til at dæmpe løn-
presset på arbejdsmarkedet og yder herved et bidrag til at 
genoprette konkurrenceevnen. Derfor vil konkurrenceevne-
problemer være af midlertidig karakter. Tilsvarende vil en 
situation, hvor danske virksomheder sælger deres varer 
billigere end deres udenlandske konkurrenter, føre til sti-
gende afsætning og lavere ledighed i Danmark. Dette vil 
føre til større lønstigninger, tab af konkurrenceevne og en 
ledighed, der genetablerer sig på det strukturelle niveau. Det 
er med andre ord ikke muligt at fastholde en konkurrence-
evne over det naturlige niveau.  
 
At et eventuelt konkurrenceevneproblem er af midlertidig 
karakter er ikke ensbetydende med, at det forsvinder hurtigt. 
Varigheden af en dårlig konkurrenceevne afhænger af 
hastigheden, hvormed priserne på de forskellige produkti-
onsfaktorer finder tilbage til deres langsigtsniveauer. For 
lønniveauets vedkommende er fleksibiliteten på arbejds-
markedet derfor helt central. Jo større graden af fleksibilitet 
på arbejdsmarkedet er, desto hurtigere vil en konkurrence-
evnemæssig ubalance blive elimineret.  
 
Derfor er det ikke meningsfuldt at søge at indrette den 
økonomiske politik efter en målsætning om, at den langsig-
tede konkurrenceevne skal være “god”. Den internationale 
arbejdsdeling muliggør betydelige produktivitetsgevinster, 
og for en lille, åben økonomi som den danske er der høstet 
substantielle velstandsgevinster gennem denne arbejds-
deling. Hvis danske virksomheder solgte deres varer billige-
re end nødvendigt, ville den mængde import, en given 
dansk arbejdsindsats kunne finansiere, tilsvarende være 
mindre end muligt. Hermed ville man afskære sig fra at 
høste de fulde fordele gennem den internationale arbejdsde-
ling. Ud over at det ikke er muligt at opretholde en konkur-
renceevne over det naturlige leje, er det derfor heller ikke 
ønskeligt at gøre det. 
 

Dårlig 
konkurrenceevne 
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… men ikke 
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Selvom økonomien indeholder mekanismer, der gør, at en 
dårlig konkurrenceevne på sigt vil blive genoprettet af sig 
selv, er det ikke ensbetydende med, at konkurrenceevnen er 
en uvæsentlig størrelse. Eksempelvis kan en ubalance være 
blevet så stor, at der er behov for midlertidige tiltag, der 
holder hånden under den samlede efterspørgsel, eller genop-
retningen kan være så langvarig, at der kan være behov for 
strukturindgreb, som fremskynder normaliseringen. Dette 
kan opnås ved at føre en strukturpolitik, der sigter på at 
fremme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, så økonomiens 
egen korrektion af ubalancer i konkurrenceevnen forløber så 
hurtigt og smertefrit som muligt. 
 
På sigt bevæger lønnen sig mod et niveau, der er i overens-
stemmelse med virksomhedernes fundamentale værdi-
skabelse. Denne bestemmes af pris- og produktivitetsudvik-
lingen, og det er derfor meningsfuldt, at den økonomiske 
politik sigter mod at sikre høj produktivitet i samfundet. Et 
løft i produktiviteten, eller en stigning i bytteforholdet, vil 
gøre det muligt at betale højere lønninger og udbetale større 
overskud til virksomhedsejerne. Højproduktive virksom-
heder er således afgørende for velstanden i samfundet, men 
de er ikke afgørende for konkurrenceevnen. 
 
Udviklingen i de danske markedsandele 
 
En forventet konsekvens af de stigende danske enhedsløn-
omkostninger kunne være tab af markedsandele, og Dan-
mark har også generelt tabt markedsandele de seneste årtier. 
Tages der udgangspunkt i OECD’s opgørelse af eksport-
præstationen, som dækker såvel vare- som tjenesteeksport, 
ses det, at Danmark har tabt markedsandele målt i mængder 
svarende til knap 20 procent siden 1995, jf. figur I.40.  
 

… men en dårlig 
konkurrenceevne 
kan begrunde 
politisk indgriben 
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Figur I.40 Eksportpræstation i mængder  
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Anm.: Figurerne viser udviklingen i den samlede vare- og tjenesteeksport relativt til markedsudviklin-
gen opgjort i mængder. Eksportpræstationen betragtes ved at se på udviklingen i et lands
eksport relativt til eksportmarkedets størrelse, jf. Dansk Økonomi, efterår 2009, boks I.1 s. 86. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92. 

 
 
En del af den faldende tendens i de fleste I-landes markeds-
andel må nødvendigvis tilskrives, at globaliseringen inde-
bærer, at stadig flere lande deltager i den internationale 
arbejdsdeling, og det vil lægge et nedadgående pres på 
markedsandelen hos alle lande, der allerede handler med 
hinanden. Den generelt faldende tendens afspejler således, 
at nye lande som Kina, Indien, Sydafrika mfl. i stigende 
grad deltager i den globale samhandel og vinder markeds-
andele. Det centrale er derfor ikke, at Danmark taber mar-
kedsandele, men hvorvidt tabet af markedsandele sker i 
større hastighed end sammenlignelige lande. Som det frem-
går af figuren, ligger Danmark i midterfeltet blandt de 
betragtede lande og har således hverken klaret sig meget 
dårligere eller bedre end de sammenlignelige lande. 
 
Tabet af markedsandele opgjort i mængder fortæller ikke 
den fulde historie om konkurrenceevnen. Indtjeningen fra 
eksporten afhænger nemlig ikke blot af mængden af varer, 
der sælges, men også af prisen, og i det omfang, at hver 
enkelt afsat vare sælges til en højere pris, genereres en 
større indtægt. Det afbøder delvist indtægtstabet ved tab af 

… hvilket er helt 
forventeligt i en 
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samhandlen 
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for velstand 
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reale markedsandele.15 Sagt på anden vis indebærer det, at 
en given mængde eksport kan finansiere en større mængde 
import, hvorved bytteforholdsforbedringen kan afbøde en 
del af den omsætningsnedgang, som skyldes tab af mar-
kedsandele i mængder. For at tage højde for dette suppleres 
med et mål for udviklingen i markedsandele i værdier.  
 
Også opgjort i værdier har Danmark tabt markedsandele, 
men i lidt mindre omfang end opgjort i mængder, jf. figur 
I.41. Mængdeopgørelsen i figur I.40 vedrører dog al eksport 
(dvs. varer og tjenester), mens værdiopgørelsen i figur I.41 
kun vedrører vareeksporten. Det umuliggør en direkte 
sammenligning.16 
 
Tabet målt i værdier er knap 17 procent, hvilket placerer 
Danmark bedre end Sverige, Storbritannien, Italien og 
Frankrig, men dårligere end Tyskland, Belgien og Holland. 
Holland vurderes dog at være et særtilfælde. Holland er 
transitland for en stor del af EU’s import fra andre kontinen-
ter, og en del af stigningen i Hollands markedsandel afspej-
ler derfor snarere, at verdenshandlen stiger, end at Holland 
klarer sig bedre på eksportmarkederne end andre sammen-
lignelige lande, jf. Produktivitetskommissionen. Det hol-
landske særtilfælde er ikke helt så tydeligt for markedsande-
le i mængder. Samlet giver heller ikke eksportpræstationen i 
værdier grundlag for at hævde, at Danmarks konkurrence-
evne er specielt dårlig.  
 
 

 

15) Kun såfremt efterspørgslen er uelastisk, dvs. har en priselasticitet 
mindre end 1, vil prisstigningerne mere end kompensere for den 
reducerede afsætning. Hvis priselasticiteten er lig 1, vil prisstig-
ningerne præcist kompensere for det mængdemæssige tab. Der er 
empirisk belæg for en priselasticitet over 1, hvilket betyder, at 
prisstigningerne kun vil kompensere delvist for den reducerede 
afsætning. 

16) Årsagen til forskellen i opgørelsen er, at OECD ikke opgør 
eksportpræstation i værdier, og samtidig er det vurderet, at Euro-
stats COMEXT-database ikke giver mulighed for at beregne en 
pålidelig markedsandel i mængder. Vareeksporten udgør ca. 60 
procent af den samlede danske eksport. 
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Figur I.41 Eksportpræstation i værdier, varer 
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Anm.: Figurerne viser udviklingen i eksporten af varer relativt til markedsudviklingen opgjort i
værdier. Eksportpræstationen betragtes ved at se på udviklingen i et lands eksport relativt til
eksportmarkedets størrelse, jf. Dansk Økonomi, efterår 2009, boks I.1 s. 86. 

Kilde: Eurostat, COMEXT, og egne beregninger. 

 
 
Den traditionelle betragtning af konkurrenceevne fokuserer 
på direkte at måle varernes relative pris. Der kan dog være 
store problemer med at opgøre dette. Eksempelvis kan den 
relative eksportpris være steget relativt meget, fordi et land i 
stigende grad producerer varer af særlig høj kvalitet, som 
derfor kan sælges dyrt, og hvis der ikke korrekt tages højde 
herfor, vil en relativt høj pris fejlagtigt kunne opfattes som 
et udtryk for en dårlig konkurrenceevne.  
 
Udviklingen i det danske bytteforhold 
 
Som nævnt indledningsvist er det værdiskabelsen i virk-
somhederne, og ikke blot produktiviteten, der afgør det 
mulige lønniveau. Det er derfor relevant at korrigere en-
hedslønomkostningerne for udviklingen i bytteforholdet. 
Samtidig er det vigtigt at kende baggrunden for udviklingen 
i bytteforholdet, når det skal vurderes, hvorvidt en given 
udvikling er “sund” eller “usund”. 
 
En bytteforholdsforbedring kan pr. definition komme gen-
nem to kanaler: enten gennem højere eksportpriser eller 
gennem lavere importpriser. En bytteforholdsforbedring 
gennem eksportpriserne kan skyldes tre forhold. Den første 
mulighed er, at omkostningsniveauet er steget, og virksom-
hederne derfor hæver prisen på deres varer. Den anden 

Kvalitetsforskelle 
kan vanskeliggøre 
produktivitets-
beregninger 

Vigtigt at kende 
baggrunden for 
bytteforholds- 
udviklingen 

Bytteforholds-
forbedringer opnås 
gennem ændringer 
i omkostninger, 
efterspørgsel eller 
sammensætning 



       

 100 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2013 

mulighed er, at efterspørgslen efter danske varer er steget, 
hvilket muliggør en højere salgspris. Den tredje mulighed 
er, at bytteforholdsforbedring, der sker gennem eksport-
priserne, skyldes et ændret produktmiks, hvor virksom-
hederne har orienteret sig mod varer, der kan sælges til en 
højere pris. Tilsvarende kan en bytteforholdsforbedring 
gennem importpriserne opnås, hvis udenlandske producen-
ter sænker prisen på deres varer, ligesom en ændret sam-
mensætning af importen kan bidrage til en bytteforholds-
forbedring i det omfang, at danske forbrugere og virksom-
heder orienterer sig mod billigere importvarer. 
 
Førstnævnte effekt, hvor omkostningerne bidrager til at 
skubbe priserne op (cost-push), er en usund styrkelse af 
bytteforholdet gennem eksportpriserne, som medfører, at 
lønnen må tilpasse sig nedad med højere ledighed til følge i 
en periode. Her er der altså tale om en konkurrenceevne-
svækkelse i klassisk forstand. De to øvrige effekter gennem 
eksportpriserne er derimod sunde forbedringer, hvor man 
høster gevinsterne ved den internationale arbejdsdeling, 
enten fordi udlandet øger efterspørgslen efter danske varer 
og trækker prisen på varerne op (demand-pull), eller fordi 
danske virksomheder øger eksporten af varer med forholds-
vist høje priser relativt til varer med forholdsvist lave priser 
(sammensætningseffekter).  
 
For at komme nærmere en afklaring af årsagen bag udvik-
lingen er der konstrueret et mål for udviklingen i det danske 
bytteforhold, som giver mulighed for en dekomponering på 
forskellige varegrupper, jf. boks I.6.  
 
Beregning af det danske bytteforhold på baggrund af data 
fra Eurostat resulterer i et bytteforhold, der afviger betyde-
ligt fra de officielle opgørelser fra Danmarks Statistik, jf. 
boks I.6. Forbedringen af bytteforholdet over perioden 
1996-2004 er kraftigere end den tilsvarende stigning i 
udenrigshandelsstatistikken, og tilsvarende forværres bytte-
forholdet mere i 2004-07 i DØRs opgørelse end i udenrigs-
handelsstatistikken. De følgende resultater skal derfor 
fortolkes med forsigtighed. Bytteforholdsforbedringen i 
DØRs opgørelse frem til 2004 er i høj grad drevet af bytte-
forholdsforbedringer inden for maskinindustrien, mens en 
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stor del af det efterfølgende fald fra 2004-07 skyldes fal-
dende eksportpriser inden for samme industri. Faldende 
eksportpriser på optisk, fotografisk og medicinsk udstyr 
bidrager ligeledes til det kraftige fald fra 2004-07. 
 
En dekomponering af det danske bytteforhold viser, at både 
de danske eksport- og importpriser er steget over perioden 
1995-2011, men eksportpriserne er steget lidt kraftigere end 
importpriserne, hvorved bytteforholdet er blevet forbedret, 
jf. figur I.42. 
 
 

Figur I.42 Bytteforholdsudvikling opdelt på import og 
eksport 
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Anm.: Figuren viser bytteforholdsudviklingen (ekskl. varegrupperne

mineralske produkter samt køretøjer, skibe og fly) i logaritmer
normeret til 0 i 1995. Figuren viser dermed akkumulerede
ændringer i forhold til 1995. Importprisen er vist med negativt
fortegn. En stigning i importprisen vises dermed som et negativt
bidrag i figuren. Beregningen af bytteforholdet er skitseret i boks 
I.6. 

Kilde: Eurostat, COMEXT, og egne beregninger. 
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Boks I.6 Beregning af bytteforhold 

På baggrund af Eurostats COMEXT-database beregnes et bytteforhold for Dan-
mark. Det er valgt at benytte data fra COMEXT, da det giver mulighed for at få 
data på et passende aggregeringsniveau. Data fra Danmarks Statistik findes kun 
meget disaggregeret eller for aggregeret til formålet. COMEXT bygger på samme 
grunddata som Danmarks Statistik. Beregningerne tager udgangspunkt i eksport 
og import i værdier (euro) og mængder (kg) for 97 varegrupper (Harmoniseret 
System, to-cifret varegruppeniveau) og 70 samhandelspartnere.  
 
Beregningen foretages i fem trin.a) 1) Først summeres for hver varegruppe eksport 
og import for samhandelslandene i henholdsvis værdier og mængder. Det giver 
den aggregerede eksport og import fordelt på 97 varegrupper. 2) Dernæst bereg-
nes for hver varegruppe en enhedsværdi, som værdien divideret med mængden. 3) 
De 97 enhedsværdier sammenvejes til 22 Fisher-enhedsværdiindeks, som følger 
en mere aggregeret produktgruppering fra Eurostat. 4) Ud fra disse konstrueres 
henholdsvis aggregeret import- og eksportenhedsværdiindeks som geometrisk 
gennemsnit af de 22 Fisher-enhedsværdiindeks. 5) Til sidst beregnes bytteforhol-
det som forholdet mellem eksport- og importenhedsværdiindekset. I beregninger-
ne er varegrupperne mineralske produkter samt skibe, fly og køretøjer udeladt, 
idet disse er meget volatile, og deres handelsstrømme næppe siger meget om kon-
kurrenceevnen. Det beregnede bytteforhold er vist i figur A. 
 
 

Figur A Bytteforhold, DØR og Danmarks Statistik 

 
Anm.: Markante ændringer i varenomenklaturen betyder, at der er

databrud mellem 2006 og 2007. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Eurostat, COMEXT, og 
egne beregninger.  
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Boks I.6 Beregning af bytteforhold, fortsat 

Bytteforholdet afviger i høj grad fra Danmarks Statistiks. Der er flere mulige 
årsager til forskellen mellem de tre bytteforhold. Beregningen af DØR’s byttefor-
hold ekskluderer enkelte varegrupper, mens Danmarks Statistiks opgørelser inde-
holder alle varer.b) I nationalregnskabet indgår en korrektion for ændringer i va-
rernes gennemsnitlige kvalitet over tid. Dette sker ikke i tallene fra udenrigshan-
delsstatistikken eller i DØR’s beregning. Herudover tager DØR’s beregning ud-
gangspunkt i et to-cifret varegruppeniveau, mens Danmarks Statistiks tal er base-
ret på en væsentlig finere otte-cifret opdeling. Ydermere beror DØR’s beregning 
på årsdata, mens tallene fra Danmarks Statistik tager afsæt i månedlige observati-
oner. Endelig foretager Danmarks Statistik en rensning og udglatning af tallene. 
 
a) For en mere detaljeret beskrivelse af bytteforholdsberegningen henvises til baggrundsnotatet 

“Data og metode bag konkurrenceevneberegninger”, der kan fås ved henvendelse til De Økono-
miske Råds Sekretariat.  

 
b) En beregning på baggrund af alle varegrupper giver dog samme overordnede billede som den 

grønne kurve.  

 
 
Stigningen i den danske eksportpris over perioden kan som 
nævnt skyldes både øget efterspørgsel, øgede omkostninger 
og ændret produktsammensætning. Det er vanskeligt at 
adskille efterspørgsels- og udbudsdrevne priseffekter fra 
hinanden. Til gengæld er det muligt at adskille priseffekter 
fra sammensætningseffekter, jf. boks I.7. På denne måde er 
det muligt at komme tættere på, hvorvidt den traditionelle 
opfattelse af en svag dansk konkurrenceevne kan bekræftes 
af udviklingen i bytteforholdet. 
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Boks I.7 Dekomponering af det danske bytteforhold 

Udviklingen i bytteforholdet kan dekomponeres i en pris- og en sammen-
sætningseffekt. Førstnævnte måler effekten af, at bytteforholdet forbedres, når 
eksportpriserne stiger, eller importpriserne falder. Sidstnævnte måler effekten af, 
at både eksport- og importsammensætningen ændres over tid, hvilket forbedrer 
bytteforholdet i det omfang, at der eksporteres relativt flere varer med en højere 
pris eller importeres relativt flere med en lavere pris. 
 
Beregningerne foretages på baggrund af Eurostats COMEXT-database, jf. boks 
I.6.  
 
Bytteforholdet, B, kan skrives på logaritmeform som 
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hvor X
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tp angiver logaritmen til henholdsvis eksport og importpriserne. 
 
Ændringer i bytteforholdet kan, jf. Baxter og Kouparitsas (2006) samt Loening og 
Higashi (2010) opdeles i en pris- og sammensætningseffekt 
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Hvor X
Tgw ,  og M

Tgw ,  er varegruppe g’s værdiandel af henholdsvis den samlede 

eksport og import i basisåret T. I beregningerne er 1995 benyttet som basisår, og 
enhedsværdiindeksene er indekseret til 1 i basisåret. 
 
Kilde: Baxter og Kouparitsas (2006): What Can Account for Fluctuations in the Terms of Trade, 

International Finance 9:1, s. 63-86 og Loening og Higashi (2010): Decomposing Terms of 
Trade Fluctuations in Ethiopia, Ibero-America Institute for Economic Research, nr. 205. 
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Beregningen af det danske bytteforhold viser for perioden 
1995-2011 en forbedring på knap 5 pct. Dette dækker over 
en stigning på 12 pct. frem mod 2004, et efterfølgende fald 
på 15 pct. frem mod 2007 og en efterfølgende stigning på 7 
pct. frem mod 2011. Forbedringen af bytteforholdet frem 
mod 2004 var stort set udelukkende drevet af prisændringer 
inden for de respektive varegrupper, jf. figur I.43. Fra og 
med 2004 falder bidraget fra prisændringerne markant, og 
fra og med 2008, hvor bytteforholdet atter forbedres, ses 
dette at være drevet af samhandlens sammensætning. 
 
 

Figur I.43 Dekomponering af det danske bytteforhold 
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Anm.: Figuren viser bytteforholdsudviklingen (ekskl. varegrupperne

mineralske produkter samt køretøjer, skibe og fly) i logaritmer
normeret til 0 i 1995. Figuren viser dermed akkumulerede
ændringer i forhold til 1995. 

Kilde: Eurostat, COMEXT, og egne beregninger. 

 
 
Dekomponeres udviklingen yderligere i pris- og sammen-
sætningseffekter på henholdsvis import- og eksportsiden, 
fremgår det, at det positive bidrag fra varesammen-
sætningen, som er opnået siden 2008, stort set udelukkende 
skyldes, at danske eksportører har formået at rette sig mod 
markeder med en relativt gunstig prisudvikling, jf. figur 
I.44. Importørerne har derimod rettet sig en smule mere 
mod markeder med en relativt ugunstig prisudvikling, 
hvilket giver et meget lille, negativt bidrag til bytteforholdet 
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fra importens sammensætning. Det ses samtidig, at pris-
stigninger på eksportvarerne bidrog til styrkelsen af bytte-
forholdet frem mod 2004, mens den efterfølgende svækkel-
se i høj grad er drevet af prisstigninger på importvarerne. 
Bekymringen om stigende eksportpriser under overophed-
ningen som følge af et stort indenlandsk lønpres understøt-
tes altså ikke af disse tal. 
 
 

Figur I.44 Dekomponering af det danske bytteforhold, 
import- og eksporteffekter 
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Anm.: Figuren viser bytteforholdsudviklingen (ekskl. varegrupperne 

mineralske produkter og køretøjer, skibe og fly) i logaritmer
normeret til 0 i 1995. Figuren viser dermed akkumulerede
ændringer i forhold til 1995. 

Kilde: Eurostat, COMEXT, og egne beregninger. 

 
 
Man kunne formode, at de stigende importpriser og disses 
bidrag til bytteforholdsforværringen i 2005-07 delvist skal 
tilskrives det kapacitetspres, den danske økonomi var under-
lagt på daværende tidspunkt. Stigninger i den indenlandske 
efterspørgsel skulle i væsentlig udstrækning dækkes gen-
nem øget import, og vareimportkvoten steg også markant i 
perioden. Dette kunne have ført til import af andre og 
dyrere varer, men analysen understøtter ikke denne for-
klaring, da sammensætningseffekterne på importsiden er 
ubetydelige i de år. I stedet lader det alene til at være de im-
porterede varer, der generelt steg i pris. En mulig forklaring 
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er, at vores samhandelslande i disse år også havde kraftig 
fremgang, hvilket kan have drevet deres eksportpriser og 
dermed de danske importpriser op. 
 
Analysen vil dog have en tendens til at undervurdere sam-
mensætningseffekterne, da den bygger på en meget aggre-
geret produktgruppering. Der kan således have været tale 
om en ændret importsammensætning inden for de overord-
nede varegrupper, og det kan derfor ikke konkluderes, at 
den danske overophedning ikke har ydet et bidrag til stig-
ningen i importpriserne.  
 
Det danske bytteforhold har ifølge disse beregninger taget 
nogle betragtelige sving i perioden. I årene frem mod 2004 
bidrog stigninger i de danske eksportpriser til en betydelig 
stigning i det danske bytteforhold. Det er ikke umiddelbart 
muligt at afgøre, hvorvidt disse stigninger var skabt fra 
udbudssiden, fordi stigende omkostninger blev sendt videre 
til varepriserne, eller fra efterspørgselssiden som følge af 
stigende efterspørgsel efter danske virksomheders varer, 
som trak priserne i vejret. I det omfang at stigningen i 
eksportpriserne er drevet af stigende omkostninger, har 
bytteforholdsforbedringen været usund, og man må forvente 
en efterfølgende tilpasning af bytteforholdet.  
 
I perioden 2005-11 bidrager sammensætningen af eksporten 
til en stigning i bytteforholdet, mens prisstigningerne på 
eksport og import neutraliserer hinanden, så prisændringer 
samlet set ikke har betydning for bytteforholdsforbedringen 
over perioden 1995-2011. Størrelsesordenen af effekterne 
udviser en vis følsomhed over for valg af basisår, og set i 
lyset af usikkerheden omkring beregningen af bytteforhol-
det, skal man være varsom med at fortolke for stærkt på 
resultatet. 
 
Samlet set er konklusionen, at der er blandede tegn på 
danske virksomheders konkurrenceevnesituation. Danske 
virksomheder har tilsyneladende oplevet relativt store 
stigninger i enhedslønomkostningerne, hvilket kan være 
tegn på en svækket konkurrenceevne. Omvendt giver analy-
sen af bytteforholdsudviklingen en indikation af, at de 
relativt store danske lønstigninger de senere år i hvert fald i 
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en vis udstrækning kan begrundes i en øget værdiskabelse, 
fordi danske virksomheder har været relativt dygtige til at 
ændre deres samhandelsmønstre for at opnå bedre indtje-
ning på eksportmarkederne. 
 
Dette indikerer, at produktivitetsudviklingen kan undervur-
dere væksten i den værdiskabelse, der har fundet sted i 
danske virksomheder, hvormed stigningerne i de relative 
danske enhedslønomkostninger reelt er overvurderet. Dette 
illustreres også af, at de relative enhedslønomkostninger 
beregnet på baggrund af produktiviteten i løbende priser er 
steget mindre over perioden end de sædvanlige relative 
enhedslønomkostninger.  
 
Konsekvensbaseret vurdering af danske virksomheders 
konkurrenceevne 
 
Det blandede billede af konkurrenceevnens tilstand fordrer, 
at analysen af konkurrenceevnen må suppleres med vurde-
ringer af de symptomer på god eller dårlig konkurrence-
evne, der måtte foreligge. De oplagte kriterier for dette er 
vurderingen af, om Danmark er særligt, dvs. i forhold til 
sammenlignelige lande, hårdt ramt i form af et stort negativt 
output gap eller i form af en høj ledighed. Hertil kommer, at 
der alt andet lige må forventes et samhandelsunderskud over 
for udlandet, hvis danske virksomheder generelt set ikke er 
konkurrencedygtige. 
 
Der er tegn på, at Danmark rent faktisk er ramt relativt hårdt 
af den økonomiske krise. Opgjort ved OECD’s output gap 
havde Danmark i 2011 et negativt output gap på ca. 3 pct., 
jf. figur I.45a. Dette er væsentligt mindre end i de sydeuro-
pæiske lande, hvor konkurrenceevneproblemerne må siges 
at være åbenlyse, samt i Irland, Island og USA. Omvendt er 
der også en række lande, hvor produktionen er væsentligt 
nærmere sit naturlige leje. Det forhold, at Danmark er 
relativt hårdt ramt, ses også på arbejdsmarkedet, hvor den 
danske konjunkturbetingede ledighed ifølge OECD’s vurde-
ring er større end i en række af de lande, vi normalt sam-
menligner os med, jf. figur I.45b. 
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Figur I.45a Output gap, 2011  Figur I.45b Ledighedsgap, 2011 
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Anm.: Højre figur viser forskellen mellem OECD’s strukturelle ledighed (NAIRU) og det faktiske
ledighedsniveau. Både output gap og ledighedsgap afviger i forhold til DØR’s opgørelse. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 92.  

 
 
Den svage danske konjunktursituation skyldes delvist, at 
den svage udenlandske konjunktursituation lægger en 
dæmper på aktiviteten i Danmark. Herudover har den dan-
ske private, indenlandske efterspørgsel været særligt svag i 
årene efter krisen i forhold til en række sammenlignelige 
lande. At husholdninger og virksomheder er tilbageholdne 
grundet usikkerhed om de fremtidige udsigter siger ikke i 
sig selv noget om, at Danmark har en dårlig konkurrence-
evne. 
 
Samtidig er Danmarks aktuelle overskud på vare- og tjene-
stebalancen endog meget stort og udgjorde i 2012 hele 4,4 
pct. af BNP. Dette ville man ikke forvente var tilfældet, hvis 
de danske virksomheder generelt havde en svag internatio-
nal konkurrenceevne. En del af det substantielle overskud 
skal tilskrives den svage indenlandske efterspørgsel: Når 
danske husholdninger og virksomheder forbruger og inve-
sterer lidt, skal der heller ikke importeres særligt meget. 
Men samtidig er efterspørgslen i udlandet svag, og det 
lægger omvendt en dæmper på de samlede eksportmulig-
heder.17 
 

 

17) Indtægter fra Nordsøen, demografi, skattesystemet og andre 
institutionelle forskelle kan ligge bag det store danske overskud. 
Dog vurderes det, at disse forhold ikke forklarer hele overskud-
det. 
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Der kan forventes en negativ sammenhæng mellem forskel-
len i det danske og udenlandske output gap og størrelsen på 
det danske samhandelsoverskud. Et stort, negativt dansk 
output gap relativt til det udenlandske vil alt andet lige 
dæmpe importen mere end eksporten, hvorved samhandels-
overskuddet er relativt stort. Et sådant billede genfindes, 
hvis man ser på output gap og samhandelsoverskuddet af 
varer (ekskl. energi) over perioden 1985-2012, jf. figur 
I.46.18 Over en så lang periode har konkurrenceevnen mid-
lertidigt været såvel god som dårlig, og derfor er sammen-
hængen ikke stabil over tid. I perioder hvor konkurrence-
evnen er god, vil man således forvente at finde et overskud, 
der ligger væsentligt over den estimerede linje, der indlagt i 
figuren. Med afsæt i at det danske output gap vurderes at 
være godt ½ pct.point mere negativt end et aggregat af 
vores konkurrenters output gap, er der historisk belæg for at 
forvente et overskud på samhandlen med varer (ekskl. 
energi) på omtrent 3 pct. af BNP. Og som det ses (markeret 
med rødt), er det tæt på det faktiske niveau i 2012. Dette 
giver således ingen indikation af, at Danmarks konkurren-
ceevne er særligt dårlig i disse år. 
 
En stiliseret beregning foretaget på den makroøkonomiske 
model SMEC understøtter billedet i figuren: Hvis det anta-
ges, at det private forbrug og de private investeringer stiger 
så meget, at det danske output gap indsnævres med ½ 
pct.point, og dermed kommer på niveau med det udenland-
ske, vil det reducere samhandelsoverskuddet af varer ekskl. 
energi med godt ½ pct. af BNP, hvorved det kommer til at 
ligge på omtrent 2¾ pct. af BNP.19 Effekten på den samlede 
vare- og tjenestebalance anslås at ligge i samme størrelses-

 

18) Sammenhængen ses også, hvis man betragter den samlede 
samhandel, men ændringer i konkurrenceevne vurderes at have 
de tydeligste konsekvenser på varemarkedet, hvor graden af 
sammenlignelighed er større end ved samhandel med tjenester.  

19) Konkret er der foretaget en beregning, hvor privat forbrug og 
private investeringer løftes proportionalt i et omfang, der inde-
bærer, at forskellen mellem det danske og udenlandske output 
gap elimineres i 2013. Lønnen er i beregningen antaget eksogen, 
dvs. lønnen tillades ikke at afvige fra sit aktuelle niveau, da kon-
kurrenceevnevurderingen netop tager afsæt i de aktuelle relative 
lønniveauer. 
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orden, og i dette tilfælde vil der stadig være tale om et 
overskud på ca. 4 pct. af BNP.  
 
 
Figur I.46 Forskel i dansk og udenlandsk output gap og 

overskud på samhandlen med udlandet, 
1985-2012 
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Anm.: Figuren viser på X-aksen forskellen mellem det danske output 

gap og et sammenvejet output gap hos 34 af Danmarks samhan-
delslande. Der er anvendt vægte, der afspejler størrelsen på
Danmarks relative industrieksport til disse lande. En positiv
værdi betyder, at det danske output gap er større end det uden-
landske. På Y-aksen ses Danmarks overskud over for udlandet i
samhandlen med varer ekskl. energi. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Europa-Kommissionen og egne 
beregninger. 

 
 
Konklusion 
 
Samlet set giver analyserne i dette afsnit ikke belæg for at 
konkludere, at danske virksomheder i disse år generelt har 
en dårlig konkurrenceevne. Dertil er signalerne for blande-
de. Om noget tyder analyserne på en neutral til god konkur-
renceevne. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at danske 
virksomheder i disse år kunne have nydt godt af en bedre 
konkurrenceevne, fordi de ledige ressourcer i økonomien er 
betragtelige. 
 

Blandede signaler 
om konkurrence-
evnen  
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I.7 Akutledige 
 
Dagpengeperioden blev pr. 1. juli 2010 forkortet fra fire til 
to år. Afkortningen af dagpengeperioden har efterfølgende 
givet anledning til megen debat, blandt andet fordi et bety-
deligt større antal ledige stod til at miste dagpengeretten end 
først antaget. Det var oprindeligt vurderingen, at der i en 
normal konjunktursituation ville være mellem 2.000 og 
4.000 personer om året, der blev ramt af forkortelsen. 
Baggrunden for dette skøn var blandt andet, at tidligere 
forkortelser af dagpengeperioden ikke havde medført et 
stort omfang af ledige, der mistede retten til dagpenge.20 
 
Indfasningen af dagpengereformen var relativt hurtig, idet 
den kortere dagpengeperiode omfattede alle, der var ledige 
pr. 1. juli 2010, mens tidligere reformer kun har haft virk-
ning for nyledige. Den korte indfasning blev vedtaget på 
baggrund af en forventning om, at konjunkturerne snart 
ville vende. Lavkonjunkturen er imidlertid blevet længere 
end ventet, og i begyndelsen af 2012 blev det klart, at et 
større antal ledige var på vej til at falde ud af dagpenge-
systemet end først antaget. På den baggrund blev det beslut-
tet at forlænge dagpengeperioden midlertidigt med et halvt 
år for personer, som stod til at miste dagpengeretten i andet 
halvår 2012. Denne forlængelse kunne dog ikke give ret til 
dagpenge i mere end fire år. 
 
I lyset af det store antal ledige med lang dagpengeancienni-
tet blev der i løbet af andet halvår 2012 vedtaget tre akut-
pakker. Akutpakkerne er møntet på personer, der frem til og 
med første halvår 2013 risikerer at opbruge retten til dag-
penge. Denne gruppe bliver i det følgende betegnet som 
“akutledige”. De akutledige tilbydes en intensiveret indsats i 
jobcentrene, ekstra samtaler og virksomhedsrettet aktive-
ring, tilskud til ansættelse i særlige akutjob og mulighed for 
at få op til 26 ugers uddannelse med uddannelsesydelse på 
kontanthjælpsniveau, jf. boks I.8.  

 

20) Jf. Beskæftigelsesministerens svar på spørgsmål fra Folketingets 
Arbejdsmarkedsudvalg 29. juni 2010 www.ft.dk. 
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der mister 
dagpengeretten 
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Boks I.8 Akutpakkerne vedtaget i efteråret 2012 

Akutpakke 1: Tiltaget vedrører ledige, hvis dagpengeret udløber inden for 26 uger 
og senest 30. juni 2013. Denne gruppe får tilsendt et akutbrev og tilbydes en 
straks-samtale og en personlig jobformidler. Der kommer ekstra fokus på jobrota-
tionsordningen. Ordningen bliver forbeholdt akutledige, og der afsættes ekstra 
midler til flere nye jobrotationsforløb. De akutledige får desuden ret til hurtigt at 
få bevilget virksomhedspraktik og job med løntilskud. (Vedtaget 28. august 2012) 
 
Akutpakke 2 – aftale om akutjob: Vedrører ledige, hvis dagpengeret udløber inden 
for 13 uger og senest 1. juli 2013. I alt skal tilbydes 12.500 akutjob på sædvanlige 
løn- og arbejdsvilkår, hvor private arbejdsgivere kan få en præmie for at ansætte 
en “akutledig”. Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varig-
hed på minimum 6 måneder og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet 
opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. (Vedtaget 24. oktober 2012) 

 
Akutpakke 3 – særlig uddannelsesordning: Vedrører personer, hvis dagpengeret 
udløber i perioden 30. december 2012 til 30. juni 2013. Den giver ledige, som 
falder ud af dagpengesystemet, mulighed for op til 26 uger med betalt uddannelse 
og uddannelsesgodtgørelse – svarende til 60 eller 80 pct. af højeste dagpengesats 
(afhængig af forsørgerpligten). Den samlede periode med dagpenge og uddannel-
sesydelse må dog ikke overstige fire år. (Vedtaget i forbindelse med finansloven 
for 2013 19. december 2012) 
 
Kilde: www.iak.dk, www.fm.dk, www.retsinformation.dk, www.bm.dk.  

 
 
Den hurtige indfasning af dagpengereformen betyder, at et 
relativt stort antal ledige kan miste dagpengeretten i første 
halvdel af 2013. Det skyldes, at de, der ville være faldet ud i 
andet halvår 2012 i henhold til den forkortede dagpenge-
periode, fik forlænget deres dagpengeperiode med et halvt 
år. Derfor mistede kun ganske få dagpengeretten i andet 
halvår 2012, mens et relativt større antal mister dagpenge-
retten i starten af 2013.21 
 

 

21) Alle, der er faldet i andet halvår 2012, har fået den midlertidige 
forlængelse, men havde mindre end et halvt år tilbage af den fire-
årige dagpengeperiode ved forlængelsen. Dermed havde de ikke 
ret til den fulde forlængelse, men faldt i stedet for fireårsgrænsen. 

Et ekstraordinært 
stort antal falder i 
første del af 2013 
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Som en del af akutpakke 1 bliver de akutledige kontaktet 
via et brev, når de har færre end 31 ugers dagpenge tilbage. 
De første breve blev sendt ud i september 2012, og til og 
med marts 2013 var i alt 52.609 breve blevet sendt ud til 
personer med falddato fra oktober 2012 til og med juni 
2013. Af disse havde omkring 2.500 personer falddato i 
2012, svarende til ca. 200 om ugen, mens de resterende ca. 
50.000 har eller havde falddato i første halvdel af 2013, 
svarende til mellem 1.400 og 2.700 om ugen, jf. figur I.47. 
 
 

Figur I.47 Akutledige efter falddato 
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Anm.: Figuren viser ledige med falddato i uge 40 2012 til uge 26 2013. I 

DREAM-databasen findes de akutledige vha. falddatoen opgjort i 
uge 37 2012, og der betinges på, at personerne er ledige i denne 
uge. 

Kilde: Oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelses-
ministeriets forløbsdatabase, DREAM. 

 
 
Når de akutledige opgøres ud fra oplysninger fra Beskæfti-
gelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, afviger især 
antallet af akutledige de første uger i 2013 fra oplysningerne 
fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er således godt 10 pct. 
færre akutledige ifølge beregninger på DREAM-databasen. 
Forskellene kan skyldes usikkerheder i begge opgørelser, og 
i det følgende tages udgangspunkt i oplysningerne om 
udfaldsdato baseret på de udsendte akutbreve. 
 

Ca. 2.500 
akutledige havde 
falddato i 2012 og 
ca. 50.000 i første 
halvår 2013 

Forskellige 
datakilder 
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Genoptjeningskravet 
 
For at genoptjene retten til dagpenge skal man have en vis 
mængde beskæftigelse. Genoptjeningskravet blev strammet 
med virkning fra 2. juli 2012 således, at der nu skal 52 ugers 
fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år til for at genoptjene 
retten til en ny dagpengeperiode. Tidligere var kravet til 
genoptjening kun et halvt års beskæftigelse på fuld tid.  
 
Knap halvdelen af de akutledige havde, da de modtog 
akutbrevet, ikke haft beskæftigelse, siden de påbegyndte 
dagpengeperioden (inden for tre år), og knap 12 pct. havde 
haft mere end 26 ugers beskæftigelse, jf. tabel I.9. Det 
skærpede genoptjeningskrav påvirker således godt 6.000 
akutledige direkte ved, at de ved udløb af dagpengeretten 
med de nye regler ikke har genoptjent dagpengeretten. 
Hovedparten af de akutledige har dermed brug for beskæfti-
gelse i mere end et halvt år for at genoptjene dagpenge-
perioden med de nye regler. Ansættes de akutledige eksem-
pelvis i et akutjob, skal dette for størstedelen derfor have en 
varighed på over et halvt år, for at retten til dagpenge gen-
optjenes.  
 
 

Tabel I.9 Beskæftigelse tre år før akutbrevet 
 Antal Pct. 

0 uger 22.943 43,6 

1-26 uger 23.397 44,5 

Over 26 uger 6.269 11,9 

I alt 52.609 100,0 
Anm.: Beskæftigelse er ikke nødvendigvis fuldtidsbeskæftigelse i denne

opgørelse. Beskæftigelsen tælles fra den uge, akutbrevet blev
udsendt og tre år tilbage, idet beskæftigelsen dog skal ligge efter
dagpengeperiodens påbegyndelse. 

Kilde: Egne beregninger pba. oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen
og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. 

 
 
Blandt de ledige, der havde haft mellem 1 og 26 ugers 
beskæftigelse, havde knap 15 pct. kun 1 uges beskæftigelse 
og knap 70 pct. mindre end 13 ugers beskæftigelse, jf. figur 

Større krav til 
genoptjening af 
dagpengeret 

De akutledige er 
langt fra genop-
tjeningskravet 

Kun få har  
tæt på 26 ugers 
beskæftigelse 
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I.48. Langt de fleste af de ledige, der havde haft mindre end 
26 ugers beskæftigelse, mangler således også en hel del 
beskæftigelse for at genoptjene retten til dagpenge – selv 
med det gamle genoptjeningskrav.  
 
 

Figur I.48 Beskæftigelse tre år før akutbrevet 
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Anm.: Beskæftigelse er ikke nødvendigvis fuldtidsbeskæftigelse i denne
opgørelse, hvilket kan resultere i et overkantsskøn. Hvis personen 
har beskæftigelse i ugen, men samtidig modtager en ydelse, tæller
beskæftigelsen ikke med i opgørelsen. Dette kan omvendt
resultere i et underkantsskøn. Beskæftigelsen tælles fra den uge,
akutbrevet blev udsendt og tre år tilbage, idet beskæftigelsen dog 
skal ligge efter dagpengeperiodens påbegyndelse. 

Kilde: Egne beregninger pba. oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen
og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. 

 
 
Afgang fra ledighed 
 
Afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse måler andelen af 
ledige, som i en given uge overgår fra ledighed til beskæfti-
gelse. Det sætter en stor begrænsning på analysemulig-
hederne, at der endnu kun foreligger data frem til og med 
februar 2013. Derved er det kun muligt at følge en lille 
gruppe af ledige med to års dagpenge i hele deres dagpen-
geperiode, og effekterne af afkortelsen bliver tilsvarende 
usikre. Kun personer, der startede en dagpengeperiode i 
januar eller februar 2011 kan følges helt til deres dagpenge-

Databegrænsninger 
indskrænker 
analysemuligheder 
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udløb i januar eller februar 2013. Afgangsraterne for perso-
ner med en to-årig dagpengeperiode sammenlignes med 
afgangsraterne for personer med en potentiel fireårig dag-
pengeperiode. For at øge sammenligneligheden tages ud-
gangspunkt i samme måneder og den seneste gruppe, som 
kan følges i fire år, dvs. personer, der startede en dagpenge-
periode i januar eller februar 2009.  
 
Afgangen fra ledighed til beskæftigelse er generelt høj i de 
første uger efter ledighedsforløbets begyndelse, men falder 
derefter til et lavere niveau indtil de sidste uger af dagpen-
geperioden, hvor afgangen igen stiger. Det gælder også for 
ledige, der startede et ledighedsforløb i januar eller februar 
2009, som startede deres dagpengeperiode omfattet af de 
gamle regler. De havde en afgang til beskæftigelse på knap 
5 pct. i de første uger, hvorefter afgangsraten faldt til om-
kring 1 pct. om ugen frem til de sidste par måneder, hvor 
den steg til 4 pct., jf. figur I.49. Stigningen i slutningen af 
perioden tolkes ofte som et tegn på en øget motivation til at 
finde beskæftigelse, når dagpengeperioden nærmer sig 
udløb. 
 
Personer, der påbegyndte et ledighedsforløb i januar og 
februar 2011, kunne kun se frem til en dagpengeperiode på 
2 år.22 De, der blev ledige i begyndelsen af 2011, havde på 
samme vis som gruppen, der blev ledig i begyndelse af 
2009, en relativ høj afgangsrate i begyndelsen. Afgangs-
raten faldt derefter, men den forblev på et niveau, der var 
noget højere end for dem, der blev ledige i begyndelsen af 
2009. Da de ledige, som ikke havde fået beskæftigelse, 
nærmede sig udløbet af dagpengeretten, steg afgangsraten. 
Denne stigning skete på et tidspunkt i ledighedsforløbet, 
hvor afgangsraten for de personer, som var blevet ledige i 
begyndelsen af 2009, og som havde en dagpengeperiode på 
3½-4 år, lå nogenlunde konstant på et relativt lavt niveau. 
Denne forskel i adfærd kan tyde på, at den kortere dag-
pengeperiode påvirker afgangen til beskæftigelse både i 
løbet af perioden og hen imod udløbet af dagpengeperioden. 
 

22) Efterfølgende blev der for de personer, hvis dagpengeret udløb i 
første halvår 2013, indført en mulighed for et halvt år på uddan-
nelsesydelse. Dette fungerer for nogle som en de facto forlængel-
se af dagpengeretten, om end på nedsat ydelse. 
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Figur I.49 Afgang til beskæftigelse 
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Anm.: Figuren omfatter personer, der startede et ledighedsforløb i januar 

eller februar 2009 henholdsvis 2011. Personer, der påbegyndte et
ledighedsforløb i 2009, havde 3½-4 års dagpengeperiode, mens 
personer, der påbegyndte et ledighedsforløb i 2011, havde to års
dagpenge samt mulighed for et halvt års uddannelsesydelse. 

Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets forløbsdata-
base, DREAM. 

 
 
En del af forskellen i afgangsrater mellem dem, der blev 
ledige i begyndelsen af 2009 og i begyndelsen af 2011, kan 
dog skyldes, at de to grupper stod over for en forskellig 
konjunktursituation. Derfor foretages en anden sammen-
ligning, som vurderes at være mindre påvirket af varierende 
konjunkturer. Konkret sammenlignes ledige med halvandet 
års dagpengeanciennitet i juli eller august 2011 med ledige 
med samme dagpengeanciennitet i 2012. Ledige, der i juli 
eller august 2011 havde været ledige i halvandet år, havde 
typisk ret til yderligere halvandet års dagpenge, mens ledi-
ge, der i juli eller august 2012 havde været ledige i halvan-
det år, typisk havde ret til yderligere et halvt års dagpenge.23  

 

23) Personer med halvandet års ledighed i juli eller august 2011 har 
brugt et års dagpenge efter reformen i juli 2010. Dermed har de et 
års dagpenge tilbage plus et halvt års forlængelse. Personer med 
halvandet års dagpengeanciennitet i juli eller august 2012 startede 
ledighedsforløbet efter reformen og har ikke mulighed for for-
længelsen. Dermed har de en dagpengeperiode på to år, og et 
halvt års dagpenge tilbage efter halvandet år. 

Forskelle kan 
skyldes 
konjunkturer 
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Gruppen med halvandet års dagpengeanciennitet i juli eller 
august 2012 udgør en restgruppe i forhold til figur I.49. 
Gruppen indeholder dem, som ikke har fundet beskæftigelse 
det første halvandet år af ledighedsperioden, og afgangs-
raterne i det sidste halve år kan således aflæses i figur I.49. I 
figur I.50 vises, hvordan de to grupper af ledige udviklede 
sig et halvt år frem. Det fremgår, at de ledige, der havde 
halvandet års dagpengeanciennitet i midten af 2012 (og som 
kun havde et halvt års dagpengeret tilbage), systematisk 
kom hurtigere ud af ledighed og ind i beskæftigelse, end 
dem, der havde halvandet års dagpengeanciennitet i midten 
af 2011 (som typisk havde halvandet års dagpengeret til-
bage). Da det vurderes, at konjunktursituationen var nogen-
lunde sammenlignelig for de to grupper, er dette yderligere 
en indikation af, at den kortere dagpengeperiode motiverer 
de ledige til at søge mere intensivt. 
 
 

Figur I.50 Tilbageværende ledige med halvandet års 
dagpengeanciennitet 
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Anm.: Figuren viser andelen af ledige, som endnu ikke er overgået til

beskæftigelse. Ledige med halvandet års dagpengeanciennitet i 
juli eller august 2011 startede deres ledighedsforløb i januar eller 
februar 2010, mens den tilsvarende gruppe i juli og august 2012
startede deres ledighedsforløb i januar eller februar 2011. 

Kilde: Egne beregninger pba. Beskæftigelsesministeriets forløbsdata-
base, DREAM. 
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De akutlediges karakteristika 
 
Langt størstedelen af de akutledige er etniske danskere, 
mens knap 20 pct. er indvandrere eller efterkommere, jf. 
tabel I.10. Dermed er indvandrere og efterkommere stærkt 
overrepræsenteret blandt de akutledige – både i forhold til 
arbejdsstyrken og i forhold til nyledige i 2010. Kun 8 pct. af 
arbejdsstyrken og kun 11 pct. af de nyledige havde således 
anden etnisk herkomst end dansk. Indvandrere har dermed 
større risiko end danskere for at blive ledige, men også 
større risiko for at blive langtidsledige, når de først har 
mistet beskæftigelsen. 
 
Både de ufaglærte og de faglærte udgør en større andel af de 
nyledige i 2010, end deres andel af arbejdsstyrken tilsiger. 
Derimod svarer andelen af de faglærte og ufaglærte blandt 
de akutledige omtrent til andelen af de nyledige, og det 
tyder således ikke på, at de faglærte eller ufaglærte har 
højere risiko for at blive langtidsledige, når de først er 
blevet ledige. Personer med mellemlang videregående 
uddannelse udgør en mindre andel af de nyledige end af 
arbejdsstyrken og en endnu mindre del af de akutledige. De 
er således både underrepræsenteret blandt de nyledige og de 
akutledige.  
 
Unge under 30 år har særlig stor risiko for at blive ledige, 
relativt til deres andel af arbejdsstyrken. Særligt de 25-29-
årige topper listen med en andel af de nyledige i 2010 på 16 
pct., mod en andel i arbejdsstyrken på 8 pct. Denne gruppe 
indeholder bl.a. dimittender. De unge finder dog relativt 
hurtigt beskæftigelse, og andelen af unge akutledige er 
således markant mindre end andelen af unge nyledige. 
Derimod er ledige over 45 år overrepræsenterede blandt de 
akutledige i forhold til deres andel af de nyledige i 2010. 
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Tabel I.10 Akutledige efter uddannelse, herkomst og alder 
 Antal akut-

ledige 
Andel af 

akutledige 
Andel af  

nyledige 2010
Andel af  

arbejdsstyrken 

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

Dansk 42.278 81 89 92 

Indvandrer 9.349 18 10 7 

Efterkommer 863 2 1 1 

Uoplyst 1.547 3 2 2 

Ufaglært 18.611 35 35 31 

Faglært 19.890 38 39 35 

Kort videregående  2.900 6 5 6 

Mellemlang videreg. 5.892 11 14 17 

Lang videregående  3.650 7 5 9 

16-24 år 2.747 5 14 13 

25-29 år 4.937 9 16 8 

30-34 år 6.362 12 14 11 

35-39 år 7.007 13 13 12 

40-44 år 7.063 13 12 13 

45-49 år 7.358 14 11 12 

50-54 år 7.408 14 9 11 

55-59 år 8.100 15 9 10 

Over 60 år 1.508 3 3 9 
Anm.: Andel af nyledige 2010 dækker over den pågældende befolkningsgruppes andel af alle, der 

startede et ledighedsforløb i 2010. Andel af arbejdsstyrken dækker over den pågældende
befolkningsgruppes andel af arbejdsstyrken i 2010. Uddannelsen er opgjort som højest fuldførte
uddannelse i 2010. Alderen er opgjort ultimo 2010. 

Kilde: Egne beregninger pba. oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets 
forløbsdatabase, DREAM, og Danmarks Statistiks registre. 

 
 
Seniorjob 
 
De største aldersgrupper blandt de akutledige er de 50-54-
årige og 55-59-årige. De udgør en mindre andel af de ny-
ledige end af arbejdsstyrken og har dermed en lidt mindre 
risiko for at blive ledige end gennemsnittet, men deres andel 
af de akutledige er de største blandt alle aldersgrupperne. 
For de 55-59-årige er andelen af de nyledige 9 pct., mens 

Særligt ledige  
over 50 år bliver 
langtidsledige 
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andelen af de akutledige er helt oppe på 15 pct. Den ældre 
del af arbejdsstyrken har således en betydelig større risiko 
for at blive langtidsledig end andre aldersgrupper. En stor 
del af de akutledige over 55 år vil være berettiget til senior-
job. 
 
Seniorjobordningen blev indført i forbindelse med velfærds-
forliget i december 2006. Her blev den særlige regel om 
forlænget dagpengeret frem til efterlønsalderen for 50-59-
årige afskaffet, og som kompensation fik samme gruppe ret 
til seniorjob ved dagpengeperiodens udløb. Seniorjob til-
bydes af bopælskommunen og finansieres delvist af et 
direkte tilskud og delvist af bloktilskuddet.  
 
Ansættelse i seniorjob sker til ordinære løn- og arbejds-
vilkår, som for nogle vil være på niveau med eller over 
indkomstmulighederne i ustøttet beskæftigelse. Incitamentet 
til aktivt at søge ustøttet beskæftigelse er derfor betydeligt 
reduceret. Et seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af 
antallet af ansatte i den pågældende kommune, og de må 
ikke fortrænge andre ansatte. En udvidelse af antallet af 
personer i seniorjob vil derfor give flere offentligt ansatte, 
hvilket vil påvirke de offentlige budgetter. 
 
En ledig er ved dagpengeperiodens udløb berettiget til 
seniorjob, hvis vedkommende er tilmeldt efterlønsordnin-
gen, og retten til dagpenge ophører senest fem år før efter-
lønsalderen. Med tilbagetrækningsreformen i 2011 blev 
efterlønsalderen hævet, og dermed er alderen for ret til 
seniorjob forskellig alt efter fødselsår. Tilbagetræknings-
reformen havde den implikation, at personer på 55-57 år, 
som ville have været berettiget til seniorjob før reformen af 
efterlønsordningen, nu havde for mange år til efterløns-
alderen ved dagpengeperiodens ophør. Som følge heraf blev 
det med finanslovsaftalen for 2013 muligt for en afgrænset 
gruppe at opnå ret til seniorjob, selvom de havde mere end 
fem år til efterlønsalderen. Det drejer som personer, der 
mister dagpengeretten i første halvår 2013 og er fyldt 55 år 
ved dagpengeperiodens udløb. Denne gruppe vil således 
være berettiget til seniorjob i op til otte år. 
 

Seniorjob erstatter 
forlænget 
dagpengeret 

Seniorjob må ikke 
fortrænge andre 
ansatte 

Særregler giver 
mulighed for 
seniorjob i op til 
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Der foreligger ikke præcise oplysninger om, hvem der er 
berettiget til seniorjob, men i stedet anvendes indbetalinger 
til efterlønsordningen som indikator herfor. Godt ¾ af de 
55-59-årige akutledige har indbetalt til efterlønsordningen 
og vil derfor sandsynligvis være berettiget til et seniorjob 
ved udløb af dagpengeperioden, jf. tabel I.11. I løbet af 
første halvår 2013 risikerer kommunerne således at skulle 
skabe mere end 7.000 seniorjob. 
 
 

Tabel I.11 Akutledige og efterlønsbidrag 

Alder 
Ingen efter-
lønsbidrag 

Betalt til efter-
løn 2010 I alt 

55 471 1.103 1.574 

56 428 1.200 1.628 

57 379 1.462 1.841 

58 367 1.541 1.908 

59 371 1.898 2.269 

I alt 2.016 7.204 9.220 
Anm.: Alderen er opgjort som alderen 1. januar 2013. Efterlønsbidraget

er opgjort i 2010. I tabel I.10 er alderen opgjort ultimo 2010 for 
sammenlignelighedens skyld. De 55-59-årige i denne tabel vil 
således fremgå som 53-57-årige i tabel I.10. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Arbejds-
markedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, 
DREAM. 

 
 
Generelt har den ældre del af de ledige en lavere afgang til 
beskæftigelse end de yngre, jf. figur I.51. De 55-59-årige er 
generelt længere tid om at finde beskæftigelse end eksem-
pelvis de 45-54-årige. Der er samtidig en tendens til, at 
personer, der er tilmeldt efterlønsordningen, er hurtigere til 
at finde beskæftigelse end de, der ikke er efterlønsberettige-
de. Dette gælder både for de 45-54-årige og de 55-59-årige. 
Den hurtigere overgang til beskæftigelse for personer i 
efterlønsordningen skal uden tvivl ses i sammenhæng med, 
at denne gruppe generelt er sundere og har bedre tilknytning 
til arbejdsmarkedet, jf. Dansk Økonomi, forår 2011. 
 

Risiko for mere end 
7.000 seniorjob 

Seniorer har lavere 
afgang til 
beskæftigelse 
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Figur I.51 Tilbageværende ledige over 45 år 
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Anm.: Figuren omfatter personer, der startede et ledighedsforløb i januar 

eller februar 2011, og som dermed har en to-årig dagpenge-
periode. Da seniorjob i datamaterialet ikke kan skelnes fra 
ordinær beskæftigelse, er det store fald efter ca. to år for de 
efterlønsberettigede i aldersgruppen 55-59 år sandsynligvis et 
resultat af afgang til seniorjob frem for afgang til ordinær beskæf-
tigelse. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, og Dan-
marks Statistiks registre. 

 
 
Ledige i aldersgruppen 55-59 år, som har indbetalt til efter-
lønsordningen, vil som udgangspunkt være berettiget til 
seniorjob ved dagpengeperiodens udløb, mens dette ikke 
gælder ledige, der ikke er medlem af efterlønsordningen. 
Forskellen i afgangsraten mellem efterlønsberettigede og 
ikke-efterlønsberettigede i aldersgruppen 55-59 år er lidt 
mindre end den tilsvarende forskel for aldersgruppen 45-54 
år. Det kunne tyde på, at muligheden for seniorjob reducerer 
søgeintensiteten for de efterlønsberettigede i den ældre 
aldersgruppe. Dog har de stadig en betydelig afgang i løbet 
af ledighedsforløbet, og ca. 75 pct. finder beskæftigelse, 
inden dagpengeperioden udløber. 
 
Status efter dagpengeperiodens udløb 
 
Siden november har godt 17.000 mistet dagpengeretten, 
heraf ca. 16.200 i de første fire måneder af 2013, jf. tabel 
I.12. Dermed har 42 pct. af de ledige med falddato i marts 

Kun lille forskel på 
afgangene for de 
55-59-årige 

16.200 ledige har 
mistet dagpenge-
retten i 2013 
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eller april, opbrugt deres dagpenge, mens 58 pct. er overgået 
til beskæftigelse eller en anden ydelse inden da. At andelen 
af de akutledige, der mister dagpengeretten, er faldende skal 
ses i sammenhæng med, at tiden fra opgørelsen af falddato-
en i september er stigende, og de akutledige med falddato i 
april har således haft tre måneder længere til at finde be-
skæftigelse end de ledige med falddato i januar. Det bekræf-
ter, at også de akutledige løbende finder beskæftigelse op 
mod deres falddato. 
 
 

Tabel I.12 Antal, der mistede dagpengeretten 

 
Antal 

akutledige

Antal, der mi-
stede dagpenge-

retten 

Pct. andel, der 
mistede dag-
pengeretten 

November 679 383 56 

December 832 447 54 

Januar 10.852 5.531 51 

Februar  9.650 4.292 44 

Marts 7.176 3.021 42 

April 8.036 3.378 42 

I alt 37.225 17.052 46 
Anm.: Antal akutledige angiver antallet af personer med falddato i den

pågældende måned. Månederne følger dagpengemåneder og 
dækker over: november: uge 43-46, december: uge 47-50, januar: 
uge 51-3, februar: uge 4-7, marts: uge 9-11, april: uge 12-16.  

Kilde:  AK-Samvirke, www.ak-samvirke.dk. 

I januar 2013 mistede godt 5.000 ledige retten til dagpenge, 
jf. tabel I.13. Af dem havde godt 8 pct. beskæftigelse efter 
fire uger, mens mere end 40 pct. gjorde brug af den særlige 
uddannelsesydelse. Godt 16 pct. var selvforsørgende efter 
fire uger, mens knap 15 pct. var på kontanthjælp. 
 

 

Over 40 pct.  
på den særlige 
uddannelsesydelse 
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Tabel I.13 Status for ledige, der mistede dagpengeretten 
i januar 2013 

 Status fire uger efter 

Antal Pct. 

Beskæftigelse 412 8,1 

Særlig uddannelsesydelse 2.127 42,0 

Kontanthjælp 740 14,6 

Sygedagpenge 93 1,8 

Seniorjob 385 7,6 

SU 294 5,8 

Jobrotation 10 0,2 

Efterløn mm. 164 3,2 

Dagpenge (genoptjent) 27 0,5 

Selvforsørgende 816 16,1 

I alt 5.068 100 
Anm.: Tabellen viser status for personer, der har mistet dagpengeretten i

uge 52 2012 til uge 3 2013. Dermed er der en lille afvigelse i
forhold til tabel I.12, hvor januar er defineret som uge 51 2012 til
uge 3 2013. 

Kilde: www.jobindsats.dk. 

 

Knap 400 af dem, der mistede dagpengeretten i januar 
havde fire uger efter påbegyndt et seniorjob. Kommunerne 
har to måneder til at tilbyde et seniorjob, så det må forven-
tes, at antallet i seniorjob vil stige endnu mere efter to 
måneder. De, der har søgt seniorjob, men stadig venter på at 
få tildelt et af kommunen, vil i tabellen optræde som selv-
forsørgende, idet deres ydelse ikke registreres i registrene.  

En del af de akutledige finder beskæftigelse umiddelbart 
inden eller umiddelbart efter, de mister dagpengeretten. Ud 
af de godt 7.200 personer, der i december 2012 var ledige 
og stod til at miste dagpengeretten i januar 2013, var 26 pct. 
i beskæftigelse fire uger efter deres falddato, jf. tabel I.14. 
Da det i datamaterialet ikke er muligt at adskille seniorjob 
fra ordinær beskæftigelse, vil seniorjob udgøre en betydelig 
del af denne gruppe. Der er anvendt to forskellige datakilder 
i tabel I.13 og I.14, og tallene kan derfor ikke sammenlignes 

Knap 400 på 
seniorjob 

Akutledige finder 
beskæftigelse op til 
dagpengeudløb 
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direkte. Tabel I.13 ser på personer, der mistede dagpenge-
retten i januar, og afgang til beskæftigelse sker derfor kun, 
efter de er faldet, mens afgange i tabel I.14 også kan ske i 
ugerne, før dagpengeperioden udløber. Det tyder således på, 
at der er en ikke ubetydelig afgang til beskæftigelse umid-
delbart inden dagpengeperiodens ophør.  
 
 

Tabel I.14 Akutledige opgjort i december 2012 
 Antal Andel i procent 

Særlig uddannelsesydelse 2.495 34 

Kontanthjælp 789 11 

Beskæftigelse  1.869 26 

Selvforsørgelse 998 14 

Sygedagpenge 568 8 

Uddannelse 167 2 

Pension 310 4 

Andet 51 1 

I alt 7.247 100 
Anm.: Tabellen viser status fire uger efter den estimerede falduge for 

personer, der i begyndelsen af december var ledige og havde en
estimeret falduge i januar 2013. Godt 1.000 personer er sorteret
fra, fordi de stadig modtog dagpenge 4 uger efter faldugen. Det
kan skyldes usikkerheder i opgørelsen af faldugen. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM samt egne
beregninger. 

 
 
I.8 Aktuel økonomisk politik 
 
Dansk og europæisk økonomi er fortsat præget af stilstand. 
De finanspolitiske opstramninger, som har været nødven-
dige i mange lande, har virket afdæmpende på den økono-
miske aktivitet, jf. analysen i afsnit I.5. Udsigten til en mere 
stabil statsfinansiel udvikling vurderes at bidrage til at 
genskabe forbrugeres og virksomheders generelle tillid, 
hvilket vil stimulere forbrug og investeringer i Europa på et 
til to års sigt. I Danmark var væksten sidste år negativ, og 
over de seneste to-tre år har den samlede produktion stort 
set stået i stampe. Samtidig er der ingen overbevisende tegn 

Stilstand i dansk og 
europæisk økonomi 
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på en snarlig vending. Hverken forbruger- eller erhvervs-
tilliden tegner et billede af, at en egentlig fremgang er nært 
forestående, og et opsving kan derfor næppe ventes før i 
løbet af 2014. Den faktiske produktion i 2013 vurderes at 
ligge knap 4 pct. under niveauet i en neutral konjunktur-
situation.  
 
Den finansielle sektors rolle i den økonomiske krise har ledt 
til ønsket om øget regulering af sektoren, og Europa-
Kommissionen har blandt andet foreslået, at der indføres en 
skat på finansielle transaktioner (en såkaldt Financial 
Transaction Tax, FTT). Formålet med denne skat er blandt 
andet at sikre, at den finansielle sektor yder et “fair og 
substantielt” bidrag til genopretningen af de offentlige 
finanser. Debatten om FTT er aktualiseret af 11 eurolandes 
beslutning om et forstærket samarbejde på området.24 
Kommissionen er kommet med et udspil, der ligger i for-
længelse af et tidligere forslag fra 2011 om at indføre en 
FTT i hele EU. Der er imidlertid en række uklarheder i det 
nye udspil, ikke mindst i forhold til, om skatten reelt også 
kan komme til at gælde alle handler med værdipapirer 
udstedt i de deltagende lande, uanset hvor i verden handlen 
foregår, jf. diskussionen i afsnit I.5.  
 

 

24) De 11 eurolande er Tyskland, Frankrig, Østrig, Belgien, Spanien, 
Italien, Grækenland, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Estland. 
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En FTT er en uhensigtsmæssig måde at beskatte den finan-
sielle sektor på. Selvom skatten pålægges finansielle selska-
ber, vil skatten i sidste ende reelt blive betalt af husholdnin-
ger og virksomheder via højere finansieringsomkostninger. 
Den medfølgende, negative effekt på opsparing, investerin-
ger og BNP vil formentlig være høj set i forhold til det 
opkrævede skatteprovenu. Hvis man på europæisk plan 
ønsker at øge beskatningen af den finansielle sektor, er skat 
på den finansielle sektors lønsum klart at foretrække, idet 
den kompenserer for momsfritagelsen på omsætningen i 
finansielle institutioner. Et andet fremført argument for FTT 
er, at en sådan skat vil virke stabiliserende for de finansielle 
markeder. Dette er imidlertid tvivlsomt, idet en FTT også 
vil ramme gavnlige, stabiliserende transaktioner, og empiri-
ske studier peger i retning af, at sidstnævnte effekt er den 
dominerende, jf. Dansk Økonomi, forår 2012. 
 
Det forhold, at 11 eurolande nu planlægger at indgå et 
såkaldt forstærket samarbejde om FTT, ændrer til dels 
præmissen for debatten om dansk deltagelse. Selvom Dan-
mark vælger at stå udenfor, vil danske finansielle institutter 
blive berørt af skatten, og Danmark vil ikke få del i det 
skatteprovenu, som danskere vil komme til at bidrage til. 
Omvendt undgås ulemperne knyttet til skat på handel med 
danske og andre ikke-deltagende landes værdipapirer, jf. 
afsnit I.5. Det er yderst vanskeligt at anslå de samlede 
konsekvenser for Danmark, særligt fordi vigtige detaljer i 
FTT-forslaget er uafklarede, men det er sandsynligt, at 
ulemperne vil overstige gevinsterne. På det nuværende 
grundlag kan det derfor ikke anbefales, at Danmark går med 
i det forstærkede samarbejde. Skulle det vise sig, at FTT i 
praksis fungerer bedre end ventet, kan Danmark tilslutte sig 
på et senere tidspunkt. 
 
Som led i planerne om en dybere økonomisk integration i 
euroområdet har Europa-Kommissionen også fremlagt en 
køreplan for oprettelse af en bankunion i euroområdet. Der 
kan være gode argumenter for at etablere en bankunion, da 
en stor del af den finansielle sektors aktiviteter sker på tværs 
af landegrænser. En bankunion indebærer et fælles finans-
tilsyn, en fælles mekanisme til håndtering af nødlidende 
banker og en fælles indskydergarantifond. Bankunionen er 

FTT hæmmer 
produktionen … 
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en langsigtet vision, og foreløbig er der kun opnået enighed 
om et fælles finanstilsyn. 
 
Et fælles finanstilsyn uden en fælles indskydergaranti og 
fælles afviklingsmekanisme for nødstedte banker er imidler-
tid en problematisk konstruktion, idet beslutninger om 
bankafviklinger i visse tilfælde vil skulle træffes i regi af det 
fælles finanstilsyn, mens omkostningen vil skulle bæres af 
det medlemsland, som banken hører hjemme i. I det danske 
tilfælde vurderes det, at tilslutning alene til det fælles bank-
tilsyn er mindre problematisk, fordi et europæisk tilsyn ikke 
forventes at ville følge en mere restriktiv praksis end det 
danske tilsyn. Det er ikke muligt at vurdere, om det er 
hensigtsmæssigt for Danmark at deltage i den fulde bank-
union, før der foreligger forslag til fælles indskydergaranti-
ordning og afviklingsmekanisme. 
 
I Danmark har en del af debatten om rammerne for den 
finansielle sektor haft fokus på realkreditsektoren. Konkret 
har det været foreslået, at muligheden for belåning af fast 
ejendom gennem kortfristede rentetilpasningslån og gennem 
lån med afdragsfrihed bør begrænses. Den potentielle 
makroøkonomiske og finansielle ustabilitet ved rentetil-
pasningslånene er knyttet til risikoen for pludseligt stigende 
renter, især hvis disse er dårligt afstemt med den danske 
konjunktursituation eller skyldes et forsvar af kronekursen. 
Risikoen ved de afdragsfrie lån er især forbundet med 
muligheden for faldende boligpriser. Den store udbredelse 
af de nye lånetyper har øget risikoen for uheldige makro-
økonomiske konsekvenser af stigende renter og faldende 
boligpriser. Omvendt er der klare privatøkonomiske fordele 
forbundet med både rentetilpasningslån og afdragsfrie lån i 
form af øget fleksibilitet for den enkelte. 
 
Den mulige makroøkonomiske og finansielle ustabilitet 
taler for at indføre lavere lånegrænser for korte rente-
tilpasningslån og afdragsfrie lån end for fastforrentede lån 
med afdrag. Fleksibilitetsfordelene for husholdningerne ved 
de nye låneformer betyder på den anden side, at sådanne 
skærpede lånegrænser fortsat bør give mulighed for en 
betydelig boligfinansiering med rentetilpasningslån og 
afdragsfrie lån. Det vil således være forbundet med store 
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velfærdsmæssige omkostninger, hvis man valgte helt at 
forbyde korte rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån. 
 
I marts offentliggjorde Udvalg om Systemisk Vigtige Fi-
nansielle Institutter i Danmark (SIFI-udvalget) sin rapport. 
Udvalget anbefaler, at Finanstilsynet i samarbejde med Det 
Systemiske Risikoråd udpeger danske SIFI’er med ud-
gangspunkt i objektive kriterier som balancestørrelse i 
forhold til BNP og udlån i forhold til sektorens samlede 
udlån. Udvalget anbefaler endvidere, at status som SIFI bør 
medføre skrappere kapital- og likviditetskrav samt skærpet 
tilsyn. Der har været en forventning om, at staterne i sidste 
ende vil redde de største banker, og det er derfor hensigts-
mæssigt med en formel udpegning af de systemisk vigtige 
finansielle institutioner. Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at 
denne garanti om støtte indebærer skærpede krav til de 
omfattede banker. 
  
Finanspolitik 
 
Den aktuelle vurdering af udviklingen på de offentlige 
finanser viser en forbedring af den strukturelle offentlige 
saldo på ca. 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 samt et for-
ventet faktisk underskud på under 3 pct. af BNP fra 2013, jf. 
afsnit I.3. Dette er i overensstemmelse med EU-hen-
stillingen. Endvidere vurderes den planlagte finanspolitik i 
2014 at være i overensstemmelse med budgetlovens under-
skudsgrænse for den strukturelle saldo på ½ pct. af BNP, 
idet der forventes et strukturelt underskud på ¼-½ pct. af 
BNP i 2014. De nævnte vurderinger af udviklingen i den 
strukturelle saldo er centrale skøn, og der er betydelig 
usikkerhed forbundet med beregningen.  
 
Regeringen har i foråret indgået aftaler om en vækstplan – 
Vækstplan DK – med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti. Vækstplanen 
omfatter reformer af kontanthjælps- og SU-systemet, ned-
sættelse af selskabsskatten, afgiftslempelser for erhvervs-
livet og på visse grænsehandelsfølsomme varer, forlængelse 
af BoligJobordningen, øgede offentlige investeringer samt 
fastlæggelse af en ramme for udviklingen i det offentlige 
forbrug frem mod 2020. I 2014-15 er der nu planlagt en 
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vækst i det offentlige forbrug, som er noget lavere end de 
hidtidige udmeldinger. 
 
Med aftalerne om en vækstplan er de overordnede rammer 
for fastsættelse af de offentlige udgiftslofter for perioden 
2014-17 fastlagt. Af planen fremgår det, at den planlagte 
vækst i det loftstyrede offentlige forbrug som udgangspunkt 
placeres under det statslige loft. Ifølge budgetloven er der 
mulighed for løbende at foretage omfordeling mellem 
lofterne for stat, kommuner og regioner. De 4-årige lofter 
for kommuner og regioner må på den baggrund forventes at 
afspejle begrænset udgiftsvækst. Dermed kunne det se ud 
til, at der lægges op til en fortsættelse af det aktuelle regime 
for kommuner og regioner, hvor der hvert år skal aftales en 
vækstramme, før der kan disponeres. Hvis det er tilfældet, 
vil det flerårige perspektiv med lofterne formentlig ikke 
spille nogen væsentlig rolle for den kommunale og regiona-
le planlægning. 
 
Vækstplanen har især fokus på de langsigtede effekter. 
Reformerne af kontanthjælps- og SU-systemet vil øge den 
strukturelle beskæftigelse, men effekten vil først komme 
gradvist over de kommende år. Frem mod 2020 forudsættes 
disse ændringer ifølge aftalerne at øge den strukturelle 
beskæftigelse med ca. 10.000 personer. 
 
Nedsættelsen af selskabsskatten har tilsvarende primært 
effekter på lang sigt. Lavere selskabsskat vil gøre det mere 
attraktivt at placere kapital i Danmark. I en overgangsfase 
kan tilpasningen mod et større kapitalapparat øge investe-
ringer og beskæftigelse, men på længere sigt påvirkes 
beskæftigelsen ikke i nævneværdigt omfang. På lang sigt vil 
et større kapitalapparat derimod bidrage til at styrke produk-
tiviteten og dermed lønninger og velstand. 
 
Selskabsskatteprocenten, der siden midten af 1980’erne 
gradvist er blevet sænket fra 50 pct. til det aktuelle niveau 
på 25 pct., sænkes med vækstplanen til 22 pct. frem mod 
2016. Udviklingen er en del af en international tendens mod 
generelt lavere selskabsskatter. Med en høj grad af kapital-
mobilitet vil et land kunne tiltrække sig relativt meget 
kapital, hvis selskabsskatten sænkes til et niveau, der ligger 
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under niveauet i de omkringliggende lande. Efter ændringen 
vil den danske selskabsskat komme på svensk niveau. Den 
generelle selskabsskat er på flere måder en stærkt forvri-
dende skat, og i det lys giver det god mening at reducere 
den. En del af indtjeningen i virksomhederne ligger imidler-
tid ud over den normale forrentning, som virksomhederne 
kan forvente at tjene ved placering af deres aktiviteter andre 
steder. Dette er et argument for at opretholde en vis sel-
skabsbeskatning. I lyset heraf vil det være hensigtsmæssigt, 
hvis der på EU-niveau kan opnås enighed om en mini-
mumsbeskatning af selskaber. 
 
Et andet element i vækstplanen er en lempelse af visse 
afgifter, som betales af erhvervslivet. Afgiftslempelserne vil 
på kort sigt styrke danske virksomheders konkurrenceevne 
og vurderes isoleret set at øge beskæftigelsen med omtrent 
2.000 personer på kort sigt. Generelt pålægges afgifter enten 
for at opnå et provenu til statskassen eller for at rette op på 
en markedsfejl. Afgifter af sidstnævnte karakter bør ikke 
sammentænkes med hensyn til konkurrenceevnen, mens 
afgifter, der alene har et provenumæssigt sigte, bør fjernes 
og erstattes af skatter og afgifter på så brede skattebaser 
som muligt. Ved at fjerne provenubegrundede afgifter for 
virksomhederne opnås en kortsigtet gevinst i forhold til 
konkurrenceevnen, uden at strukturelle hensyn tilsidesættes, 
jf. også analysen af danske virksomheders konkurrenceevne 
i afsnit I.6.  
 
Energiafgifter for virksomhederne og den vægtbaserede 
emballageafgift må i overvejende grad karakteriseres som 
provenubegrundede. Formandskabet har tidligere påpeget, 
at eksempelvis energispareafgiften på elforbrug, som med 
vækstplanen afskaffes for virksomheder, indebærer virk-
ningsløs dobbeltregulering, da miljøeffekterne af elproduk-
tionen (CO2-udledning) allerede er reguleret af det europæi-
ske kvotemarked, jf. Økonomi og Miljø, 2011. Også den 
vægtbaserede emballageafgift må i hvert fald i sin nuværen-
de form, delvis opfattes som provenubegrundet, og for-
mandskabet har tidligere påpeget behovet for at revurdere 
denne afgift, jf. Økonomi og Miljø, 2013.  
 

Fornuftigt at 
reducere afgifter, 
der primært er 
provenubegrundet 

Hensigtsmæssige 
afgiftsreduktioner 



       

 134 

Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2013 

Finansieringen af vækstplanens skattelettelser sker blandt 
andet gennem en reduktion af væksten i det offentlige 
forbrug. Isoleret set indebærer dette på kort sigt et betyde-
ligt negativt aktivitetsbidrag. Da de kortsigtede virkninger 
af vækstplanen på den private beskæftigelse samtidig er 
forholdsvis begrænsede, skønnes vækstplanen at medføre 
relativt beskedne effekter på den samlede beskæftigelse. 
Vækstplanen bidrager således ikke nævneværdigt til en 
forbedring af den aktuelle danske konjunktur- og beskæfti-
gelsessituation. 
 
Samlet set styrker vækstplanen det private erhvervslivs 
rammebetingelser, mens finansieringen indebærer en reduk-
tion af den offentlige sektors størrelse. Det er en helt legitim 
politisk prioritering at lægge sig fast på størrelsen af den 
offentlige sektor både i form af det offentlige forbrug og 
størrelsen på indkomstoverførslerne. I regeringens 2020-
plan fra maj 2012 var det offentlige forbrug planlagt til at 
vokse 0,8 pct. i gennemsnit om året i perioden 2014-20. Med 
vækstplanen er den gennemsnitlige vækst reduceret til 0,6 
pct. årligt. Den lavere vækst i det offentlige forbrug vedrø-
rer især perioden 2014-17, mens vækstraterne for 2018-20 
er uforandrede og dermed højere. Dermed planlægges de 
mindste stigninger i det offentlige forbrug til at finde sted i 
en fase, hvor der konjunkturmæssigt netop var brug for de 
største stigninger. 
 
I den nuværende situation med mange ledige ressourcer er 
det naturligt, at finanspolitikken bidrager til at stimulere 
efterspørgslen. Det er derfor uheldigt, at den samlede fi-
nanspolitik bidrager negativt til væksten med omkring ¾ 
pct. i 2014. Det negative vækstbidrag hænger blandt andet 
sammen med ophøret af investeringsvinduet, men skyldes 
også den lavere vækst i det offentlige forbrug, som blev 
aftalt i forbindelse med aftalen om Vækstplanen. I lyset af 
konjunktursituationen og de grundlæggende sunde offent-
lige finanser bør mulighederne for at lempe finanspolitikken 
i forhold til det planlagte overvejes. En mulighed kunne 
være at ændre profilen for udviklingen i det offentlige 
forbrug, sådan at væksten bliver relativt høj i de førstkom-
mende år efterfulgt af lavere vækst frem mod 2020. Andre 
elementer i en mere lempelig finanspolitik kunne være 
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opretholdelse af et højt niveau for de offentlige investe-
ringer og en forlængelse af investeringsvinduet. 
 
Budgetloven, der implementerer EU’s finanspagt, og som 
blev vedtaget sidste år, indebærer, at det strukturelle under-
skud på de offentlige finanser maksimalt må udgøre ½ pct. 
af BNP. Med udsigt til et strukturelt underskud på mellem 
¼ og ½ pct. af BNP i 2014 og omtrent balance i 2015 
vanskeliggør budgetloven dermed muligheden for at stimu-
lere efterspørgslen gennem finanspolitikken betragteligt. 
Selvom de stabiliseringsmæssige manøvremuligheder er 
reducerede, er de dog ikke udtømte. 
 
Ifølge budgetloven må det strukturelle underskud ikke 
overstige ½ pct. af BNP, hvilket også tidligere var Dan-
marks mellemfristede mål (MTO) i henhold til Stabilitets- 
og Vækstpagten. Imidlertid har EU ved forårets revision af 
MTO sat en lavere nedre grænse for Danmark på ¾ pct. af 
BNP. Den danske regering har alligevel i budgetloven valgt 
at fastholde grænsen på ½ pct. Det ville være hensigtsmæs-
sigt både ud fra kortsigtede og langsigtede hensyn at udnyt-
te muligheden for mere finanspolitisk fleksibilitet og ned-
sætte MTO og underskudsgrænsen i budgetloven til ¾ pct. 
 
Det strukturelle balancekrav kan ifølge budgetloven og 
EU’s Stabilitets- og Vækstpagt og Finanspagt fraviges i 
tilfælde af såkaldt “exceptionelle omstændigheder”, hvilket 
vil sige ved usædvanlige begivenheder, som ligger uden for 
et lands kontrol, perioder med et alvorligt økonomisk tilba-
geslag i form af et stort fald i BNP eller en langvarig perio-
de med meget lav BNP-vækst i forhold til potentialet. Det er 
en forudsætning, at afvigelsen er midlertidig og ikke bringer 
den finanspolitiske stabilitet på mellemlang sigt i fare. Den 
nuværende krise er stor i såvel dybde som varighed, og de 
danske offentlige finanser er fundamentalt set sunde.  
 
Ideelt set skulle en finanspolitisk ekspansion ske på EU-
plan ved, at en række af landene med grundlæggende sunde 
offentlige finanser såsom Danmark, Tyskland, Sverige, 
Finland, Holland og Østrig bliver givet mulighed for at 
lempe finanspolitikken med begrundelse i “exceptionelle 
omstændigheder”. Den danske regering bør derfor arbejde 
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for, at EU tillader – eller ligefrem opfordrer til – at lande 
med sunde offentlige finanser lemper finanspolitikken. En 
lempelse af finanspolitikken bør ikke føre til en svækkelse 
af de mellemfristede mål, som for Danmarks vedkommende 
vil sige målsætningen for saldoen i 2020. 
 
Hvis EU ikke åbner mulighed for iværksættelse af finans-
politiske lempelser, kan det ikke anbefales, at Danmark 
alene lemper finanspolitikken, så det går ud over EU’s 
minimumskrav til den strukturelle saldo på -¾ pct. af BNP. 
Dansk enegang risikerer at sende uheldige signaler om 
Danmarks intentioner om at leve op til såvel EU's regler 
som Danmarks egen budgetlov allerede i lovens første 
leveår. Dette kan i sidste ende gå ud over troværdigheden af 
den danske finanspolitik og føre til højere danske renter til 
skade for såvel de offentlige finanser som aktivitetsniveau-
et. 
 
Der eksisterer principielt en mulighed for at stimulere 
efterspørgslen på kort sigt uden at bryde budgetlovens eller 
EU’s grænse for den strukturelle saldo. Denne mulighed 
består i at finansiere højere udgifter eller lavere skatter ved 
at fremrykke fremtidige indtægter til i dag. Skattereformen 
fra 2012 var på kort sigt delvist finansieret af en sådan 
fremrykning, nemlig af kapitalpensionsbeskatningen. Prin-
cipielt er det muligt at fremrykke beskatningen af andre 
pensionsformer såsom ratepension eller livrenter. En sådan 
fundamental ændring i pensionssystemet ville imidlertid 
have store og langvarige konsekvenser for de offentlige 
finansers profil over tid og bør derfor ikke iværksættes for 
at opnå en begrænset, kortsigtet konjunkturgevinst, jf. 
diskussionen i kapitel II. 
 
Dagpengereform og akutledige 
 
Beskæftigelsen vurderes aktuelt at være omtrent 100.000 
fuldtidspersoner lavere end det strukturelle niveau, og der er 
en risiko for, at en del af disse personer varigt vil miste 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den konkrete indfasning 
af dagpengereformen betyder, at der i første halvår 2013 er 
en stor ophobning af personer, som står til at miste dagpen-
geretten, og den dårlige konjunktursituation har betydet, at 
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langt flere end oprindeligt forventet står til at miste dagpen-
geretten.25 Mange af de udfaldstruede har ikke haft ordinær 
beskæftigelse de seneste to-tre år, og mange er dermed ved 
dagpengeperiodens ophør langt fra at genoptjene retten til 
dagpenge. En eventuel nedsættelse af genoptjeningskravet 
til eksempelvis 26 uger skønnes således at ville kunne 
udløse en ny dagpengeperiode for højst 15 pct. af de akut-
ledige, jf. analyserne i afsnit I.7. 
 
Formålet med forkortelsen af dagpengeperioden og forøgel-
sen af genoptjeningskravet er at give de ledige en til-
skyndelse til en mere intensiv jobsøgning, så de kommer 
hurtigere i job, og dermed, at flest muligt forbliver i ar-
bejdsstyrken. Analyserne i afsnit I.7 tyder på, at reformen 
skaber en hurtigere overgang til beskæftigelse gennem store 
dele af ledighedsforløbet for personer omfattet af de nye 
regler. Ligeledes ses omkring udløbet af dagpengeperioden 
en betydelig stigning i overgangen til beskæftigelse også for 
ledige med kortere dagpengeperiode. Disse forhold tyder 
på, at de ledige faktisk søger job bredere og mere intensivt 
som følge af den kortere dagpengeperiode – og at det sker 
med succes. Analyserne i afsnit I.7 peger også på, at en 
betragtelig andel af de akutledige, nemlig over en fjerdedel, 
finder job i ugerne før og efter, de har mistet retten til 
dagpenge.  
 
Den midlertidige uddannelsesydelse sikrer de ledige, der 
mister dagpengeretten i første halvår 2013, et vist forsørgel-
sesgrundlag. Det problematiske ved gentagne diskretionære 
forlængelser er dog, at det skaber en forventning om, at 
dagpengeperioden altid forlænges, når kriser trækker ud. 
Det svækker incitamenterne til bredt at søge beskæftigelse 
og reducerer søgeintensiteten. Der er dog gode argumenter 
for at indføre en konjunkturafhængig dagpengeperiode, men 
hensynet til konjunktursituationen bør baseres på faste 
regler frem for diskretionære tiltag, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2012. Hvis man i den nuværende situation ønsker at 
afhjælpe det ydelsesbortfald, et større antal personer ram-
 

25) Regeringen har efter redaktionsdagen for denne rapport fremlagt 
et forslag, der indebærer en midlertidig forlængelse af dagpenge-
perioden, dog på en lavere sats svarende til kontanthjælp. For-
slaget er ikke indarbejdet i nærværende fremskrivning. 
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mes af, er det vigtigt ikke at anvende tiltag, som indebærer 
permanente forværringer af dynamikken på arbejdsmarke-
det for at afhjælpe et midlertidigt, konjunkturbetinget pro-
blem. 
 
Ældre ledige har generelt lavere overgang til beskæftigelse 
end yngre. For at undgå at ledige, der er relativt tæt på 
efterlønsalderen, mister retten til efterløn, er der med Vel-
færdsaftalen indført en mulighed for kommunale seniorjob. 
Et seniorjob må som udgangspunkt ikke fortrænge andre 
kommunalt ansatte, og det må derfor forventes, at ordningen 
vil føre til en udvidelse af antallet af kommunalt ansatte. 
Inden for en given udgiftspolitisk ramme vil et forøget antal 
kommunalt ansatte skulle finansieres, f.eks. gennem lavere 
overførsler eller en reduktion af antallet af statsligt ansatte. 
 
Når personer ansættes i et seniorjob, sker det på ordinære 
løn- og arbejdsvilkår, som for mange vil være på niveau 
med indkomstmulighederne i ustøttet beskæftigelse. Incita-
mentet til aktivt at søge ustøttet beskæftigelse er derfor 
betydeligt reduceret. Det er uhensigtsmæssigt at fastholde 
seniorerne i job til en overenskomstmæssig løn, hvor deres 
kvalifikationer ikke udnyttes fuldt ud. Samtidig er det 
vanskeligt at anslå størrelsen på udgiften til seniorjob. 
Erfaringerne viser, at antallet af personer, der kommer på 
særlige ordninger, såsom overgangsydelse, fleksjob og 
efterløn ofte overrasker i opadgående retning, og fokus bør 
være på at få denne gruppe i ustøttet beskæftigelse. Dette 
kan ske ved at opretholde et økonomisk incitament til at 
søge beskæftigelse, f.eks. via aflønningen af seniorjob, og 
ved at fastholde en pligt til at være aktivt søgende under 
ansættelse i seniorjob. 
 
Nordsøbeskatning 
 
I marts fremlagde regeringen konklusionerne fra dens 
serviceeftersyn af udvindingsaktiviteterne i Nordsøen. En 
central konklusion er, at kompensationsklausulen i Nordsø-
aftalen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) fra 
2003 ikke kan tilsidesættes. Samtidig erklærede DUC sig 
dog villig til at give afkald på kompensation for, at den 
generelle selskabsskattenedsættelse fra 25 til 22 pct. ikke 
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kommer til at gælde for overskud ved olie- og gasudvin-
ding.  
 
Det er beklageligt, at det ikke er skønnet muligt at hæve den 
effektive beskatning for selskaberne i DUC. Som beskrevet 
i Økonomi og Miljø, 2012 forekommer den effektive be-
skatning i Nordsøen for lav. Staten og dermed den danske 
befolkning har ejendomsretten til værdierne i undergrunden, 
og staten bør naturligvis sikre, at den ikke betaler unødigt 
meget for ressourceudvindingen. Udvindingsvirksomheder-
ne bør sikres en rimelig forrentning af deres investeringer, 
mens det overnormale afkast – den såkaldte ressourcerente 
– som udgangspunkt bør tilfalde staten. I praksis beholder 
udvindingsvirksomhederne i dag en væsentlig andel af det 
overnormale afkast, jf. Økonomi og Miljø, 2012.  
 
Staten bør selvsagt overholde sine juridisk bindende aftaler. 
Serviceeftersynet offentliggør imidlertid ikke nogen nærme-
re vurderinger af mulighederne for at forhøje den effektive 
skattebetaling inden for aftalens rammer. Det står således 
uafklaret om en generel indførelse af en højere skattesats for 
særlig højt overnormalt kapitalafkast i dansk erhvervsliv 
ville have udløst kompensationsklausulen, jf. diskussionen 
herom i Dansk Økonomi, efterår 2008. Udvalget burde have 
kastet mere lys på disse spørgsmål. 
 
Serviceeftersynet lægger op til, at alle koncessioner skal 
følge 2003-skattereglerne. Det betyder blandt andet, at 
kulbrintefradraget for koncessioner udover DUC’s fra før 
2003 nedsættes fra 250 pct. til 30 pct., og at kulbrinteskatte-
satsen nedsættes fra 70 pct. til 52 pct. Ændringen i beskat-
ningen for de berørte selskaber forventes at give staten et 
større provenu og vil medføre et mere effektivt skattesy-
stem. Begge dele skyldes afskaffelsen af det stærkt forvri-
dende investeringsfradrag på 250 pct. Et så stort fradrag 
giver tilskyndelse til at foretage investeringer, der ikke er 
samfundsøkonomisk rentable, og det er derfor hensigtsmæs-
sigt, at fradraget reduceres til 30 pct.  
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Regeringen har valgt fremover at beskatte alle selskaber på 
linje med DUC. Man har dermed fravalgt muligheden for at 
hæve den effektive beskatning til et højere niveau for de 
selskaber, der ikke er omfattet af kompensationsaftalen. En 
højere beskatning ville have givet staten en rimeligere andel 
af den ekstraordinære fortjeneste ved naturressourcen, men 
til gengæld ville den effektive skat fremover adskille sig for 
selskaber i DUC og andre selskaber. Dette er i sig selv et 
uheldigt princip, men ulempen herved skal opvejes mod 
fordelen ved at opnå et rimeligere beskatningsniveau. Det 
forhold, at man i perioden 2003-13 frivilligt har levet med 
forskellige skatteregler for DUC og for andre selskaber, 
demonstrerer, at sådan en tilstand godt kan være gældende, 
når andre hensyn vejer tungere. 
 
Regeringen har annonceret, at det ekstra provenu fra be-
skatningen af selskaberne i Nordsøen (eksklusive DUC) 
skal anvendes til investeringer i infrastruktur til togdrift. Det 
er som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt at kæde prove-
nuet fra en given skattekilde sammen med en specifik 
udgiftspost. Hvis de pågældende trafikinvesteringer skønnes 
samfundsmæssigt hensigtsmæssige, bør der findes finansie-
ring til dem under alle omstændigheder – og hvis ikke, bør 
de slet ikke foretages. 
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KAPITEL II 
 

HOLDBAR FINANSPOLITIK 
 
 
II.1 Indledning 
 
I kapitel I blev præsenteret en mellemfristet fremskrivning, 
der går frem til 2020. Her i kapitel II ses på udfordringerne 
for Danmarks offentlige finanser på længere sigt, dvs. i 
årtierne efter 2020. Der bliver præsenteret en ny langsigtet 
fremskrivning, der illustrerer udviklingen i de følgende 
årtier under en række centrale antagelser om ændringerne i 
befolkning, beskæftigelse mv. og under antagelse af en 
uændret finanspolitik fremover. Desuden præsenterer kapit-
let en ny beregning af den finanspolitiske holdbarhed. 
Dermed fortsættes linjen fra tidligere rapporter. De Økono-
miske Råd offentliggør hvert år en opdateret beregning af, 
om finanspolitikken vurderes at være holdbar i det helt 
lange perspektiv. Finanspolitisk holdbarhed betyder enkelt 
sagt, at man permanent kan fastholde den finanspolitik, der 
er antaget i fremskrivningen, uden at få finansieringspro-
blemer i det lange løb.  
 
Spørgsmålet om langsigtet finanspolitisk holdbarhed har 
spillet en vigtig grundlæggende rolle for Danmarks finans-
politik i de seneste ca. 15 år. De overordnede rammer for 
finanspolitikken herhjemme udstikkes af mellemfristede 
planer (i øjeblikket 2020-planen), som igen bygger på 
beregninger af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. 
Dette har sikret opmærksomhed omkring de mere langsig-
tede udfordringer, som følger af befolkningsudviklingen, 
udtømningen af olien i Nordsøen mv. Selvom finanspolitik-
ken i perioden ikke altid har været lige hensigtsmæssig, har 
planerne overordnet set haft en mærkbart gavnlig effekt. 
Mens den kommende befolkningsudvikling med stigende 
levetid og skiftevis små og store årgange på arbejdsmarke-
det for 10 år siden vurderedes at udgøre et alvorligt problem 
for holdbarheden, har en række reformer og politiske be-
slutninger medvirket til, at Danmarks finanspolitik i dag 

Ny langsigtet 
fremskrivning og 
beregning af 
holdbarheden 

Mellemfristede 
planer og 
holdbarheds-
beregninger har 
haft gavnlig effekt 
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ifølge bl.a. beregningerne i dette kapitel vurderes som 
grundlæggende holdbar.  
 
Sådanne meget langsigtede beregninger hviler imidlertid i 
sagens natur på en række meget usikre antagelser mht. 
befolkningsudvikling, arbejdsmarkedsadfærd, renteniveau, 
vækst mv. Hvilke langsigtede antagelser der opfattes som 
rimelige centrale skøn, kan naturligt ændre sig over tid i takt 
med, at både det danske samfund og verden omkring os 
udvikler sig. Ligeledes bliver metodegrundlaget for frem-
skrivningerne løbende forbedret, hvilket også i sig selv kan 
give anledning til revisioner af synet på finanspolitikkens 
holdbarhed. Endelig medfører nye beslutninger i den øko-
nomiske politik selvsagt, at vurderingen af de fremtidige 
offentlige indtægter og udgifter kan ændre sig. Derfor er det 
vigtigt løbende at revurdere de langsigtede udsigter i lyset 
af nye informationer. Hvis nogle af de nuværende forudsæt-
ninger skrider til den negative side, kan Danmark igen 
havne i en situation, hvor finanspolitikken vurderes at være 
uholdbar.  
 
Samtidig kan der også være andre problemstillinger end 
holdbarheden, der er vigtige for finanspolitikken på længere 
sigt. Langsigtede fremskrivninger peger således på, at 
Danmark vil få en mangeårig konflikt med kravet om, at 
underskuddet på den strukturelle saldo ikke må overstige ½ 
pct. af BNP, på trods af, at finanspolitikken er holdbar.  
 
 
II.2 De offentlige finanser på lang sigt 
 
I dette afsnit præsenteres hovedtrækkene i fremskrivningen. 
En række af de centrale antagelser bag fremskrivningen er 
beskrevet i boks II.1. Dernæst kommenteres udviklingen i 
offentlig saldo og gæld under de anvendte antagelser. For-
skellene til den tilsvarende beregning sidste efterår beskri-
ves nærmere. Til sidst redegøres for nogle af de usikkerhe-
der, der naturligt er i forbindelse med fremskrivninger af 
denne karakter. Der vises således konsekvenserne af i stedet 
at anvende de forudsætninger om tilbagetrækningsmønstre, 
der diskuteres i kapitel III.  
 

Vigtigt løbende at 
revurdere i takt 
med ny information 

Strukturel saldo 
har selvstændig 
betydning 
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Boks II.1 Forudsætninger bag fremskrivningen 

Fremskrivningen af den realøkonomiske udvikling og udviklingen på de offentli-
ge finanser efter 2020 samt den finanspolitiske holdbarhed er udarbejdet ved 
hjælp af den anvendte generelle ligevægtsmodel DREAM. Da DREAM ikke er en 
konjunkturmodel, er saldoforløbet frem til 2020 bestemt af den mellemfristede 
SMEC-fremskrivning, som er beskrevet nærmere i kapitel I. Ligeledes er udvik-
lingen frem til 2020 med hensyn til bl.a. BNP, ledighed, forbrugs- og investe-
ringskvoter bestemt af den mellemfristede fremskrivning baseret på SMEC. 
 
Centrale forudsætninger: 

• Fremskrivning af arbejdsstyrke og antallet af personer på indkomstover-
førsler bygger på Danmarks Statistiks og DREAM’s befolkningsfrem-
skrivning fra april 2013  

• Den strukturelle ledighed er forudsat at være godt 3 pct. af den strukturel-
le arbejdsstyrke, svarende til knap 100.000 personer i 2020 

• Den underliggende timeproduktivitetsvækst i alle sektorer forudsættes at 
være 1½ pct. om året fra 2020 

• Væksten i det individuelle offentlige forbrug følger det demografiske 
træk, hvor der tages højde for forventet sund aldring i form af år-til-død-
korrektion, dvs. at efterhånden, som levetiden stiger, falder de aldersbe-
tingede sundheds- og plejeudgifter for en person på et givet alderstrin. 
Væksten i det kollektive offentlige forbrug følger BNP 

• Allerede vedtagen finanspolitik er indregnet, herunder SU- og kontant-
hjælpsreform og Vækstplan DK. Ikke-vedtagne tiltag og målsætninger 
uden nærmere angivne midler er ikke medregnet, f.eks. regeringens ud-
dannelses- og klimamålsætninger 

• Skattestoppets nominalprincip for ejendomsværdiskatten videreføres til 
2100. Nominalprincippet for punktafgifter mv. antages at være i kraft fra 
2021 til 2100 

På lang sigt antages inflationen at være 1¾ pct. og den nominelle statsobligations-
rente 4¾ pct. årligt. 
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Figur II.1 Demografisk udvikling 
Befolkning 
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Demografisk forsørgerbrøk 
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Kilde: DREAM. 

Anm.: Figurerne viser udviklingen i henholdsvis den samlede befolkning og den demografiske
forsørgerbrøk i den seneste og to tidligere befolkningsfremskrivninger. Den demografiske
forsørgerbrøk er defineret som antallet af 0-14-årige og 65+-årige divideret med antallet af 15-
64-årige. 

 
 
De underliggende demografiske forudsætninger illustreres i 
figur II.1. Ifølge DREAM’s og Danmarks Statistiks befolk-
ningsfremskrivning vokser befolkningen fra 5,6 mio. men-
nesker i år til 6 mio. mennesker i midten af 2030-tallet og 
videre til ca. 7 mio. mennesker i løbet af resten af århundre-
det. Selvom fertiliteten i hele perioden antages at ligge på 
under 2 børn pr. kvinde, vil en stigning i middellevetiden på 
over 10 år samt en positiv nettoindvandring medføre den 
betydelige befolkningsvækst. Som det ses i figur II.1, er 
vurderingen af den fremtidige befolkningsstørrelse steget 
over tid, når man sammenligner med tidligere befolknings-
fremskrivninger fra 2006 og 2010. Det skyldes ikke mindst 
ændrede forudsætninger om indvandring. 
 
Den store stigning i befolkningens middellevetid afspejles 
også i den højre figur, der viser antallet af 0-14-årige og 
65+-årige i forhold til de 15-64-årige. Dette tal benævnes 
ofte den demografiske forsørgerbrøk. Det er dog vigtigt at 
forstå, at den med de gældende danske tilbagetrækningsreg-
ler ikke kan fortolkes som en økonomisk forsørgerbrøk. På 
grund af stigende tilbagetrækningsaldre afspejler den nem-
lig ikke forholdet mellem folk på og uden for arbejdsmar-
kedet, jf. nedenfor. Brøken er steget fra 0,5 i 2000 til 0,55 i 

Stor stigning i 
befolkningen 

Både trend og 
bølge i 
befolkningens 
alders-
sammensætning 
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år. I fremskrivningen påvirkes den dels af den antagne 
stigende middellevetid, som bevirker en positiv trend, og 
dels af det forhold, at små og store generationer afløser 
hinanden, hvilket forårsager bølgebevægelsen i figuren. 
Omkring 2040 når den demografiske forsørgerbrøk et 
foreløbigt toppunkt på 0,73. Derefter falder den igen i en 
periode, men vil så atter stige senere i århundredet. Der har 
ikke været store ændringer siden 2006 i vurderingen af 
forsørgerbrøkens fremtidige udvikling. 
 
Arbejdsstyrkens udvikling i fremskrivningen er vist i figur 
II.2. Fra et lavpunkt i 2013 forventes den at stige kraftigt 
(godt 160.000 personer) frem mod 2020 på grund af kon-
junkturgenopretning og de allerede vedtagne reformer. Efter 
2020 fortsætter arbejdsstyrken med at stige med ca. 100.000 
personer frem mod 2040, men da befolkningen ifølge frem-
skrivningen stiger endnu hurtigere i samme tidsrum, falder 
arbejdsstyrken som andel af befolkningen med 1 pct.point. 
Derefter sker der en ret kraftig stigning i de følgende 20 år, 
blandt andet fordi relativt store generationer afløser relativt 
små generationer på arbejdsmarkedet. Efter 2060 indebærer 
fremskrivningen en fortsat, men langsommere stigning i 
arbejdsstyrken som andel af befolkningen. Stigningen 
skyldes blandt andet, at indekseringerne med levetidsalde-
ren som følge af velfærdsaftalen fra 2006 formindsker den 
andel af livet, hvor en person kan oppebære folkepension. 
Arbejdsstyrken, der ifølge fremskrivningen når 3 mio. 
mennesker i 2018, antages at vokse med yderligere ca. 
875.000 personer gennem resten af århundredet. I samme 
tidsrum vokser befolkningen med 1¼ mio. mennesker.  
 
 

Arbejdsstyrken 
vokser med en 
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2100  
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Figur II.2 Arbejdsstyrken 
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Anm.: Arbejdsstyrken er defineret forskelligt i SMEC og DREAM. Her
anvendes SMEC’s definition, fra 2020 tillagt de årlige ændringer 
fra DREAM’s langsigtede fremskrivning.  

Kilde: ADAM’s databank, statistikbanken.dk, DREAM og egne bereg-
ninger. 

 
 
De forudsatte tilbagetrækningsaldre i fremskrivningen 
fremgår af tabel II.1. Som følge af velfærdsaftalen fra 2006 
og tilbagetrækningsaftalen fra 2011 hæves aldersgrænsen 
for efterløn gradvis til 64 år i 2023, og aldersgrænsen for 
folkepension hæves til 67 år i 2022. Derefter vil begge 
aldersgrænser fremover blive sat op, hvis levetiden stiger. 
Med den stigende levetid, som forudsættes i befolknings-
fremskrivningen, vil dette medføre en yderligere stigning i 
begge aldersgrænser på 10 år i løbet af resten af århundre-
det.  
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Tabel II.1 Tilbagetrækningsaldre ved anvendelse af DREAM’s og Danmarks 
Statistiks befolkningsfremskrivning 2013 

År Efterlønsalder Pensionsalder År Efterlønsalder Pensionsalder 

2013 60 65 2040 67 70 

2014 60,5 65 2042 68 70 

2015 61 65 2045 68 71 

2016 61,5 65 2047 69 71 

2017 62 65 2050 69 72 

2018 62,5 65 2052 69,5 72 

2019 63 65,5 2055 69,5 72,5 

2020 63 66 2057 70 72,5 

2021 63 66,5 2060 70 73 

2022 63,5 67 2062 70,5 73 

2023 64 67 2065 70,5 73,5 

2027 65 67 2067 71 73,5 

2030 65 68 2070 71 74 

2032 66 68 2072 71,5 74 

2035 66 69 2075 71,5 74,5 

2037 67 69    
Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2075, hvor der ifølge fremskrivningen sker ændringer i enten

efterløns- eller pensionsalderen. Fra 2075 sker der fortsatte stigninger, sådan at efterlønsalderen
i 2100 er 74 år og folkepensionsalderen 77 år. 

Kilde: DREAM. 

 
 
Udviklingen i de offentlige finanser efter 2020 afhænger af 
en række forskellige langsigtede udviklingstræk. De demo-
grafiske ændringer spiller en meget vigtig rolle, men også 
udviklingen i pensionsind- og udbetalinger, den forudsatte 
gradvise udtømning af olie- og gasreserverne i Nordsøen og 
den stigende udhuling af provenuet fra ejendomsværdiskat, 
punktafgifter mv. som følge af skattestoppets nominalprin-
cip medfører mærkbare konsekvenser for de offentlige 
finanser i fremskrivningsårene efter 2020.  
 
Den primære saldo (saldoen eksklusive nettorenteudgifter) 
forbedres i den mellemfristede fremskrivning frem mod 
2020, jf. figur II.3. Det sker dels som følge af den forvente-

Demografi, 
pensioner, Nordsø 
og skatteudhuling 
spiller alle en rolle 

Hængekøjeprofil 
for den primære 
saldo … 
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de konjunkturgenopretning og dels pga. de vedtagne øko-
nomisk-politiske tiltag, som er beskrevet i kapitel I. Efter 
2020 forværres saldoen imidlertid igen, især pga. større 
udgifter til offentligt forbrug og investeringer. Lavpunktet i 
fremskrivningen nås omkring 2040 med et forventet under-
skud på knap 1 pct. af BNP. Derefter er der igen udsigt til 
en forbedring, primært drevet af den ret kraftige stigning i 
arbejdsstyrken. Omkring 2055 bliver den primære saldo 
ifølge fremskrivningen igen positiv. Den har dermed en 
udpræget hængekøjeprofil. 
 
 

Figur II.3 Saldo og gæld i fremskrivningen 
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Anm.: Fremskrivningen viser udviklingen givet uændret politik samt de 
øvrige antagelser i fremskrivningen. 

 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
Den samme hængekøjeprofil ses for saldoen inklusive 
renter. På grund af vægten af rentebetalinger fra en fortsat 
voksende gæld når saldoen sit lavpunkt med et underskud 
på ca. 1½ pct. af BNP omkring 2045. Derefter forbedres 
den, men bliver ikke positiv igen i fremskrivningen. Fra 
2028 til 2070 overskrider saldoen hvert år ½ pct.-kravet fra 
EU’s finanspagt og Danmarks budgetlov. De vedvarende 
underskud efter 2025 får nettogælden til at stige i en årræk-
ke indtil 2060, hvor den i fremskrivningen udgør 28 pct. af 

… såvel som for 
den faktiske saldo 
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BNP.1 I de følgende år falder gælden igen lidt og udgør ca. 
22 pct. af BNP i 2075.  
 
De Økonomiske Råd offentliggjorde sidst en langsigtet 
fremskrivning for dansk økonomi i Dansk Økonomi, efterår 
2012. I forhold til denne er der forskellige ændringer i 
nærværende fremskrivning. De forskellige ændringer netter 
dog ud, så den samlede holdbarhedsindikator fortsat er 0,0. 
Den danske finanspolitik vurderes altså netop at være 
holdbar. Virkningen af de enkelte ændringer, hvad angår 
holdbarhedsindikatoren, fremgår af tabel II.2. 
 
 

Tabel II.2 Væsentlige ændringer i forhold til Dansk Øko-
nomi, efterår 2012 

 HBI Årligt 
beløb 

 Pct. af BNP     Mia. kr.  

Udgangspunkt: Fremskrivning fra 
efteråret 

0,0 -1 

 Ændret saldo i mellemfristet 
fremskrivning 

+0,1 +3 

 Ny uddannelsesfremskrivning +0,1 +1 

 Ændret regulering af overførs-
ler efter 2020 

+0,2 +3 

 Ændrede antagelser efter 2100 -0,3 -6 

 Øvrige ændringer efter 2020 -0,0 -1 

Nuværende indikator 0,0 0 
Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er opgjort med ud-

gangspunkt i strukturelt BNP i 2013, som i SMEC er beregnet til
1.927 mia. kr. Øvrige ændringer efter 2020 dækker bl.a. over ny
befolkningsfremskrivning og ændret politik, der begge stort set
ikke påvirker holdbarhedsindikatoren. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 

1) Forskellen på netto- og ØMU-gælden i den mellemfristede 
fremskrivning er på 28½ pct. af BNP i 2020. Antages det, at for-
skellen fortsat vil udgøre knap 30 pct. af BNP, svarer dette altså 
til, at ØMU-gælden vil udgøre godt 55 pct. af BNP ved toppunk-
tet i 2060 og dermed holde sig inden for Maastricht-traktatens 
krav om en ØMU-gæld på højst 60 pct. 
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Den mellemfristede fremskrivning, der er beskrevet i kapitel 
I, medfører en lille forbedring på den primære saldo i 2020. 
Det forbedrer holdbarhedsindikatoren med godt 0,1 pct. af 
BNP. Siden efterårets fremskrivning er der endvidere kom-
met en ny uddannelsesfremskrivning, der resulterer i et lidt 
højere uddannelsesniveau og dermed en større arbejdsstyrke 
på lang sigt. Det forbedrer holdbarheden en anelse. 
 
I den nu anvendte DREAM-version er der flere forskellige 
ændringer af modelteknisk karakter, der har modsatrettede 
effekter på den beregnede holdbarhedsindikator. Således er 
indekseringen af en række overførsler blevet ændret. Blandt 
andet stiger børnefamilieydelsen nu – på linje med gælden-
de regler – i takt med forbrugerpriserne i fremskrivningen, 
hvor den før blev indekseret med lønudviklingen. Disse 
ændringer i forløbet efter 2020 medfører en forbedring af 
den beregnede holdbarhedsindikator på 3 milliarder kr. eller 
knap 0,2 pct. af BNP. Samtidig er behandlingen af den 
meget fjerne fremtid (efter 2100) i modelberegningerne 
blevet ændret. Indtil nu har DREAM’s fremskrivninger 
antaget, at befolkningen indtil 2100 udviklede sig i overens-
stemmelse med den anvendte befolkningsfremskrivning, 
hvorefter det antoges, at befolkningen i alle aldre var kon-
stant i alle senere år. Nu ændres befolkningens størrelse 
også efter 2100, hvilket medfører en forværring i den målte 
holdbarhedsindikator på knap 0,3 pct. af BNP. 
 
Det er oplagt, at der er meget stor usikkerhed med hensyn til 
mange af de antagelser, som den langsigtede fremskrivning 
bygger på. Det gælder i højere grad, jo længere ud i fremti-
den man kigger. Mange forhold vil givetvis udvikle sig 
anderledes, end det er forudsat i fremskrivningen. Den skal 
derfor heller ikke betragtes som en egentlig prognose, men 
snarere som en konsekvensberegning af, hvordan økonomi-
en vil udvikle sig under de valgte forudsætninger. En over-
sigt over en række vigtige usikkerhedsmomenter gives i 
tabel II.3. 
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Tabel II.3 Eksempler på usikkerhedsfaktorer ved fremskrivningerne 
 Usikkerhedsfaktorer 

Befolkning • Udvikling i levetid 
• Udvikling i fødselstal 
• Omfang og sammensætning af ind- og udvandring 

Offentlige  
serviceydelser 

• Anden vækst end det demografiske træk 
• Sundhedsudgifternes afhængighed af restlevetid 

Arbejdsudbud • Integration af indvandrere og efterkommere 
• Uddannelsesniveauets betydning for erhvervsfrekvensen 
• Velstandseffekt på tilbagetrækning og arbejdstid 
• Velfærds- og tilbagetrækningsaftalens virkning på beskæftigel-

sen 

Offentlig saldo 
 

• Strukturledighed 
• Globaliseringens betydning for skattebaserne 
• Årlig regulering af overførselsindkomster 
• Konsekvenser af ændrede miljøforanstaltninger 

Andre forhold • Ændringer i den private sektors op- og nedsparing 
• Rente, vækst og inflation 

 
 

Det er usikkert, hvad der vil ske med indekseringen af en 
række punktafgifter mv. efter 2020. I 2002-11 gjaldt det 
såkaldte nominalprincip for disse afgifter. Det fastholdt den 
nominelle værdi af afgifterne og inflationsudhulede dem 
dermed realt. I årene før 2001 var det derimod kutyme 
diskretionært at vedtage årlige nominelle afgiftsstigninger i 
takt med inflationen. I forbindelse med finansloven for 2012 
aftaltes på samme måde diskretionære afgiftsstigninger for 
2012 og 2013, og skattereformen sidste år indebærer, at 
afgifterne hæves i årene indtil 2020 med en sats, der svarer 
nogenlunde til den forventede inflation. Da der ikke er 
vedtaget nogen lovgivning med hensyn til afgifternes even-
tuelle indeksering efter 2020, er det i fremskrivningen 
antaget, at deres reale værdi igen vil blive udhulet efter 
dette år på linje med situationen i 2002-11.  
 

Vil punktafgifterne 
blive udhulet igen 
efter 2020? 
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Man kan diskutere, om dette er den bedste fortolkning af 
begrebet “videreførelse af nuværende finanspolitik”. Hvis 
der efter 2020 fortsættes med tilsvarende diskretionære 
stigninger i takt med priserne (eller evt. en mere automatisk 
inflations-indeksering i stil med energiafgifterne), vil anta-
gelsen i grundforløbet undervurdere skatteindtægterne. 
Saldoforbedringen ved alternativt at antage, at de pågæl-
dende afgifter følger inflationen, ses i figur II.4. I dette 
alternative forløb overstiger saldounderskuddet aldrig 1 pct. 
af BNP, og omkring 2055 vendes underskuddet til et stadig 
stigende overskud. Den finanspolitiske holdbarhed forbed-
res væsentligt, nemlig med 10 mia. kr. i dagens mønt eller 
½ pct. af BNP. Det alternative forløb er dermed klart over-
holdbart. Underskuddet på saldoen overskrider dog stadig ½ 
pct.-grænsen i en ca. 20-årig periode fra omkring 2030 til 
2050.  
 
 

Figur II.4 Betydning af nominalprincippet for punktaf-
gifter mv. 

2070206020502040203020202010

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Pct. af BNP

Intet nominalprincip
Fremskrivning

 
Anm.: Figuren viser udviklingen på den offentlige saldo. I fremskriv-

ningen antages det, at nominalprincippet gælder for punktafgifter
mv. fra og med 2020. Dermed vil de beholde den samme nomi-
nelle sats og således blive udhulet i takt med inflationen. I
alternativet, hvor nominalprincippet for disse afgifter ikke 
genindføres, følger satserne med inflationen og bevarer dermed 
deres reale værdi. I begge forløb er det antaget, at nominalprin-
cippet gælder for ejendomsværdibeskatningen. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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II.2 De offentlige finanser på lang sigt

Et andet usikkerhedsmoment drejer sig om, hvorvidt de 
forudsatte tilbagetrækningsmønstre i fremskrivningen vil 
blive realiseret. Man kan forestille sig, at ændringer i pensi-
onsopsparingen og efterlønsordningen mv. hos de fremtidi-
ge ældre vil resultere i andre ønsker om tilbagetrækning. 
Denne problemstilling er behandlet i kapitel III. Her opstil-
les en tilbagetrækningsmodel, hvor de erhvervsaktive efter 
nærmere retningslinjer antages at vælge deres eget tilbage-
trækningstidspunkt ud fra en vurdering af deres forbrugs-
muligheder som pensionist. Udviklingen i folks individuelle 
pensionsopsparing og de forskellige regler for offentlige 
overførsler spiller således sammen og fører til et bud på en 
alternativ fremtidig udvikling i arbejdsstyrken. I den alter-
native fremskrivning er der tre hovedforskelle til udviklin-
gen i fremskrivningen i nærværende kapitel. For det første 
vil flere mennesker vælge at trække sig tilbage for egne 
midler inden den officielle tilbagetrækningsalder. For det 
andet vil færre efterlønsberettigede ønske at udnytte deres 
ret til at gå på efterløn, men i stedet vælge at modtage 
præmien for at forblive på arbejdsmarkedet. For det tredje 
vil flere folkepensionister vælge at fortsætte med at arbejde 
et vist antal timer.  
 
Nettoresultatet er, at arbejdsstyrken målt i hoveder bliver 
større i den alternative fremskrivning. Da folkepensionister-
ne imidlertid i gennemsnit arbejder færre timer, bliver de 
samlede konsekvenser for arbejdsomfanget beskedne. I 
forhold til de offentlige finanser påvirker det ikke holdbar-
hedsindikatoren, om den ene eller anden fremskrivning af 
arbejdsstyrken anvendes. Målt på den offentlige saldo giver 
de alternative antagelser en beskeden forbedring, især fordi 
der er en lille forbedring i 20’erne, som medfører sparede 
renteudgifter og dermed forbedrer saldoen mere langvarigt, 
jf. figur II.5. En hovedkonklusion er, at vurderingen af de 
langsigtede finanser ser ud til at være robuste over for 
alternative antagelser af denne type.  
 
 
 
 
 
 

Alternativ 
fremskrivning med 
arbejdsstyrken fra 
kapitel III 

Offentlige finanser 
robuste over for 
alternativ 
beregning af 
tilbagetrækningen 
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Figur II.5 Alternative tilbagetrækningsantagelser 
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Anm.: Graferne viser udviklingen i den offentlige saldo. Den alternative 

fremskrivning bygger på arbejdsstyrkeantagelserne i kapitel III. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
Vil man foretage en permanent saldoforbedring for at 
undgå, at den strukturelle saldo nogen sinde kommer under 
-½ pct. af BNP, skal der med de øvrige forudsætninger i 
fremskrivningen ske en permanent forbedring af den primæ-
re saldo fra 2015 på 0,4 pct. af BNP eller knap 8 mia. kr. 
Det resulterende forløb er illustreret i figur II.6. Her når 
nettogælden aldrig over 7 pct. af BNP efter 2020, men 
vendes i stedet til en evigt voksende offentlig formue. 
Forløbet har en overholdbarhed på ca. 0,4 pct. af BNP. 
Dermed illustrerer forløbet dilemmaet ved kravet i EU’s 
finanspagt og budgetloven. Forestiller man sig sådan en 
forbedring, vil den medføre en betydelig offentlig mer-
opsparing i et forløb, der i forvejen er holdbart. Dermed kan 
der enten bruges flere penge eller foretages skattesænknin-
ger efter, at bunden af hængekøjen er blevet nået.  
 
 
 

Kravforløb: 
Maksimalt 
saldounderskud på 
½ pct. 
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Et sådant forløb vil medføre en mærkbar stigning i omfor-
delingen fra de nulevende til de fremtidige generationer via 
den offentlige sektor.2 
 
 

Figur II.6 Forløb med underskudsgrænse på ½ pct. 
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Anm.: Det antages, at den primære saldo fra 2015 permanent forbedres
med 0,4 pct. af BNP i forhold til grundforløbet. Dette medfører,
at saldoen med de givne forudsætninger i øvrigt aldrig bliver
lavere end -½ pct. af BNP. 

 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
II.3 Sammenligning med konvergensprogram 
2013 
 
Regeringen har i april 2013 offentliggjort et konvergens-
program med bl.a. en ny langsigtet fremskrivning for dansk 
økonomi, jf. Regeringen (2013). Selvom der er en række 
metodiske og datamæssige forskelle, ligner regeringens 
fremskrivning overordnet set den fremskrivning, der er 
præsenteret ovenfor. Regeringen opfatter også finanspoli-
tikken som netop holdbar, idet holdbarhedsindikatoren er 

 

2) Den nødvendige forbedring, hvis man på samme måde vil undgå, 
at saldoen nogensinde kommer under -¾ pct. af BNP, som er 
EU’s mellemfristede mål (MTO) for det maksimale underskud på 
den strukturelle saldo, er på 0,3 pct. af BNP eller knap 6 mia. kr. 
årligt.  

Finanspolitikken 
også holdbar ifølge 
regeringen 
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0,0. I konvergensprogrammet opnås dette dog kun, fordi der 
samtidig er et krav om, at realvæksten i det offentlige for-
brug ikke må overstige 0,7 pct. årligt i 2018-20, jf. diskussi-
onen herom i kapitel I. I fremskrivningen i nærværende 
kapitel antages en real stigning på ca. 1 pct. årligt i de tre år, 
svarende til, at forbrugsudviklingen følger dels den demo-
grafiske udvikling, dels samfundets almindelige velstands-
stigning.  
 
De konkrete initiativer i aftalen om Vækstplan DK forringer 
ifølge regeringen holdbarheden en anelse med 0,05 
pct.point. Udspillet til vækstplanen indeholdt også et mere 
uspecificeret ønske om yderligere tiltag til at forøge ar-
bejdsudbuddet med 8.000 fuldtidspersoner og et yderligere 
løft i produktiviteten frem mod 2020. Hvis disse ønsker 
indfris, og den større produktivitetsvækst frem mod 2020 
ikke smitter af på det offentlige forbrug, vil det forbedre 
holdbarheden med mellem 0,15 og 0,2 pct. af BNP ifølge 
Finansministeriet (2013).  
 
I det såkaldte basisforløb i regeringens konvergensprogram 
fra 2012 (KP12) var holdbarhedsindikatoren 0,3.3 Forløbet 
var altså overholdbart: Under de anvendte forudsætninger 
var overskuddet på den primære offentlige saldo ca. 6 mia. 
kr. større årligt, end hvad der skulle til for at sikre, at den 
offentlige sektor overholder sin intertemporale budgetre-
striktion. Der er blevet foretaget en række ændringer i 
regeringens forudsætninger fra KP12 til KP13. De kan 
grupperes i tre overordnede forskelle. For det første er der i 
mellemtiden kommet to ny befolkningsfremskrivninger, 
som tilsammen ifølge regeringen har forværret holdbarheds-
indikatoren med 0,4 pct. af BNP. For det andet er der indgå-
et flere politiske aftaler i det sidste år. Her vurderer regerin-
gen, at reformen i 2012 af førtidspension og fleksjob vil 
forbedre holdbarheden med 0,1 pct. af BNP. Derimod er 
skattereform 2012 samlet set neutral over for de offentlige 
finanser på lang sigt, og Vækstplan DK som nævnt en 

 

3) Basisforløbet var konstrueret ud fra et krav om, at der skulle være 
balance på den offentlige saldo i 2020, hvilket blev opnået ved en 
vækst i det offentlige forbrug, som var lavere end den neutrale 
antagelse om, at forbruget følger befolkningsudviklingen og den 
almindelige velstandsstigning. 

Konkrete 
initiativer i 
Vækstplan DK 
forringer 
holdbarheden svagt 

Ændringer siden 
KP12 
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anelse negativ. For det tredje er der foretaget en række 
opdateringer, metodiske ændringer mv. mellem de to frem-
skrivninger; disse er dog tilsammen neutrale mht. holdbar-
hedsvirkningen. De enkelte ændringer udredes nærmere i 
Regeringen (2013) og Finansministeriet (2013). 
 
Blandt ændringerne, der er foretaget, er, at regeringen har 
nedsat sit langsigtede skøn for den nominelle statsobligati-
onsrente fra 5 pct. til 4,75 pct., og skønnet for den langsig-
tede timeproduktivitetsvækst i private byerhverv fra 1,5 til 
1,25 pct.4 Til sammenligning anvendes i fremskrivningen i 
nærværende kapitel (uændret i forhold til Dansk Økonomi, 
efterår 2012) en nominel rente på 4,75 pct. og en langsigtet 
årlig produktivitetsvækst på 1,5 pct. Rentenedsættelsen i 
regeringens fremskrivning er den foreløbige kulmination på 
en længere udvikling i retning af en lavere rente, idet der 
tidligere blev anvendt en temmelig høj nominel (og dermed 
real) rente i regeringens holdbarhedsberegninger. I Finans-
ministeriet (2004) anvendtes således en nominel statsobliga-
tionsrente på 6,5 pct.  
 
Dermed har regeringen og De Økonomiske Råd nu for 
første gang samme langsigtede forudsætninger om den 
nominelle rente i deres holdbarhedsberegninger. De Øko-
nomiske Råds renteforudsætning på 4,75 pct. bygger på en 
antagelse om, at inflationen fremadrettet vil være 1,75 pct. 
(som opfylder ECB’s ønske om en årlig stigning i forbru-
gerpriserne under, men tæt på 2 pct.) og en realrente, der 
empirisk i gennemsnit over en meget lang tidsperiode har 
ligget meget tæt på 3 pct. årligt for statsobligationer, jf. 
Abildgren (2005).  
 
I KP12 opererede regeringen også med et såkaldt “reform-
forløb”, der angav regeringens vigtige økonomisk-politiske 
prioriteringer. Det gjaldt både en række ønsker til initiativer, 
der i sig selv vil forbedre saldoen (skattereform, trepartsfor-
handlinger, reform af førtidspension og fleksjobordninger, 
besparelser på forsvaret mv.) og tilsvarende ønsker til 
 

4) Ændringer i produktivitetsvæksten har i almindelighed stort set 
ingen betydning for holdbarheden, fordi både udgifter og indtæg-
ter på den offentlige saldo påvirkes i omtrent samme grad heraf, 
jf. Dansk Økonomi, forår 2010. 
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udgiftskrævende tiltag som et højere offentligt forbrug, 
produktivitetsfremmende initiativer mv. Reformforløbet 
havde en holdbarhedsindikator på “mindst 0,3” pct. af BNP. 
De fleste af disse initiativer er nu enten gennemført eller 
(for trepartsforhandlingernes vedkommende) sat i bero. De 
har dog ikke tilsammen medført den umiddelbare indtægts-
stigning, som var forudsat i reformforløbet. Omvendt er den 
offentlige forbrugsvækst frem mod 2020, der nu forudsættes 
af regeringen, lavere end i det nævnte forløb. Endelig har de 
seneste befolkningsfremskrivninger som sagt forstørret de 
langsigtede finanspolitiske udfordringer mærkbart i regerin-
gens nuværende beregninger i forhold til reformforløbet. 
 
Af regeringsgrundlaget fremgår det, at “Den såkaldte hold-
barhedsindikator HBI skal altid være positiv”. Samme 
formulering nævnes i KP12 som et centralt finanspolitisk 
mål. Situationen efter aftalerne om Vækstplan DK mv. med 
en lavere vækst i det offentlige forbrug frem mod 2020 og 
en finanspolitik, der kun med indregning heraf har en hold-
barhedsindikator på 0,0, kan dermed opfattes som en nedju-
stering af regeringens ambitioner, både med hensyn til 
holdbarheden og det offentlige forbrugs niveau. 
 
En officiel ambition om at føre en finanspolitik, der er mere 
end holdbar, er næppe hensigtsmæssig. Hvis finanspolitik-
ken er overholdbar, betyder det, at regeringen i det pågæl-
dende scenarie fremover vil opkræve flere skatter hos 
borgerne, end hvad der er nødvendigt for at finansiere de 
offentlige udgifter. En sådan overbeskatning i forhold til det 
forudsatte udgiftsniveau er næppe en situation, der er opti-
mal for befolkningen. Mens en troværdig strategi for at 
opretholde en holdbarhedsindikator, der ikke er negativ, er 
et vigtigt element i en langsigtet fornuftig finanspolitik, er 
det altså ikke endnu bedre at have en troværdig strategi for 
en overholdbar finanspolitik – snarere tværtimod. 
 
Der kan dog tænkes at være andre forhold, der kan gøre det 
betimeligt i en periode at føre en politik, der med de bereg-
ningssædvaner, der normalt tages i brug, giver sig udslag i 
en positiv holdbarhedsindikator. Det gælder ikke mindst 
hensynet til udsving i den offentlige saldo og især gæld. I et 
forløb, der beregningsteknisk er holdbart, kan gælden godt 
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blive så stor, at man kan frygte, at sådan en udvikling i sig 
selv vil formindske omgivelsernes tillid til finanspolitikken 
og dermed gøre forløbet urealistisk. Andre forhold kan altså 
lægge yderligere restriktioner på finanspolitikken end blot 
hensynet til beregningsteknisk holdbarhed. Det virker dog 
mere fornuftigt at inkludere sådanne bibetingelser selvstæn-
digt i den langsigtede økonomiske strategi (eksempelvis i 
form af et loft, som den offentlige gældskvote ikke bør 
overskride), end i form af en målsætning om en overholdbar 
finanspolitik, som under alle omstændigheder er et relativt 
diffust mål.  
 
Hvad udviklingen i saldoen angår, sammenlignes regerin-
gens fremskrivning med fremskrivningen i nærværende 
kapitel i figur II.7. I begge forløb udviser saldoen en klar 
hængekøjeprofil. I 2020 overstiger overskuddet på saldoen i 
nærværende fremskrivning overskuddet i KP13 med ca. ½ 
pct. af BNP. Derefter forsvinder forskellen i løbet af 
20’erne, men udvides så igen og udgør atter omkring ½ pct. 
af BNP i 2040. Der er en lang række, delvis modsatrettede, 
forskelle i antagelser bag beregningerne. Det gælder bl.a. 
udviklingen i de offentlige investeringer, betydningen af 
sund aldring, antagelser om energiintensiteten i fremtiden 
og varigheden af nominalprincippet, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2012. I betragtning af de store usikkerheder, der er i 
langsigtede fremskrivninger af denne type, bør betydningen 
af forskellene dog ikke overdrives.  
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Figur II.7 Offentlig saldo 
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Anm.: Figuren viser udviklingen i den faktiske saldo i Konvergenspro-

gram 2013 (KP13) og fremskrivningen i nærværende kapitel. 
Efter 2020 skal forløbene tolkes som udviklingen i den strukturel-
le saldo. 

Kilde: Regeringen (2013), DREAM og egne beregninger. 

 
 
Fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner, som 
indgik i skattereformen i 2012, har betydning for den frem-
tidige saldoprofil. Den nye alderspension giver i modsæt-
ning til de hidtidige kapitalpensioner ikke fradragsret ved 
indbetaling, men er til gengæld skattefri ved udbetaling. 
Dermed fremskyndes beskatningen reelt. Det medfører en 
forbedring af saldoen, selvom nutidsværdien af skatteind-
tægterne for det offentlige ikke stiger. Det skyldes, at det 
offentlige i en længere årrække fortsat modtager skattepro-
venuet ved udbetalingen af de eksisterende kapitalpensio-
ner, samtidig med at indkomstskatteindtægterne stiger, fordi 
der nu ikke er fradrag for indbetalinger på den ny alderspen-
sion. I figur II.8 ses en DREAM-beregning af den langvari-
ge effekt på saldoen af denne skatteomlægning.  
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I 2020 er saldoen forbedret med 6 milliarder kr. eller godt 
0,3 pct. af BNP alene som følge af den fremrykkede skat på 
kapitalpensioner, jf. figur II.8.5  
 
 

Figur II.8 Ændret beskatning af kapitalpensioner 
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Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
I en situation, hvor finanspolitikken er holdbar, men der er 
udsigt til en årrække med midlertidigt store underskud på 
den strukturelle saldo, kan det principielt forbedre situatio-
nen at fremrykke offentlige skatteindtægter. En afgørende 
forudsætning herfor er imidlertid, at fremrykningen ikke 
fører til merudgifter eller skattelettelser, jf. diskussionen 
herom i Dansk Økonomi, forår 2012 og Dansk Økonomi, 
efterår 2012. Skal man undgå en saldoforringelse på længe-
re sigt, skal de fremrykkede indtægter spares op eller an-
vendes til at nedbringe gæld, sådan at de sparede renteudgif-
ter kan opveje de manglende indtægter på den primære 
saldo på længere sigt.  

 

5) Hvis omlægningen var helt neutral for de offentlige finanser på 
lang sigt, ville saldoforbedringen være permanent. Men dels in-
debærer den konkrete udformning samtidig en lille skattelettelse, 
og dels er forrentningen i pensionskasserne i DREAM større end 
statsobligationsrenten, så omlægningen forværrer holdbarheden 
en anelse; derfor forsvinder saldoforbedringen i det lange løb i fi-
guren.  

Pensionsskatte-
provenuet skal 
spares op, hvis 
langsigtet 
forringelse skal 
undgås 
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På den baggrund er det tankevækkende, at de fremrykkede 
pensionsmidler tilsyneladende alligevel kommer til at indgå 
i finansieringen af forskellige tiltag i forløbet inden 2020. 
Således havde regeringen i sit regeringsgrundlag en udtryk-
kelig målsætning om, at der skulle være (mindst) balance på 
den strukturelle offentlige saldo i 2020. Dette er også netop 
opfyldt i regeringens seneste fremskrivning, hvor overskud-
det vil være lig 0,1 pct. af BNP i 2020. Det opnås imidlertid 
kun som følge af den fremrykkede pensionsskat. Skal en 
fremrykning af pensionsskatten undgå at forringe den 
langsigtede holdbarhed, skal dens indtægter slå ud i en helt 
tilsvarende saldoforbedring, men regeringen har undladt at 
tilpasse sine saldomål i lyset af de midlertidigt højere ind-
tægter. Medfører fremrykningen ikke reelt en netto-
saldoforbedring, vil den ikke afhjælpe hængekøjeproblemet, 
men føre til en forringelse af holdbarheden. 
 
 
II.4 Sammenfatning og anbefalinger 
 
I kapitlet er en ny langsigtet fremskrivning for Danmark 
med særlig fokus på udviklingen i de offentlige finanser 
blevet præsenteret. De langsigtede udsigter for Danmarks 
finanspolitik er stort set uændrede i forhold til Dansk Øko-
nomi, efterår 2012. Saldoen i det mellemfristede forløb 
frem mod 2020 er forbedret en anelse, jf. kapitel I. Udvik-
lingen i resten af århundredet efter 2020 vurderes samtidig 
også at være en anelse bedre. Samlet set vurderes finanspo-
litikken fortsat netop at være holdbar med en holdbarheds-
indikator på 0,0. Det vil sige, at man med de givne forud-
sætninger i øvrigt kan fortsætte den nuværende finanspolitik 
fremover, uden at den offentlige gæld løber løbsk. 
 
Også i regeringens konvergensprogram fra 2013 vurderes 
det, at holdbarhedsindikatoren netop er 0,0, givet regerin-
gens krav til væksten i det offentlige forbrug indtil 2020. 
Regeringsgrundlaget har som ambition, at holdbarhedsindi-
katoren altid skal være positiv. En holdbarhedsindikator, der 
er mærkbart større end 0 – og dermed en finanspolitik, der 
er mere end holdbar – virker dog ikke i sig selv som noget 
velvalgt mål for den økonomiske politik. Hvis finanspoli-
tikken er overholdbar, betyder det, at regeringen i det på-
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gældende scenarie fremover vil opkræve flere skatter hos 
borgerne, end hvad der er nødvendigt for at finansiere de 
offentlige udgifter. En sådan overbeskatning i forhold til det 
forudsatte udgiftsniveau er næppe en situation, der er opti-
mal for befolkningen. Mens en troværdig strategi for at 
opretholde en holdbarhedsindikator, der ikke er negativ, er 
et vigtigt element i en langsigtet fornuftig finanspolitik, er 
det altså ikke endnu bedre at have en troværdig strategi for 
en overholdbar finanspolitik – snarere tværtimod. 
 
Der kan derimod være andre forhold for de langsigtede 
offentlige finanser, der bør tages hensyn til ud over hold-
barheden. Det gælder ikke mindst udsving i den offentlige 
saldo og især gæld. I et forløb, der beregningsteknisk er 
holdbart, kan gælden godt blive så stor, at man kan frygte, 
at sådan en udvikling i sig selv vil formindske omgivelser-
nes tillid til finanspolitikken og dermed gøre forløbet ureali-
stisk. Det virker imidlertid mere fornuftigt at inkludere 
sådanne bibetingelser direkte i den langsigtede økonomiske 
strategi (eksempelvis i form af et loft, som den offentlige 
gældskvote ikke bør overskride), end i form af en målsæt-
ning om en overholdbar finanspolitik, som under alle om-
stændigheder er et relativt diffust mål. 
 
Den offentlige saldo udviser med antagelserne i fremskriv-
ningen en såkaldt hængekøjeprofil. Fra ca. 2020 til 2040 
forværres den vedvarende, hvorefter den igen forbedres. 
Svarende hertil stiger den offentlige nettogæld til et niveau 
på knap 30 pct. omkring 2060. Dette svarer til en bruttogæld 
på lidt under 60 pct. af BNP, hvilket er grænsen for gælden i 
ØMU’en. Med en nettogæld på 30 pct. vurderes sandsynlig-
heden for, at selv et større økonomisk tilbageslag kan true 
troværdigheden af den førte finanspolitik, at være begræn-
set. Et forsigtigt sat gældsloft på 30 pct. af BNP ser altså 
ikke ud til at ville blive overskredet på noget tidspunkt. 
 
Forløbet overskrider imidlertid i adskillige årtier fra slut-
ningen af 2020’erne kravet om, at det strukturelle under-
skud ikke må overstige ½ pct. af BNP. Vil man med frem-
skrivningens antagelser i øvrigt forbedre saldoen så meget, 
at dette mål ikke overskrides, skal den primære saldo per-
manent forbedres med 0,4 pct. af BNP eller knap 8 mia. kr. 
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fra 2015 og frem. Forestiller man sig en sådan forbedring, 
vil den medføre en betydelig offentlig meropsparing i et 
forløb, der i forvejen er holdbart. Dermed kan der enten 
bruges flere penge eller foretages skattesænkninger efter, at 
hængekøjens bund er passeret. Et sådant forløb vil medføre 
en mærkbar stigning i omfordelingen fra de nulevende til de 
fremtidige generationer via den offentlige sektor. 
 
Alternativt kunne man forestille sig, at EU på lidt længere 
sigt raffinerede kravene til den strukturelle saldo, sådan at 
de landespecifikke krav kommer til at afhænge af dels den 
grundlæggende holdbarhed, dels basale institutionelle 
forhold. I dag gælder det, at mere eller mindre tilfældige 
historisk betingede forskelle i f.eks. pensionssystemet 
mellem to lande, der har de samme grundlæggende hold-
barhedsproblemer, kan betyde, at finanspolitikken skal 
tilrettelægges forskelligt, hvis kravet til den strukturelle 
saldo skal overholdes. I en dansk sammenhæng kan de 
meget store skatteprovenuer, der er udskudt til fremtiden, i 
kombination med en grundlæggende holdbar finanspolitik 
begrunde, at kravet til den strukturelle saldo ikke skulle 
være et underskud på maksimalt ½ pct. af BNP, men i stedet 
eksempelvis 1 pct. 
 
Under alle omstændigheder virker det ejendommeligt, at 
saldokravet på ½ pct. i budgetloven er strengere end EU’s 
mellemfristede mål (MTO) for det maksimale underskud på 
den strukturelle saldo, som for Danmarks vedkommende er 
¾ pct. af BNP. I lyset af det kommende hængekøjeproblem 
virker det mere naturligt, at budgetloven giver samme rum 
til udsving i saldoen, som EU’s regler tillader.  
 
Principielt kunne Danmark også undgå at komme i nærhe-
den af ½ pct.-kravet, hvis man ændrede beskatningen af 
pensionsopsparing (ratepensioner og livrente) fra udbeta-
lings- til indbetalingstidspunktet. Det ville umiddelbart give 
betydelige offentlige merindtægter i en længere årrække. De 
resulterende store offentlige overskud ville imidlertid inde-
bære en stor risiko for, at den finanspolitiske disciplin ville 
blive slækket via enten større offentlige udgifter eller skatte-
lettelser. I så fald ville resultatet i stedet blive en forværret 
holdbarhed. Skal man undgå en saldoforringelse på længere 
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sigt, skal de fremrykkede indtægter spares op eller anvendes 
til at nedbringe gæld, sådan at de sparede renteudgifter kan 
opveje de manglende indtægter på den primære saldo på 
længere sigt.  
 
På den baggrund er det tankevækkende, at de fremrykkede 
pensionsmidler fra omlægningen af skatten på kapitalpensi-
oner tilsyneladende indirekte kommer til at indgå i finansie-
ringen af forskellige tiltag frem mod 2020. Således havde 
regeringen i sit regeringsgrundlag en udtrykkelig målsæt-
ning om, at der skulle være (mindst) balance på den struktu-
relle offentlige saldo i 2020. Dette er også netop opfyldt i 
regeringens seneste fremskrivning, hvor saldoen netop er i 
balance i 2020. Det opnås imidlertid kun som følge af den 
fremrykkede pensionsskat. Skal en fremrykning af pensi-
onsskatten undgå at forringe den langsigtede holdbarhed, 
skal indtægterne herfra slå ud i en helt tilsvarende saldofor-
bedring, men regeringen har undladt at tilpasse sit saldomål 
i lyset af de midlertidigt højere indtægter.  
 
Det er i øjeblikket uklart, hvad der vil ske mht. inflationsin-
deksering af en række punktafgifter, vægtafgift mv. efter 
2020. Ifølge skatteaftalen fra 2012 vil de stige omtrent i takt 
med den forventede inflation frem til 2020, men derefter 
foreligger der ingen aftaler. Hvis man på det tidspunkt 
vender tilbage til en situation, hvor afgifterne i kroner 
forbliver konstante, vil skatteprovenuet igen blive udhulet af 
inflationen. En sådan permanent udhuling fra 2020 er anta-
get i nærværende fremskrivning og forringer holdbarheden 
mærkbart med ca. ½ pct. af BNP. Det er således en pro-
blemstilling, der kan have ganske store konsekvenser for de 
offentlige finansers langsigtede stabilitet. Samtidig ændrer 
den løbende inflationsbestemte skattelettelse, der ligger i 
nominalprincippet, den relative vægtning mellem det sam-
lede skattesystems forskellige elementer på en ret tilfældig 
måde. Det ville være mere hensigtsmæssigt at vedtage en 
permanent indeksering i takt med inflationen på linje med 
den, der har været gældende for energiafgifter siden 2007.  
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Ligeledes bør nominalprincippet ophæves for ejerboliger. 
Det vil i sig selv forbedre de offentlige finanser på længere 
sigt og kan dermed enten være med til at fjerne hængekøje-
problemet, finansiere lavere skatter på andre områder eller 
anvendes til at finansiere nye udgiftskrævende tiltag. En 
ophævelse af nominalprincippet vil mindske den nuværende 
favorisering af investeringer i ejerboliger i forhold til anden 
produktiv kapital og genskabe en vigtig automatisk stabili-
sator ved konjunkturudsving. Det kunne konkret gøres ved 
at lade ejendomsværdiskatten udgøre 1 pct. af den aktuelle 
ejendomsværdi allerede fra 2015, men samtidig indføre en 
skatterabat, som for hver ejerbolig beregnes som forskellen 
mellem den nye ejendomsværdiskat og den skat, der skulle 
betales, hvis nominalprincippet havde været fastholdt. 
Skatterabatten kan fastholdes i en periode og derefter af-
trappes. Med en sådan ordning vil ændringer i boligpriserne 
fra det nuværende niveau øjeblikkeligt give fuldt gennem-
slag i ejendomsværdiskatten, hvilket vil bidrage til en mere 
stabil konjunkturudvikling, jf. Dansk Økonomi, efterår 
2011. 
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KAPITEL III 
 
TILBAGETRÆKNING 
 
III.1 Indledning 

 
I de kommende 40 år vil antallet af personer over 65 år 
vokse med godt 50 pct. Der er gennemført markante refor-
mer på efterløns- og pensionsområdet for at understøtte de 
offentlige finanser, når antallet af ældre stiger. De gennem-
førte reformer skal bl.a. bidrage til, at den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder i fremtiden vil stige i takt med, at den 
forventede levealder stiger. Disse reformer har været med til 
at sikre, at den langsigtede finanspolitik vurderes lige netop 
at være holdbar, jf. kapitel II. 
 
Tilbagetrækningsalderen påvirkes bl.a. af størrelsen af de 
offentlige pensionsydelser til den enkelte, størrelsen af egen 
pensionsopsparing og reglerne for, hvordan de offentlige 
pensionsydelser nedtrappes, når en person har egen pensi-
onsopsparing. I dette kapitel ses mere detaljeret på, hvilken 
betydning størrelsen af pensionsformuen og incitamenterne 
i det offentlige pensionssystem har for tilbagetrækningen. Et 
usikkerhedsmoment i vurderingen af den langsigtede fi-
nanspolitiske holdbarhed er, i hvilket omfang personer i 
fremtiden vil trække sig tilbage før efterløns- eller folke-
pensionsalderen og leve af deres private pensionsformuer. 
Dette vigtige spørgsmål søges også belyst. 
 
Kapitlet indeholder ikke analyser af pensionsopsparing 
gennem livet, og kommer derfor ikke ind på, hvordan det 
komplicerede samspil mellem beskatningen, den offentlige 
subsidiering af pensionsopsparing og indtægtsregulering af 
de offentlige pensionsydelser påvirker beslutningen om at 
spare op til egen pension. Dette er behandlet i De Økonomi-
ske Råd (2008). Kapitlet forsøger derimod at besvare 
spørgsmålet: Givet den pensionsopsparing, foretaget frem 
til den tidligst mulige tilbagetrækningsalder, hvornår kan 
man da forvente, at folk faktisk trækker sig tilbage i lyset af  
 
Kapitlet er færdigredigeret den 13. maj 2013. 
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de incitamenter, der udgår fra egen formue, beskatningen og 
reguleringen af offentlige pensionsydelser mv. Undersøgel-
ser tyder på, at den samlede pensionsopsparing i løbet af 
arbejdslivet faktisk ikke er så følsom over for opsparingsin-
citamenter, jf. De Økonomiske Råd (2008), Arnberg og 
Barslund (2012) og Chetty mfl. (2012). En bidragende 
faktor er formentlig, at en meget stor andel af den enkeltes 
pensionsopsparing er institutionelt bestemt via arbejdsmar-
kedspensionerne. 
 
I starten af 1990’erne blev der indført arbejdsmarkeds-
pensioner på store dele af arbejdsmarkedet, der ikke tidlige-
re havde været dækket af pensionsordninger. I starten var 
indbetalingerne relativt små, men de har nu nået et niveau, 
hvor det ikke er oplagt at forvente, at indbetalings-
procenterne stiger yderligere. I takt med at en større andel af 
befolkningen vil have sparet op til pension i et helt arbejds-
liv, vil pensionisternes indkomster stige markant i fremti-
den. Mange af fremtidens pensionister kan således forvente 
at have en indkomst på omtrent samme niveau, som da de 
var på arbejdsmarkedet.  
 
De forbedrede udsigter for de fremtidige pensionister tilsi-
ger isoleret set, at fremtidens pensionister ønsker at forlade 
arbejdsmarkedet tidligere end nutidens pensionister. Frem-
tidens pensionister kan på den anden side forvente at få et 
mindre offentligt tilskud til tidlig tilbagetrækning på grund 
af de ændrede efterlønsregler. De nye regler betyder, at 
pensionsopsparing altid bliver modregnet i efterlønnen, og 
at efterlønsperioden er nedsat fra fem år til tre år. 
 
Der er dog andre forhold end de økonomiske, der spiller 
ind, når personer vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet. 
Det kan være, at helbredet svigter, eller at det er svært at 
finde et job. Det kan også have betydning, hvornår ens 
ægtefælle ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
Selvom disse forhold har betydning, kan tilbagetræknings-
beslutningen ikke ses uafhængigt af, hvor stor indkomsten i 
pensionisttilværelse kan forventes at være.  
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Pensionisternes indtægter fra pensionssystemet omfatter 
både offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og 
private pensioner. Formålet med et pensionssystem er at 
sikre forsørgelsen, når erhvervsevnen svigter. Den enkelte 
har forventninger til pensionssystemet ud fra en betragtning 
om, at det skal sikre forsørgelsesgrundlaget, men indretnin-
gen af pensionssystemet har også betydning for samfunds-
økonomien.  
 
I Danmark har alle, der har levet 40 år i landet, ret til fuld 
folkepension. Folkepensionen kan opfattes som en mini-
mumslevestandard for personer, der har trukket sig tilbage 
på grund af alder. Folkepensionen indebærer, at personer, 
der af den ene eller anden grund ikke har sparet op til deres 
alderdom, har mulighed for at trække sig tilbage med en 
ydelse, der er finansieret via de generelle skatter. 
 
Hvis alle skulle modtage en offentlig ydelse svarende til 
minimumsniveauet i deres pensionisttilværelse, ville det 
betyde, at de offentlige udgifter ville blive meget høje, og 
derfor er en del af folkepensionen og andre pensionsydelser 
indkomstreguleret. Indtægtsreguleringen af de offentlige 
pensioner giver dog incitamentsproblemer både i forhold til 
opsparings- og tilbagetrækningsbeslutning. Senere tilbage-
trækning, som fører til mere pensionsopsparing straffes ved, 
at den større opsparing modregnes i de offentlige pensions-
ydelser.  
 
Pensionssystemet og efterlønssystemet er indrettet ud fra en 
afvejning mellem effektivitetsmæssige og fordelings-
mæssige hensyn. Incitamentsproblemer er mindst i et opspa-
ringsbaseret system, mens de fordelingsmæssige hensyn 
taler for, at ordningerne enten skal være skattebaserede eller 
tvungne.  Det danske pensionssystem er sammensat sådan, 
at det både omfatter private opsparingsordninger, tvungne 
opsparingsordninger og skattefinansierede ordninger.  
 
Ældreforsørgelsen i Danmark består af tre søjler: 
 

• Folkepension, inklusive tillæg og efterløn  
• Arbejdsmarkedspension 
• Private pensioner og anden opsparing 
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Både pensionstillæg og efterlønnen er afhængig af indkom-
sten. Det sikrer omfordeling målrettet til de dårligst stillede, 
men indebærer samtidig, at incitamentet til at arbejde (og 
spare op) bliver mindre, hvilket resulterer i et lavere ar-
bejdsudbud for de ældre. Samtidig betyder skattefinansie-
ringen, at incitamentet til at arbejde også bliver mindre for 
de yngre, hvilket yderligere mindsker arbejdsudbuddet. 
 
En privat pensionsordning indebærer, at den enkelte selv 
bestemmer, hvor meget vedkommende ønsker at spare op. 
Vil man være sikker på, at opsparingen kan dække hele 
pensionsperioden, kan man tegne en livrente. En livrente 
sikrer, at personen har en indkomst, uanset hvor længe 
vedkommende lever. Bidraget til private pensioner afpasses 
efter, hvor stort et rådighedsbeløb vedkommende ønsker 
efter tilbagetrækningen. Beskatningen af pensionsafkast er 
lavere end beskatningen af anden finansiel opsparing, 
hvilket giver et incitament til at spare op i pensions-
ordninger.  
 
Arbejdsmarkedspensionerne er aftalebaserede, men obliga-
toriske for den enkelte. De er med til at sikre, at der er en 
sammenhæng mellem den tidligere løn og niveauet for 
indkomsten i pensionsalderen. Aftalebaserede pensions-
indbetalinger, der er højere, end nogle personer ønsker, kan 
forvride beslutningen om at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet, når personer er likviditetsbegrænsede, fordi en 
høj pensionsopsparing betyder, at forskellen mellem ar-
bejdsindkomsten og udbetalingerne fra pensionsordningen 
bliver lille. Pensionsbidraget kan også have en negativ 
effekt på arbejdsudbuddet i det omfang, at den enkelte ikke 
værdsætter pensionsindbetalingerne lige så højt som udbe-
talt løn. Det kan skyldes, at vedkommende ikke forventer at 
få en samlet udbetaling, der svarer til indbetalinger inklusi-
ve forrentning, f.eks. fordi personen venter at leve kortere 
end gennemsnittet.  
 
Selvom private pensioner i sig selv ikke giver incitamenter 
til tidlig tilbagetrækning, så giver samspillet mellem de 
offentlige tilbagetrækningsordninger og de individuelle 
pensioner en tilskyndelse til tidlig tilbagetrækning. Det 
skyldes, at en andel af den offentlige pension er indkomst-
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afhængig. Det vil sige, at når en pensionist har en indkomst 
fra en pensionsopsparing, så nedsættes den offentlige pensi-
on, og jo større en privat pension er, jo mindre pensions-
tillæg vil pensionisten få. Dette samspil mellem private 
pensioner og offentlige tilbagetrækningsordninger påvirker 
incitamentet til at arbejde. Den økonomiske gevinst ved at 
udskyde tilbagetrækningen bliver mindre, idet yderligere 
opsparing fører til lavere indkomstafhængige tillæg.  

Et pensionssystem, der består af flere søjler, giver mindre 
usikkerhed for den enkelte over for ændringer i den demo-
grafiske og økonomiske udvikling end et system, der kun 
består af en søjle. Systemet giver bedre spredning af usik-
kerheden, fordi de forskellige søjler er udsat for forskellige 
risici. Der er en risiko for, at private opsparingsbaserede 
pensionsordninger er mindre værd, den dag man skal pensi-
oneres, fordi afkastet af opsparingen har været mindre end 
forventet. For de offentlige pensioner, der finansieres af de 
løbende skatter, er der på den anden side eksempelvis risiko 
for, at de offentlige udgifter til pension bliver højere end 
forventet, eksempelvis fordi befolkningen lever længere end 
forventet. Det kan betyde, at den gennemsnitlige offentlige 
pensionsydelse må sættes ned, eller at skatterne stiger. 
Offentlige pensionsordninger sikrer også en indkomst til 
alle, der har forladt arbejdsmarkedet uden at spare op, 
uanset om det skyldes lav indkomst i arbejdslivet eller andre 
forhold.  

Kapitlet fokuserer på, hvordan skatter og indkomstoverførs-
ler påvirker tilbagetrækningsmønstret. Det analyseres, 
hvordan samspillet er mellem de offentlige og private 
pensioner og påvirkningen herfra for den enkeltes tilbage-
trækningstidspunkt. I afsnit III.2 ses nærmere på incitamen-
terne i det offentlige tilbagetrækningssystem til at trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet. I afsnit III.3 undersøges, 
hvordan ældres økonomi er sammensat af bl.a. offentlige 
indkomstoverførsler og egen pensionsopsparing. Desuden 
beskrives fordelingen af pensionsformuen blandt de 59-
årige både før og efter, der er taget højde for offentlige 
pensioner og skattebetalinger. Afsnit III.4 indeholder en 
beskrivelse af tilbagetrækningsmønstret for personer i 60-
års alderen og for par. I afsnit III.5 præsenteres en ny til-
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bagetrækningsmodel, der belyser betydningen af økonomi-
ske incitamenter for sandsynligheden for at trække sig 
tilbage. Med udgangspunkt i den estimerede model frem-
skrives i afsnit III.6 seniorernes arbejdsudbud. I afsnit III.7 
beregnes virkningen af politiktiltag, der kan forbedre inci-
tamenterne i tilbagetrækningssystemet. Endelig indeholder 
afsnit III.8 en opsummering og politikanbefalinger.  
 
 
III.2 Økonomiske incitamenter i de offentlige 
tilbagetrækningsordninger 
 
I dette afsnit ses nærmere på de økonomiske incitamenter til 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der ses primært på 
incitamenter i forhold til de regler, der gælder, når skatte-
reformen i 2012 samt tilbagetrækningsaftalen i 2011 er fuldt 
indfaset. I afsnittet er der både en beskrivelse af reglerne og 
beregninger af, hvordan skatter og offentlige indkomsts-
overførsler til personer, der trækker sig tilbage fra arbejds-
markedet, påvirker incitamenterne til at trække sig tilbage.  
 
Tilbagetrækning finansieres i vid udstrækning af det offent-
lige i form af efterløn og folkepension. Samtidig sker der en 
subsidiering af pensionsopsparing igennem en lempeligere 
beskatning af afkast på pensionsformuer, idet beskatningen 
af afkast på pensionsopsparing er lavere end beskatningen 
af personlig kapitalindkomst. Det offentlige yder udover 
efterløn og folkepension også indkomststøtte i form af 
tilskud til f.eks. huslejebetaling og til egenbetaling af sund-
hedsydelser. De offentlige indkomstoverførsler til den 
enkelte afhænger af vedkommendes udbetalinger fra egen 
pensionsopsparing, formue og anden indkomst. 
 
Efterløn 
 
Efterlønnen er den offentlige ordning, der giver mulighed 
for den tidligste offentligt støttede tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet alene betinget af alder. Størrelsen af efter-
lønnen er uafhængig af partnerens indkomst og formue 
bortset fra pensionsformue, men afhænger af indkomsten fra 
eget arbejde. Det er muligt, mens man får efterløn, at opnå 
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indkomstafhængige tilskud herunder boligsikring, hvis 
husstanden opfylder betingelserne for at opnå tilskud.  
 
Reglerne for efterlønnen er blevet ændret over årene i 
retning af at gøre det mindre attraktivt at trække sig tilbage 
på efterløn, især for personer med egen pensionsopsparing. 
Det er sket ved at forkorte perioden med efterløn, at øge 
modregningen af egen pensionsopsparing i den udbetalte 
efterløn og at forlænge den krævede periode for indbetaling 
af efterlønsbidrag. Den seneste ændring har betydet, at 
personer født fra 1956 og frem får modregnet pensions-
tilsagn fra både private og arbejdsmarkedsorganiserede 
pensionsordninger i den udbetalte efterløn i hele efterløns-
perioden, uanset om de udbetales eller ej. Samtidig forkor-
tes perioden, hvor der udbetales efterløn, gradvist fra fem til 
tre år, jf. boks III.1.1 
 
Et medlem af efterlønsordningen, der vælger at fortsætte på 
arbejdsmarkedet efter efterlønsalderen, går glip af efterløn, 
men får til gengæld en skattefri præmie for hvert kvartal 
efterlønnen udskydes. Hver gang en efterlønsberettiget 
person har arbejdet 481 timer, har vedkommende optjent en 
præmieportion på 12.496 kr. Den skattefrie præmie kom-
penserer dog kun delvist for den mistede efterløn.  
 

 

1) Efterlønsordningen er dog fortsat en attraktiv ordning. Det 
skyldes, at for personer, der fortsætter i beskæftigelse frem til 
pensionsalderen, vil efterlønspræmien være højere end det ind-
betalte efterlønsbidrag, da efterlønsbidraget er fradragsberettiget. 
Samtidig giver medlemskab af efterlønsordningen ret til et senior-
job for personer, som har mindre end fem år til folkepensionsal-
deren, og der har mistet dagpengeretten. 
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Boks III.1 Fremtidige efterlønsregler 

Når ændringerne i efterlønsordningen er helt indfaset, hvilket vil gælde for perso-
ner født fra 1. juli 1959 og senere, kan berettigede personer modtage efterløn i tre 
år.  
 
Efterlønnen svarer til den maksimale dagpengesats, hvis modtageren ikke har en 
pensionsopsparing. Som hovedregel sker der modregning af alle egne fradrags-
berettigede pensionsordninger, uanset om de bliver udbetalt eller ej, og uanset om 
de er private eller arbejdsgiveradministrerede. Pensionsopsparing modregnes i 
efterlønnen med følgende satser:  
 

• 4 pct. af den opgjorte depotværdi umiddelbart før den tidligste efterløns-
alder fra private kapital- og ratepensioner og arbejdsmarkedsorganiserede 
kapitalpensioner 

• 64 pct. af det årlige forventede udbetalte beløb fra arbejdsmarkeds-
organiserede ratepensioner samt arbejdsmarkedsorganiserede og private 
livsvarige livrenter 

 
Der sker også modregning i efterlønnen af arbejdsindkomst: Det sker time for 
time fra første arbejdstime. Hvis timelønnen er under 213,19 kr., anvendes 213,19 
kr. som lønsats i modregningen for de første 35.161 kr. bruttoa). Ellers anvendes 
den faktiske timeløn. Modregning for arbejdsindtægter foretages, efter at der er 
sket modregning i efterlønnen af pensionsformuen. 
 
Der optjenes en skattefri præmie på 12.496 kr. for hvert kvartal, efterlønnen ud-
skydes og maksimalt 149.952 kr., hvilket er præmien, hvis efterlønnen udskydes i 
tre år. Hver gang en efterlønsberettiget person har arbejdet 481 timer, har ved-
kommende optjent ret til én præmieportion. Der kan højest optjenes 12 præmie-
portioner. 
 
Det er en betingelse for at modtage efterløn, at man har indbetalt efterlønsbidrag 
på 5.604 kr. om året i 30 år. 
 
Størrelsen af efterlønnen afhænger ikke af den øvrige husstands indkomst og 
husstandens samlede formue. 
 
a) Alle beløb er angivet i 2013-niveau. 
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Når en person vælger at være på arbejdsmarkedet frem for 
at modtage en offentlig indkomstoverførsel, vil vedkom-
mende både gå glip af en indkomstoverførsel fra staten og 
skulle betale skatter og afgifter af sin arbejdsindkomst. 
Dette påvirker incitamentet til at forlade arbejdsmarkedet. 
Et mål herfor er den såkaldte deltagelsesskat. Den udtryk-
ker, hvor meget det samlede skatte- og overførselssystem 
reducerer lønmodtagerens gevinst ved at være i arbejde. 
Beregningen tager højde for både den tabte indkomst-
overførsel ved beskæftigelse frem for tilbagetrækning, og 
den skat, der betales af arbejdsindkomst, når man fortsat er i 
beskæftigelse. 
 
De seneste ændringer i efterlønsreglerne har reduceret 
incitamentet til at trække sig tidligt tilbage fra arbejds-
markedet. De ændrede incitamenter kan illustreres ved at 
beregne, hvordan regelændringerne har påvirket deltagelses-
skatten. Beregninger illustrerer samtidig, hvordan en simpel 
beregning af deltagelsesskatten opgøres, jf. boks III.2.  
 
Under de eksisterende efterlønsregler, der gælder for årgang 
1939-55, vil en person, som opfylder 2-årsreglen, ikke blive 
modregnet i efterlønnen af pensionsopsparing, så længe 
udbetalingen ikke påbegyndes i efterlønsperioden.2 En 
person i disse årgange vil have en deltagelsesskat på 75,4 
pct., hvis vedkommende har en arbejdsindkomst på 300.000 
kr.3 De ændrede modregningsregler betyder, at personer 
født efter 1955 får mindre i efterløn, hvis de har en vis 
pensionsopsparing. Dette betyder, at de vil miste mindre 
ved at fortsætte med at arbejde, og de står dermed overfor 
en lavere deltagelsesskat. Eksempelvis vil en person født 
efter 1955 med samme potentielle arbejdsindkomst og et 
depot til ratepension på f.eks. 2 mio. kr. få sin efterløn 

 

2) En person, der udskyder tidspunktet for overgang til efterløn med 
to år fra den dato, personen kunne komme på efterløn, opfylder 2-
årsreglen. 

3) Personen skal betale 36,1 pct. i indkomstskat, 27,9 pct. i indirekte 
skatter, og den mistede efterløn minus den skattefri præmie svarer 
til 32,4 pct. af lønnen. Deltagelsesskatten opgøres dermed til 75,4 
= (36,1+27,9+32,4)/(1+0,279). 
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nedsat med 80.000 kr.4 Deltagelsesskatten er efter de nye 
regler 62,1 pct. og er dermed 13,3 pct.point lavere end 
under de gamle regler. Personer uden en pensionsopsparing 
har derimod fortsat have en deltagelsesskat på 75,4 pct. 
Personer med en pensionsformue har en lavere deltagelses-
skat, fordi vedkommende får en lavere efterløn, og derfor 
går de glip af en mindre offentlig ydelse, hvis de fortsætter 
med at arbejde end en person uden pensionsopsparing.  
 
I beregningerne i dette eksempel er kun medtaget efterløn 
og ikke andre offentlige ydelser. Eksempelvis kan nedgan-
gen i indkomsten ved overgangen til efterløn betyde, at en 
person bliver berettiget til boligsikring. Dette indgår ikke i 
beregningerne. Der er derudover kun set på, hvor meget 
mistede offentlige ydelser og skattebetaling et enkelt år 
påvirker deltagelsesskatten. I slutningen af afsnittet er 
beregnet deltagelsesskatter, hvor der er medtaget andre 
offentlige ydelser, og hvor virkningen på de offentlige 
indkomstoverførsler og skattebetalinger i hele den forvente-
de restlevetid efter tilbagetrækningen indgår i beregningen. 
 
 

 

4) Ændringerne i efterlønsreglerne, der blev vedtaget i 2011, 
indebærer, at de ændrede modregningsregler gælder for personer 
født fra 1956 og frem. Nedsættelsen af efterlønsperioden fra fem 
år til tre år sker successivt startende med, at personer født i 1956 
får nedsat perioden ½ år. Den er fuldt indfaset til tre år for perso-
ner født efter 1. juli 1959. 
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Boks III.2 Simpel deltagelsesskat og virkning af efterlønsreformen 

Deltagelsesskatten angiver, hvor meget skatte- og overførselssystemet reducerer 
lønmodtagerens gevinst ved at arbejde ét år ekstra i stedet for at modtage ind-
komstoverførsler. Deltagelsesskatten (t) er defineret som 

(1)                 i

id Btt
τ

τ
+

++=
1

        ,  

hvor td er den direkte gennemsnitsskattesats, dvs. den samlede direkte skatte-

betaling i forhold til arbejdsindkomst, iτ er den effektive indirekte skattesats, dvs. 
provenuet af moms og punktafgifter i forhold til det private forbrug målt i produ-
centpriser, og B angiver den overførselsindkomst efter skat, som lønmodtageren 
mister ved at forblive i beskæftigelse, opgjort i forhold til den potentielle løn. 
 
Virkning af efterlønsreform 
Under de efterlønsregler, der gælder for årgang 1939-55, vil en person, som op-
fylder 2-årsreglen, ikke blive modregnet i efterlønnen af pensionsopsparing, så 
længe udbetalingen ikke påbegyndes i efterlønsperioden. De ændrede mod-
regningsregler betyder, at en person med et depot til ratepension på f.eks. 2 mio. 
kr. vil blive modregnet med 80.000 kr. i efterlønnen. Ud fra ligning (1) er bereg-
net, at deltagelsesskatten falder fra 75,4 pct. til 62,1 pct. ved de nye regler, hvis 
lønmodtageren har en ratepension med et depot på 2 mio. kr. 
 
 

Tabel A Simpel deltagelsesskat 
 

 Indkomst 
før skat 

Indkomst-
skat (td) 

Indirekte 
skatter (τi)

Δdisp. over-
førsler (B)a) 

Deltagelses-
skat (t)b) 

 --  Kr.  -- ----------------------  Pct.  ---------------------- 

Løn 300.000 36,1 27,9 • • 

Efterlønspræmie 49.984 0,0 27,9 • • 

Gammel efterløn 208.260 29,3 27,9 32,4 75,4 

Ny efterløn 128.260 24,9 27,9 15,4 62,1 
 

a) B = (efterløn·(1-indkomstskat)-præmie)/løn. 

b) t = (36,1+27,9+32,4)/(1+0,279) hhv. (36,1+27,9+15,4)/(1+0,279), jf. ligning (1). 

Anm.: I beregningerne er ikke medtaget andre offentlige ydelser end efterlønnen, og der er kun 
set på virkningen i et enkelt år. Det er antaget, at personen har en ratepension med et depot 
på 2 mio. kr. 

Kilde: www.skat.dk og egne beregninger.  
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Folkepension og offentlige ydelser til pensionister 
 
Man kan som udgangspunkt få folkepension, når man fylder 
65 år. Folkepensionsalderen bliver fra 2019-22 gradvist sat 
op fra 65 år til 67 år, og fra 2030 bliver den sat op i takt 
med den forventede stigning i levetiden. Folkepensionen 
består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Folkepensio-
nens grundbeløb, som er på 69.648 kr., nedsættes kun, hvis 
pensionisten har en arbejdsindtægt, der overskrider 295.900 
kr. (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag). Anden indtægt, 
herunder udbetaling fra løbende pensioner, modregnes ikke 
i folkepensionens grundbeløb, jf. boks III.3. 
 
Folkepensionens grundbeløb kan suppleres med et pensi-
onstillæg, hvis størrelse er afhængig af husstands-
indkomsten i form af udbetalinger fra pensionsordninger og 
anden indkomst. Det maksimale pensionstillæg er 72.336 
kr. for enlige og 34.968 kr. for samlevende. Der sker ikke 
modregning for de første 65.300 kr. for enlige og 131.000 
kr. for samlevende, hvor begge er pensionister, men derefter 
fradrages 32 pct. af den supplerende indkomst. Det betyder, 
at den marginale effektive skat for en person, der betaler 
bundskat, gennemsnitlig kommuneskat og sundhedsbidrag 
på i alt 37,2 pct., bliver 57,3 pct. (0,32·(1-0,372)+0,372 
pct.).  
 
Ud over grundbeløb og pensionstillæg består den offentlige 
pension af en supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og 
personlige tillæg. Ældrechecken er på 15.900 kr. Beløbet 
bortfalder, hvis egen og evt. ægtefælles/samlevers likvide 
formue overstiger 78.900 kr. Herudover er beløbet ind-
komstafhængigt. Ved en indkomst på 18.800 kr. oveni 
pensionen sker der en modregning i ydelsen. Den supple-
rende engangsydelse er fuldt aftrappet ved en indkomst på 
65.300 kr. for enlige og 131.000 kr. for par. Det er den 
indkomst, hvor aftrapningen af pensionstillægget begynder. 
Reglerne indebærer en implicit skat på 5,5 pct., der skal 
lægges oven i en marginal skat på 37,2 pct. for en pensionist 
med en samlet indkomst på mellem 140.000 kr. og 205.000 
kr.  

Folkepensionens 
grundbeløb er 
uafhængig af 
opsparet pension 

Pensionstillægget 
afhænger af anden 
indkomst 

Ældrecheck til 
personer med lav 
indkomst 
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Boligformuen indgår ikke i beregningen af ældrechecken. 
Derfor kan boligejere modtage ældrecheck, selvom de har 
en formue i form af en bolig. I 2010 modtog 36 pct. af 
pensionisterne en ældrecheck, jf. tabel III.1. Blandt gruppen 
af pensionister med en nettoformue under formuegrænsen 
modtog 53 pct. en ældrecheck, men den resterende del af 
pensionisterne med ingen eller kun en lille formue havde for 
høj en løbende indkomst til at modtage ældrecheck. Blandt 
pensionister med en nettoformue mellem ¾ mio. kr. og 1½ 
mio. kr. modtog 29 pct. ældrecheck og blandt pensionister 
med en formue over 1½ mio. kr. modtog 16 pct. ældre-
check. Når dette er muligt, er det fordi, boligformen ikke 
medregnes i formuereguleringen af ældrechecken. Hvis en 
boligejer sælger sin bolig og placerer overskuddet i finan-
sielle aktiver, vil der ske modregning af likvid formue, og 
afkast af finansielle aktiver vil indgå i indkomstgrundlaget 
for beregningen af ældrechecken. Hvis boligformue og 
lejeværdi af egen bolig indgik i beregningsgrundlaget for 
ældrechecken, ville støtten være uafhængig af, om formuen 
var placeret i finansielle aktiver eller i en ejerbolig.  
 
 

Tabel III.1 Nettoformue og pensionstilskud, 2010 
 Pensions-

tillæg 
Ældre-
check 

Pensio-
nisterb) 

Pct. af pensionister  - Antal - 

Under 74.100 kr.a) 95 53 278.394 

74.100-749.000 kr. 91 34 257.356 

750.000-1.500.000 kr. 87 29 138.078 

Over 1.500.000 kr.  73 16 151.753 

I alt 88 36 825.581 
a) I 2010 var grænsen en likvid formue på 74.100 kr. for at modtage 

ældrecheck.  

b) Pensionister er her afgrænset til personer, der får folkepensionens
fulde grundbeløb. 

Anm.: Nettoformuen er eksklusive pensionsformue og kontant-
beholdning, men inklusiv værdi af egen formue. Personerne
modtager hel eller delvis pensionstillæg eller ældrecheck. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks III.3 Folkepension og tillægsydelser i 2013 

Folkepensionens grundbeløb: Alle danske statsborgere får folkepensionens 
grundbeløb, når de fylder 65 år. Personer, som har boet mindre end 40 år af deres 
liv efter de fyldte 18 år i Danmark, får en brøkpension. Grundbeløbet er på 69.648 
kr. og nedsættes, hvis pensionisten har arbejdsindtægter over 295.900 kr. ekskl. 
arbejdsmarkedsbidrag. Overstiger indtægten dette beløb, nedsættes grundbeløbet 
med 30 pct. af det overstigende beløb. 
 
Opsat pension: Hvis en person udskyder udbetalingen af folkepensionen, vil ved-
kommende få forhøjet pensionen med et tillæg. Tillægget opgøres som forholdet 
mellem det antal måneder, pensionen har været opsat, og den gennemsnitlige rest-
levetid for personer med den alder, som borgeren har ved pensioneringen. Det vil 
sige, hvis man har udskudt pensioneringen med 1 år, og restlevetiden er 17 år for 
66-årige, så forhøjes pensionen 5,9 pct. Det er et krav, at man arbejder mindst 1.000 
timer om året i den tid, hvor pensionen opsættes, hvilket svarer til 19 timer om ugen 
i gennemsnit. Der sker ikke en forrentning af det opsatte beløb. 
 
Pensionstillæg: Udover grundbeløbet er der mulighed for at modtage et indkomst-
afhængigt pensionstillæg, der maksimalt kan udgøre 72.336 kr. for enlige og 34.968 
kr. for gifte eller samlevende pr. person. Tillægget nedsættes, når andre indtægter 
overstiger 65.300 kr. for enlige og 131.000 kr. for ægtepar. Tillægget nedsættes for 
enlige/gifte/samlevende med 32 pct., for reelt enlige med 30,9 pct. og for gif-
te/samlevende, hvor begge er pensionister, med 16 pct. af det overstigende beløb. 
Tillægget falder helt bort, når en reelt enlig har en supplerende indtægt på 299.300 
kr., og ægtepar har en supplerende indtægt på 349.500 kr., hvor begge er pensioni-
ster. For en pensionist, der er gift/samlevende med en person, der ikke modtager 
social pension, fradrages halvdelen af ægtefællens/samleverens indtægter op til 
204.300 kr. før modregningen. Indtægter derover indgår fuldt ud i beregningen. 
 
Ældrecheck, personlige tillæg og helbredstillæg: Størrelsen af disse ydelser be-
stemmes ud fra den personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver sat ned med 
én for hver gang, indtægten overstiger fradragsbeløbet på 18.800 kr. med 465 kr. for 
enlige og med 938 kr. for gifte/samlevende. Den personlige tillægsprocent er 0, når 
indtægterne udover den offentlige pension overstiger 65.300 kr. for enlige og 
131.900 kr. for ægtepar. Man kan ikke få supplerende pensionsydelse og sundheds-
ydelse, hvis den likvide formue er over 78.900 kr., grænsen er den samme for enlige 
og ægtepar. Personlige tillæg kan gives til pensionister i særligt vanskelige økono-
miske situationer. Der står ikke noget i loven om, hvilke typer af udgifter de dæk-
ker, men det kan f.eks. være flytteudgifter. Helbredstillæg er et bidrag til pensioni-
stens egenbetaling af sundhedsydelser som f.eks. medicin og fysioterapi. Tillægget 
er på 85 pct. af udgiften, når den personlige tillægsprocent er 100. 
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Boks III.3 Folkepension og tillægsydelser i 2013, fortsat 

Varmetillæg kan ydes til pensionister, hvis den personlige tillægsprocent er stør-
re end nul. Formuen har ingen betydning. Egenbetaling er for enlige pensionister 
4.600 kr. årligt og for gifte/samlevende 6.900 kr. Den højeste varmeudgift, der 
kan udbetales varmetillæg til, er 23.900 kr. Varmetillægget beregnes af den del af 
varmeudgiften, der ligger mellem egenbetaling og maksimum for varmeudgiften. 
Varmetillæggets andel af varmeudgiften er faldende med størrelsen af varmeud-
giften. Man kan højst få 11.004 kr. pr. år som enlig og 9.276 kr. pr. år som gift 
eller samlevende. 
 
Boligydelse udgør som hovedregel 75 pct. af boligudgiften med et tillæg på 6.200 
kr. Herfra trækkes 22,5 pct. af den del af husstandsindkomsten, som overstiger 
146.600 kr. (indtægtsgrænsen). Modtageren skal altid selv betale et beløb svaren-
de til 11 pct. af husstandsindkomsten, dog mindst 15.500 kr. Hvis pensionisterne 
har formue (dog ikke boligformue) forhøjes indkomsten med et formuetillæg. 
Formuetillægget er 10 pct. for formuer mellem 771.900–1.543.900 kr. og 20 pct. 
for den del af formuen, der overstiger 1.543.900 kr. Boligydelsen afhænger også 
af boligens størrelse og husstandens sammensætning. En husstand kan maksimalt 
modtage 43.404 kr. i boligydelse. Hvis boligen er anvist af kommunen eller er en 
ældrebolig, er der ikke en grænse for tilskuddets størrelse. Ejere og andelshavere 
får boligydelse som lån. Hvis mindst en person er folkepensionist, beregnes bolig-
støtten efter regler for boligydelse.  
 
Boligsikring tildeles personer i den erhvervsaktive alder. Den er indkomstafhæn-
gig og udgør som hovedregel 60 pct. af boligudgiften. Herfra trækkes 18 pct. af 
den del af husstandsindkomsten, der overstiger 137.200 kr. For husstande uden 
børn kan boligsikringen som hovedregel højst udgøre 15 pct. af huslejen. Størrel-
sen af boligsikringen afhænger også af boligens størrelse og husstandens sam-
mensætning. Den årlige boligsikring kan højst være på 40.620 kr. 
 
Nedslag i ejendomsværdiskat gives til personer over 65 år. Nedslaget i den be-
regnede ejendomsværdiskat er på 4 promille af ejendomsværdien for ejendommen 
pr. 1. januar i indkomståret, det vil sige maksimalt 6.000 kr. for helårshuse og 
2.000 kr. for sommerhuse. Nedslaget nedsættes med 5 pct. af et indkomstgrundlag 
over 174.600 kr. for enlige og 268.600 kr. for ægtepar. Indkomstgrundlaget om-
fatter den personlige indkomst plus positiv nettokapitalindkomst plus aktieind-
komst (bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægte-
fæller). 
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Folkepensionister har endvidere mulighed for at få udbetalt 
helbredstillæg og personlige tillæg. Helbredstillægget 
anvendes som tilskud til egen betaling af medicin, tandlæge, 
fysioterapeut m.m. Størrelsen af den supplerende pensions-
ydelse og helbredstillægget bestemmes ud fra den person-
lige tillægsprocent. Personlige tillæg kan gives til pensioni-
ster i særligt vanskelige økonomiske situationer. Disse 
tilskud øger også den effektive skat, men hvor stor effekten 
er, afhænger af udgifternes størrelse.  
 
Folkepensionister kan få udbetalt boligydelse, hvis de 
opfylder betingelserne. Boligydelse kan ydes som tilskud til 
lejere og lån til ejere af ejerboliger og andelshavere i an-
delsboliger. Reglerne for boligydelse er forholdsvis kompli-
cerede, men boligydelse kan give et markant løft i pensioni-
sters indkomstforhold. Boligydelsen udgør som udgangs-
punkt 75 pct. af huslejens størrelse, men afhænger bl.a. også 
af boligens og familiens størrelse samt husstandsindkom-
sten. I gennemsnit udgør boligydelse ca. 27.000 kr. om året 
for en enlig pensionist, hvilket kan sammenlignes med, at 
den disponible indkomst for en enlig pensionist, der får 
udbetalt folkepensionens grundbeløb, maksimalt pensions-
tillæg og supplerende pensionsydelse, er ca. 127.000 kr. 
Den disponible indkomst øges dermed med godt 20 pct. 
Personer, der er yngre, kan få tilskud til huslejen i form af 
boligsikring. Reglerne for boligsikring er væsentlig mindre 
generøse end reglerne for boligydelse for personer med 
samme økonomiske forhold.  
 
Et eksempel kan illustrere, at reglerne for boligydelse er 
væsentligt mere generøse end reglerne for boligsikring. Et 
par i den erhvervsaktive alder, der har en årsindkomst før 
skat på 240.000 kr., vil få knap 10.000 kr. årligt i bolig-
sikring, hvis de har en årlig husleje på 55.000 kr., jf. figur 
III.1. Hvis begge derimod modtager folkepension med en 
tilsvarende årsindkomst, ville parret få 30.000 kr. i bolig-
ydelse. En enlig pensionist med en indkomst på 120.000 kr. 
kan med den samme husleje få en boligydelse på ca. 35.000 
kr., mens en enlig i den erhvervsaktive alder med samme 
indkomst ville få en boligsikring på ca. 9.000 kr. I de to 
eksempler er boligstøtten derfor henholdsvis ca. 20.000 kr. 

Helbredstillæg og 
personlige tillæg 
afhænger af 
udgifter 

Størrelsen af 
boligydelsen 
afhænger bl.a. af 
huslejens størrelse 

Boligstøtte til 
pensionister større 
end til 
erhvervsaktive 



  

 185

III.2 Økonomiske incitamenter i de offentlige tilbagetrækningsordninger

og 9.000 kr. lavere, hvis pensionister fik støtte efter reglerne 
for boligsikring i stedet for reglerne for boligydelse. 
 
 

Figur III.1 Boligstøtte med en årlig husleje på 55.000 kr. 
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Anm.: Den gennemsnitlige husleje for modtagere af boligydelse var 

55.000 kr. i 2009. Indkomsten er opgjort som husstandsindkomst. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
En højere husleje betyder også, at boligstøtten bliver større. 
Hvis huslejen er på 66.000 kr., vil boligydelsen være 38.600 
kr. pr. år, hvis begge er folkepensionister uden supplerende 
indkomst. En husleje på 66.000 kr. svarer til 75 pct. frakti-
len i fordelingen af huslejer, hvortil der er ydet boligydelse. 
Hvis boligstøtten bliver beregnet efter boligsikringsreglerne, 
vil den tilsvarende boligstøtte være 10.500 kr. pr. år. I dette 
tilfælde er støtten 28.000 kr. lavere om året, hvis støtten 
blev tildelt efter reglerne for boligsikring i stedet for bolig-
ydelse.  
 
Det er muligt at udskyde tidspunktet for udbetaling af 
folkepension, hvis man fortsætter med at arbejde mindst 19 
timer om ugen.5 I 2014 nedsættes beskæftigelseskravet til 
14 timer om ugen. Når man udsætter tidspunktet for over-
gang til folkepension, forøges folkepensionens grundbeløb 
 

5) Ordningen med opsat pension blev indført i 2004. Beskæftigel-
seskravet for at få opsat pension er i flere omgange blevet sat ned. 

Boligydelsen højere 
ved højere husleje 

Få udskyder 
tilbagetrækningen 
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og pensionstillægget med en andel givet ved antallet af 
måneder, den er opsat, divideret med middellevetiden ved 
tilbagetrækningstidspunktet. En pensionist uden anden 
indtægt, der udskyder tilbagetrækningstidspunktet, kan 
således forvente i gennemsnit at få den samme pension set 
over hele pensionsperioden, som hvis personen havde 
trukket sig tilbage som 65-årig. Det var forventet, at regler-
ne om opsat pension ville føre til, at flere udskød tilbage-
trækningen sammenlignet med, hvorledes det var før 2004, 
hvor ordningen blev indført. Undersøgelser viser imidlertid, 
at det er meget få, der benytter sig af ordningen, jf. Amillion 
mfl. (2008) og Ejsing (2011). Sidstnævnte undersøgelse 
vurderer, at 60 pct. af personerne i folkepensionsalderen 
med en erhvervsindkomst over 200.000 kr. ikke har opsat 
deres pension. Undersøgelsen fra SFI viser samtidig, at 
sandsynligheden for at trække sig som 65-årig var 1½ - 2 
pct. lavere blandt 65-årige i de to år efter, at ordningen var 
blevet indført. Det fremgår ikke af undersøgelserne, hvorfor 
så få benytter sig af ordningen, men det kan skyldes, at der 
mangler viden om ordningen hos potentielle modtagere. 
 
Hvis den opsatte pension skulle beregnes aktuarmæssigt 
korrekt, så skulle pensionen ikke kun forhøjes med dødelig-
heden i den udskudte periode, men også med forrentningen 
af den ikke udbetalte pension. 
 
Ved beregningen af de indkomstafhængige indkomst-
overførsler til pensionister indgår også partnerens indkomst. 
Pensionstillægget, ældrechecken samt boligstøtten afhænger 
således af partnerens indkomst og formue. Efterlønnen og 
folkepensionens grundbeløb er derimod uafhængig af 
partnerens økonomiske situation. 
 
Samlede deltagelsesskatter 
 
I det foregående er det blevet illustreret ved regne-
eksempler, hvordan reglerne for de enkelte indkomst-
overførsler påvirker de økonomiske incitamenter for tilba-
getrækning. I det følgende foretages beregninger af, hvor 
meget den forventede indkomst i hele tilbagetræknings-
perioden ændres ved at udskyde tilbagetrækningen et år. 
Eksempelvis tager beregningerne højde for, at når en person 

Udskudt pension 
forrentes ikke 

Tillæg, ældrecheck 
og boligstøtte 
afhænger af 
partners indkomst  

Påvirkning af 
indkomsten i hele 
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vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet yderligere et år, vil 
vedkommende få et højere årligt beløb fra en eventuel 
privat livrente, hvilket kan resultere i et lavere pensions-
tillæg og en lavere boligydelse resten af livet. For at bereg-
ne ændringerne i den forventede indkomst beregnes den 
effektive formue, der er udtryk for de forventede forbrugs-
muligheder fra tilbagetrækningstidspunktet og resten af 
livet. I boks III.4 er redegjort for, hvordan den effektive 
formue og deltagelsesskatterne er beregnet. 
 
Deltagelsesskattens størrelse er i det følgende beregnet for 
at vurdere, hvor meget tilbagetrækningsordningerne til-
skynder til tidlig tilbagetrækning afhænger af størrelse af 
egen pensionsordning, og om personen er ejer eller lejer. 
Deltagelsesskatten udtrykker, hvor meget skatte- og over-
førselssystemet reducerer gevinsten ved at være i arbejde. 
Beregningen tager højde for både den tabte indkomst-
overførsel (netto) ved at være beskæftiget og for den øgede 
skattebetaling fra arbejdsindkomsten. Det beløb, den enkelte 
går glip af, kan sættes i forhold til arbejdsindkomsten året 
før tilbagetrækningsbeslutningen, og dermed fås et udtryk 
for den implicitte skat, den enkelte står overfor, hvis tilba-
getrækningen udsættes. Hvis deltagelsesskatten er nul, er 
skatte- og overførelsessystemet neutral i forhold til tilbage-
trækningsbeslutningen.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Når deltagelsesskatten er højere end beskatning af arbejds-
indkomsten, så virker tilbagetrækningssystemet forvridende på 
deltagelsesbeslutningen. 
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Boks III.4 Effektiv formue og samlet deltagelsesskat  

Den effektive formue udtrykker på et givet tidspunkt i livet det forventede forbrug 
resten af livet. Den opgøres eksempelvis på et tidspunkt, hvor tilbagetræknings-
beslutningen antages at blive truffet. Konkret opgøres den som summen af den 
initiale formue, som er boligformue og likvid formue samt den tilbagediskontere-
de værdi af de indkomster (private indkomster og offentlige indkomstoverførsler) 
efter skat, en person kan forvente at modtage resten af livet. Ved beregningen af 
de forventede indkomster er overlevelsessandsynligheden indregnet. Indkomster-
ne omfatter udbetalinger fra egen pensionsopsparing, arbejdsindkomst og ind-
komstoverførsler inklusive boligstøtte. Ved beregningen af størrelsen af de for-
ventede indkomstoverførsler er indregnet, at der sker modregning af anden ind-
komst. Når de fremtidige forventede indkomster skal beregnes, er det nødvendigt 
at gøre en række antagelser om den fremtidige udvikling.  
 
Grundlæggende antagelser: Det antages, at væksten er 1,50 pct., inflationen er 
1,75 pct., og alle aktiver forrentes med 4,75 pct. pr. år; dette gælder også afkast af 
ejerboliger.  
 
Skatter: Det er antaget, at indkomster beskattes efter reglerne, der er vedtaget 
senest i 2012. 
 
Indkomstoverførsler: I beregningerne indgår reglerne for efterløn- og folke-
pension, som de gælder for personer født 2. halvår 1959 eller senere. Disse årgan-
ge kan få efterløn i tre år og derefter folkepension. Reglerne fremgår af boks III.1 
og boks III.2.  
 
Pensionsopsparing: I beregningerne indgår tre typer af pensionsopsparing: Kapi-
talpension, ratepension og livrente. Rate- og kapitalpension er rene opsparings-
ordninger uden forsikringselementer. Livrenten modelleres som en forsikrings-
ordning. Udbetalingerne fra livrenter er livsvarige og antages at starte, når perso-
nen trækker sig tilbage. Depotet for livrenten tilskrives med renten efter skat, og 
overlevelsessandsynligheden indregnes i beregningen af den årlige udbetaling. 
Kapitalpensionen er et individuelt depot, der tilskrives med renten efter skat, og 
antages udbetalt, når personen bliver folkepensionist. Ratepensionen er ligeledes 
et individuelt depot, der tilskrives med renten efter skat og antages udbetalt over ti 
år fra pensionsalderen.  
 
Husleje: I beregningerne er antaget, at huslejen svarer til den gennemsnitlige 
husleje for pensionister, hvortil der gives boligydelse. Konkret antages det, at 
huslejen er 45.000 kr. (2009-niveau). 
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Boks III.4  Effektiv formue og samlet deltagelsesskat, fortsat 

Andre indkomster: Den finansielle formue og boligformuen indgår med den 
initiale værdi. 
  
Mistede offentlige indkomstoverførsler: EOY er den effektive værdi af offent-
lige ydelser, når der er taget højde for modregningen af udbetalinger fra egen 
pensionsopsparing. EOY er summen af de indkomster fra offentlige pensioner og 
andre overførsler en person kan forvente at modtage ved alderen a og resten af 
livet, r er den reale diskonteringsrate, og Sa er overlevelsessandsynligheden ved 
alderen a. Derved bliver pension, der ligger langt ude i fremtiden diskonteret 
kraftigere, fordi sandsynligheden for at få indkomsten er lavere. 
 
Ændringen i den effektive værdi af offentlige indkomstoverførsler af at udskyde 
tilbagetrækningen ét år kan beregnes som: 
 
(1)                 aaaa CEOYrSEOYEOY −−+⋅=Δ ++ )]1/([][ 11  

 
∆EOY, er det gennemsnitlige tab af offentlige ydelser (netto), og Ca er eventuelt 
bidrag til offentlige tilbagetrækningsordninger (konkret efterlønsbidraget). 
 
Idet nettotabet opgjort som andel af arbejdsindkomsten (W) defineres som: 
 
(2)                 WEOYT /Δ=  
 
kan deltagelsesskatten opgøres som: 

(3)                 i

id Ttt
τ

τ
+

++=
1

        , 

 
hvor td er den direkte gennemsnitsskattesats, dvs. den samlede direkte skatte-

betaling i forhold til arbejdsindkomst, og iτ er den effektive indirekte skattesats, 
dvs. provenuet af moms og punktafgifter i forhold til det private forbrug målt i 
producentpriser. 
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Det overordnede billede af de beregnede deltagelsesskatter 
er, at deltagelsesskatten altid er højere end indkomstskatten 
og de indirekte skatter, som er 53,4 pct. for personer med en 
indkomst på 300.000 kr. og 59,0 pct. for personer med en 
indkomst på 600.000 kr., jf. tabel III.2. Det skyldes, at delta-
gelsesskatterne også omfatter mistede offentlige ydelser. 
Deltagelsesskatterne er især høje for lave indkomster, og de 
er høje i efterlønsalderen for efterlønsberettigede, hvilket 
skyldes, at efterlønsydelsen er højere end folkepension, og at 
kompensationen for at udskyde tilbagetrækningen er mindre 
ved efterløn end folkepension. Forskel i deltagelsesskatter er 
udtryk for forskel i de økonomiske incitamenter. Deltagelses-
skatterne kan anvendes til at undersøge betydningen af 
indretningen af de offentlige tilbagetrækningsordninger for 
incitamenterne til tilbagetrækning. Først ses på deltagelses-
skatter for enlige og dernæst for par. 
 
Når forskellige tilbagetrækningsordningers påvirkninger af 
incitamenter til tilbagetrækning skal vurderes, gøres det ved 
at se på forskelle i deltagelsesskatten. Eksempelvis, hvis man 
ønsker at undersøge betydningen af boligydelse for incita-
mentet til tilbagetrækning, kan deltagelsesskatten sammen-
lignes for to personer, der har samme indkomst og pensions-
formue, og som kun adskiller sig fra hinanden ved, at den ene 
er lejer, og den anden er ejer. Der er en række forhold, der er 
vigtige for størrelsen af deltagelsesskatten. I det følgende 
illustrerer beregningerne, at størrelsen af de offentlige ydel-
ser, egen pensionsopsparing og boligforholdene har betyd-
ning for deltagelsesskattens størrelse.  
 
I tabel III.2 ses, at en beskæftiget med en ejerbolig uden en 
pensionsordning, der vælger ikke at trække sig tilbage på 
efterløn det første mulige år, vil opleve en deltagelsesskat på 
76 pct., hvis den årlige arbejdsindkomst inden tilbagetræk-
ning var 300.000 kr. og 71 pct., hvis arbejdsindkomsten var 
600.000 kr. (se 2. blok i tabel III.2). Den tabte indkomstover-
førsel (netto) er sammensat af et års tabt efterløn, der delvist 
opvejes af den skattefrie præmie. Skatten af arbejdsindkomst 
udgør 53,4 pct. ved en indkomst på 300.000 kr. og 59,0 pct. 
ved en indkomst på 600.000 kr. Bidraget fra den tabte efter-
løn eksklusive efterlønspræmien er derfor henholdsvis 23 
pct.point og 12 pct.point. 

Deltagelsesskat høj 
for lavtlønnede og i 
efterlønsalderen 
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virkning 
 

Deltagelsesskatten 
større for efterløn 
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Tabel III.2 Deltagelsesskat for enlige ved tilbagetrækning  
  Lønniveau 

 Alder 300.000 kr. 600.000 kr. 

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

64 år 53 59 

65 år 53 59 

66 år 53 59 

67 år 60 62 

Ingen pensionsopsparing, 
ejer, ikke-efterlønsberettiget

68 år 60 62 
    

64 år 76 71 

65 år 74 70 

66 år 73 69 

67 år 60 63 

Ingen pensionsopsparing, 
ejer, efterlønsberettiget 

68 år 60 63 
    

64 år 78 71 

65 år 76 71 

66 år 75 70 

67 år 68 67 

Ingen pensionsopsparing, 
lejer, efterlønsberettiget 

68 år 70 68 
    

64 år 70 68 

65 år 68 67 

66 år 67 67 

67 år 60 64 

Livrente 1.600.000 kr., 
ejer, efterlønsberettiget 

68 år 60 64 
  

  

64 år 75 72 

65 år 74 71 

66 år 73 70 

67 år 74 71 

Livrente 1.600.000 kr., 
lejer, efterlønsberettiget 

68 år 74 71 

Almindelig skattekile  53,4 59,0 
Anm.: Den gennemsnitlige skat ved en arbejdsindkomst på 300.000 kr. er 40,4 pct. og ved en arbejds-

indkomst på 600.000 kr. er den 47,4 pct. De indirekte skatter er hhv. 27,9 pct. og 30,0 pct.   

Kilde: Egne beregninger. 
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Deltagelsesskatten falder for en efterlønsberettiget, når den 
beskæftigede person når folkepensionsalderen. Det skyldes, 
dels at folkepensionen er lavere end efterlønnen, dels at der er 
mulighed for opsat pension, hvilket betyder, at en betydelig del 
af gevinsten ved at udsætte pensioneringen tilfalder pensioni-
sten. Det er alene forrentningen af den sparede pension, der 
ikke tilfalder pensionisten. Når deltagelsesskatten er højere end 
skatten af arbejdsindkomst i pensionsalderen, skyldes det, at 
ældrechecken ikke bliver opsat. 
 
En del af den offentlige støtte til personer, der har trukket sig 
tilbage, sker i form af boligstøtte. Det betyder, at deltagelses-
skatten er højere for lejere end for boligejere. Forskellen er 
noget mindre for efterlønsmodtagere end for pensionister. Det 
skyldes både, at efterlønsydelsen er højere end folkepensionen, 
og at reglerne for boligydelse er mere generøse end reglerne 
for boligsikring. Konkret er deltagelsesskatten for efterløns-
modtagere uden en pensionsopsparing i det beregnede eksem-
pel kun 2 pct.point højere for lejere end ejere (se 2. og 3. blok i 
tabel III.2). For folkepensionister er forskellen 8 pct.point 
mellem lejere og ejere.  

 
Efterlønsmodtagere med en pensionsopsparing har en lavere 
deltagelsesskat end efterlønsmodtagere uden en pensions-
opsparing, jf. figur III.2. Det skyldes, at personer med en 
pensionsopsparing modtager mindre i efterløn end personer 
uden en pensionsopsparing, fordi der sker en modregning i 
efterlønnen af pensionsopsparing, samtidig med at den skatte-
frie præmie er ens for alle, der er berettiget til efterløn. 
 
Derimod har folkepensionister med en relativt stor pensions-
opsparing i form af en livrente, måske lidt overraskende, en 
højere deltagelsesskat end folkepensionister uden egen pensi-
onsopsparing. Eksempelvis har en person uden pensionsopspa-
ring som 67-årig en deltagelsesskat på 60 pct., mens en person 
med en pensionsopsparing på 3,2 mio. kr. som 67-årig en 
deltagelsesskat på 64 pct., se figur III.2. Det skyldes, at når 
udbetalingen fra en pensionsopsparing udskydes et år, så stiger 
det årlige udbetalte beløb fra livrenten. Derfor vil modregnin-
gen i den offentlige pension af livrenten blive højere, og 
dermed går personer med en livrente glip af en større del af 
folkepensionen end personer uden en livrente.  

Opsat pension en 
gevinst 

Boligydelse øger 
deltagelsesskatten 
mærkbart 

Pensionsopsparing 
mindsker 
deltagelsesskatten 
ved efterløn … 

…men øger 
deltagelsesskatten 
for folkepension 
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III.2 Økonomiske incitamenter i de offentlige tilbagetrækningsordninger

Figur III.2 Deltagelsesskatten for efterlønsberettigede 
med en årsindkomst på 300.000 kr. og en 
ejerbolig 

68 år67 år66 år65 år64 år

80

75

70

65

60

55

50

Pct.

Ingen pensionsopsparing
Livrente 1,6 mio. kr.
Livrente 3,2 mio. kr.
Direkte og indirekte skat

 
Anm.: Deltagerskatten for f.eks. 64 år angiver, hvor meget en person 

mister i offentlig ydelse og skal betale i skat ved at udskyde
tilbagetrækningen et år. 

Kilde: Tabel III.2. 

 
 
Når en person udskyder tidspunktet for at forlade arbejdsmarke-
det og modtagelse af folkepension, så forhøjes folkepensionen 
som nævnt med restlevetiden. Det betyder, at deltagelsesskatten 
kun er lidt højere for en 68-årig end for en 67-årig. Forskellen 
skyldes, at der ikke sker en forrentning af den opsatte pension. 
 
Beregningerne i det foregående dækker udelukkende enlige. 
Den offentlige pension og boligstøtte bestemmes af husstandens 
indkomst, og derfor vil den offentlige pension og boligstøtten 
afhænge af partnerens indkomst. Hvis partneren har en relativ 
høj indkomst, vil pensionstillæg og boligstøtten blive tilsvarende 
lavere. Dette giver incitamenter til at forlade arbejdsmarkedet, 
hvis ens partner f.eks. er folkepensionist. Deltagelsesskatten for 
parret under ét er ved 67 år 69 pct., hvis partneren er folkepensi-
onist, mens den er 56 pct., hvis partneren er i beskæftigelse med 
en årsindkomst på 300.000 kr., jf. tabel III.3 (1. og 2. blok). 
Deltagelsesskatten er beregnet for par, fordi der ses på hus-
standens samlede skattebetaling og mistede indkomstover-
førsler. Det samme mistede beløb i indkomstoverførsel vil 
derfor udgøre en relativt mindre andel for et par. 

Udskydelse af 
pension betyder kun 
lidt 
 

Incitament til at 
forlade 
arbejdsmarkedet 
sammen med 
partneren 
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Tabel III.3  Deltagelsesskat for efterlønsberettigede par ved tilbagetrækning 
 

  Lønniveau 

 Alder 300.000 kr. 600.000 kr. 

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

64 år 76 71 

65 år 75 71 

66 år 73 70 

67 år 69 67 

Ingen pensions-
opsparing, lejer, 
partner folke-
pensionist 

68 år 68 67 

64 år 65 65 

65 år 64 65 

66 år 63 64 

67 år 56 61 

Ingen pensions-
opsparing, lejer, 
partner i job 

68 år 56 61 

Skattekile  40,4 47,4 
 
 

Anm.: Den gennemsnitlige skat ved en arbejdsindkomst på 300.000 kr. er 33,6 pct. og ved en arbejds-
indkomst på 600.000 kr. er den 40,3 pct. De indirekte skatter er henholdsvis 27,9 pct. og 30,0 
pct. 

 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Den største forvridning i tilbagetrækningssystemet findes 
blandt modtagere af efterløn, og her er det personer uden en 
pensionsopsparing, der har den største deltagelsesskat. 
Ordningen med opsat pension betyder, at der kun er en 
begrænset forvridning af folkepensionen. Forvridningen 
stammer alene fra, at den opsatte pension ikke forrentes. 
Der er incitamenter til at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet, hvis ens partner er gået på folkepension på grund 
af modregningen i pensionstillæg og boligydelse af partne-
rens indkomster. Boligydelsen giver et bidrag til deltagel-
sesskatten og dermed forvridningen i tilbagetræknings-
beslutningen. Deltagelsesskatterne er højere for personer 
med en pensionsopsparing, hvilket skyldes, at de indkomst-
afhængige ydelser bliver lavere, fordi den private pensions-
opsparing stiger, når tilbagetrækningstidspunktet udskydes. 

Opsummering 
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III.3 Ældres økonomi 
 
I dette afsnit beskrives indkomstforholdene for alders-
pensionister. Gennemgangen viser, at de offentlige pensio-
ner er hovedindtægtskilden for nuværende pensionister, og 
at udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne endnu kun i 
begrænset omfang har ændret dette. Afsnittet indeholder 
også en opgørelse af pensionsformuerne for personer, der 
blev 59 år i 2001 (født i 1942). Opgørelsen viser, at pensi-
onsformuerne er meget skævt fordelt, men når der tages 
højde for de offentlige pensioner, den enkelte kan forvente 
at få udbetalt, og anden formue, så er forbrugsmulighederne 
væsentlig mere lige fordelt, end hvad fordelingen af pensi-
onsformuerne indikerer. 
 
Der er sket en betydelig stigning i andelen af personer, der 
har egen pensionsopsparing, efter at arbejdsmarkeds-
pensionerne er blevet udbredt til hele det overenskomst-
dækkede arbejdsmarked. Udbygningen af pensions-
ordninger på de store LO/DA-områder, der tidligere ikke 
var dækket, startede meget langsomt med en indbetaling fra 
lønmodtagere og arbejdsgivere på ca. 1½ pct. af lønnen i 
begyndelsen af 1990’erne, og er siden successivt blevet 
forhøjet. Pensionsindbetalingerne udgør nu minimum 10 
pct. af lønnen. Det tager omkring 40 år, før virkningen af 
udbygningen af arbejdsmarkedspensioner helt er afspejlet i 
pensionsformuernes størrelse. Der ses i afsnittet nærmere 
på, hvor stor en betydning udvidelsen af bl.a. arbejds-
markedspensionerne har for indkomstforholdene for de 
nuværende alderspensionister. 
 
Fremadrettet vil egen pensionsopsparing i større omfang 
bidrage til finansieringen af pensionisttilværelsen. En højere 
privat pensionsopsparing betyder dog, at den enkelte får en 
lavere offentlig pension, fordi der sker modregning i pensi-
onstillæg og andre indtægtsafhængige offentlige ydelser. En 
sammenligning af størrelsen og fordelingen af de opsparede 
private pensionsformuer med størrelsen og fordelingen af de 
offentlige pensionsydelser giver et indblik i, hvordan ind-
komstfordelingen bliver blandt fremtidens pensionister. 
 
 

Indkomster og 
pensionsformuer 

Først om 40 år er 
arbejdsmarkeds-
pensioner fuldt 
indfaset 

I fremtiden vil egen 
pensionsformue 
betyde mere 
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Pensionisters indkomster 
 
I det følgende er først en sammenligning af alders-
pensionisters og erhvervsaktives indkomstfordeling, hvor 
analysen især er koncentreret om indkomstfordelingen for 
alderspensionister.  
 
Den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 
65 år svarer til knap 80 pct. af den disponible indkomst for 
personer i aldersgruppen 26-65 år, jf. tabel III.4. Sprednin-
gen i indkomsterne er mindre for personer over 65 år end 
for personer i aldersgruppen 26-65 år. Det skyldes først og 
fremmest, at der blandt pensionister er få med helt lave 
indkomster, idet folkepensionssystemet sikrer en vis mini-
mumsindkomst.  
 
 

Tabel III.4 Indkomstfordeling for udvalgte aldersgrup-
per, 2010 

 Disponibel
 indkomst 

Decilratio 
D8/D5 

Decilratio 
D5/D2 

 ----  Kr.  ----  

Over 65 år 167.000 1,28 1,23 

26-65 år 210.000  1,34 1,44 
Anm.: Decilration D8/D5 er forholdet mellem indkomsten for 80 pct. 

fraktilen og medianindkomsten. Decilration D5/D2 er forholdet 
mellem medianindkomsten og indkomsten for 20 pct. fraktilen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Alderspensionisters indtægter stammer primært fra ind-
komstoverførsler og egen pensionsopsparing. Stort set alle 
er berettiget til folkepension, hvilket lægger en bund under 
de laveste indkomster for alderspensionister, jf. afsnit III.2. 
Ud over offentlige indkomstoverførsler har en andel af 
alderspensionisterne egen pensionsopsparing og kapital-
indkomster. Modregningen i pensionstillægget ved egen 
indkomst bidrager til at begrænse spredningen i indkom-
sterne for alderspensionister, men begrænser samtidig også 
incitamentet til at spare op til egen pension.  

Lavere indkomst og 
mindre spredning 

Pension betyder 
mest 
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Alderspensionisternes indkomst består af folkepension, 
udbetalinger fra ATP, private pensioner, arbejdsmarkeds-
pensioner, tjenestemandspensioner, boligydelse, kapital-
indkomst og arbejdsindkomst. De offentlige indkomst-
overførsler er den primære indkomstkilde, og i gennemsnit 
svarer de til ca. ¾ af den disponible indkomst for alders-
pensionister, jf. sidste søjle i tabel III.5. I gennemsnit svarer 
udbetalinger fra egen pensionsopsparing inklusive tjeneste-
mandspension til ca. ¼ af den disponible indkomst.  
 
Der er dog en betydelig forskel på, hvor meget de offentlige 
indkomstoverførsler udgør af den enkelte pensionists ind-
komster. I de laveste indkomstdeciler udgør offentlige 
pensioner mellem 80 pct. og 90 pct. af bruttoindkomsten, 
mens de i de øverste indkomstdeciler udgør mellem 10 pct. 
og 40 pct. af bruttoindkomsten. I de øverste indkomstdeciler 
hidrører en væsentligt større andel af indkomsterne fra 
private pensioner og tjenestemandspensioner, men også løn 
og overskud af egen virksomhed udgør en større andel end 
for indkomster under medianen. 
 
Der ydes også øremærkede indkomstoverførsler til alders-
pensionister i form af boligydelse. Boligydelsen ydes især 
til pensionisterne i 4.-6. indkomstdecil. Boligydelsen øger 
den disponible indkomst, hvilket isoleret set får pensioni-
sten til at rykke op i indkomstfordelingen, men også uden 
boligydelsen ville disse personer ligge over de laveste 
indkomstdeciler. Størrelsen af boligydelsen afhænger både 
af indkomst og huslejens størrelse. Det ser således ud til, at 
pensionister med indkomster udover folkepensionen også 
har råd til at betale en højere husleje, som de delvis får 
kompenseret af en højere boligydelse. 
 

Folkepension er 
vigtig 
 

Bidraget fra 
offentlige pensioner 
begrænset for de 
højeste indkomster 

Boligydelse har 
størst betydning for 
middelindkomster  
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Pensionsformuer 
 
I det følgende beskrives pensionsformuerne, finansiel 
formue og boligformue for årgang 1942, da de var 59 år i 
2001. Pensionsformuerne omfatter samlet opsparing på 
pensionsordninger, hvor indbetalingerne er fradrags-
berettigede i skatten, og afkastet beskattes efter reglerne for 
pensionsafkastskat. Disse pensionsordninger omfatter 
livrenter, ratepensioner, ophørende livrenter, kapitalpensio-
ner og engangsydelser. Udover pensionsformuer kan alder-
domsforsørgelse fra private midler også ske ved brug af 
finansiel formue eller belåning af boligformue.  
 
Pensionsformuerne er opgjort for 59-årige, jf. boks III.5. 
Pensionsformuerne er meget ulige fordelt blandt de 59-årige 
både mellem mænd og kvinder og inden for kønnene. I 
gennemsnit havde de 59-årige kvinder i 2001 en pensions-
formue på ca. 0,5 mio. kr., mens mændene havde en gen-
nemsnitlig pensionsformue på godt 1,1 mio. kr., inklusive 
personer uden pensionsopsparing, jf. tabel III.6. Samtidig 
havde 50 pct. af kvinderne og 40 pct. af mændene ingen 
pensionsopsparing. I den modsatte ende af fordelingen 
havde mændene og kvinderne med de 10 pct. største pensi-
onsformuer i gennemsnit en pensionsopsparing på hen-
holdsvis ca. 7 mio. kr. og 3,3 mio. kr. 
 

Pensionsformuer 
omfatter 
fradragsberettiget 
opsparing 

Pensionsformuerne 
er ulige fordelt 
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Boks III.5 Statistik for pensionsformuer 

Der udarbejdes ikke løbende statistik over fordelingen af befolkningens pensions-
formuer, men pensionsselskaber, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter skal 
indberette oplysninger om alle 59-årige kunders pensionsrettigheder til Skat. Op-
lysningerne anvender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til at beregne 
modregningen i en eventuel udbetaling af efterlønnen. Oplysninger om de 59-
åriges pensionsrettigheder giver et godt indtryk af størrelsen af deres pensions-
formuer ved pensionering. Pensionsoplysningerne er indberettet som størrelsen af 
depotet for kapitalpensioner og ratepensioner, mens livrenter er indberettet som et 
tilsagn. Tilsagnene for livrenterne er omregnet til en depotværdi. 

 
 

Tabel III.6  Pensionsformuer for 59-årige i 2001 
 Decil 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gns. 

 -------------------------------------  1.000 kr.  ------------------------------ 

Kvinder   

Livrente 0 0 0 0 0 19 69 158 648 2.697 359 

Arb. rate 0 0 0 0 0 0 0 4 19 60 8 

Privat rate 0 0 0 0 0 0 3 18 54 130 21 

Kapital 0 0 0 0 0 29 104 235 331 442 114 

I alt 0 0 0 0 0 48 176 414 1.053 3.329  502 

Mænd         

Livrente 0 0 0 0 40 70 98 402 1.569 5.217 740 

Arb. rate 0 0 0 0 0 2 8 53 97 411 57 

Privat rate 0 0 0 0 2 8 43 146 183 513 89 

Kapital 0 0 0 1 66 157 329 490 522 870 244 

I alt 0 0 0 1 107 238 478 1.091 2.372 7.011 1.130 
Anm.: Decilindelingen er baseret på den samlede pensionsformue. 59-årige i 2001 er født i 1942. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Pensionsstyrelsen. 
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Personer med små pensionsformuer har sparet relativt 
meget op i kapitalpensioner, mens personer med relativt 
store pensionsformuer har sparet mest op i livrenter. Både 
private pensioner og arbejdsmarkedspensioner kan spares 
op som ratepensioner, livrenter og kapitalpension.7 Udbeta-
linger af kapitalpension indgår ikke i modregningen af 
pensionstillægget. Udbetalingerne fra ratepensioner og 
livrenter indgår i beregningen af bl.a. pensionstillæg og 
boligydelse. Personer med lave indkomster havde typisk 
pensionsindbetalinger, der holdt sig under grænsen for 
indbetalinger til kapitalpension, og derfor kunne de placere 
den største del af deres opsparing i en kapitalpension. 
 
De meget store variationer i pensionsformuerne skyldes 
især forskelle i beskæftigelsesomfanget og lønforskellene i 
de erhvervsaktive år. En stor del af personerne uden en 
pensionsformue har ikke haft en fast tilknytning til arbejds-
markedet. En fordeling af pensionsformuer efter uddannel-
sesgrupper viser, at ufaglærte har de laveste pensions-
formuer, mens personer med en lang videregående uddan-
nelse har de højeste pensionsformuer.8  
 
Pensionsformuerne for de 59-årige giver kun et delvist 
indtryk af, hvordan forbrugsmulighederne vil være i pensio-
nisttilværelsen. Et mere retvisende indtryk af forbrugsmu-
lighederne i pensionisttilværelsen fås, når også de indkom-
ster medtages, der kan forventes fra det offentlige i form af 
folkepension samt boligydelse. Disse forhold er medtaget 
ved beregningerne af de såkaldte effektive formuer, der er et 
udtryk for forbrugsmulighederne i pensionisttilværelsen, jf. 
boks III.4 i afsnit III.2. 
 
 
 
 

 

7) Der er grænser for, hvor store beløb der kan indbetales på de tre 
typer af pensionsordninger, hvis de skal være fradragsberettigede. 
I 2001 og før var der dog kun begrænsninger på indbetalingerne 
til kapitalpension.  

8) Det skal bemærkes, at tjenestemændenes tilsagn om pension ikke 
indgår som en del af den opgjorte pensionsformue. Det betyder, 
at forsørgelsen fra arbejdsmarkedspensioner er undervurderet. 

Kapitalpension en 
fordel for 
lavindkomst 

Erhvervskarriere 
vigtig for 
pensionsformuer 

Pensionsformuer 
kun en delvis 
belysning af 
forbrugs-
muligheder 
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Udover pensionsformuerne kan den enkelte også have 
sparet op i egen bolig eller finansielle aktiver. For årgang 
1942 er deres formue eksklusive pensionsformue primært 
placeret i boliger, mens den finansielle formue er negativ, 
hvilket kan skyldes, at de har gæld med sikkerhed i boligen, 
jf. tabel III.7. Ved sammenligningen skal det bemærkes, at 
opsparingen i pensionsformue først beskattes ved udbetaling 
modsat andre opsparingsformer. Hvis det antages, at pensi-
onsformuen i gennemsnit bliver beskattet med 33 pct., så er 
det alene personer med en formue i 10. decil, der har en 
pensionsformue, der er højere end anden formue.   
 
 

Tabel III.7 Formuer for 59-årige i 2001 
 Decil 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gns. 

 -------------------------------------  1.000 kr.  ------------------------------ 

Pensiona) 17 3 7 41 74 114 171 297 828 3.125 468 

Bolig 202 33 58 197 339 528 744 990 1.195 1.879 617 

Finansiel -505 -45 -40 -122 -151 -179 -176 -127 -90 207 -123 

I alt -286 -8 26 116 262 463 740 1.160 1.932 5.211 962 
a) Pensionsformuen er angivet efter skat. I beregningen af pensionsformuen efter skat er antaget,

at skattesatsen er 33 pct. 

Anm.: Decilfordelingen er foretaget ud fra formuen i alt. Finansiel formue omfatter indestående i 
pengeinstitut, obligationer og aktier i depot. 59-årige i 2001 er født i 1942. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Pensionsstyrelsen og registerdata. 

 

Ældre har 
betydelig 
boligformue  
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Der er væsentligt mindre ulighed i de effektive formuer og 
dermed de forventede levevilkår end i pensionsformuerne, 
jf. figur III.3. Det skyldes, at reglerne for offentlige pensi-
onsydelser indebærer, at alle får en relativ høj minimums-
pension. Supplerende indkomst, f.eks. i form af udbetalin-
ger af private pensioner, bliver modregnet i de indkomst-
afhængige offentlige pensioner, som beskrevet i afsnit III.2. 
Forskellen i effektive formuer i de nederste deciler, hvor der 
stort set ingen pensionsformuer er, skyldes især, at bolig-
ydelsen ikke kun afhænger af indkomsten, men også af 
størrelsen af huslejen.   

Figur III.3 Pensionsformuer og effektive formuer for 
beskæftigede 59-årige i 2001 

10987654321
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Effektiv formue

 
Anm.: Opdelingen af formuen på deciler er foretaget i forhold til de

effektive formuer. De effektive formuer er beregnet for tilbage-
trækning som 60-årig. 59-årige i 2001 er født i 1942. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Pensions-
styrelsen og registerdata. 

 

Pensionisterne har i gennemsnit en lavere indkomst og 
mindre spredning i indkomsterne end personer i den er-
hvervsaktive alder. Pensionisternes indkomst stammer 
hovedsageligt fra offentlige indkomstoverførsler.  Pensions-
formuerne umiddelbart før tilbagetrækningsalderen er 
meget skævt fordelt, og halvdelen af årgang 1942 havde 
ikke en pensionsopsparing, da de var 59 år. De forventede 
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forbrugsmuligheder i pensionsalderen, der afspejles i de 
effektive formuer, er dog meget mindre ulige fordelt. Dette 
skyldes indkomstreguleringen af store dele af de offentlige 
pensionsydelser. 
 

III.4 Tilbagetrækningsmønstret 
 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af tilbagetræknings-
mønstret for personer, der trækker sig tilbage fra arbejds-
markedet på grund af alder. Det giver indsigt i betydningen 
af økonomiske incitamenter at undersøge, om der er forskel-
le i tilbagetrækningsmønstret mellem årgange, som har 
været under forskellige tilbagetrækningsregler, og om der er 
forskelle i uddannelsesgruppernes tilbagetræknings-
tidspunkt. Derudover indeholder afsnittet en beskrivelse af 
tilbagetrækningen for personer i et parforhold.  
 
Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for personer, der 
trak sig i 2010, men var på arbejdsmarkedet, da de var 59 
år, var knap 63 år, jf. figur III.4. Set over perioden fra 
begyndelsen af 1980’erne til slutningen af 1990’erne faldt 
den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder med 2½ år. Fra 
slutningen af 1990’erne til 2010 er udviklingen vendt, og 
tilbagetrækningsalderen er steget med ¾ år. Udviklingen i 
tilbagetrækningstidspunktet er påvirket af forskellige for-
hold herunder konjunkturudviklingen og ændringer i tilba-
getrækningsordningerne, jf. Det Økonomiske Råd (2005). 
Det kraftige fald i tilbagetrækningsalderen efter 1980 er 
sammenfaldende med efterlønsordningens udbredelse. 
Faldet i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra 2005 
til 2007 er sammenfaldende med nedsættelsen af folke-
pensionsalderen fra 67 år til 65 år. 
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Figur III.4 Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 
for personer over 59 år i arbejdsstyrken 
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Anm.: Beregningen er foretaget for personer over 59 år på arbejdsmar-

kedet. Personer anses for tilbagetrukket, når de har modtaget 
efterløn eller offentlig pension i fire uger og har en arbejdsind-
komst under 90.000 kr. i 2001-lønniveau om året efter 1992. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-datasættet og regi-
sterdata fra Danmarks Statistik før 1992. 

 
 
Efterløns- og pensionssystemet blev omlagt i 1999. Folke-
pensionsalderen blev sat ned fra 67 år til 65 år, og reglerne 
for beregningen af efterlønsydelsen blev omlagt, jf. boks 
III.6. Før 1999 var der incitament til at udskyde overgangen 
til efterløn til man fyldte 63 år, fordi efterlønssatsen så ville 
være 100 pct. af dagpengesatsen i hele efterlønsperioden. 
Hvis en person overgik til efterløn inden det 63. år, var 
efterlønssatsen 100 pct. af dagpengesatsen de første to et 
halvt år og derefter 82 pct. frem til pensionsalderen. Efter 
1999 er der incitament til at fortsætte på arbejdsmarkedet, 
frem til man fylder 62 år, da man så undgår at blive mod-
regnet i efterlønnen af en opsparet arbejdsmarkedspension, 
og dagpengesatsen er 100 pct. i hele efterlønsperioden. Hvis 
en person stopper inden det fyldte 62. år, udbetaltes 91 pct. 
af dagpengesatsen frem til det 65. år. Virkningen af de to 
regelsæt for tilbagetrækningen kan illustreres ved at se på 
tilbagetrækningen for personer født i henholdsvis 1938 og 
1942. 
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Boks III.6 Efterlønnen før og efter 1999 

Før 1999 var man berettiget til efterløn, hvis man havde været medlem af en a-
kasse i 20 år ud af de sidste 25 år. Hvis man overgik til efterløn, før man fyldte 63 
år, modtog man 100 pct. af den maksimale dagpengesats i de første to et halvt år 
og 82 pct. frem til folkepensionsalderen på 67 år. Hvis overgangen til efterløn 
blev udskudt til 63 år, var efterlønnen 100 pct. af dagpengesatsen frem til pensi-
onsalderen. 
 
Reformen i 1999 indebar, at kravet om medlemskab af en a-kasse blev forøget til 
25 år ud af de sidste 30 år, og der blev indført et særskilt efterlønsbidrag. Ydel-
sesprofilen blev også ændret. Hvis man overgår til efterløn, før man fylder 62 år, 
er efterlønssatsen 91 pct. af dagpengesatsen, og der sker en modregning i den 
udbetalte efterløn af pensionsopsparing, uanset om den udbetales eller ej. Hvis 
man overgår til efterløn, når man fylder 62 år, er ydelsen 100 pct. af dagpengesat-
sen, og der sker kun en modregning i efterlønnen af pensionsopsparing, hvis den 
udbetales. Samtidigt blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år. Ved 
forsat beskæftigelse efter det fyldte 62. år opnås en skattefri præmie. Der optjenes 
en skattefri præmie på 12.496 kr. for hvert kvartal, efterlønnen udskydes og mak-
simalt 149.952 kr., hvilket er præmien, hvis efterlønnen udskydes i tre år. Hver 
gang en efterlønsberettiget person har arbejdet 481 timer, har vedkommende op-
tjent ret til én præmie portion på 12.496 kr.  

 
 
Da årgang 1938 fyldte 60 år i 1998 gik ca. 20 pct. på efter-
løn, hvorefter der igen er en stor stigning i tilbage-
trækningen ved 63 år og igen ved 67 år, hvor 35 pct. over-
gik til folkepension, jf. figur III.5. Betragtes årgang 1942, 
ses, at der igen er en stor stigning i tilbagetrækningen ved 
aldrene 60 år, 62 år og 65 år, hvor der efter reformen er stor 
tilskyndelse til tilbagetrækning. Det er således tydelige tegn 
på, at de økonomiske incitamenter påvirker den enkeltes 
tilbagetrækningstidspunkt.  
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Figur III.5   Afgangsraten til tilbagetrækning for udvalgte årgange  
                     
                             1938                                                              1942 
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Anm.: Afgangsraten er andel af årgangen på arbejdsmarkedet, der trækker sig ved en given alder. 

Beregningen er foretaget for personer, der var på arbejdsmarkedet som 59-årige. Personer anses 
for tilbagetrukket, når de har modtaget efterløn eller offentlig pension i fire uger og har en 
arbejdsindkomst under 90.000 kr. 2001-niveau om året. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-datasættet. 

 
 
Der er en betydelig forskel imellem forskellige uddannel-
sesgruppers aldersbetingede tilbagetrækning fra arbejds-
markedet, jf. figur III.6. Mønstret er, at jo længere uddan-
nelse en person har, jo senere vil vedkommende trække sig 
tilbage. Samtidig er der en klar tendens til, at kvinder træk-
ker sig tidligere tilbage end mænd for given uddannelses-
længde. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for 
ufaglærte kvinder og mænd er henholdsvis 61,6 år og 62,5 
år, altså en forskel på 0,8 år. For kvinder med en lang vide-
regående uddannelse er den gennemsnitlige tilbagetræk-
ningsalder 63,5 år, mens den for mænd er 64,0 år, hvilket er 
en forskel på kun 0,5 år. Kvinder med en lang videregående 
uddannelse trækker sig således i gennemsnit senere tilbage 
end ufaglærte mænd. Dette mønster kunne også tyde på, at 
de økonomiske incitamenter har betydning for tilbage-
trækningsalderen. Kvinder med en lang videregående ud-
dannelse har således en lavere deltagelsesskat end ufaglærte 
mænd som følge af deres højere løn. Det skyldes, at efter-
lønnen målt i forhold til lønnen er lavere for kvinder med en 
lang videregående uddannelse end for ufaglærte mænd.   
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Figur III.6 Samlet (akkumuleret) tilbagetrækningspro-
cent for årgang 1942 
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Anm.: Beregningen er foretaget for personer, der var på arbejdsmarkedet

som 59-årige. Personer anses for tilbagetrukket, når de har
modtaget efterløn eller offentlig pension i mindst fire uger og har
en lønindkomst under 90.000 kr. 2001-niveau om året.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-datasættet. 

 
 
 
 
 



  

 209

III.4 Tilbagetrækningsmønstret

Pars tilbagetrækningsmønster 
 
Når personer i et parforhold skal beslutte sig for, hvornår de 
skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inddrager de 
ikke blot deres egen nuværende og fremtidige indkomst, 
formue og helbred, men også partnerens økonomiske og 
helbredsmæssige forhold samt aldersforskellen i beslutnin-
gen. Partnerens indkomst og egen indkomst påvirker også, 
som det fremgår af afsnit III.2, hvor meget en person i et 
parforhold kan få i offentlige pensioner. I det følgende ses 
nærmere på, hvor stor tidsforskel der er imellem tilbage-
trækningen i et parforhold afhængig af aldersforskellen 
mellem partnerne.  
 
Det nuværende offentlige pensionssystem er indrettet sådan, 
at en del personer har mulighed for at trække sig tilbage 
med offentlig støtte i alderen fra 60 år og opefter. Alders-
forskellen mellem par vil have indflydelse på tilbage-
trækningen blandt partnere. Hvis et par vil trække sig til-
bage samtidig, og der er to års aldersforskel, kan de eksem-
pelvis trække sig tilbage som 60- og 62-årige. 
 
Aldersforskellen mellem partnerne i et parforhold har 
betydning for, hvor stor en forskel der er mellem deres 
tilbagetrækningstidspunkter. Er der eksempelvis meget stor 
aldersforskel mellem partnerne, er det kun en af dem, der vil 
modtage offentlige indkomstoverførsler, der er betinget af 
alder, hvis de trækker sig samtidigt tilbage fra arbejds-
markedet. I parforhold, hvor mindst en er født i 1942, er 
manden i gennemsnit to år ældre end kvinden. For største-
delen af parrene er manden mellem et halvt og fire år ældre 
end kvinden, men aldersforskellen spænder bredt. I 18 pct. 
af parforholdene er kvinden den ældste. For at se om der er 
en tendens til, at personer i et parforhold trækker sig fra 
arbejdsmarkedet tæt på hinanden, er aldersforskellen i 
parforholdene sammenholdt med tidsafstanden for deres 
tilbagetrækning i figur III.7. 
 
Hvis manden er ældst i et parforhold, vil de i gennemsnit 
trække sig stort set samtidigt fra arbejdsmarkedet, hvis der 
er op til to års aldersforskel, jf. figur III.7. Hvis alders-
forskellen er mere end to år, vil de to almindeligvis ikke 
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trække sig samtidig, men forskellen vil dog være noget 
mindre end deres aldersforskel. Hvis manden eksempelvis 
er syv år ældre end kvinden, vil kvinden i gennemsnit 
trække sig fire år efter manden. Hvis kvinden er ældst i et 
parforhold, er der mindre tendens til, at de trækker sig 
samtidig. Hvis der er op til tre års forskel, vil der i gennem-
snit også være næsten tre år mellem deres tilbagetrækning. 
Men når aldersforskellen bliver mere end tre år, vil forskel-
len i deres tilbagetrækningsalder blive mindre. 
 
 

Figur III.7 Tidsafstand mellem tilbagetrækning for par 
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Anm.: 45-graders linjen indikerer, at de to partnere trækker sig tilbage 

ved samme alder, der svarer til deres aldersforskel. Hvis et punkt
ligger under 45-graders linjen, er forskellen mellem tilbagetræk-
ningstidspunktet mindre end partnerens aldersforskel.    

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Tilbagetrækning blandt partnere afhænger udover alder også 
af helbredet, formue og egen indkomst, jf. An mfl. (2004). 
Partnerens indkomst og egen indkomst påvirker, hvor meget 
man kan få i offentlige pensioner. Analysen finder, at ægte-
fæller ofte koordinerer deres tilbagetrækning, og de derfor 
ofte trækker sig tilbage samtidig, hvilket forklares med, at 
partnerne vil tilbringe mere tid sammen. Analysen har 
undersøgt partneres tilbagetrækning i 1980’erne på danske 
data. Pensionstidspunktet påvirkes dog også af andre for-
hold. Sandsynligheden for, at en person trækker sig tidligere 
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tilbage, er signifikant større, hvis personens egen arbejds-
indkomst er lav, eller personens eget helbred er dårligt, men 
partnerens indkomst har ikke en signifikant betydning for 
egen tilbagetrækning. Sandsynligheden for, at par trækker 
sig tilbage samtidig, stiger med formuen, eller hvis en af 
partnerne har en lav arbejdsindkomst. 
 
Økonomiske incitamenter har betydning for tidspunktet for 
tilbagetrækning. Der er et sammenfald mellem tilbage-
trækningstidspunktet for den enkelte og muligheden for at 
få en offentlig ydelse i form af enten efterløn eller folke-
pension. Samtidig indikerer den grafiske fremstilling også, 
at størrelsen af den offentlige ydelse har betydning for 
tilbagetrækningstidspunktet.   
 
Tilbagetrækningen blandt partnere i et parforhold er ofte en 
fælles beslutning. Forhold som aldersforskel, egen ind-
komst, formue og helbred kan også have indflydelse på 
både egen og partnerens tilbagetrækning. Derudover kan 
ønsket om at tilbringe tid sammen med partneren have 
indflydelse på tidspunktet for tilbagetrækning, så de dermed 
trækker sig tilbage samtidig eller tæt på hinanden. Der er en 
tydelig tendens til, at i parforhold, hvor manden er ældst, er 
der i gennemsnit mindre forskel mellem deres tilbage-
trækningstidspunkt end deres aldersforskel. 
 
 
III.5 Økonomiske incitamenter og tilbagetræk-
ning 
 
Beslutningen, om hvornår man trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, afhænger af en lang række forhold. Hel-
bred, familiemæssige forhold og sociale normer har betyd-
ning, men de økonomiske forhold er også afgørende, jf. 
afsnit III.4. I nogle tilfælde kan tilbagetrækningen være 
mere eller mindre tvungen – enten fordi beskæftigelses-
mulighederne er stærkt forringede som følge af dårlige 
konjunkturer, eller fordi helbredet svigter – men typisk er 
tilbagetrækningsbeslutningen i et vist omfang udtryk for et 
egentligt valg. Dette valg består grundlæggende i en afvej-
ning mellem en højere livsindkomst, som følger af at fort-
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sætte på arbejdsmarkedet, og værdien af den øgede fritid, 
der følger af at trække sig tilbage. 
 
I dette afsnit præsenteres en model, der beskriver de øko-
nomiske aspekter af tilbagetrækningsbeslutningen.9 I mo-
dellen opfattes tilbagetrækningsbeslutningen som en afvej-
ning mellem højere arbejdsindkomst ved fortsat arbejde og 
mere fritid, hvis man trækker sig tilbage som pensionist. 
Det centrale input til modellen er de effektive formuer, som 
blev omtalt i afsnit III.2. Den effektive formue udtrykker 
summen af de indkomster efter skat, en person kan forvente 
at modtage fra et givet tidspunkt og resten af livet. De 
effektive formuer afhænger af tilbagetrækningstidspunktet 
og opsummerer de økonomiske incitamenter relateret til 
tilbagetrækningsbeslutningen. Modellen estimeres på bag-
grund af data for personer, der i 2001 var 59 år. Ved at 
sammenholde de betragtede personers faktiske tilbage-
trækning med de økonomiske incitamenter, som de pågæl-
dende personer stod overfor, kan modellen give et bud på de 
enkelte personers afvejning mellem fritid og indkomst. 
 
I afsnit III.6 fremskrives befolkningens indkomster og 
pensionsforhold til 2050 fordelt på køn, uddannelsesgruppe 
og placering i indkomstfordelingen. På baggrund af de 
fremskrevne indkomst- og pensionsforhold beregnes de 
effektive formuer. Ved at kombinere de estimerede præfe-
rencer for fritid, der findes i dette afsnit, med de fremskrev-
ne effektive formuer, kan det forventede tilbagetræknings-
mønster blandt den ældre del af arbejdsstyrken beregnes. I 
afsnit III.7 anvendes modellen til at foretage en række 
beregninger, der illustrerer betydningen af ændrede økono-
miske incitamenter til tilbagetrækning. 
 

 

9) Modellen er inspireret af option value modellen i Stock og Wise 
(1990), men adskiller sig på flere områder, bl.a. ved: 1) at indivi-
derne kender deres fremtidige præferencer, 2) at individerne ikke 
er kreditrationerede, 3) at det tillades, at præference for fritid-
parameteren (k) varierer i populationen. En mere detaljeret be-
skrivelse af forskellene findes i Arnberg og Stephensen (2013). 
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Økonomiske incitamenter ved tilbagetrækning 
 
Den effektive formue er udtryk for nutidsværdien af den 
samlede indkomst, en person kan forvente at have resten af 
livet, og afhænger derfor af tilbagetrækningsalderen. Den 
effektive formue dækker over en initial formue (finansiel 
formue plus boligformue), forventede fremtidige arbejds-
indkomster, forventede fremtidige pensionsindkomster fra 
private og arbejdsmarkedsrelaterede pensioner samt forven-
tede offentlige overførsler i form af efterløn, folkepension 
og boligstøtte. Alle fremtidige forventede indkomster (ar-
bejdsindkomst, pension og offentlige overførsler) opgøres 
efter skat og i tilbagediskonterede termer, hvor der blandt 
andet tages højde for overlevelsessandsynligheder.  
 
Størrelsen af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger 
afhænger af den pensionsformue, den betragtede person har 
opbygget, på det tidspunkt beregningen foretages (f.eks. 
som 59-årig) med tillæg af eventuelle efterfølgende indbeta-
linger. De offentlige overførsler, som en person med en 
given alder kan forvente at modtage, afhænger af arbejds- 
og pensionsindkomsten som følge af de gældende modreg-
ningsregler, jf. beskrivelsen i afsnit III.2.  
 
Den effektive formue afhænger af, hvornår den betragtede 
person vælger at trække sig tilbage. Dette betyder, at der for 
en given person kan beregnes en række effektive formuer 
betinget af tilbagetrækningsalderen. I det følgende præsen-
teres effektive formuer beregnet for 59-årige i 2001. 
 
Niveauet for den effektive formue siger i sig selv ikke noget 
om de økonomiske incitamenter til at trække sig tilbage. En 
sammenligning af størrelsen af den effektive formue ved en 
given tilbagetrækningsalder med den effektive formue ved 
tilbagetrækning ét år senere, giver dog et bud på den øko-
nomiske gevinst ved at udskyde tilbagetrækningen.  
 
Den effektive formue er stigende i tilbagetrækningsalderen. 
Det skyldes, at den forventede arbejdsindkomst normalt er 
større end de offentlige ydelser, man går glip af, hvis man 
arbejder et år mere. De forskellige regler, for hvordan de 
offentlige ydelser afhænger af arbejds- og pensionsind-

Formue, 
arbejdsindkomst, 
pensioner og 
offentlige 
overførsler indgår 

Arbejds- og 
pensionsindkomst 
påvirker offentlige 
ydelser  

Effektiv formue 
afhænger af tilbage- 
trækningsalder 

Ændring i effektiv 
formue udtrykker 
økonomisk 
incitament 

Den effektive 
formue øges, jo 
senere man 
trækker sig tilbage 



  

 214 

Tilbagetrækning. Dansk Økonomi, forår 2013 

komst, betyder, at ændringen i den effektive formue varierer 
med tilbagetrækningsalderen. Jo mere den effektive formue 
stiger ved senere tilbagetrækning, jo større er det økonomi-
ske incitament til at udskyde tilbagetrækningen. 
 
Med de eksisterende regler er der for efterlønsberettigede et 
stort incitament til at udskyde tilbagetrækningen fra 59 år til 
60 år. Som følge af modregningsreglerne for pensioner og 
en højere efterlønssats er der også et større incitament til at 
udskyde tilbagetrækningen fra 61 til 62 år frem for eksem-
pelvis fra 62 til 63 år. I begge tilfælde opnås et års ekstra 
arbejdsindkomst, og man mister muligheden for et års 
efterløn. I førstnævnte tilfælde slipper man imidlertid for, at 
pensioner modregnes i efterlønnen, og man opnår en højere 
efterlønssats, nemlig 100 pct. af dagpengesatsen mod 91 
pct. ved tidligere overgang til efterløn. I sidstnævnte tilfæl-
de opnår man en højere efterlønspræmie, men værdien heraf 
er mindre end de førnævnte gevinster. De alderstrin, hvor 
der er størst økonomisk incitament til at trække sig tilbage, 
er også de alderstrin, hvor relativt mange personer trak sig, 
nemlig 60 år og 62 år, jf. afsnit III.4. 
 
Til analyserne af de økonomiske incitamenter er der bereg-
net effektive formuer for personer, der fyldte 59 år i 2001 
og dermed er født i 1942. Formuerne er beregnet for alle 
tilbagetrækningsaldre mellem 60 år og 67 år, uanset hvornår 
personen rent faktisk har trukket sig tilbage. Til beregnin-
gerne er anvendt registerdata med oplysninger om bl.a. egne 
og ægtefælles indkomster, pensionsformue samt bolig-
forhold. I analysen er der beregningsteknisk gjort antagelser 
om udviklingen i den enkeltes forventede potentielle ar-
bejdsindkomst afhængig af personens uddannelsesniveau. 
Beregningen af de effektive formuer er beskrevet i boks 
III.5 i afsnit III.2 og i boks III.7 senere i dette afsnit. 
 
Der er vist effektive formuer for typepersoner, som får 
efterløn og folkepension efter de regler, der gjaldt for per-
soner, der var 59 år i 2001, og som var henholdsvis efter-
lønsberettigede og ikke-efterlønsberettigede i figur III.8. I 
figur III.9 er ændringen i de effektive formuer vist. De to 
personer adskiller sig kun fra hinanden ved deres medlem-
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skab af efterlønsordningen, mens de har samme lønind-
komst og pensionsopsparing.  
 
 

Figur III.8 Effektive formuer for en enlig 59-årig i 
lejebolig for alternative tilbagetræknings-
aldre 
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Anm.: De effektive formuer er beregnet som summen af de tilbage-

diskonterede forventede indkomster efter skat for en 59-årig 
person i 2001 i resten af dennes liv, jf. boks III.5 i afsnit III.2 og 
boks III.7 senere i dette afsnit. Den effektive formue er beregnet
for en person, der har en livrente på 2.500.000 kr., en kapitalpen-
sion på 100.000 kr. og en årsindkomst som 60-årig på 350.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.9 Ændringer i effektive formuer for en enlig 
59-årig i lejebolig for alternative tilbage-
trækningsaldre 
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Anm.: Figuren viser, hvor meget den effektive formue stiger, hvis den 

betragtede person udskyder tilbagetrækningen et år. Punktet 60 år
angiver ændringen fra 60 til 61 år og så fremdeles. De effektive
formuer er beregnet som summen af de tilbagediskonterede 
forventede indkomster efter skat for en person i resten af dennes 
liv, jf. boks III.5 i afsnit III.2 og boks III.7 senere i dette afsnit. 
De viste effektive formuer gælder for en person, der har en 
livrente på 2.500.000 kr., en kapitalpension på 100.000 kr. og en
årsindkomst som 60-årig på 350.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Det fremgår, at den efterlønsberettigede typeperson har en 
effektiv formue på 3 mio. kr., hvis vedkommende trækker 
sig tilbage som 60-årig. Den ikke-efterlønsberettigede 
typeperson har en lidt lavere effektiv formue på godt 2,8 
mio. kr., hvilket skyldes, at personen ikke har mulighed for 
at gå på efterløn. For personer, der ikke er berettigede til 
efterløn, vil den effektive formue stige med godt 130.000 
kr., hvis tilbagetrækningen udskydes til 61 år. Stigningen i 
den effektive formue afspejler helt overvejende den forven-
tede arbejdsindkomst efter skat. Der er dog et lille negativt 
bidrag, der skyldes, at en udskydelse af tilbagetrækningen 
giver anledning til en højere forventet pension fra egen 
pensionsopsparing, som fører til en vis modregning i folke-
pensionens pensionstillæg og eventuel boligstøtte. Udsky-
des tilbagetrækningen til senere, stiger den effektive formue 

Effektiv formue 
200.000 kr. højere 
for efterløns-
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yderligere. Ved tilbagetrækning som 67-årig vil den effekti-
ve formue udgøre næsten 3,6 mio. kr. I takt med at tilbage-
trækningsalderen øges, bliver stigningen i den effektive 
formue imidlertid mindre, hvilket primært skyldes, at den 
forventede arbejdsindkomst falder med alderen, hvis perso-
nen fortsætter på arbejdsmarkedet.  
 
Den effektive formue stiger langsommere frem til folkepen-
sionsalderen for medlemmer af efterlønsordningen end for 
ikke-medlemmer. Udskydes tilbagetrækningen fra 60 år til 
61 år, øges den effektive formue kun med ca. 80.000 kr. for 
den efterlønsberettigede. Den primære årsag, til at den 
effektive formue generelt stiger mindre for efterlønsberetti-
gede, er, at disse personer mister et års efterløn, hver gang 
de udskyder tilbagetrækningen i et år.  
 
Stigningen i den effektive formue for efterlønsberettigede er 
større ved at udskyde tilbagetrækningen fra 61 til 62 år 
(eller f.eks. 62 til 63 år) end ved at udskyde fra 60 til 61 år. 
Dette skyldes, at der for personer, der opfylder den såkaldte 
to-års-regel ikke sker modregning af pensionsopsparing, 
hvis den ikke bliver udbetalt samtidig med efterlønnen, jf. 
afsnit III.2. Knækket på kurven i figur III.9 for efterlønsbe-
rettigede er udtryk for, at der er et økonomisk incitament til 
at trække sig fra arbejdsmarkedet som 62-årig frem for som 
61-årig. Incitamentets størrelse afhænger af, hvor stor den 
opsparede pensionsformue er. Når den efterlønsberettigede 
og den ikke-efterlønsberettigede når folkepensionsalderen, 
vil de have den samme stigning i deres effektive formuer. 
 
Den efterlønsberettigede har som 60-årig en effektiv formue 
på ca. 3 mio. kr., jf. tabel III.8. Hvis personen venter med at 
gå på efterløn, til vedkommende bliver 61 år, vil den effek-
tive formue stige med 81.693 kr. (søjle 3). Det skyldes, at 
personen kan forvente at tjene 337.634 kr., mens personen 
går glip af 90.865 kr. i efterløn og 22.502 kr. i boligstøtte. 
Personen vil desuden miste 31.029 kr. i pensionstillæg. Hvis 
den betragtede person udskyder tilbagetrækningen fra 61 til 
62 år, vil efterlønsydelsen stige fra 91 til 100 pct. af dag-
pengesatsen, og der sker ikke modregning i efterlønnen af 
den opsparede pension. Derfor er stigningen i den effektive 
formue større, hvis tilbagetrækningen udskydes fra 61 til 62 

Effektiv formue 
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efterløns-
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Uddybende 
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år end fra 60 år til 61 år. En udskydelse fra 62 til 63 år vil 
dog samtidig betyde, at personen vil få en efterlønspræmie. 
Arbejdsindkomsten antages dog at være faldende fra ved-
kommende fylder 60 år, og bidraget herfra er derfor mindre 
jo senere tilbagetrækning. Når den betragtede person fylder 
65 år, mistes folkepensionens grundbeløb og tillæg, idet 
opsat pension ikke indgår i hans beslutning om at fortsætte 
på arbejdsmarkedet, jf. boks. III.7. 
 
 

Tabel III.8 Effektiv formue for en person, der er berettiget til efterløn 
 60 år 60 åra) 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 

 Niveau --------------------  Bidrag til ændringer i effektiv formue  ---------------------- 

Arbejds-
indkomst 350.000 337.634 320.132 308.386 300.475 293.537 281.929 253.740 

Efterløn 362.054 -90.865 146.894 -143.645 -139.597 -134.840 0 0 

Efterløns-
præmie 0 0 0 29.500 30.096 30.695 0 0 

Folkepension 779.228 0 0 0 0 0 -43.825 -42.731 

Tillæg 219.750 -31.029 -109.428 -5.575 -5.265 -4.989 -33.687 -23.683 

Ældrecheck 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boligstøtte 169.837 -22.502 -61.353 -9.329 -9.176 -10.077 -20.353 -17.751 

ATP 199.998 0 0 0 0 0 0 0 

Livrente-
pension 2.534.086 32.642 31.774 31.307 30.974 30.147 27.525 25.131 

Kapital-
pension 100.000 -989 -1.026 -1.091 -1.219 -1.263 -1.347 -1.428 

Likvid  
formue 50.000 0 0 0 0 0 0 0 

Skat -1.671.369 -143.595 -200.001 -109.632 -107.504 -106.152 -120.801 -113.172 

Effektiv 
formue 3.053.585 81.693 127.402 100.357 99.271 97.562 89.981 80.678 

a) Søjle viser ændring fra 60 til 61 år. 

Anm.: De effektive formuer er beregnet som summen af de tilbagediskonterede forventede indkomster 
efter skat for en person i resten af dennes liv, jf. boks III.5 i afsnit III.2 og boks III.7 senere i 
dette afsnit. De viste effektive formuer gælder for en person, der har en livrente på ca. 2,5 mio.
kr., en kapitalpension på 100.000 kr. og en årsindkomst som 60-årig på 350.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks III.7 Effektive formuer 

Den effektive formue er summen af boligformue, finansiel nettoformue og den 
tilbagediskonterede værdi af alle forventede indkomster resten af livet, jf. også 
boks III.5 i afsnit III.2. Forventede fremtidige indkomster omfatter disponible 
arbejdsindkomster, forventede pensionsudbetalinger fra egne pensionsordninger 
og de forventede offentlige overførsler efter skat og modregning.  
 
De forventede arbejdsindkomster antages at være lig med den faktiske indkomst 
frem til det faktiske tilbagetrækningstidspunkt. Herefter fremskrives den forven-
tede arbejdsindkomst med lønudviklingen for dem, der fortsat er på arbejds-
markedet. Arbejdsindkomsterne antages at falde med alderen. 
 
Pensionsudbetalingerne fra egen pensionsopsparing afhænger grundlæggende af 
den initiale pensionsformue korrigeret for forventet afkast og yderligere pensi-
onsopsparing efter de 59 år. Den årlige udbetaling afhænger også af, hvornår den 
betragtede person trækker sig tilbage. 
 
De forventede offentlige overførsler omfatter efterløn, folkepensionsgrundbeløb 
og -tillæg, ældrecheck, boligsikring og -ydelse samt ATP. Personlige tillæg, hel-
breds- og varmetillæg mv. indgår ikke. Der er taget højde for, at en række ydelser 
afhænger af en eventuel ægtefælles indkomst. Skattereglerne i 2004 er antaget 
fastholdt i hele fremskrivningen. Reglerne for opsat pension indgår ikke, idet det 
antages, at 59-årige i 2001 ikke forudså indførelsen af disse regler. 
 
Der er beregnet effektive formuer for alle 59-årige i 2001, som havde en erhvervs-
indkomst i 2001 og frem til tilbagetrækningstidspunktet på mindst 90.000 kr. i 
2001-lønniveau, og som ikke modtog eller havde modtaget førtidspension, fleks- 
eller overgangsydelse; tjenestemænd indgår heller ikke i beregningerne. Konkret 
er der beregnet effektive formuer for 29.262 personer, der var 59 år i 2001. 92 pct. 
af disse var medlem af efterlønsordningen. 
 
Den effektive formue afhænger af tilbagetrækningstidspunktet, og der er derfor 
beregnet en effektiv formue for alle tilbagetrækningsaldre fra 60 til 67 år, uaf-
hængig af, hvornår de betragtede personer rent faktisk trak sig tilbage. 
 
Alle indkomster er tilbagediskonteret til alderen 59 år. Der er anvendt en diskon-
teringsrente på 4,75 pct. og aldersbetingede overlevelsessandsynligheder. 
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Tilbagetrækningsmodellen 
 
Udgangspunktet for tilbagetrækningsmodellen er, at en 
person, der nærmer sig pensionsalderen, skal beslutte, 
hvornår vedkommende ønsker at forlade arbejdsmarkedet. 
Hvis personen vælger at fortsætte med at arbejde, vil ved-
kommende kunne tjene en arbejdsindkomst. Hvis personen 
derimod vælger at trække sig tilbage, vil han eller hun 
kunne modtage offentlige pensioner og udbetalinger fra 
egen pensionsopsparing samt få mere fritid. Indkomsten 
som erhvervsaktiv er større end indkomsten som pensionist. 
Omvendt har pensionister mere fritid. Et vigtigt element i 
beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet er derfor, hvor 
stor en værdi personen tillægger den øgede fritid som pen-
sionist i forhold til den ekstra indkomst som erhvervsaktiv. 
 
De økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsbeslutnin-
gen kan sammenfattes i ændringen i de e3ffektive formuer 
som beskrevet ovenfor. 
 
I modellen betragtes personer, som er på arbejdsmarkedet 
seks år før folkepensionsalderen, hvilket vil sige som 59-
årige. Det antages i modellen, at de betragtede personer 
sammenligner den effektive formue ved tilbagetrækning 
med den effektive formue ved et års ekstra arbejde og 
inkluderer værdien af mere fritid, hvis vedkommende 
vælger at trække sig tilbage. Hvis den effektive formue som 
pensionist inklusive værdien af mere fritid er større end den 
effektive formue ved at fortsætte på arbejdsmarkedet, så vil 
personen trække sig fra arbejdsmarkedet. Hvis værdien af 
fritid er tilstrækkelig høj, vil personen trække sig tilbage 
som 60-årig. 
 
Ifølge modellen er det de enkelte personers værdisætning af 
fritid, der sammen med udviklingen i den effektive formue 
er afgørende for tilbagetrækningen. Den enkeltes værdi-
sætning af fritid søges fastlagt i en økonometrisk analyse, 
hvor personernes faktiske tilbagetrækningsadfærd sammen-
holdes med de beregnede effektive formuer, jf. boks III.8 
samt Arnberg og Stephensen (2013). I analyserne er der 
estimeret såvel uddannelses- og kønsspecifikke præferencer 
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for fritid som præferencer for fritid for henholdsvis kvinder 
og mænd. 
 
Modellen forudsiger, at størstedelen af tilbagetrækningen 
sker ved aldrene 60 og 62 år, hvilket er i god overens-
stemmelse med den faktiske udvikling, jf. tabel III.9. Der er 
dog en tendens til, at modellen undervurderer tilbagetræk-
ningen ved 62 år. Omvendt har modellen en tilbøjelighed til 
at forudsige, at relativt mange trækker sig sent tilbage. 
Modellen er bedst til at forudsige tilbagetrækningen for 
personer med en vis pensionsformue, da der for disse perso-
ner sker ændringer i de økonomiske incitamenter ved 62 år i 
den estimerede model. Forskellen mellem den faktiske og 
forudsagte tilbagetrækning for personer med en lang vide-
regående uddannelse er således forholdsvis begrænset.  
 
 

Tabel III.9 Tilbagetrækning for årgang 1942 
 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67+ år I alt 

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

Faktisk 29,8 4,5 25,9 8,4 3,9 10,3 3,7 13,5 100 

Model-
beregnet 

         

Køn og 
uddannelse 

33,9 5,4 13,8 7,2 6,4 8,2 8,3 16,8 100 

Køn 34,5 5,1 13,9 7,0 6,2 8,0 8,2 17,1 100 
Anm.: Tabellen viser andelen af årgang 1942, som var beskæftiget i 2001, fordelt på alder for tilbage-

trækning. Modellen rammer ikke den faktiske tilbagetrækning præcist, fordi nogle personer
trækker sig tilbage ud fra andre hensyn end de økonomiske. At der ikke er 100 pct.’s overens-
stemmelse mellem den faktiske og modelberegnede tilbagetrækning, skyldes bl.a., at der er 
statistisk støj i modellen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks III.8 Økonometrisk analyse af de 59-åriges tilbagetrækning 

Der er udført en økonometrisk analyse af de beskæftigede 59-åriges tilbage-
trækningsmønster. Modellen er estimeret på registerdata for kohorten født i 1942. I 
modellen betragtes en person på 59 år, der skal vælge tilbagetrækningsalder. Tilbage-
trækningen kan tidligst ske som 60-årig og senest ved alderen 67 år. Den 59-årige væl-
ger tilbagetrækningsalder under hensyntagen til de økonomiske gevinster ved at udsky-
de tilbagetrækning (dvs. ændringen i den effektive formue) og vedkommendes præfe-
rencer for fritid.  
 
I modellen estimeres de 59-åriges præferencer for fritid ved at sammenholde den obser-
verede tilbagetrækningsalder for hver enkelt person i data, a*, med udviklingen i den 
effektive formue med tilbagetrækningsalderen, jf. figur A. 

 
 

Figur A   Optimal tilbagetrækningsalder i modellen  
 

a*
Tilbagetrækningsalder, a

62 år

Kr.

Effektive formueIndifferens-kurver

68 år

 
 
 

Figuren viser udviklingen i den effektive formue som funktion af tilbagetrækningsalde-
ren, a , samt en række indifferenskurver. Indifferenskurverne afspejler den 59-åriges 
afvejning mellem indkomst og fritid. En senere tilbagetrækning betyder mindre fritid og 
kræver en større effektiv formue for at holde personen indifferent. Jo højere kurven er 
placeret, jo højere nytte. En stejl indifferenskurve afspejler stærke præferencer for fritid, 
hvilket vil trække i retning af tidlig tilbagetrækning. Groft sagt estimeres præferencerne 
for fritid ved at lede blandt de indifferenskurver, der tangerer grafen for de effektive 
formuer i punktet for den observerede tilbagetrækningsalder, a*. 
 
I modellen søges personernes afvejning mellem indkomst og fritid fastlagt. Den centrale 
parameter i modellen afspejler, hvor mange gange større arbejdsindkomsten skal være i 
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Boks III.8 Økonometrisk analyse af de 59-åriges tilbagetrækning, fortsat 
forhold til indkomsten som pensionist for at sikre samme nytte ved ét års senere tilbage-
trækning. Denne faktor betegnes i det følgende k. 
 
Hvis en person slet ikke værdsætter den øgede fritid, der opnås som pensionist (f.eks. 
fordi man har et meget interessant arbejde og/eller mange gode kolleger), er værdien af 
arbejdsindkomst lige så høj som værdien af indkomst som pensionist; faktoren k vil i 
dette tilfælde være én. Hvis man derimod værdsætter fritid meget, vil k være relativt 
høj. Et k på to vil eksempelvis indebære, at det kræver en arbejdsindkomst, der er dob-
belt så høj som indkomsten som pensionist, for at personen er indifferent mellem at 
fortsætte på arbejdsmarkedet ét år mere og trække sig tilbage med det samme. En høj 
værdi af k kan afspejle egentlige præferencer for fritid, men kan også skyldes eksem-
pelvis dårligt helbred eller dårlige arbejdsvilkår. Et højt k vil give sig udtryk i en stejl 
indifferenskurve i figur A og typisk føre til tidlig tilbagetrækning. Den resulterende 
fordeling af de estimerede k’er kan ses i figur B. Det ses, at k’er i intervallet én til to har 
størst sandsynlighed. Middelværdien af de estimerede k’er er 1,60 for mænd og 1,61 for 
kvinder, mens medianen er 1,50 for mænd og 1,61 for kvinder. Ca. 20 pct. af kvinderne 
og godt 25 pct. af mændene værdsætter i den estimerede model ikke den forøgede fritid 
som pensionist (det vil sige k = 1). 

 
 

Figur B   Fordeling af parameter for afvejning mellem indkomst og fritid, k 

Kvinder Mænd 

  
 
 

Der er en række udfordringer i forbindelse med estimation af modellen. Eksempelvis er 
der for nogle personer flere værdier af k, der er i overensstemmelse med det faktiske 
tilbagetrækningstidspunkt, ligesom der er personer, som har et tilbagetrækningstids-
punkt, hvor der ikke kan findes indifferenskurver, der tangerer kurven for de effektive 
formuer i figur A. En række af disse empiriske udfordringer er nærmere beskrevet i et 
arbejdspapir, Arnberg og Stephensen (2013), som kan fås ved henvendelse til De Øko-
nomiske Råds Sekretariat. 
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De estimerede parametre, der beskriver den enkeltes afvej-
ning mellem indkomst og fritid, kan opdeles på forskellig 
vis. I fremskrivningen, der præsenteres i næste afsnit, an-
vendes køn og uddannelsesgrupper samt placering i ind-
komstfordelingen. Den estimerede median for parameteren, 
er omkring 1,5 for mænd og 1,6 for kvinder, jf. tabel III.10. 
En parameter på 1,6 betyder, at værdien af den øgede fritid 
ved at trække sig nu frem for ét år senere svarer til 60 pct. af 
indkomsten som pensionist. Faglærte mænd lægger i gen-
nemsnit mindst vægt på fritid med en estimeret parameter 
på 1,41. Faglærte kvinder har den højeste præference for 
fritid på 1,76. 
 
For mange har arbejde en værdi ud over den løn, de modta-
ger for deres indsats. Det kan f.eks. skyldes, at de har et 
arbejde, der er interessant i sig selv, eller at de sætter pris på 
at være sammen med deres kolleger. Hvis der er forskel i 
den værdi, forskellige uddannelsesgrupper tillægger deres 
arbejde, vil det afspejle sig i afvejningen mellem fritid og 
indkomst. Der fremgår imidlertid, at der kun er små forskel-
le mellem uddannelsesgrupperne.  
 
 

Tabel III.10 Præferencer for fritid 
  Mænd   Kvinder  

 1. kvartil Median 3. kvartil 1. kvartil Median 3. kvartil 

Ufaglært 1,26 1,57 1,91 1,33 1,70 1,82 

Faglært 1,15 1,41 2,00 1,24 1,76 2,16 

Kort videregående  1,22 1,48 1,94 1,25 1,54 1,84 

Mellem videregående 1,28 1,56 1,92 1,32 1,46 1,89 

Lang videregående  1,38 1,64 1,95 1,33 1,55 1,90 

Samlet estimation 1,21 1,52 1,94 1,27 1,61 1,93 
Anm.: Tabellen angiver parameteren k, jf. boks III.8. Parameteren afspejler, hvor mange gange større

arbejdsindkomsten skal være i forhold til indkomsten som pensionist for at kompensere for 
tabet af fritid ved at forblive på arbejdsmarkedet. En værdi af k på 1½ svarer til, at arbejds-
indkomsten skal være 50 pct. større end pensionsudbetalingen, for at personen er indifferent 
mellem at forblive på arbejdsmarkedet ét år mere eller at trække sig tilbage. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Kvinder har lidt højere præferencer for fritid end mænd. Når 
kvinder trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, 
skyldes det udover de højere præferencer for fritid, at kvin-
der har en mindre økonomisk gevinst ved at fortsætte med 
at arbejde, fordi de har en lavere arbejdsindkomst end 
mænd. 
 
Ud fra den opstillede model må det forventes, at personer 
med højere indkomster vil forlade arbejdsmarkedet senere 
end personer med lave indkomster, fordi de mister en større 
indkomst, når de forlader arbejdsmarkedet. Der er en klar 
tendens til, at tilbagetrækningsalderen for årgang 1942 
stiger med indkomsten før tilbagetrækningen, jf. figur 
III.10. 
 
 

Figur III.10  Indkomst året før tilbagetrækning 
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Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige indkomst året før de betragtede

personer trak sig tilbage fordelt på tilbagetrækningsalder. Figuren
viser mønsteret for årgang 1942, som var 59 år i 2001.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Sammenfatning  
 
I afsnittet er beregningen af de effektive formuer skitseret. 
Den effektive formue udtrykker den tilbagediskonterede 
værdi af de forventede indkomster resten af livet. Indkom-
ster består både af arbejdsindkomst, offentlige overførsler 
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og egen pension. De effektive formuer afhænger af tilbage-
trækningsalderen, og ændringen i den effektive formue er 
udtryk for det økonomiske incitament til at udskyde sin 
tilbagetrækning. Jo mere de effektive formue stiger, jo mere 
attraktivt er det at blive (mindst) et år mere på arbejds-
markedet. De effektive formuer er beregnet for (stort set) 
alle beskæftigede 59-årige i 2001. 
 
De effektive formuer er det centrale input til en model, der 
beskriver tilbagetrækningen ud fra de økonomiske incita-
menter. Modellen beskriver det faktiske tilbagetræknings-
mønster rimeligt. Analysen viser dermed, at selvom forhold 
som helbred og sociale normer kan være vigtige for beslut-
ningen om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har 
økonomiske incitamenter også stor betydning. 
 
 
III.6 De fremtidige seniorers arbejdsudbud 
 
Velfærdsaftalen fra 2006 indebar, at efterløns- og folkepen-
sionsalderen fra 2019 skal sættes op fra 60 til 62 år hhv. 65 
til 67 år, og efterfølgende skal tilbagetrækningsalderen 
gradvist øges i takt med en stigende forventet levealder. 
Efterlønsreformen fra 2011 indebar en fremrykning af den 
højere efterløns- og folkepensionsalder, sådan at efterløns-
alderen hæves allerede fra 2014, samtidig med at efterløns-
perioden gradvis afkortes fra fem til tre år. 
 
Disse reformer ændrer de institutionelle og økonomiske 
rammer for tilbagetrækningen markant. Samtidig vil stør-
stedelen af fremtidens pensionister have pensionsformuer, 
der er langt større end i dag. Ændringerne i reglerne og 
stigningen i pensionsformuerne vil ændre tilbagetræk-
ningsmønstret i fremtiden. Færre vil være berettigede til 
efterløn, men samtidig vil flere have mulighed for at trække 
sig tilbage inden folkepensionsalderen for egne midler. 
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I dette afsnit foretages en vurdering af, hvordan de ændrede 
rammer kan forventes at påvirke det fremtidige tilbage-
trækningsmønster. I afsnittet præsenteres en ny fremskriv-
ning af de ældres arbejdsudbud frem til omkring 2050, og 
denne sammenlignes med en mere mekanisk fremskrivning, 
jf. De Økonomiske Råd (2011) og Hansen og Hansen 
(2011). Det nye i den præsenterede fremskrivning er, at den 
søger direkte at tage højde for effekten af de ændrede øko-
nomiske incitamenter til tilbagetrækning. Udgangspunktet 
for fremskrivningen er den empiriske model, der blev 
præsenteret i afsnit III.5.  
 
Overordnet om metoden bag fremskrivningen 
 
Fremskrivningen af de ældres tilbagetrækningsadfærd 
baserer sig på en fremskrivning af de effektive formuer og 
på den i afsnit III.5 præsenterede model. Der er tre bereg-
ningstrin: 
 
Indkomster, formuer samt pensionsopsparing fremskrives. 
Fremskrivningen foregår fordelt på køn og uddannelses-
grupper. De fremtidige indkomster, formuer og pensioner 
beregnes for årgang 1969, som når den forventede folke-
pensionsalder på 69 år i 2038, og årgang 1981, som forven-
teligt når folkepensionsalderen på 72 år i 2053. For hver 
gruppe (køn og uddannelse) beregnes indkomst, pensions-
opsparing og formue fordelt på percentiler. 
 
De effektive formuer for de fremtidige ældre på arbejds-
markedet beregnes for de nævnte årgange og grupper. Den 
effektive formue beregnes for forskellige potentielle tilbage-
trækningsaldre. 
 
Den forventede tilbagetrækning beregnes for de to årgange 
med udgangspunkt i de køns- og uddannelsesspecifikke 
effektive formuer og den empiriske model præsenteret i 
afsnit III.5. På baggrund heraf fremskrives beskæftigelsen 
for seniorer, og denne fremskrivning sammenlignes med 
den fremskrivning, der traditionelt anvendes (baseret på 
DREAM). 
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Fremskrivningen af pensionsformuerne tager udgangspunkt 
i den alders-, uddannelses- og kønsfordelte pensionsopspa-
ring i og omkring 2010, mens fremskrivningen af den 
fremtidige likvide formue tager udgangspunkt i de køns- og 
uddannelsefordelte formuer for 59-årige i 2004. Fremskriv-
ningen foretages for årgang 1969 og 1981, og der beregnes 
formuer og indkomster fordelt på percentiler baseret på 
størrelsen af den historiske pensionsopsparing. I det følgen-
de beskrives de centrale trin i beregningen, hvorefter resul-
tatet af fremskrivningen præsenteres. 
 
Trin 1: Fremskrivning af indkomster, formuer og pensi-
oner 
 
Første trin består i en fremskrivning af pensionsopsparingen 
til seks år før folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen 
forventes at være 69 år for årgang 1969 og 72 år for årgang 
1981, hvilket betyder, at de kan overgå til folkepension i 
2038 hhv. 2053. Første trin i fremskrivningen indebærer 
dermed en fremskrivning af pensionsopsparingen til 2032 
for 1969-årgangen og til 2047 for 1981-årgangen. 
 
Fremskrivningen af pensionsopsparingen tager udgangs-
punkt i de faktiske indbetalinger for de to årgange frem til 
2010. Derefter anvendes den observerede aldersprofil for 
pensionsindbetalingerne i 2007-10 fordelt på køn og uddan-
nelsesgrupper for de resterende år frem til 2032 og 2047. De 
køns-, alders- og uddannelsesfordelte pensionsindbetalinger 
opdeles i percentiler efter indbetalingernes størrelse, idet det 
antages, at personerne forbliver i den samme percentil hele 
livet. Den fremtidige pensionsformue fremkommer ved at 
akkumulere (og forrente) pensionsindbetalingerne over 
livet, jf. boks III.9. 
 
For at kunne beregne de effektive formuer skal den fremti-
dige potentielle arbejdsindkomst og de fremtidige ikke-
pensionsformuer også beregnes. Fremskrivningen af den 
potentielle arbejdsindkomst tager udgangspunkt i arbejds-
indkomsten for 59-årige i 2010 fordelt på opsparings-
percentiler, køn og uddannelse. Den potentielle arbejdsind-
komst beregnes for de to betragtede årgange i 2032 hhv. 
2047, dvs. seks år før folkepensionsalderen. Beregningen 
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bygger på, at de relative arbejdsindkomster mellem uddan-
nelsesgrupperne fastholdes fremover trods udsigten til 
markante skift i den uddannelsesmæssige sammensætning 
af arbejdsstyrken, jf. også senere i dette afsnit. Antagelsen 
om uændrede relative arbejdsindkomster styrkes af, at de 
har været forholdsvis konstante de seneste 25 år, jf. De 
Økonomiske Råd (2011) og Det Økonomiske Råd (2006). 
 
De fremtidige formuer beregnes ved at antage, at såvel 
boligformuen som den finansielle formue for 63-årige i 
2032 og for de 66-årige i 2047 udgør den samme andel af 
den disponible indkomst som for 59-årige i 2004. Året 2004 
er valgt, fordi året rent konjunkturmæssigt er et nærmest 
normalt år. 
 
De fremtidige pensionsformuer vil for de ufaglærte og 
faglærte grupper blive væsentligt større end i dag. De større 
pensionsformuer er primært et resultat af den udbygning af 
arbejdsmarkedspensionerne, der er sket på LO- og FTF-
området de seneste 20 år. I fremtiden vil langt hovedparten 
af de beskæftigede have en arbejdsmarkedspension, mens 
kun en lille gruppe fortsat vil være uden pensionsordning. 
Fremskrivningen bygger på det nuværende mønster for 
pensionsindbetalinger (til både arbejdsmarkeds- og private 
pensionsordninger), og det lægges dermed til grund, at der 
ikke sker ændringer i de aftalebaserede ordninger fremover. 
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Boks III.9 Fremskrivning af pensionsopsparing 

Pensionsopsparingen for årgang 1969 og 1981 fremskrives til seks år før folke-
pensionsalderen. Da folkepensionsalderen ventes at være 69 år for årgang 1969 og 
72 år for årgang 1981, fremskrives pensionsopsparingen derfor til 2032 for årgang 
1969, hvor de pågældende personer er 63 år, og til 2047 for årgang 1981, hvor de 
pågældende er 66 år.  
 
Pensionsopsparingen baseres på det alders-, køns- og uddannelsesspecifikke op-
sparingsmønster. Udgangspunktet for opsparingen for årgang 1981 og 1969 er de 
tilgængelige oplysninger om deres faktiske opsparing ind til 2010. Opsparingen 
fra 2011 til opgørelsestidspunktet antages at svare til opsparingsmønsteret i 2007-
10 for de resterende år.  
 
Der betragtes fem uddannelsesgrupper: Ufaglært, faglært, kort videregående, 
mellemlang videregående og lang videregående uddannelse samt en restkategori 
med ukendt uddannelse. Det antages, at ufaglærte og faglærte påbegynder pensi-
onsindbetalingerne som 23-årige, personer med korte og mellemlange videregå-
ende uddannelser som 25-årige og personer med en lang videregående uddannelse 
som 26-årige. 
 
Opsparingen i hver gruppe (køn, alder og uddannelse) deles op i percentiler base-
ret på fordelingen af de observerede pensionsindbetalinger. Personerne antages at 
forblive i samme opsparingspercentil hele livet. Den fremtidige pensionsformue 
dannes ved at akkumulere (og forrente) opsparingen gennem livet. Denne frem-
gangsmåde indebærer, at spredningen af de fremtidige pensionsformuer overvur-
deres. 
  
Helt præcis udregnes pensionsformuen seks år før folkepensionsalderen som: 
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hvor Bi,u,k,p er pensionsindbetalingen for personer med alder i, uddannelse u og 
køn k i percentil p. FP er folkepensionsalderen for den betragtede årgang (69 hhv. 
72 år), og T0,u er den tidligste alder med pensionsindbetalinger (23, 25 eller 26 år). 
n er den nominelle stigningstakt i lønningerne (og dermed pensionsindbetalinger-
ne), som antages at være 3,28 pct. pr. år. r er renten, som antages at være 4,02 pct. 
efter fradrag for pensionsskat; det antages endvidere, at der trækkes 15 pct. af 
indbetalingerne til dækning af invaliderisiko og administrationsomkostninger. 
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Fremskrivningen viser, at forskellen mellem uddannelses-
gruppernes pensionsformuer i forhold til indkomsten seks år 
før pensionsalderen sandsynligvis vil blive væsentlig min-
dre i fremtiden end i dag, jf. figur III.11. Den typiske pensi-
onsformue (medianen) vil ifølge fremskrivningen ligge på 
mellem fire og seks gange indkomsten seks år før folkepen-
sionsalderen. Dette gælder både for mænd og kvinder og på 
tværs af uddannelsesgrupper. For ufaglærte og faglærte er 
det væsentligt højere pensionsformuer end i dag, mens der 
for personer med en lang videregående uddannelse er udsigt 
til, at pensionsformuerne vil udgøre en mindre andel af 
indkomsten, end tilfældet er i dag. Forklaringen på dette er, 
at den historiske forrentning af pensionsopsparingen er 
væsentlig større, end forrentningen antages i fremskrivnin-
gen.10 
 
Pensionsindbetalingerne som andel af arbejdsindkomsten er 
typisk lavere for ufaglærte og faglærte end for personer med 
lang videregående uddannelse. Når pensionsformuerne målt 
i forhold til indkomsten alligevel kan forventes at være 
næsten lige så store for de ufaglærte (og faglærte) som for 
personer med lang videregående uddannelse, skyldes det to 
forhold. For det første er det i beregningen antaget, at de 
ufaglærte påbegynder indbetalingerne til pensionsordnin-
gerne tre år før personer med lang videregående uddannelse. 
For det andet stiger lønnen for personer med en lang videre-
gående uddannelse mere i takt med alderen. Dette betyder, 
at lønnen kort før pensionsalderen er relativt højere set i 
forhold til livsindkomsten og dermed pensionsformuen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

10) Antagelsen i fremskrivningen er, at pensionsformuen forrentes 
med 4 pct. efter PAL-skat, jf. boks III.9. Set i forhold til de an-
tagne nominelle lønstigninger svarer det til et vækstkorrigeret af-
kast efter skat på ¾ pct. I gennemsnit over perioden 1990 til 2012 
var det vækstkorrigerede afkast efter skat på næsten 2½ pct. pr. 
år.  
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Figur III.11 Uddannelsesfordelt pensionsformue i forhold til indkomst seks år før 
folkepensionsalderen i 2001, 2032 og 2047  
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Anm.: Folkepensionsalderen for de 59-årige i 2001 var 65 år. Folkepensionsalderen forventes at være
68 år for de personer, der i 2032 har seks år til pensionsalderen (årgang 1969). For de personer,
der har seks år til pensionsalderen i 2047 (årgang 1981), ventes folkepensionsalderen at være 
72 år. Der er vist tal for medianen i fordelingen af pensioner. Både indkomst og pensionsfor-
muer er før skat. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Sammenlignes pensionsformuerne mellem mænd og kvin-
der, viser fremskrivningen, at forskellen mellem kønnene 
kan forventes at blive lidt mindre end i dag blandt de er-
hvervsaktive. Størst forskel vil der ifølge fremskrivningen 
være for ufaglærte. De ufaglærte kvinder i årgang 1981 kan 
se frem til en pensionsformue, der relativt til arbejdsind-
komsten, er omkring 15 pct. mindre end de ufaglærte 
mænds. Omvendt kan kvinder fra den samme årgang med 
en mellemlang videregående uddannelse se frem til en 
pensionsformue, der set i forhold til arbejdsindkomsten er 
omkring 5 pct. større end for mænd med en tilsvarende 
uddannelse. For de øvrige uddannelsesgrupper er forskellen 
mellem kvinder og mænd omkring 5 pct. eller mindre, når 
pensionsformuen opgøres som andel af indkomsten. 
 
Målt i kroner er forskellen mellem kønnene større, og 
kvindernes pensionsformuer er mindre for alle uddannelses-
grupper. Fremskrivningen viser således, at ufaglærte og 
faglærte kvinder samt kvinder med mellemlang videregåen-
de uddannelse i 2047 (årgang 1981) kan forvente at have en 
pensionsformue, der er omkring 20 pct. mindre end mænde-
nes. For kvinder med lang videregående uddannelse er 
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forskellen ifølge fremskrivningen ca. 10 pct., mens der for 
personer med kort videregående uddannelse er en forskel på 
under 2 pct. i mændenes favør. Disse kønsmæssige forskelle 
afspejler, at kvinderne i gennemsnit indbetaler mindre end 
mænd til private pensionsordninger. Den væsentligste årsag 
er, at kvinder over livet har lavere arbejdsindkomster end 
mænd, jf. De Økonomiske Råd (2011). 
 
Trin 2: Beregning af effektive formuer 
 
De effektive formuer beregnes med udgangspunkt i den 
fremskrevne pensionsopsparing, indkomst og formue og de 
regler, der kan antages at gælde for årgang 1969 og 1981, 
når disse årgange nærmer sig pensionsalderen. Den effekti-
ve formue udtrykker de samlede forbrugsmuligheder resten 
af livet. De effektive formuer afhænger af tilbagetræknings-
tidspunkt, personernes (potentielle) arbejdsindkomst, offent-
lige overførsler, formue samt pensionsopsparing, jf. afsnit 
III.2 og III.5. 
 
De effektive formuer beregnes med udgangspunkt i 2032 
hhv. 2047, hvor de to årgange har seks år til den forventede 
folkepensionsalder. Den tidligste tilbagetrækningsalder, der 
betragtes, er dermed fem år før folkepensionsalderen. Val-
get af dette tidspunkt er begrundet i, at skattelovgivningen 
giver mulighed for at påbegynde udbetaling af pensionsord-
ninger fem år før folkepensionsalderen. Der ses dermed bort 
fra muligheden for, at personer med meget god økonomi 
kan trække sig tilbage for egne midler endnu tidligere. De 
effektive formuer beregnes for alle tilbagetrækningsaldre 
frem til to år efter folkepensionsalderen. Beregningen af de 
effektive formuer er nærmere beskrevet i boks III.10. 
 
De beregnede effektive formuer afhænger af tilbagetræk-
ningstidspunkt. Antages det, at tilbagetrækningen fra ar-
bejdsmarkedet sker på det tidspunkt, hvor man kan modtage 
folkepension, viser fremskrivningen, at den typiske effekti-
ve formue (medianen) for årgang 1981 opgjort i 2013-
niveau vil være på mellem knap 4 mio. kr. for ufaglærte og 
omkring 6 mio. kr. for personer med en lang videregående 
uddannelse. Sættes den effektive formue i forhold til den 
forventede restlevetid, kan det fortolkes som et bud på den 
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gennemsnitlige forbrugsmulighed resten af livet. Den gen-
nemsnitlige forbrugsmulighed for en person seks år før 
folkepensionsalderen varierer dermed fra 167.000 kr. om 
året for en ufaglært kvinde til 271.000 kr. om året for en 
mand med lang videregående uddannelse, jf. figur III.12. 
 
 

Figur III.12 Effektive formuer pr. gennemsnitligt resterende leveår 
Kvinder Mænd 
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Anm.: Formuerne er opgjort i 2013-lønniveau. Opgørelsen er foretaget seks år før alderen for folke-
pension med tilbagetrækning ved alderen for folkepension. I 2001 var den forventede restleve-
tid seks år før folkepensionsalderen 25,6 år for kvinder og 22,5 år for mænd, i 2032 er den 25,4
år for kvinder og 23,8 år for mænd, og i 2047 er den 23,9 år for kvinder og 22,6 år for mænd.
Tallene er baseret på DREAM’s befolkningsfremskrivning. Figuren viser medianen i fordelin-
gen af pensionsformuerne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks III.10 Beregning af effektive formuer seks år før folkepensionsalderen 

Den effektive formue er beregnet for årgang 1969 med tidligste tilbagetrækningsal-
der som 64-årig i 2033 (folkepensionsalderen er 69 for denne årgang) og for årgang 
1981 med tidligste tilbagetrækning som 67-årig i 2048 (folkepensionsalderen er 72 
for denne årgang), jf. også boks III.1 i afsnit III.2 og boks III.7 i afsnit III.5. De 
effektive formuer er opgjort et år før tidligste tilbagetrækningsalder, dvs. seks år før 
folkepensionsalderen. Beregningen foretages med mulig tilbagetrækning for alle 
årene fra fem år før og til to år efter folkepensionsalderen. Beregningen er baseret 
på de regler, der forventes at gælde på tilbagetrækningstidspunktet, hvilket blandt 
andet betyder, at skatteberegningerne tager udgangspunkt i reglerne efter, at skatte-
reformen er fuldt indfaset. Beregningerne af skat og offentlige overførsler tager 
udgangspunkt i reglerne for enlige. 
 
Den effektive formue, E, består af boligformuen, Wb, den finansielle formue, Wf, 
samt de kapitaliserede værdier af forventede indkomster fra arbejde efter skat, Yi, 
forventede udbetalinger fra pensionsopsparing, Ui og offentlige overførsler, Oi. Den 
potentielle arbejdsindkomst i årene frem mod og efter folkepensionsalderen antages 
i overensstemmelse med den observerede udvikling at have en aftagende profil. 
Konkret antages, at lønnen de sidste fem år op til folkepensionsalderen årligt stiger 
med 1,7 pct.point mindre end den generelle lønudvikling og med 2,8 pct.point i 
året, hvor folkepensionsalderen nås. Efter folkepensionsalderen antages lønnen at 
falde med 9,6 pct.point pr. år (relativt til den generelle lønudvikling). Faldet i års-
lønnen kan både være et resultat af faldende produktivitet og kortere arbejdstid. 
 
Udbetalingerne fra egne pensionsordninger er beregnet ud fra pensionsopsparingen, 
jf. boks III.9. De offentlige overførsler, der består af efterløn, ældrecheck, boligstøt-
te, ATP samt folkepension, er fremskrevet i henhold til lovgivningen frem til 2023 
og derefter i takt med lønudviklingen. De offentlige overførsler afhænger af det 
valgte tidspunkt for tilbagetrækning, alder, ejer/lejer-status, arbejdsindkomst samt 
udbetalinger fra egne pensionsordninger. 
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Den effektive formue opgøres i tilbagediskonteret værdi seks år før folkepensions-
alderen. Derfor afhænger værdien af de fremtidige indkomster og udbetalinger af 
den aldersbetingede overlevelsessandsynlighed, Si, og diskonteringsraten, d, der er 
4,75 pct. De forventede indkomster beregnes frem til alderen 120.  
 
Overlevelsessandsynligheden antages at være kønsneutral. Det betyder, at de effek-
tive formuer for mænd overvurderes en smule, mens de undervurderes for kvinder. 
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De beregnede forbrugsmuligheder svarer til en dækningsgrad 
set i forhold til den disponible indkomst seks år før folkepensi-
onsalderen på ca. 80-90 pct. for en medianperson. Der er en vis 
spredning i dækningsgraderne som følge af forskelle i pensi-
onsopsparing, arbejdsindkomst og fri formue, men fremskriv-
ningen viser, at dækningsgraden omkring 2050 vil være højere 
for ufaglærte med pensionsopsparing end for personer med 
videregående uddannelse med de givne forudsætninger for 
beregningen af effektive formuer. Medianen af dækningsgra-
den for ufaglærte og faglærte ventes at ligge på omkring 90 
pct., mens den for personer med videregående uddannelse 
ventes at ligge omkring 85 pct. For alle køns- og uddannelses-
grupper vil der være en betydelig spredning i dækningsgrader-
ne, som afhænger af en række forhold, jf. De Økonomiske Råd 
(2008). 
 
Trin 3: Det fremtidige tilbagetrækningsmønster 
 
Fremskrivningen af tilbagetrækning og arbejdsstyrke bygger 
på den model, der blev opstillet i afsnit III.5. Det antages 
dermed, at den fordeling af præferencer for fritid, der blev 
fundet på tværs af personer med udgangspunkt i den observe-
rede tilbagetrækningsadfærd, også vil gælde i fremtiden. De 
institutionelle rammer og dermed de økonomiske incitamenter 
for tilbagetrækning ændres derimod fremover – både som 
følge af ændrede efterlønsregler og som følge af større pensi-
onsformuer. Formålet med fremskrivningen er at give en 
vurdering af betydningen af de ændrede økonomiske incita-
menter til tilbagetrækning. 
 
Tilbagetrækningen forventes at ændre sig i fremtiden af flere 
årsager. For det første er niveauet for, fordelingen af og udvik-
lingen i de effektive formuer anderledes end i dag, som tidlige-
re beskrevet. Dette skyldes både ændrede regler og generelt 
større pensionsformuer. For det andet forventes der et markant 
skift i retning af flere med længere uddannelser og færre 
ufaglærte, jf. figur III.13. Ændringerne slår særligt stærkt 
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igennem for kvinder. Endelig vil der for det tredje være væ-
sentligt færre, der er efterlønsberettigede i fremtiden.11 
 
Analysen af den fremtidige tilbagetrækning er gennemført 
separat for de fem betragtede uddannelsesgrupper og for 
mænd og kvinder hver for sig.12 Andelen af ufaglærte i 
årgang 1981 er markant lavere end den var for årgang 1942 
på tilsvarende alderstrin, mens en langt højere andel af 
årgangen har en mellemlang eller lang videregående uddan-
nelse. Dette gælder især for kvinder. Den markante ændring 
i uddannelsessammensætningen har i praksis ikke stor 
betydning for det fremtidige tilbagetrækningsmønster, da 
mønstret for tilbagetrækning forventes at være næsten det 
samme for alle uddannelsesniveauer i årgang 1981. 
 
 

 

11) Fremskrivningen af antallet af efterlønsberettigede er taget fra 
DREAM’s seneste fremskrivning. Principperne for fremskrivnin-
gen er beskrevet i Hansen mfl. (2011).  

12) Det antages dermed, at afvejningen mellem fritid og indkomst, 
som blev fundet i afsnit III.5, er givet for hver køns- og uddannel-
sesgruppe. Denne antagelse betyder, at den stigning i uddannel-
sesniveauet, der forventes i fremtiden, vil give anledning til en 
sammensætningseffekt, hvorved den gennemsnitlige afvejning 
ændres. Der er estimeret en version af tilbagetrækningsmodellen, 
hvor uddannelseskategorierne er slået sammen, hvilket betyder, at 
denne effekt fra ændret uddannelse elimineres. Denne version af 
modellen fører stort set til den samme udvikling i den fremtidige 
arbejdsstyrke. 

Fremskrivning 
fordelt på køn og 
uddannelsesgrupper 
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Figur III.13 Uddannelsesfordeling for årgang 1942 i 
2001 og årgang 1981 i 2047 
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Anm.: KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang

videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddan-
nelse. 

Kilde: DREAM’s uddannelsesfremskrivning, jf. Rasmussen (2012),
samt egne beregninger på registerdata. 

 
 
Fremskrivningen baseret på de effektive formuer samt 
modellenen præsenteret i afsnit III.5 indebærer, at tilbage-
trækningen vil ske væsentligt senere end i dag. Forskellen 
kan illustreres ved at betragte tilbagetrækningsmønstret for 
årgang 1942 og 1981, jf. figur III.14.  
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Figur III.14 Erhvervsfrekvens før og efter folkepensions-
alderen for årgang 1942 og 1981 
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Anm.: På X-aksen er angivet afstanden fra folkepensionsalderen (FP) –

fra seks år før til to år efter. Årgang 1942 kunne modtage folke-
pension som 65-årige (og gå på efterløn fem år før), mens
personerne i årgang 1981 kan forvente at kunne gå på folkepensi-
on som 72-årige (og de har mulighed for tre år på efterløn). “FP-
6” svarer dermed til 59 år for årgang 1942 og til 66 år for årgang
1981. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, DREAM’s arbejdsstyrke-
fremskrivning samt egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Når årgang 1981 forventes at forblive mærkbart længere på 
arbejdsmarkedet end årgang 1942 selv i forhold til den 
forhøjede folkepensionsalder, hænger det primært sammen 
med, at væsentligt færre i årgang 1981 forventes at overgå 
til efterløn. For det første er efterlønsperioden reduceret til 
tre år for årgang 1981 mod fem år for årgang 1942. For det 
andet vil en langt mindre andel af årgang 1981 være med-
lem af efterlønsordningen. Ifølge DREAM’s seneste frem-
skrivning vil kun knap 10 pct. af de relevante årgange være 
efterlønsberettiget omkring 2050 mod ca. 66 pct. i dag.13 
For det tredje vil en relativt stor del af de, der er efterløns-
berettigede, ifølge fremskrivningen vælge at forblive på 
arbejdsmarkedet og således kunne modtage efterlønspræmi-
en.  

 

13) Dette skøn bygger på de observerede medlemsandele for efter-
lønsordningen i 2012. 
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Dette hænger blandt andet sammen med, at en stor del af 
personerne i arbejdsstyrken i fremtiden vil have en stor 
pensionsopsparing, som vil føre til modregning i efterløn-
nen i hele efterlønsperioden (men ikke i efterlønspræmien). 
Fordelene ved medlemskab af efterlønsordningen vil derfor 
i fremtiden for mange især være muligheden for seniorjob 
og efterlønspræmie. Det samlede antal efterlønsmodtagere 
vil ifølge den nye fremskrivning blot være 4-5.000 personer 
ud af ca. 16.000 efterlønsberettigede i 2050.14 Når antallet 
af efterlønsmodtagere reduceres, medfører det, at beskæfti-
gelsen og dermed erhvervsfrekvensen i aldrene op til folke-
pensionsalderen stiger. 
 
Den præsenterede fremskrivning indebærer også en højere 
erhvervsdeltagelse for personer, der har en alder svarende til 
folkepensionsalderen og derover. Forskellen i erhvervsfre-
kvens er dog mindre her. Den anvendte model fokuserer 
som beskrevet i afsnit III.5 på betydningen af de økonomi-
ske incitamenter. Som følge af muligheden for opsat folke-
pension er der imidlertid ikke stærke incitamenter til at 
trække sig tilbage netop på det tidspunkt, hvor man begyn-
der at kunne få udbetalt folkepension.15  
 
Det bør bemærkes, at arbejdstiden for ældre personer typisk 
er kortere end for yngre og midaldrende. Hvor den gennem-
snitlige arbejdstid for en beskæftiget 50-årig udgør omkring 
90 pct. af fuld tid, svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge 
på ca. 33 timer, så er den gennemsnitlige arbejdstid omkring 
28 timer for de 60-årige, omkring 17 timer for de 66-årige, 
mens den gennemsnitlige arbejdstid blandt de 70-årige, der 
er på arbejdsmarkedet, er under otte timer om ugen. Dette 
indebærer, at stigningen i erhvervsfrekvensen giver et 
overdrevet indtryk af den forventede udvikling i arbejds-
styrken målt i fuldtidspersoner, jf. også senere. Kriteriet for 
at være på arbejdsmarkedet i modelberegningerne er dog sat 
til en arbejdsindkomst på mindst 90.000 kr. i 2001, jf. afsnit 
III.3 og III.5.  

 

14) Det fremtidige antal efterlønsmodtagere i den her præsenterede 
fremskrivning er klart lavere end det, der ligger i eksempelvis 
DREAM’s nuværende fremskrivning. 

15) Opsat pension blev indført i 2004, da årgang 1942 var 62 år. 
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Fremskrivningen af beskæftigelsen og sammenligning 
med DREAM 
 
Den samlede arbejdsstyrke vil vokse markant frem imod 
2050. Kombinationen af en voksende befolkning og ændre-
de tilbagetrækningsregler betyder, at den samlede beskæfti-
gelse ventes at vokse med omkring 400.000 personer frem 
mod 2050, hvoraf omkring 240.000 vil stamme fra personer 
i aldersgruppen 60 til 80 år. Stigningen i beskæftigelsen 
blandt den ældre del af arbejdsstyrken skyldes både, at der i 
den første del af perioden vil komme flere mennesker i 
aldersgruppen, og at erhvervsfrekvensen for aldersgruppen 
forventeligt vil stige. 
 
Stigningen i erhvervsfrekvensen for de ældre på arbejds-
markedet er helt overvejende et resultat af, at efterløns- og 
folkepensionsalderen øges i de kommende år. Den gradvise 
forhøjelse af den officielle tilbagetrækningsalder betyder, at 
en stadig større andel af aldersgruppen ikke har mulighed 
for at trække sig tilbage med offentlig forsørgelse. 
 
I det følgende præsenteres en fremskrivning af arbejdsstyr-
ken til 2050. Fremskrivningen kan opfattes som en korrek-
tion til den traditionelt anvendte fremskrivning fra DREAM, 
som bygger på en mere mekanisk fremskrivning af tilbage-
trækningen.16 Korrektionen har fokus på den ældre del af 
arbejdsstyrken og vedrører derfor udelukkende den frivillige 
tilbagetrækning, dvs. overgang til efterløn, folkepension og 
selvpensionering, jf. boks III.11. 

 

16) Fremskrivningen af arbejdsstyrken i DREAM tager udgangspunkt 
i den historiske tilbagetrækningsadfærd, som korrigeres for de 
fremtidige ændringer i efterløns- og folkepensionsalderen og den 
forventede udvikling i antallet af efterlønsberettigede. Når der i 
det følgende refereres til eksempelvis DREAM’s fremskrivning 
menes konkret fremskrivningen af arbejdsstyrken i grundforløbet 
i kapitel II i denne rapport. 
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Boks III.11 Metoden bag fremskrivningen 

Fremskrivningen af arbejdsstyrken bygger oven på DREAM’s fremskrivning af 
arbejdsstyrken, jf. Hansen og Hansen (2011). I forhold til DREAM’s fremskriv-
ning foretages en revurdering af den frivillige tilbagetrækning for personer, der er 
højst fem år yngre end den forventede gældende folkepensionsalder. Frivillig 
tilbagetrækning defineres som overgang til efterløn, folkepension samt selvpensi-
onering før folkepensionsalderen. 
 
Udgangspunktet for beregningen af den fremtidige beskæftigelse er tilbagetræk-
ningsmønstret for årgang 1969 og 1981. I forhold til DREAM’s fremskrivning 
ændres arbejdsstyrken først fra 2021, hvor årgang 1960 når den betragtede alder 
(fem år under folkepensionsalderen). Tilbagetrækningsmønstret for denne og de 
følgende årgange tilpasses gradvist til tilbagetrækningsmønstret for årgang 1969, 
som når folkepensionsalderen minus fem år i 2033. Herfra tilpasses tilbagetræk-
ningsmønstret gradvist til det mønster, der er fundet for årgang 1981, som når den 
nævnte alder i 2048. Alle årgange, der er født efter 1981, antages at have samme 
tilbagetrækningsmønster som årgang 1981. 
 
Beskæftigelse, udnyttelse af efterløn og tilbagetrækning for egne midler fastlæg-
ges på baggrund af modellen præsenteret i afsnit III.5 og de effektive formuer. 
Tilbagetrækningen fastlægges alders-, køns- og uddannelsesspecifikt. Alle andre 
kategorier, herunder førtidspension og øvrige grupper, der især dækker over mod-
tagere af sygedagpenge, ikke arbejdsmarkedsparate ledige samt tjenestemands-
pensionister, antages at udvikle sig som i DREAM. Befolkning, uddannelse, efter-
lønsmedlemskab samt beskæftigelsen op til fem år før folkepensionsalderen føl-
ger ligeledes DREAM’s fremskrivning.  
 
I kapitel II om finanspolitisk holdbarhed anvendes DREAM’s fremskrivning af 
arbejdsstyrken i basisforløbet, mens den nye fremskrivning i dette kapitel er an-
vendt i et alternativt forløb. Yderligere information om fremskrivningen af ar-
bejdsstyrken kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Figur III.15 Erhvervsfrekvens 
Årgang 1969  Årgang 1981 
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Anm.: Folkepensionsalderen forventes at være 69 år for årgang 1969 og 72 år for årgang 1981. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og DREAM’s fremskrivning. 

 
 
Forskellene i erhvervsfrekvens mellem den beregnede 
fremskrivning i dette kapitel og den mekaniske fremskriv-
ning er ikke så store, jf. figur III.15. I den nye fremskriv-
ning er der en vis andel af personerne uden ret til efterløn, 
der vælger at trække sig tilbage for egne midler, mens der er 
færre på efterløn. Samlet set er erhvervsfrekvensen lavere 
før folkepensionsalderen. 
 
Der er dog flere arbejdende personer i pensionsalderen, 
hvilket giver en større erhvervsfrekvens. Samlet set giver 
det en mere glidende tilbagetrækning, end hvad der er 
tilfældet i DREAM’s fremskrivning. Det gælder både for 
årgang 1969 og 1981. 
 
Nærværende fremskrivning adskiller sig udelukkende fra 
DREAM’s fremskrivning for personer, der er fem år yngre 
end folkepensionsalderen eller derover. I det følgende 
benævnes denne aldersgruppe for “seniorer”. Den forvente-
de udvikling i beskæftigelsen for “seniorer” er derfor vist i 
figur III.16 – både i henhold til den nye fremskrivning og i 
den hidtil traditionelt anvendte DREAM-fremskrivning. 
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Figur III.16 Beskæftigelse for “seniorer” 
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Anm.: “Seniorer” er defineret som personer, der er fem år yngre end

folkepensionsalderen eller derover. Figurens “hak” nedad sker i
de år, hvor folkepensionsalderen hæves, og flere årgange trækker 
sig tilbage samtidigt. Frem til 2018 er folkepensionsalderen 65 år,
og kurven viser derfor beskæftigelsen for personer, der er 60 år 
og derover. Fra 2019-22 øges folkepensionsalderen med fire 
gange halve år til 67 år. Dette betyder, at den betragtede alders-
gruppe rykkes op til at begynde ved 62 år fra 2022. I 2030, 2035,
2045 og 2050 forventes folkepensionsalderen at blive hævet 
yderligere (med et år hver gang), sådan at folkepensionsalderen i 
2050 ventes at være 72 år. I 2050 defineres “seniorer” derfor som 
personer, der er 67 år og derover.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata samt DREAM’s
fremskrivning. 

 
 
Beskæftigelsesudviklingen i den her præsenterede frem-
skrivning udviser i visse henseender det samme mønster 
som DREAM’s fremskrivning. Begge fremskrivninger 
peger således på, at beskæftigelsen blandt “seniorer” vil 
have en tendens til at stige i den første del af perioden, mens 
der fra omkring 2030 vil være en faldende tendens, som 
bl.a. skyldes den demografiske udvikling. Stigningen frem 
mod 2020 er bl.a. et resultat af, at efterlønsperioden reduce-
res fra fem til tre år. I 2050 forventes beskæftigelsen blandt 
“seniorer” i begge fremskrivninger at være nogenlunde på 

Omtrent samme 
beskæftigelse 
blandt “seniorer”  
i 2050 som i 2012 
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samme niveau som i 2012.17 De markante “hak” i kurverne 
sker i de år, hvor folkepensionsalderen ændres, og flere 
årgange trækker sig tilbage samtidigt.  
 
Beskæftigelsen i den her præsenterede fremskrivning er 
højere end i den mekaniske fremskrivning. I gennemsnit 
over perioden 2035-50 er forskellen på omkring 40.000 
personer. Bag denne større beskæftigelse ligger en række 
modsatrettede effekter. For det første er antallet af efter-
lønsmodtagere lavere. For det andet er antallet af beskæfti-
gede folkepensionister højere. For det tredje er antallet af 
personer, der trækker sig tilbage for egne midler før folke-
pensionsalderen større. De to første effekter trækker i ret-
ning af en større beskæftigelse, mens den sidstnævnte effekt 
trækker i retning af en lavere beskæftigelse. 
 
Ifølge den nye fremskrivning ventes antallet af efterløns-
modtagere at være lavere end vurderet i den mekaniske 
fremskrivning. Konkret skønnes antallet af efterlønsmodta-
gere på længere sigt at falde til et niveau på under 5.000 
personer. Til sammenligning ventes antallet af efterlønnere i 
den mekaniske fremskrivning at være omkring 20.000 
personer på længere sigt, jf. figur III.17.18  
 
Det lave niveau af antallet af efterlønsmodtagere i frem-
skrivningen skal ses i sammenhæng med, at antallet af 
berettigede til efterløn falder, og at en relativt stor del af de 
efterlønsberettigede forventes at fortsætte med at arbejde for 
at optjene efterlønspræmien. Dette skyldes blandt andet, at 
de større pensionsformuer for især ufaglærte og faglærte 
forventes at indebære en større modregning i efterlønnen. 
Herved reduceres det økonomiske incitament til at gå på 
efterløn, og flere af de efterlønsberettigede vælger at fort-
sætte med at arbejde og tage imod efterlønspræmien.  

 

17) Antallet af “seniorer”, dvs. personer, der er ældre end fem år 
under folkepensionsalderen, er nogenlunde konstant set over hele 
perioden 2012-50. 

18) I henhold til den seneste langsigtede fremskrivning fra regeringen 
forventes et gennemsnitligt antal efterlønsmodtagere på ca. 
22.000 i perioden 2030-50, hvilket svarer nogenlunde til den me-
kaniske fremskrivning, jf. Økonomi og Indenrigsministeriet 
(2013).  

Beskæftigelsen 
omkring 40.000 
personer højere 
end i DREAM’s 
fremskrivning 

Forskel 1: 
Færre på efterløn 

En årsag er de høje 
pensionsformuer 
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Figur III.17 Antal efterlønsmodtagere 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og DREAM’s

fremskrivning. 

 
 
En anden del af forklaringen, på at “seniorernes” beskæfti-
gelse er højere i nærværende fremskrivning end i DREAM’s 
fremskrivning, er en højere beskæftigelse blandt folkepen-
sionister. Konkret skønnes antallet af beskæftigede folke-
pensionister at være omkring 55.000 større i nærværende 
fremskrivning, jf. figur III.18. Baggrunden for den større 
beskæftigelse blandt folkepensionister er, at tilbagetræk-
ningssystemet i praksis er tæt på at være neutralt i forhold 
til tilbagetrækningsbeslutningen fra folkepensionsalderen. 
Dette skyldes især muligheden for opsat folkepension. Da 
den økonomiske gevinst ved at arbejde ét år ekstra er næ-
sten lige stor før og efter folkepensionsalderen, tilsiger de 
økonomiske forhold, at relativt mange personer, der har 
valgt at arbejde op til folkepensionsalderen, også vil fort-
sætte nogle år efter. I denne betragtning ses blandt andet 
bort fra, at folkepensionsalderen kan fungere som en norm 
for, hvornår tilbagetrækning sker. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at den højere beskæftigelse blandt folkepensio-
nister i fremskrivningen er overdrevet. 
 

Forskel 2: 
Højere 
beskæftigelse 
blandt 
folkepensionister 
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Figur III.18 Beskæftigede folkepensionister 

20502045204020352030202520202015

200

150

100

50

0

1.000 personer

Fremskrivning
DREAM

 
Anm.: I DREAM’s fremskrivning er anvendt et krav til beskæftigelsen 

svarende til kravet i den registerbaserede arbejdsstyrke (dvs. én
time om ugen), mens den anvendte afgrænsning i fremskrivnin-
gen bygger på en indkomst på mindst 90.000 kr i 2001-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og DREAM-
modellen. 

 

En tredje forskel, som trækker i modsat retning af de to 
tidligere nævnte, vedrører personer med mindre end fem år 
til folkepensionen og uden ret til efterløn, der vælger at 
trække sig tilbage for egne midler. Konkret vurderes antallet 
af selvpensionerede at være omkring 30.000 personer højere 
end i DREAM’s fremskrivning, jf. figur III.19. Bag denne 
forventning ligger blandt andet, at pensionsformuerne 
generelt vil være større i fremtiden, og at der derfor kan 
være flere personer, som har økonomisk mulighed for at 
trække sig tilbage for egne midler. Samtidig vil der i fremti-
den være langt færre, der er efterlønsberettigede. Mens 
efterlønsberettigede, der er nogle få år fra efterlønsalderen, 
har et stort økonomisk incitament til at forblive i beskæfti-
gelse (for at kunne overgå til efterløn), så er dette ekstra 
incitament til at forblive i beskæftigelse ikke til stede for 
personer, der ikke er medlem af efterlønsordningen. For-
skydningen mod færre efterlønsberettigede indebærer 
dermed en forskydning imod flere, der ikke har det ekstra 
incitament til at forblive i beskæftigelse frem til efterlønsal-

Forskel 3: 
Flere vælger 
selvpensionering 
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deren – og dermed en tendens til at flere kan vælge at 
trække sig tilbage før efterlønsalderen for egne midler. 
 
 

Figur III.19 Selvpensionerede i fremskrivningen 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og DREAM’s
fremskrivning. 

 
 
Samlet set er der tre hovedforskelle mellem nærværende og 
DREAM’s fremskrivning, som i højere grad bygger på en 
mekanisk videreførelse af den nuværende tilbagetræknings-
adfærd. For det første forventes antallet af efterlønsmodta-
gere at blive omkring 15.000 mindre end i DREAM’s 
fremskrivning. For det andet forventes antallet af beskæfti-
gede folkepensionister at blive omkring 55.000 større end i 
DREAM. Endelig for det tredje ventes antallet af selvpensi-
onerede at være omkring 30.000 personer større. Samlet 
indebærer det, at beskæftigelsen i nærværende fremskriv-
ning vurderes at være omkring 40.000 højere end i 
DREAM’s fremskrivning.  
 
I nærværende fremskrivning er beskæftigelsen blandt per-
soner under folkepensionsalderen 15.000 personer lavere, 
mens beskæftigelsen over denne alder er 40.000 personer 
højere. Denne sammensætning har betydning for antallet af 
erlagte arbejdstimer, som har mere direkte betydning for 
udviklingen i eksempelvis BNP og skattegrundlag. 
 

Opsamling på de 
tre hovedforskelle 

Beskæftigelsen er 
fordelt på en anden 
måde 
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Generelt er det sådan, at beskæftigede personer over folke-
pensionsalderen arbejder kortere tid end personer under 
denne alder. Eksempelvis arbejder personer på 65 år gen-
nemsnitligt kun halvt så lang tid som personer på 60 år, og 
personer på 70 år har en gennemsnitlig arbejdsuge, der kun 
er lidt over en femtedel af de 60-åriges.19 Korrigeres for 
disse forskelle i arbejdstid kan udviklingen i beskæftigelsen 
omregnes til fuldtidspersoner. Udviklingen i nærværende 
fremskrivning og i DREAM’s fremskrivning fremgår af 
figur III.20.  
 
Samlet set er størrelsen af arbejdsstyrken målt i arbejdstimer 
i den nye fremskrivning meget tæt på arbejdsstyrken i 
DREAM’s fremskrivning, til trods for at sammensætningen 
af dem er meget forskellig. 

 

19) Omfanget af den “beskæftigelse”, der er nødvendig for at blive 
talt med i den samlede beskæftigelse, er af betydning for den be-
regnede gennemsnitlige arbejdstid. I DREAM’s fremskrivning 
anvendes et beskæftigelseskrav på én time om ugen, svarende til 
definitionen i RAS, mens der i den nye fremskrivning er anvendt 
et krav på en indkomst på 90.000 kr. i 2001-niveau.  

Ældre har kortere 
arbejdstid end 
yngre 

Samlet set kun lille 
ændring i 
beskæftigelse og 
arbejdsstyrke 
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Figur III.20 Beskæftigelse blandt “seniorer”, opgjort som 
fuldtidspersoner 
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Anm.: Det generelle fald i begge kurver kan henføres til, at antallet af

personer i de mest erhvervsaktive årgange er faldende, mens de
trinvise fald skyldes ændringer i efterløns- og folkepensionsald-
rene. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og DREAM’s 
fremskrivning. 

 
 
Konklusion og sammenfatning 
 
I dette afsnit er præsenteret en fremskrivning af udviklingen 
i seniorernes tilbagetrækning. Fremskrivningen bygger på 
den i afsnit III.5 beskrevne model, og det væsentligste input 
til modellen er de effektive formuer. Disse formuer beskri-
ver udviklingen i forbrugsmulighederne, og hvordan disse 
muligheder afhænger af de givne regler og tilbagetræk-
ningstidspunktet.  

Fremskrivningen af pensionsformuerne og de effektive 
formuer viser, at der er udsigt til, at formuerne målt i for-
hold til indkomsten bliver væsentligt større end i dag. Der er 
også udsigt til en mere lige fordeling af forbrugsmulighe-
derne blandt pensionister, når vi ser på forbrugsmuligheder 
relativt til indkomsten som erhvervsaktiv. Der vil også i 
fremtiden være forskel på de absolutte formuer, men disse 
forskelle vil i stor udstrækning afspejle forskelle i arbejds-
indkomster (og dermed pensionsopsparing) gennem livet.  

Fremskrivning, 
som bygger på 
model og effektive 
formuer er 
præsenteret 

Større lighed 
blandt fremtidens 
pensionister set 
i forhold til 
arbejdsindkomsten 
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Fremskrivningen af “seniorernes” beskæftigelse tager mere 
direkte højde for økonomiske incitamenter, der følger af 
reglerne for efterløn, pension, tilskud og øgede pensions-
formuer. Derved afviger fremskrivningen fra mere mekani-
ske metoder, der i store træk bygger på en forlængelse af de 
historiske tendenser i tilbagetrækningsadfærden. 
 
Den her præsenterede fremskrivning tyder på, at beskæfti-
gelsen opgjort i antal personer kan blive større end vurderet 
tidligere. Samtidig viser fremskrivningen, at tilgangen til 
efterløn kan blive mindre end tidligere vurderet, mens der 
omvendt kan blive flere, der trækker sig tilbage for egne 
midler. Set i forhold til de tidligere vurderinger er beskæfti-
gelsen for personer under folkepensionsalderen lavere, 
mens den er højere for personer over folkepensionsalderen. 
 
Samlet skønnes beskæftigelsen blandt “seniorer” at blive 
øget med omkring 40.000 personer relativt til tidligere 
vurderinger. Imidlertid viser en omregning til fuldtidsperso-
ner, at forskellen mellem den tidligere anvendte fremskriv-
ning og den her præsenterede er væsentligt mindre. 
 
Beregningerne bekræfter således, at der kan forventes en 
højere grad af selvpensionering for egne midler, når refor-
merne og arbejdsmarkedspensionerne er fuldt indfasede. 
Det skyldes præferencer for tidlig tilbagetrækning, selvom 
det er på bekostning af levestandarden som pensionist. 
 
 
III.7 Ændrede incitamenter til tilbagetrækning 
 
Det offentlige pensionssystem er indrettet med henblik på at 
sikre personer uden opsparing en rimelig levestandard ved 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En række af ydelserne 
aftrappes for personer med en pensionsopsparing, så de får 
tildelt en lavere offentlig ydelse. Konsekvensen er, at nogle 
personer har et relativt lille afkast af at spare op til alder-
dom, og har i visse tilfælde kun en lille økonomisk gevinst 
ved at fortsætte med at arbejde i årene, hvor offentlige 
tilbagetrækningsydelser kan opnås. I dette afsnit behandles 
indflydelsen fra det offentlige pensionssystem på tilbage-
trækningen fra arbejdsmarkedet, hvorimod påvirkningen af 

Ny fremskrivning 
tager højde for 
økonomiske 
incitamenter 

Flere “seniorer” i 
beskæftigelse end 
tidligere vurderet … 

… men næsten 
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opsparing, der er nærmere analyseret i De Økonomiske Råd 
(2008), ikke vil blive behandlet her.  
 
I det følgende beregnes virkningerne af fire ændringer af 
efterløns- og pensionssystemet. Formålet er at illustrere 
nogle muligheder for at ændre på incitamenterne til (tidlig) 
tilbagetrækning. Beregningseksemplerne er: 
 

• Efterlønsordningen afskaffes 
• Ældrechecken og folkepensionen opsættes fuldt ud 

ved senere tilbagetrækning 
• Ældrechecken og pensionstillægget påvirkes ikke af 

pensionsindbetalinger foretaget de sidste fem år før 
folkepensionsalderen 

• Særligt beskæftigelsesfradrag indføres for personer i 
folkepensionsalderen 

 
Efterlønsordningen giver mulighed for tidlig tilbagetræk-
ning for en lang række personer, og en afskaffelse af efter-
lønnen vil dermed alt andet lige øge beskæftigelsen. Det er 
imidlertid en forudsætning, at man er på arbejdsmarkedet i 
årene op til tidligste efterlønsalder, og efterlønnen inde-
bærer dermed et stort incitament til at forblive i beskæfti-
gelse for personer lige under efterlønsalderen. For personer 
med store pensionsopsparinger giver efterlønspræmien 
tilsvarende et positivt incitament til at arbejde frem til folke-
pensionsalderen. Der er således modsatrettede effekter på 
beskæftigelsen af at afskaffe efterlønnen.  
 
Ældrechecken bliver ikke forhøjet, når en person vælger at 
arbejde efter folkepensionsalderen, og selvom det er muligt 
at få opsat folkepension, sker der ingen forrentning af 
pensionen. Den manglende mulighed for at opsætte ældre-
checken og få forrentet den opsatte folkepension giver især 
personer med en lille pensionsopsparing en begrænset 
økonomisk tilskyndelse til at blive på arbejdsmarkedet efter, 
at folkepensionsalderen er nået. I eksemplet vises effekten 
af at give mulighed for at opsætte ældrechecken og at lade 
såvel folkepension som ældrecheck forrentes ved opsæt-
ning. 
 

Fire beregnings-
eksempler 

Eksempel 1: 
Efterlønsordningen 
afskaffes 

Eksempel 2: 
Ældrechecken og 
folkepensionen 
opsættes fuldt ud 
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Modregningsreglerne i folkepension og ældrecheck inde-
bærer en implicit skat på at arbejde. Når en beskæftiget 
vælger at udskyde tilbagetrækningstidspunktet, vil det 
typisk resultere i større forventede udbetalinger fra egen 
pension. De større pensionsudbetalinger skyldes, at der 
typisk indbetales til eksempelvis arbejdsmarkedspensions-
ordninger, når man arbejder. De større pensionsudbetalinger 
modregnes i pensionstillægget og ældrechecken og vil 
dermed reducere de samlede forventede offentlige ydelser. I 
beregningen illustreres effekten af at ændre modregnings-
reglerne, sådan at pensionstillægget og ældrechecken ikke 
påvirkes af de pensionsindbetalinger, der foretages de sidste 
fem år før folkepensionsalderen.  
 
En anden måde at forøge incitamentet til at trække sig 
senere tilbage på er at indføre et skattefradrag for folke-
pensionister i beskæftigelse. Beregningseksemplet illustre-
rer konkret effekten af et skattefradrag på 100.000 kr. i det 
første år, hvor det er muligt at modtage folkepension. Sådan 
et fradrag vil have et begrænset provenutab, da det er rela-
tivt få personer, der som udgangspunkt arbejder i folke-
pensionsalderen.  
Beregningseksemplerne gennemføres for de fremtidige 
pensionister, dvs. når efterlønsreformen, skattereformen og 
arbejdsmarkedspensionerne er fuldt indfaset. Beregningerne 
er baseret på modellen beskrevet i afsnit III.5 og frem-
skrivningen af indkomsterne og arbejdsudbuddet beskrevet i 
afsnit III.6. Beregningerne foretages for personer, som er 
født i 1981. Disse personer kan forventeligt få udbetalt 
private pensioner og arbejdsmarkedspensioner som 67-årige 
i 2048, få efterløn som 69-årige i 2050, hvis de er medlem-
mer af ordningen, og få folkepension som 72-årige i 2053. 
 
Eksempel 1: Efterlønsordningen afskaffes 
 
De seneste ændringer af efterlønsordningen har begrænset 
det forventede antal medlemmer, både fordi varigheden af 
efterlønnen er blevet kortere, og fordi modregningen af 
indestående på pensionsordninger er udstrakt til hele efter-
lønsperioden. Ifølge DREAM’s seneste befolknings-
fremskrivning forventes kun 16 pct. af en årgang i arbejds-
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styrken at være tilmeldt efterlønsordningen i 2050 i mod-
sætning til 66 pct. i 2013.20  
 
Trods de seneste ændringer vil efterlønnen også i fremtiden 
være en attraktiv ydelse for personer med lille pensions-
formue. Efterlønsordningen er imidlertid mindre attraktiv 
for personer med en relativt stor pensionsopsparing eller en 
høj indkomst. Konsekvensen er forventelig, at mange med 
stor pensionsopsparing enten vælger ikke at blive medlem 
eller vælger ikke at få udbetalt efterløn, men kun efterløns-
præmien. I alt forventes kun omkring 2.000 personer i 
årgang 1981 at få udbetalt efterløn, jf. afsnit III.6. Omkring 
4.000 medlemmer vil vælge at få efterlønspræmien udbe-
talt.21 
 
Efterlønnens effekt på de økonomiske incitamenter til 
tilbagetrækningen kan vurderes ved at betragte deltagelses-
skatten, som blandt andet er beskrevet i afsnit III.2, boks 
III.5. Deltagelsesskatten viser, hvor meget skatte- og over-
førselssystemet samlet reducerer gevinsten ved at arbejde ét 
år ekstra. For personer tilmeldt efterlønsordningen udtryk-
ker deltagelsesskatten forholdet mellem, hvad den enkelte 
kan miste ved at udskyde tilbagetrækningen i form af et års 
efterløn og større skattebetalinger, og det personen opnår 
ved at arbejde i form af et års arbejdsindkomst og en efter-
lønspræmie. En høj deltagelsesskat vil være et udtryk for, at 
den økonomiske gevinst ved at arbejde i forhold til at gå på 
efterløn er lille.  
 

 

20) Fremskrivningen af antallet af efterlønsberettigede er bl.a. baseret 
på det observerede indbetalingsmønster blandt de 30-35-årige og 
inddrager således udmeldinger fra 2012. 

21) Der forventes samlet set at være ca. 4.500 personer på efterløn 
hvert år og ca. 12.000 personer, som optjener efterlønspræmie 
hvert år. 
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Generelt set er deltagelsesskatten høj for efterløns-
berettigede personer i efterlønsalderen. Dette er udtryk for, 
at efterlønsberettigede har et stort incitament til at trække 
sig tilbage, når de når efterlønsalderen, især hvis de ikke har 
en pensionsopsparing af betydning. Imidlertid er mulig-
heden for at få efterløn betinget af, at man forbliver på 
arbejdsmarkedet ind til den tidligste efterlønsalder. Dette 
incitament til at forblive på arbejdsmarkedet giver sig 
udtryk i en meget lav deltagelsesskat i året før tidligste 
efterlønsalder. Faktisk er incitamentet til at forblive i be-
skæftigelse så stort, at deltagelsesskatten kan blive negativ, 
jf. nedenfor. En negativ deltagelsesskat betyder, at den 
økonomiske værdi af udsigten til at kunne modtage efterløn 
overstiger skatten, man skal betale af arbejdsindkomsten det 
sidste år før efterløn. 
 
Betydningen af efterlønnen kan illustreres ved at sammen-
ligne deltagelsesskatter for personer, der er efterløns-
berettigede, med deltagelsesskatten for personer, der ikke er 
berettiget til efterløn. Incitamentet til at blive på arbejds-
markedet ét år mere i efterlønsperioden er væsentlig større 
for personer, der ikke er berettiget til efterløn, end for 
personer, der er. Deltagelsesskatten er således 74 pct. for en 
69-årig, som er berettiget til efterløn uden en pensions-
opsparing ved et lønniveau på 300.000 kr., jf. tabel III.11. 
For en person, som ikke er berettiget til efterløn, er den 
tilsvarende deltagelsesskat 54 pct.22 Forskellen på deltagel-
sesskatten med og uden efterlønsordningen er dermed 20 
pct.point.  
 
 
 
 

 

22)  Gennemsnitsskatten inkl. indirekte skatter er 54 pct. for en person 
med en lønindkomst på 300.000 kr. i 2050.  

Efterløn giver høj 
deltagelsesskat i 
efterlønsalderen … 
 
 
 
 
… men også stort 
incitament til at 
blive til tidligste 
efterlønsalder 

Høj deltagelsesskat 
på at arbejde i 
efterlønsalderen … 
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Tabel III.11 Deltagelsesskat med og uden en efterløns-
ordning 

 Alder Med 
efterløn

Uden 
efterløn

Forskel 

 -----  Pct.  -----   Pct.point   

67 54 54 0 Ingen pensions-
opsparing 68 -35 54 89 

 69 74 54 -20 

 70 73 54 -19 

 71 72 54 -18 
     

67 58 58 0 Livrente  
1,6 mio.kr. 68 5 58 54 

 69 69 59 -10 

 70 67 59 -8 

 71 66 59 -6 
Anm.: Deltagelsesskatterne er beregnet for en enlig person med en løn 

på 300.000 kr. i en ejerbolig, som er født i 1981. Efterlønsalderen 
forventes at være 69 år og folkepensionsalderen 72 år.  

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
I året før det er muligt at modtage efterløn, har efterløns-
ordningen derimod den modsatte effekt på incitamentet til at 
trække sig tilbage. Deltagelsesskatten for en 68-årig er 
således negativ for et efterlønsmedlem uden pensions-
opsparing. Dette skyldes, at hvis man udsætter tilbagetræk-
ningen et år, får man mulighed for at få efterløn. Forskellen 
på deltagelsesskatten med og uden efterløn er dermed  
89 pct.point, hvis personen ikke har en pensionsopsparing. 
Personer med en pensionsopsparing får mindre ud af at 
være medlem af efterlønsordningen, fordi pensionsformuen 
bliver modregnet i efterlønsbeløbet. Dette betyder, at delta-
gelsesskatten er lavere for efterlønsberettigede med en 
pensionsopsparing end for dem uden.23 Modregningen i 
 

23)  Grunden, til at deltagelsesskatten stiger for ikke-efterlønsberettigede personer 
med en pensionsformue i forhold til dem uden (54 pct. mod 59 pct. for en 69-
årig), er, at pensionsformuen alt andet lige vil stige, når personen fortsætter med 
at arbejde. Dette vil mindske de fremtidige pensionstillæg, da tillægget bliver 
kraftigere modregnet i de højere pensionsudbetalinger.  

… men lav 
deltagelsesskat på 
arbejde før 
efterlønsalderen 

Efterløn har 
mindre effekt for 
personer med høj 
pensionsformue  
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efterlønnen – og dermed det lavere efterlønsbeløb for en 
person med pensionsopsparing – betyder, at forskellen i 
deltagelsesskatten med og uden en efterlønsordning reduce-
res. Forskellen er således “kun” 10 pct.point for en 69-årig, 
som har en pensionsformue på 1,6 mio. kr. 
 
For personer med et højere lønniveau vil forskellen på 
deltagelsesskatten med og uden efterløn være mindre. Dette 
skyldes, at efterlønnen udgør en mindre procentdel af løn-
nen. Effekten på deltagelsesskatten af at afskaffe efter-
lønnen vil blive omtrent halveret ved et lønniveau på 
600.000 kr. i forhold til effekten ved et lønniveau på 
300.000 kr.  
 
Efterlønspræmien indebærer en positiv tilskyndelse til at 
forblive på arbejdsmarkedet. For personer med en betydelig 
pensionsopsparing vil dette trække i retning af, at en afskaffel-
se af efterlønsordningen (og dermed efterlønspræmien) kan 
have en negativ effekt på beskæftigelsen. For en person med 
en pensionsopsparing, som er så stor, at der sker fuld mod-
regning i efterlønnen, øges deltagelsesskatten således med 
omkring 10 pct.point, hvis efterlønsordningen afskaffes.24  
 
En afskaffelse af efterlønsordningen har kun en lille effekt 
på arbejdsudbuddet som følge af det meget lille antal for-
ventede efterlønsmodtagere. I henhold til tilbagetræknings-
modellen har en afskaffelse af efterlønsordningen to mod-
satrettede effekter på arbejdsudbuddet, jf. figur III.21. For 
det første vil en del personer udskyde deres tilbagetrækning 
fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen. Dette giver en 
positiv beskæftigelseseffekt på 1.800 personer. For det 
andet vil en afskaffelse af efterlønsordningen få flere perso-
ner til at gå på selvbetalt pension før efterlønsalderen, da 
der ikke længere er det samme incitament til at “holde ud” 
på arbejdsmarkedet frem til efterlønsalderen. Dette giver 
ifølge modelberegningen en negativ beskæftigelseseffekt på 
1.300 personer. Den samlede effekt af at afskaffe efterløns-
ordningen er således en meget beskeden stigning i beskæfti-
gelsen på godt 500 personer. 

 

24)  Efterlønnen bliver fuldt ud modregnet med en livrentepension 
over ca. 5,5 mio. kr.  

Højere løn 
mindsker effekten 
på tilskyndelsen 
til at arbejde 

Efterlønspræmien 
giver tilskyndelse 
til at arbejde 

Lille effekt på 
arbejdsudbud 
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Figur III.21 Antal beskæftigede efterlønsberettigede med 
og uden en efterlønsordning 
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Anm.: Beskæftigelsen er beregnet for årgang 1981, hvor efterløns-
alderen forventes at være 69-71 år og folkepensionsalderen 72 år. 
Beskæftigelsen er angivet i antal personer og ikke antal fuldtids-
beskæftigede. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En afskaffelse af efterlønnen vil føre til, at personer med en 
relativt begrænset pensionsopsparing går glip af et større 
beløb end personer med større pensioner. Det skyldes, at 
personer med relativt store pensioner bliver modregnet i 
efterlønnen og derfor enten får udbetalt mindre i efterløn, 
eller vælger at forblive i beskæftigelse og få udbetalt efter-
lønspræmien (som er mindre end svarende til tre års fuld 
efterløn). I figur III.22 vises, hvordan den mistede efterløn 
(og mistede efterlønspræmie) fordeler sig blandt de efter-
lønsberettigede, fordelt efter størrelsen af deres pensions-
opsparing. Det fremgår tydeligt, at de mindste tab ligger 
blandt personer med de største pensionsopsparinger.25 
Generelt er personer med store pensionsopsparinger relativt 

 

25) Når beløbet for de højeste pensionsdeciler er mindre end den 
nuværende efterlønspræmie skyldes det dels, at der er taget højde 
for, at satsreguleringen nedsættes i de kommende år (og at efter-
lønspræmien dermed reduceres målt i 2013-niveau), dels at belø-
bene tilbagediskonteres til personerne er 66 år, og at der i denne 
tilbagediskontering tages højde for risikoen for at dø, inden efter-
lønspræmien kan udbetales. 

Personer med små 
pensioner mister 
mest ved en 
afskaffelse af 
efterlønnen 
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veluddannede, mens personer i den anden ende af pensions-
fordelingen typisk er ufaglærte. Der er derfor en tendens til, 
at det er de ufaglærte, der vil miste mest ved en afskaffelse 
af efterlønnen. 
 
 

Figur III.22 Mistet efterløn og efterlønspræmie ved 
afskaffelse af efterlønnen 
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Anm.: Figuren viser summen af mistet efterløn efter skat og mistet 
efterlønspræmie for efterlønsberettigede i årgang 1981 fordelt
efter fordelingen af pensionsformuen.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En afskaffelse af efterlønsordningen vil spare staten for 
omkostninger til efterløn og efterlønspræmie. Til gengæld 
mister staten indtægter fra bidragene til efterlønsordningen 
fra medlemmerne. Samlet set forventes afskaffelsen at være 
omtrent provenuneutral. Oven i de mekaniske effekter på de 
offentlige finanser kommer øgede skatteindtægter som følge 
af stigningen i beskæftigelsen, ligesom der kan forekomme 
forøget overgang til visse former for offentlige overførsler 
som førtidspension. Effekterne er imidlertid meget små, og 
den samlede effekt på de offentlige finanser af en afskaffel-
se af efterlønnen er derfor meget beskeden. 
 
 
 

Effekt på offentlige 
finanser meget  
lille … 

… da få anvender 
ordningen 
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Eksempel 2: Ældrechecken og folkepensionen forøges 
aktuarmæssigt fair ved senere tilbagetrækning 
 
I dag er det muligt at udskyde udbetalingen af folkepensionen, 
hvis man arbejder, efter folkepensionsalderen er nået. Når 
folkepensionen udskydes, øges det årlige pensionsbeløb, 
svarende til at folkepensionen forventeligt skal udbetales i 
færre år. Dermed kan en person, der udskyder tidspunktet for 
udbetaling af folkepensionen, forvente at modtage det samme 
beløb i folkepension i resten af livet. Beregningen af den 
opsatte pension tager imidlertid kun højde for ændringen i den 
forventede udbetalingsperiode, mens der ikke sker en for-
rentning af beløbet. I modsætning til folkepensionen er det 
ikke muligt at opsætte udbetalingen af ældrechecken. Den 
manglende forrentning af opsat folkepension og den manglen-
de mulighed for at opsætte ældrechecken indebærer en ekstra 
skat på at arbejde efter folkepensionsalderen. I dette bereg-
ningseksempel vises effekten af at fjerne disse tilskyndelser til 
tidlig tilbagetrækning.  
 
En omlægning af ældrechecken og folkepensionen til en 
aktuarmæssigt fair opsat pension vil reducere deltagelses-
skatten for personer i folkepensionsalderen, jf. tabel III.12. 
Ændringen i deltagelsesskatten vil være 3 pct.point for 
personer uden en pensionsopsparing, men kun 1 pct.point 
for personer med en pensionsopsparing. Grunden, til at 
forskellen på deltagelsesskatten med og uden fuld opsæt-
ning er mindre for personer med en pensionsopsparing, er, 
at de ikke har mulighed for at få ældrecheck og dermed ikke 
får glæde af denne del af forslaget. 
 
 
 
 
 

Fuld opsætning 
ved senere 
tilbagetrækning 

Kun en mindre 
effekt på 
incitamentet 
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Tabel III.12 Deltagelsesskatter ved at opsætte ældre-
checken og folkepensionen aktuarmæssigt 
fair 

 Alder Uden 
opsætning

Med op-
sætning 

Forskel 

 -----  Pct.  -----   Pct.point  

Ingen pensions-
opsparing 72 61 57 -3 

 73 60 57 -3 
     

Livrente 1,6 
mio.kr. 72 61 60 -1 

 73 61 61 -1 
Anm.: Deltagelsesskatterne er beregnet for en enlig person med en løn 

på 300.000 kr. i en ejerbolig, som er født i 1981, og som kan gå 
på folkepension som 72-årig. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Den begrænsede ændring i incitamentet til at udskyde 
tilbagetrækningen betyder, at forslaget kun har en beskeden 
beskæftigelseseffekt på omkring 900 personer. Det er 
personer uden eller med små pensionsformuer, der får mest 
ud af forslaget, da de er berettiget til at få ældrecheck og vil 
få den opsatte pension, jf. figur III.23. 
 
 

Godt for personer 
med små formuer 
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Figur III.23 Ændringen i pensionstillæg og ældrecheck 
ved fuld opsætning før skat i hele pensionist-
tilværelsen  
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Anm.: Beløbene er beregnet for årgang 1981, som kan forventes at
kunne gå på folkepension som 72-årige. Folkepension og ældre-
check kan i beregningen højst opsættes i to år. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Det skønnes, at muligheden for opsætning af ældrechecken 
samt forrentning af både opsat ældrecheck og opsat folkepen-
sion vil koste statskassen omkring 130 mio. kr. pr. år, når der 
er taget højde for skattebetalinger (men ikke forbrugseffekter 
eller andre afledte effekter). Den forventede stigning i be-
skæftigelsen skønnes imidlertid at medføre et ekstra skatte-
provenu mv. på 200 mio. kr. pr. år. Det vil med andre ord 
være mere end selvfinansierende at give mulighed for en fuld 
opsætning af såvel ældrecheck som folkepension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En selvfinansieret 
omlægning 
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Eksempel 3: Ældrechecken og pensionstillægget påvir-
kes ikke af pensionsindbetalinger foretaget fra fem år 
før alderen for folkepension 
 
De løbende udbetalinger af private pensioner og arbejds-
markedspensioner bliver modregnet i pensionstillægget og 
ældrechecken.26 De årlige udbetalinger fra egne pensions-
ordninger stiger, jo senere man trækker sig tilbage. Dette 
skyldes blandt andet, at der indbetales til pension i flere år, 
og pensionsformuen bliver forrentet frem til udbetalings-
tidspunktet. Desuden stiger den årlige ydelse fra pensions-
ordninger, der er opsparet i livrenteordninger, da den for-
ventede udbetalingsperiode bliver kortere, når en person 
udskyder starttidspunktet for udbetalingen. De højere udbe-
talinger fra egen pensionsopsparing medfører, at pensions-
tillægget og ældrechecken bliver reduceret mere ved senere 
tilbagetrækning. 
 
Tilskyndelsen til tidligere tilbagetrækning, der følger af 
reglerne for modregning i pensionstillægget og ældre-
checken, kunne reduceres ved at justere reglerne for mod-
regningen. Konkret kunne man forestille sig, at man i mod-
regningen så bort fra betydningen af de pensionsindbetalin-
ger, der bliver foretaget i årene umiddelbart op til folkepen-
sionsalderen og frem til det faktiske tilbagetrækningstids-
punkt. Ved at se bort fra disse indbetalinger – og de deraf 
følgende større pensionsudbetalinger – vil modregningen i 
pensionstillægget og ældrechecken blive mindre. Herved 
reduceres den ekstra indirekte skat, som modregningen 
påføres indkomsten ved beskæftigelse i årene op til folke-
pensionsalderen. 
 
For at illustrere de mulige effekter af en ændring i mod-
regningsreglerne præsenteres i det følgende en beregning, 
hvor der i modregningen ses bort fra effekten af de pensi-
onsindbetalinger, der sker fra fem år før folkepensionsalde-

 

26) Der er også modregning af arbejdsindkomst i pensionstillægget 
og ældrechecken. Dette er ikke behandlet i dette afsnit. 

Modregningen i 
tillægget giver 
incitament til tidlig 
tilbagetrækning 

Effekt kan modgås 
ved at se bort fra 
indbetalinger 
umiddelbart før 
folkepensions-
alderen 

Ændret 
modregning kan 
forbedre 
incitamenterne 
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ren.27 Den ændrede modregning sker dermed reelt med 
udgangspunkt i de pensionsudbetalinger, der kan forventes 
med udgangspunkt i pensionsformuen som 67-årig, dvs. 
fem år før folkepensionsalderen for årgang 1981. Beregnin-
gen viser, at deltagelsesskatten vil blive reduceret med 2-3 
pct., hvis modregningen ændres, jf. tabel III.13. 
 
 

Tabel III.13 Deltagelsesskat ved omlægning af mod-
regningen af pensionstillæg og ældrecheck 

 Alder Uden  
omlægning

Med  
omlægning

Forskel 

 -----  Pct.  ----- Pct.point 

Livrente 1,6 
mio.kr. 67 59 57 -2 

 68 59 57 -2 

 69 59 57 -2 

 70 60 57 -2 

 71 60 58 -3 

 72 62 59 -3 

 73 62 59 -3 
Anm.: Deltagelsesskatterne er beregnet for en enlig person med en løn 

på 300.000 kr. i en ejerbolig, som er født i 1981, og der kan gå på 
folkepension som 72-årig. Pensionsbidraget antages at udgøre 15 
pct. af indkomsten pr. år.  

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Det mekaniske provenutab ved en omlægning af mod-
regningen i pensionstillægget og ældrechecken skønnes at 
være omkring 2,4 mia. kr. Omlægningen reducerer incita-
mentet til tidlig tilbagetrækning, og det skønnes, at den 
samlede beskæftigelse vil stige med omkring 7.300 perso-

 

27) Fem år før folkepensionsalderen er det tidligst mulige tidspunkt 
for udbetaling af egen pensionsopsparing uden særlige skatte-
mæssige konsekvenser. 

Stor påvirkning af 
alder for 
tilbagetrækning  



  

 265

III.7 Ændrede incitamenter til tilbagetrækning

ner, jf. figur III.24.28 Det er først og fremmest personer med 
ingen eller lav uddannelse, som udskyder deres tilbage-
trækning. Det skønnes, at stigningen i beskæftigelsen vil 
give anledning til en stigning i skatteprovenuet og til en 
reduktion i udgifterne til offentlige overførsler på tilsammen 
1,4 mia. kr. Omlægning af pensionsmodregning vil således 
som udgangspunkt medføre et tab for statskassen på ca. 1 
mia. kr., selv når de dynamiske effekter inddrages. 
 
 

Figur III.24 Antal beskæftigede med og uden en omlæg-
ning af modregningen i pensionstillægget og 
ældrechecken 
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Anm.: Beskæftigelsen er beregnet for årgang 1981, hvor folkepensions-
alderen forventes at være 72 år. Beskæftigelsen er angivet i antal 
personer og ikke antal fuldtidsbeskæftigede. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Gevinsten ved en ufinansieret ændring af modregningsreg-
lerne tilfalder især personer med mellemstore til store 
pensionsformuer, jf. venstre figur III.25. Personer uden 
egen pensionsopsparing påvirkes derimod ikke, da de både 
før og efter ændringen kan modtage fuldt pensionstillæg og 
fuld ældrecheck. Personer med meget høje pensionsformuer 

 

28) Beskæftigelseseffekten er relativt stor i forhold til ændringen i deltagel-
sesskatterne. Det skyldes, at deltagelseselasticiteten for denne alders-
gruppe er høj, og beskæftigelseseffekten er målt over otte år.  

Fordelingsprofil 
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vil heller ikke blive påvirket, da deres pensionsformue 
under alle omstændigheder er så stor, at de ikke kan modta-
ge pensionstillæg.  
 
Omlægningen af modregningen giver som nævnt anledning 
til et tab for statskassen på 1 mia. kr. Omlægningen kan 
eksempelvis finansieres ved at øge den procentsats, som 
pensionstillæg og ældrecheck indkomstreguleres med. 
Reguleringsprocenten for enlige er med de nuværende 
regler 30,9 pct., jf. afsnit III.2.29 For at finansiere den be-
skrevne omlægning af modregningsreglerne, skal regule-
ringsprocenten øges til 44,9 pct., svarende til, at pensionstil-
læg og ældrecheck reduceres med 45 kr. i stedet for 31 kr. 
for hver gang indkomsten vokser 100 kr.  

 

29)  I beregningerne antages det, at alle er enlige. 

Kan gøres  
provenuneutral … 
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Figur III.25 Ændringen i pensionstillæg og ældrecheck før skat i hele pensionist-
tilværelsen ved ændring i modregningsregler 
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Anm.: Beløbene er beregnet for årgang 1981, som kan forvente at kunne gå på folkepension som 72-
årige. Det antages i beregningen, at personerne senest trækker sig tilbage to år efter folkepensi-
onsalderen. Det betyder, at det maksimale antal år, hvor der kan foretages pensionsindbetalin-
ger, uden at det påvirke pensionstillægget og ældrechecken, er syv (fem år før folkepensionsal-
deren og to år efter). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Effekten af en sådan fuldt finansieret omlægning vil ifølge 
modelberegningerne være, at beskæftigelsen øges med 
6.900 personer, hvilket kun er lidt mindre end den ufinan-
sierede omlægning. Stigningen i beskæftigelse vil øge 
statens skatteindtægter samt reducere udgifterne til diverse 
overførsler såsom efterløn og boligstøtte. Samlet skønnes 
dette at forbedre de offentlige finanser med ca. 1,6 mia. kr. 
Dette betyder, at den beskrevne finansierede omlægning af 
modregningsreglerne har en stor effekt på arbejdsudbuddet, 
og der er udsigt til en betydelig forbedring af den offentlige 
økonomi på lang sigt.  
 
Fordelingsprofilen ændres samtidig, hvis omlægningen af 
modregningsreglerne finansieres ved en forøgelse af regule-
ringsprocenten. Personer med mellemstore pensionsformuer 
vil få et større pensionstillæg, mens personer med høje 
pensionsformuer vil miste en del af pensionstillægget, jf. 
højre figur III.25. De største gevinster tilfalder personer 
med mellemstore pensionsformuer og vil være omkring 
40.000 kr. før skat, mens de største tab vil være på omkring 
40.000 kr. før skat set over hele pensionistlivet. Personer 
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effekt 
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uden pensionsopsparing og personer med meget høje pensi-
onsformuer bliver igen ikke påvirket.  
 
Eksempel 4: Aldersafhængigt skattefradrag 
 
En måde, hvorpå det kan gøres mere attraktivt at trække sig 
senere tilbage, er at indføre et aldersafhængigt nedslag i 
skatten. I det følgende illustreres derfor den mulige effekt af 
at indføre et fradrag på 100.000 kr. i den skattepligtige 
indkomst ved beskæftigelse i det første år efter folke-
pensionsalderen. For at kunne udnytte fradraget forudsættes 
det, at den betragtede person er i beskæftigelse i de fem år 
forinden folkepension.30 
 
En indførelse af et skattefradrag på 100.000 kr. formindsker 
deltagelsesskatten med 12 pct.point for en person med en 
lønindkomst på 300.000 kr. ved udskydelse af tilbagetræk-
ningen med ét år fra folkepensionsalderen, jf. tabel III.14. 
Skattefradraget indebærer, at skatten for en folkepensionist 
bliver lavere end for personer under denne alder, og delta-
gelsesskatten falder dermed til et niveau, der er lavere end 
gennemsnitsskatten. Ændringen i deltagelsesskatterne 
påvirkes ikke af størrelsen på pensionsopsparingen. Der-
imod vil ændringen i deltagelsesskatten være afhængig af 
lønniveauet, idet skatteværdien af fradraget afhænger af 
indkomsten. 
 
 

 

30) I 2010-16 er der en midlertidig ordning, hvor 64-årige kan få et 
nedslag i skatten på op til 100.000 kr. Gevinsten i den midlertidi-
ge ordning er dermed større end i eksemplet (hvor der gevinsten 
kun er skatteværdien af fradraget på 100.000 kr.), men til gen-
gæld er betingelserne også skrappere, idet indtjeningen som 57-
59-årig ikke må overstige 550.000 kr. i 2008-niveau, og der er 
krav om fuldtidsbeskæftigelse i alle årene.  

Skattefradrag ved 
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folkepensions-
alderen 
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arbejde øges 
betydeligt 
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Tabel III.14 Ændringen i deltagelsesskatten ved indførel-
se af et skattefradrag ved beskæftigelse i 
folkepensionsalderen 

 Alder Uden 
fradrag

Med 
fradrag

Forskel 

 -----  Pct.  -----   Pct.point   

Løn 300.000 kr. 72 61 48 -12 
     

Løn 600.000 kr. 72 62 54 -8 
Anm.: Deltagelsesskatterne er beregnet for en enlig person i en ejer-

bolig, som er født i 1981, og som kan gå på folkepension som
72-årig. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Indførelse af et skattefradrag for 72-årige skønnes at give 
anledning til en beskæftigelseseffekt på ca. 6.900 personer, 
jf. figur III.26. Skattefradraget giver et incitament til at 
forblive i beskæftigelse både for personer, der når folkepen-
sionsalderen, og for personer, der er nogle år yngre. Da 
værdien af skattefradraget udgør en mindre del af lønnen for 
højtlønnede, og effekten på deltagelsesskatten dermed er 
mindre, er den økonomiske tilskyndelse til at udskyde 
tilbagetrækningen mindst for personer med relativt store 
indkomster.  
 
 

Stor effekt på 
beskæftigelse 
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Figur III.26 Antal beskæftigede med og uden skatte-
fradrag som 72-årig 
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Anm.: Beskæftigelsen er beregnet for årgang 1981, hvor folkepensions-
alderen forventes at være 72 år. Beskæftigelsen er angivet i antal
personer og ikke antal fuldtidsbeskæftigede. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Skattefradraget på 100.000 kr. i den skattepligtige indkomst 
ved at arbejde et år mere som 72-årig medfører en forøgelse 
af den disponible indkomst på 35.000-55.000 kr. Beløbet 
varierer med arbejdsindkomsten, da skattegrænserne og 
skattebetalingerne er forskellige afhængig af indkomsten, 
men ikke nødvendigvis systematisk med pensions-
formuerne, jf. figur III.27.  
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Figur III.27 Reduktion i skattebetalingen (inkl. arbejds-
markedsbidrag) ved et fradrag for 72-årige i 
beskæftigelse 
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Anm.: Beløbene er beregnet for årgang 1981, som kan forvente at kunne
få folkepension som 72-årige. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Et skattefradrag på maksimalt 100.000 kr. for alle 72-årige, 
som fortsætter med at arbejde, vurderes at medføre et fald i 
skatteindtægterne på ca. 1,1 mia. kr. pr. år, når der ikke er 
taget højde for den ændrede tilbagetrækningsadfærd. Den 
forventede stigning i beskæftigelsen på knap 7.000 personer 
medfører flere skatteindtægter og sparede udgifter til offent-
lige overførsler (såsom boligstøtte og pensionstillæg), 
hvilket skønnes at bidrage til en forbedring af de offentlige 
finanser med omkring 1,4 mia. kr. Dette betyder, at et 
aldersafhængigt skattefradrag, der er betinget af beskæfti-
gelse i årene op til folkepensionsalderen, ifølge modelbe-
regningerne er mere end selvfinansieret. 
 
Opsummering 
 
I afsnittet er der præsenteret fire beregningseksempler, som 
alle indebærer ændrede incitamenter i det offentlige pensi-
onssystem til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De fire 
eksempler giver alle en positiv beskæftigelseseffekt, men af 
forskellig størrelse og med forskellige provenueffekter, jf. 
tabel III.15.  

Aldersbetinget 
fradrag er mere 
end selvfinansieret 
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III.8 Sammenfatning og politikanbefalinger 
 
Der er i de senere år gennemført betydelige reformer på 
efterløns- og pensionsområdet. Reformerne betyder, at 
aldersgrænserne for tildeling af efterløn og folkepension 
stiger de kommende år, sådan at efterlønsalderen i 2023 vil 
være 64 år, og folkepensionsalderen i 2022 vil være 67 år. 
Derefter vil begge aldersgrænser stige i takt med højere 
forventet levetid. Perioden med efterløn er således blevet 
forkortet fra fem år til tre år, og samtidig er modregningen i 
efterlønnen af den opsparede pensionsformue blevet skær-
pet. Disse ændringer i de offentlige tilbagetræknings-
ordninger tilskynder de ældre til at trække sig senere tilbage 
fra arbejdsmarkedet. 
 
Gevinsten ved at spare op til egen pension er påvirket af det 
komplicerede samspil mellem beskatning, den offentlige 
subsidiering af pensionsopsparing og indtægtsreguleringen 
af de offentlige pensionsydelser, jf. De Økonomiske Råd 
(2008). Dette samspil har betydning for pensions-
opsparingen gennem livet, men dette er ikke analyseret i 
denne rapport. Derimod analyseres betydningen af de 
forskellige ordninger for tilbagetrækningen fra arbejds-
markedet givet den observerede adfærd med hensyn til 
pensionsopsparing. 
 
Der er sket en kraftig udbygning af arbejdsmarkeds-
pensionerne siden 1990’erne, hvilket vil betyde, at flere i 
fremtiden vil kunne trække sig tilbage og leve af deres 
private opsparing. Dermed vil de offentlige tilbage-
trækningsordninger få mindre betydning for tilbage-
trækningstidspunktet for en stor del af de ældre i fremtiden. 
Udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne har således 
betydet, at mange personer på arbejdsmarkedet om 20-30 år 
vil have så store pensionsformuer, at deres disponible 
indkomst som pensionister vil svare til mellem 80 pct. og 
100 pct. af den disponible indkomst som erhvervsaktive. 
  
De større pensionsformuer kan betyde, at virkningen af de 
seneste reformer af tilbagetrækningsordningerne på tilbage-
trækningsalderen bliver mindre end hidtil vurderet. De 
efterlønsregler, der gælder for personer født før 1956, giver 
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ældre trække sig 
senere fra 
arbejdsmarkedet 

Fokus på 
tilbagetræknings-
adfærd  

Mange vil have 
private pensioner i 
fremtiden 

Tilbagetrækning 
for egen opsparing? 



  

 274 

Tilbagetrækning. Dansk Økonomi, forår 2013 

stærke incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet frem til 
efterlønsalderen. Det har derfor ind til nu været et meget 
begrænset antal personer, der har trukket sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet og levet af egne midler. Fremover vil der 
være langt færre efterlønsberettigede, og de vil have langt 
større pensionsformuer. Dette giver anledning til en for-
ventning om øget selvpensionering. 
 
For at vurdere betydningen for tilbagetrækningen af de 
fremtidige pensionsformuer og de ændrede regler for efter-
løn og folkepension er der opstillet en model, der beskriver 
seniorernes tilbagetrækning ud fra den værdi, de tillægger 
deres fritid som tilbagetrukne og deres fremtidige pensions-
formuer og øvrige økonomiske forhold. Modellen er estime-
ret ud fra den observerede tilbagetrækningsadfærd for 
personer, der var 59 år i 2001. 
 
Den estimerede model for tilbagetrækning bygger på, at de 
økonomiske incitamenter er vigtige, når den enkelte skal 
beslutte, hvornår vedkommende vil trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet. Den værdi, den enkelte tillægger fritid, er 
sammen med den forventede indkomst før og efter tilbage-
trækningen med til at bestemme, hvornår tilbagetrækningen 
forventes at ske. Den estimerede værdi af den øgede fritid 
ved at trække sig tilbage nu, frem for ét år senere, svarer for 
kvinder til 60 pct. af indkomsten som pensionist, mens den 
for mænd svarer til 50 pct.  
 
I rapporten er de fremtidige pensionsformuer fremskrevet 
på baggrund af det nuværende opsparingsmønster for køn 
og uddannelsesgrupper. Fremskrivningen viser, at median-
personen kan forventes at have en pensionsformue, der 
svarer til mellem fire og seks gange arbejdsindkomsten seks 
år før folkepensionsalderen. 
 
De effektive formuer kan beregnes ud fra de opsparede 
formuer, reglerne for offentlige indkomstoverførsler og 
skattereglerne. De effektive formuer afspejler forbrugs-
mulighederne resten af livet. Det er beregnet, at de typiske 
effektive formuer vil være knap 4 mio. kr. pr. person op-
gjort i 2013-niveau. for ufaglærte og omkring 6 mio. kr. pr. 
person for personer med en lang videregående uddannelse, 
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når man betragter situationen omkring 2050, hvor arbejds-
markedspensionsordningerne er fuldt udbygget. Det svarer 
til, at en ufaglært kvinde typisk vil have en forbrugs-
mulighed som folkepensionist på 167.000 kr. pr. år, mens 
en mand med en lang videregående uddannelse typisk kan 
forventes at have en forbrugsmulighed som folkepensionist 
på 271.000 kr. pr. år, begge i 2013-lønniveau. 
 
Fordelingen af forbrugsmulighederne blandt pensionisterne 
kan i fremtiden forventes at være mere lige målt ved de 
effektive formuer, når disse ses i forhold til indkomsten som 
erhvervsaktiv. Der vil også i fremtiden være forskel på de 
absolutte pensionsformuer, men disse forskelle vil i stor 
udstrækning afspejle forskelle i arbejdsindkomster (og 
dermed pensionsopsparing) igennem livet. 
 
En fremskrivning af beskæftigelsen for seniorer er foretaget 
ved at anvende de fremskrevne effektive formuer sammen 
med de estimerede værdier for køn og uddannelsesgruppers 
værdisætning af fritid. Denne fremskrivning viser, at tilba-
getrækningen i 2050 vil ske væsentligt senere end i dag.  
 
Den senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skyldes 
først og fremmest, at aldersgrænserne for efterløn og folke-
pension sættes op, men skyldes også, at det kan forventes, at 
langt færre vil være på efterløn. Faldet i antallet af personer 
på efterløn skyldes en kortere efterlønsperiode, at færre vil 
være medlem af efterlønsordningen, og at flere blandt 
medlemmerne forventes at vælge at forblive på arbejds-
markedet og modtage efterlønspræmien. Disse ændringer i 
adfærden skal blandt andet ses på baggrund af, at langt flere 
end i dag vil have store formuer, der bliver modregnet i 
efterlønnen. Fremskrivningen viser også, at erhvervs-
deltagelsen blandt personer over folkepensionsalderen kan 
forventes at stige. Dette skal ses i lyset af, at muligheden for 
opsat pension betyder, at der ikke er nævneværdige økono-
miske incitamenter til at trække sig tilbage fra netop det 
tidspunkt, man kan modtage folkepension. 
 
Sammenlignet med DREAM’s fremskrivning forventer 
nærværende fremskrivning, at der vil være ca. 40.000 flere 
seniorer i beskæftigelse i 2050. Forskellen mellem de to 

Mere lige fordeling 
af forbrugs-
muligheder i 
fremtiden 

Formuer og værdi 
af fritid  

Senere 
tilbagetrækning 

Flere beskæftigede 
seniorer end 
tidligere ventet  



  

 276 

Tilbagetrækning. Dansk Økonomi, forår 2013 

fremskrivninger kan tilskrives følgende tre forhold i nærvæ-
rende prognose i forhold til DREAM’s: færre personer vil 
være på efterløn, flere personer ventes at fortsætte på ar-
bejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, og flere ventes at 
trække sig tilbage for egne midler, før de når folkepensions-
alderen. 
 
Det er relevant at omregne til fuldtidsbeskæftigede, når man 
ønsker at vurdere betydningen af forskellen for BNP, skat-
tegrundlaget og den finanspolitiske holdbarhed. Det er 
generelt sådan, at beskæftigede personer over folke-
pensionsalderen, har en kortere arbejdstid end personer 
under folkepensionsalderen. Hvis forskellen i de to frem-
skrivninger omregnes til fuldtidsbeskæftigede, er der næsten 
ingen forskel mellem de to fremskrivninger. 
 
Ændringerne i tilbagetrækningssystemet har mærkbart 
mindsket tilskyndelsen for seniorer til at trække sig fra 
arbejdsmarkedet. Efterløns- og pensionsalderen er blevet sat 
op, efterlønsperioden er blevet forkortet, og modregningen 
af egen pensionsopsparing i efterlønnen er blevet skærpet. 
Muligheden for opsat pension, der betyder, at folke-
pensionen forhøjes, hvis man fortsætter på arbejdsmarkedet, 
efter man har opnået folkepensionsalderen, har også fjernet 
en del af incitamentet til at trække sig fra arbejdsmarkedet. 
Det skyldes, at man i mindre grad går glip af offentlige 
ydelser, når man udskyder sin tilbagetrækning. Men der er 
stadig muligheder for at forbedre incitamenterne til at blive 
på arbejdsmarkedet.  
 
Den tilbageværende efterlønsordning giver stadig et øko-
nomisk incitament for nogle til at forlade arbejdsmarkedet 
tidligt. Ændringerne i efterlønsreglerne har generelt mind-
sket tilskyndelsen til at trække sig fra arbejdsmarkedet før 
folkepensionsalderen, men personer uden en pensions-
opsparing har stadig et stort incitament til at trække sig ved 
efterlønsalderen. Imidlertid har de allerede foretagne  
ændringer i efterlønsreglerne betydet, at der vil være langt 
færre på efterløn i fremtiden. En fuldstændig afskaffelse af 
efterlønsordningen i 2050 vil derfor kun have begrænset 
betydning for beskæftigelsen og de offentlige finanser. De 
begrænsede effekter skyldes først og fremmest, at der 
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fremover vil være relativt få efterlønsberettigede, men også 
at efterlønsordningen giver et økonomisk incitament til at 
blive på arbejdsmarkedet frem til efterlønsalderen eller 
senere. 
 

Muligheden for at få sin folkepension opsat har mindsket 
tilskyndelsen til at forlade arbejdsmarkedet ved folke-
pensionsalderen. Hvis en person vælger at få sin pension 
opsat og dermed udskyder overgangen til folkepension, vil 
folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget blive 
forhøjet resten af livet. Det betyder, at en pensionist uden 
anden indkomst, der udskyder tilbagetrækningstidspunktet, 
kan forvente at få den samme pension set over hele pensi-
onsperioden, som hvis personen havde trukket sig tilbage 
ved den tidligst mulige pensionsalder. Dog sker der ikke en 
forrentning af den opsatte pension. Der er ret få, der benyt-
ter sig af muligheden for opsat pension, jf. afsnit III.2. Dette 
kan skyldes manglende kendskab til ordningen.  
 
Ældrechecken bliver ikke opsat, når en person vælger at få 
sin folkepension opsat. Hvis også ældrechecken indgik i 
ordningen med opsat pension, og der skete en forrentning af 
den opsatte pension, ville det øge de offentlige udgifter 
primært til ældrechecken. Imidlertid ville ændringen ifølge 
modelberegningen øge beskæftigelsen med 900 personer, 
hvilket ville resultere i højere skatteindtægter. Samlet 
betyder det ifølge modelberegningerne, at de offentlige 
finanser samlet set forbedres med ca. 70 mio. kr. pr. år, 
fordi stigningen i skatteindtægterne mere end opvejer stig-
ningen i udgifterne, jf. afsnit III.7. Selvom dette i lyset af 
erfaringerne med opsat pension kan være et overkantsskøn, 
kan det anbefales, at ældrechecken også indgår i den opsatte 
pension, og at der sker en forrentning af den samlede opsat-
te pension. 
 
En udskydelse af pensionstidspunktet betyder, at en person 
med pensionsopsparing vil få en større udbetaling fra egen 
pensionsordning. Det skyldes, at flere år på arbejdsmarkedet 
vil resultere i en større pensionsformue og dermed større 
pensionsudbetalinger, når man trækker sig tilbage. 
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Incitamentet til at forblive på arbejdsmarkedet, når folke-
pensionsalderen nås, ville blive forøget, hvis grundlaget for 
beregningen af pensionstillægget og ældrechecken blev 
ændret sådan, at pensionsindbetalinger foretaget i årene 
umiddelbart før folkepensionsalderen ikke påvirkede mod-
regningen i folkepension og ældrecheck. Ændringen kan 
eksempelvis finansieres ved, at modregningen i pensionstil-
lægget og ældrechecken af egen formue/indkomst samtidig 
skærpes. En modelberegning viser, at en sådan fuldt finan-
sieret omlægning af modregningsreglerne kan øge beskæfti-
gelsen med op imod 7.000 personer, og forbedre de offent-
lige finanser med ca. 1½ mia. kr. Omlægningen vil især 
være til fordel for personer med små og mellemstore pensi-
onsformuer, mens personer med store pensionsformuer vil 
tabe på omlægningen som følge af den skærpede mod-
regning i pensionstillægget. Personer, der i forvejen enten 
får fuldt pensionstillæg og ældrecheck eller slet ikke oppe-
bærer pensionstillæg på grund af store pensionsformuer, 
påvirkes ikke af forslaget. Det anbefales, at størrelsen af 
modregningen i de indkomstafhængige ydelser fastlægges 
ud fra pensionsopsparingen eksklusive indbetalingerne til 
pensionsordninger fra fem år før folkepensionsalderen, og at 
reguleringsprocenten for pensionstillæg og ældrecheck 
sættes tilsvarende op. 
 
Der er argumenter for, at beskatningen af arbejdsindkomst 
bør være indrettet anderledes for ældre personer end for 
midaldrende, jf. Blomquist og Micheletto (2008). Der er 
f.eks. god grund til at tro, at ældre er mere tilbøjelige til at 
trække sig ud af arbejdsmarkedet, hvis incitamenterne til at 
arbejde er beskedne, hvilket isoleret set taler for en mere 
lempelig beskatning af ældres arbejdsindkomst. 
 
En måde at øge gevinsten for personer i folkepensions-
alderen ved at arbejde er at mindske deres skattebetaling, jf. 
afsnit III.7. Personer, der fyldte 60 år i perioden 2006-2012, 
får med de nuværende regler et nedslag i skatten på 100.000 
kr., når de fylder 64 år, hvis de har været beskæftiget i mere 
end 117 timer om måneden i de fire foregående år og havde 
et gennemsnitligt årligt grundlag for arbejdsmarkeds-
bidraget på under 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre ind-
komstår, hvor de fyldte henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år. 
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Ordningen er midlertidig, og fremtidige ældre har ikke 
mulighed for at få dette skattenedslag. Modelberegninger i 
rapporten tyder på, at et skattemæssigt fradrag på op til 
100.000 kr. i 2013-lønniveau til personer, der fortsætter i 
beskæftigelse ét år efter, de har nået folkepensionsalderen, 
vil kunne øge beskæftigelsen med op til 6.000 personer. 
Modelberegningen viser, at skatteindtægter fra den øgede 
beskæftigelse overstiger udgifterne til skattefradraget. 
Konkret skønnes det, at de offentlige finanser vil kunne 
forbedres med ca. 300 mio. kr., når de dynamiske effekter 
indregnes. Selvom denne beregning muligvis overvurderer 
effekterne noget, er der grund til at overveje at indføre et 
permanent skattefradrag for personer, der er beskæftiget, 
efter de er nået folkepensionsalderen. Der bør dog ikke være 
en indkomstgrænse, for hvem der er berettiget, da det kan 
give tilskyndelse til at begrænse arbejdsindsatsen i årene 
forud for opgørelsen for at kunne opnå skattefradraget.  
 
Pensionisters boligforbrug subsidieres på forskellige måder. 
Det sker bl.a. ved at yde boligstøtte til folkepensionister 
efter regler, der er væsentligt mere favorable end for perso-
ner i den erhvervsaktive alder, ved at folkepensionister 
betaler en lavere ejendomsværdiskat end personer i den 
erhvervsaktive alder og ved ikke at lade boligformuen indgå 
i beregningsgrundlaget for ældrechecken. En øremærkning 
af subsidier til boligforbrug indebærer, at den enkelte i en 
række tilfælde får et relativt stort boligforbrug, selvom 
vedkommende måske foretrækker et større forbrug på andre 
områder. Hvis subsidieringen af folkepensionisters bolig-
forbrug sker ud fra fordelingsmæssige hensyn, ville det 
være mere hensigtsmæssigt at forhøje folkepensionen.  
 
Reglerne for boligstøtte er som nævnt væsentligt mere 
favorable for folkepensionister end for personer i den er-
hvervsaktive alder, når der sammenlignes for ens indkomst-
forhold, jf. afsnit III.2. Boligstøtten til folkepensionister i 
lejebolig giver et relativt stort bidrag til deres indkomst og 
øger derfor også deltagelsesskatten mærkbart og dermed 
forvridningen i beslutningen om at trække sig tilbage.  
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De favorable regler for boligstøtte til folkepensionister 
betyder, at lejere, der alt taget i betragtning har samme 
økonomiske forhold og samme husleje, men hvor den ene er 
folkepensionist, og den anden er i den erhvervsaktive alder, 
får markant forskellige tilskud til huslejen. De særligt 
gunstige regler for boligydelse til folkepensionister bør 
harmoniseres med reglerne for boligsikring. For at mindske 
konsekvenserne for nuværende pensionister, der har indret-
tet sig efter de gældende regler for boligstøtte, kan en  
regelændring indfases over længere tid. 
 
Et andet område med særlige regler for pensionister er 
ejendomsværdiskatten. Folkepensionister får et nedslag på  
4 promille af ejendomsværdiskatten. Nedslaget kan højst 
være på 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for sommer-
huse og reduceres med 5 pct. af indkomst over 174.600 kr. 
for enlige og 268.600 kr. for ægtepar. Reglerne for bereg-
ning af ejendomsværdiskat bør ligesom boligstøtten ikke 
være afhængig af ejerens alder, og det foreslås derfor, at det 
aldersbestemte nedslag i ejendomsværdiskatten afskaffes 
igen med en længere indfasning.  
 
Pensionister med begrænset indkomst og en lav likvid 
formue kan få den supplerende pensionsydelse (ældre-
check). Der sker modregning i ældrechecken af anden 
indkomst og den likvide formue. Der er 22 pct. af mod-
tagerne af ældrechecken, der har en nettoformue på over  
¾ mio. kr., jf. afsnit III.2. Hvis en boligejer sælger sin bolig 
og placerer overskuddet i finansielle aktiver, vil der ske 
modregning af likvid formue, og afkastet af finansielle 
aktiver vil indgå i indkomstgrundlaget for beregningen af 
ældrechecken. Hvis boligformuen og lejeværdi af egen 
bolig indgik i beregningsgrundlaget for ældrechecken, ville 
støtten være uafhængig af, om formuen var placeret i finan-
sielle aktiver eller i en ejerbolig. Det anbefales, at bolig-
formuen og lejeværdien af egen bolig indgår i beregnings-
grundlaget for ældrechecken, eventuelt med en indfasning 
over tid. 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Formandskabets vurdering af den økonomiske situation følger i store træk den 
konjunkturvurdering, regeringen netop har fremlagt i Økonomisk Redegørelse, maj 
2013. Væksten i dansk økonomi bliver meget begrænset i år, mens der er udsigt til 
en vis økonomisk fremgang i 2014, hvor den internationale økonomi også ventes at 
være i fremdrift igen. Dette afspejler den grundlæggende præmis i disse år: 
genopretningen af dansk økonomi forudsætter en genopretning af den internationale 
økonomi. 
 
Der er nuanceforskelle i vurderingerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder 
især, at der er grund til en forsigtig optimisme allerede i år. Der er kommet mere ro 
på de finansielle markeder og usikkerheden er på retur. Det er en forudsætning for, 
at tilliden hos forbrugerne og virksomhederne kan vende tilbage. Vi har indhentet 
noget af det tab af lønkonkurrenceevne, som blev opbygget op gennem 00’erne, og 
med aftalerne om Vækstplan DK er der taget vigtige initiativer til at styrke danske 
virksomheders konkurrencedygtighed. Det gør alt sammen Danmark bedre rustet til 
at hægte sig på opsvinget i udlandet. 
 
Den forsigtige optimisme vedrørende 2013 hænger også sammen med, at det danske 
arbejdsmarked grundlæggende er robust. Det konjunkturmæssige fald i produktivi-
teten i forbindelse med tilbageslaget i 2008-09 er nu omtrent indhentet, hvilket gør 
det sandsynligt, at virksomhederne relativt hurtigt vil få brug for flere ansatte, når 
der kommer større efterspørgsel. Det velfungerende og fleksible danske arbejdsmar-
ked understøtter dermed, at der er udsigt til en langsom bedring i løbet af 2013. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan blandt andet på denne baggrund ikke støtte 
anbefalinger om at lempe finanspolitikken og ændre på målene for den strukturelle 
saldo og Budgetloven, som foreslået af formandskabet. Der vil være tale om et 
sporskifte i den økonomiske politik, som vil være problematisk af en række grunde, 
der kunne være bedre belyst i rapporten. 
 
Råderummet i finanspolitikken er reelt meget begrænset. En finanspolitisk lempelse 
i 2014 og 2015 indebærer en risiko for, at Danmark ikke efterlever EU-henstillingen 
og varigt bringer de offentlige underskud under 3 pct.’s grænsen i Stabilitet- og 
Vækstpagten. Ophævelse af EU-henstillingen kræver, at det offentlige underskud 
holder sig under 3 pct. af BNP i 2015, hvor engangsindtægterne fra omlægning af 
kapitalpensioner bortfalder, og hvor der ikke ventes et ekstraordinært stort provenu 
fra pensionsafkastskatten. I Konvergensprogram 2013 skønnes underskuddet fx til 
2,9 pct. af BNP i 2015. Der er endvidere reelt ikke et råderum, hvis man skal være 
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sikker på at overholde Danmarks mellemfristede mål (MTO) om et strukturelt un-
derskud på højst ½ pct. af BNP, som også er forankret i budgetloven.  
 
En lempelse af selve MTO-kravet og budgetloven fra -½ til – ¾, som foreslået af 
Formandskabet, er også problematisk i forhold til den europæiske finanspagt, der 
siger, at den strukturelle saldo årligt skal ligge på det enkelte lands MTO og som 
hovedregel ikke overskride -½ pct. af BNP. En ændring i MTO’en og Budgetloven 
allerede nu risikerer at blive opfattet som slingrekurs og kan skade troværdigheden 
om finanspolitikken. 
 
Endeligt skal det pointeres, at Økonomi- og Indenrigsministeriet deler formandska-
bets skepsis over for EU-kommissionens forslag om en skat på finansielle transakti-
oner (FTT) som led i det forstærkede samarbejde herom. Danmark deltager ikke i 
det forstærkede samarbejde, da vurderingen er, at en skat på finansielle transaktio-
ner, der kun indføres i en gruppe af lande, er forbundet med væsentlige udfordrin-
ger, herunder risikoen for udflytning af finansiel aktivitet og en uforholdsmæssig 
stor dæmpende virkning på vækst og beskæftigelse. 
 
Tilbagetrækning 
Formandskabet har gennem årene givet en række anbefalinger vedrørende tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet. Økonomi- og Indenrigsministeriet hilser det vel-
komment, at den nye rapport gør status i kølvandet på tilbagetrækningsreformen fra 
2011 og fremlægger nye modelberegninger, der belyser de økonomiske incitamen-
ters effekt på tilbagetrækningsalderen. 
 
Samtidig viser kapitlet, at der fortsat er grund til at have fokus på samspillet mellem 
de mange elementer, der påvirker beslutningen om at trække sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet.  
 
En særlig udfordring i forbindelse med tilbagetrækningsbeslutningen er indtægtsre-
guleringen af en række offentlige ydelser til de ældre. Indtægtsreguleringen er på 
den ene side nødvendig af hensyn til de offentlige finanser, men giver på den anden 
side incitamentsproblemer i forhold til tilbagetrækningstidspunktet, fordi senere 
tilbagetrækning fører til større pensionsopsparing og dermed større modregning. Det 
er særligt et problem for de personer, der er tæt på tilbagetrækningstidspunktet.  
 
Det er meget nyttigt, at formandskabet præsenterer konkrete eksempler på, hvordan 
incitamenterne til senere tilbagetrækning kan styrkes, og samtidig giver en vurde-
ring af effekterne af sådanne tiltag. 
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Finansministeriet 
 
De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med 
ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten så småt vil komme 
tilbage til dansk økonomi. For 2013 og 2014 under ét er BNP-væksten den samme. 
Beskæftigelsen vil begynde at stige, og der bliver færre ledige i løbet af 2014. DØR 
venter vækst på op mod 2 pct. i 2015. 
 
Udsigten til gradvis fremgang i økonomien med stigende beskæftigelse og faldende 
ledighed i 2014 og årene efter skal blandt andet ses i sammenhæng med den meget 
lempelige pengepolitik og meget lave renter, der er med til at understøtte vækst og 
beskæftigelse. Den ekstraordinært lempelige pengepolitik hører med i betragtnin-
gerne, når man vurderer finanspolitikken. 
 
DØR vurderer, at den nuværende konjunktursituation tilsiger, at finanspolitikken 
lempes, og at de offentlige finanser er tilstrækkelig sunde til, at det er forsvarligt at 
føre en mere lempelig politik end aktuelt planlagt. DØR vurderer samtidig, at en 
lempelse kun bør gennemføres, hvis der opnås enighed med EU-landene herom, og 
at dette ikke bør ”føre til en svækkelse af de mellemfristede mål, som for Danmarks 
vedkommende vil sige målsætningen for saldoen i 2020”. 
 
Konkret peger DØR på muligheden af at ændre profilen i udviklingen i det offentli-
ge forbrug, således at væksten bliver relativ høj de førstkommende år efterfulgt af 
en gradvist lavere vækst frem mod 2020.  
 
DØR peger på, at der for 2014 og 2015 er begrænsede stabiliseringsmuligheder 
inden for rammerne af budgetloven. I lyset heraf anbefaler DØR endvidere, at det 
mellemfristede budgetmål (MTO) i budgetloven lempes fra ½ pct. af BNP til ¾ pct. 
af BNP.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at DØR ikke har fremlagt hverken kvalitative eller 
kvantitative analyser, som vurderer de potentielle gevinster ved en sådan omlægning 
af finanspolitikken. Der er heller ikke fremlagt overvejelser eller kvantitative vurde-
ringer af potentielle risici ved den foreslåede ændring, herunder om risikoen for 
overskridelser af grænsen for den faktiske saldo kan påvirke de finansielle marke-
ders vurdering af den danske finanspolitik og dermed det aktuelt meget lave rente-
niveau. Det forekommer at være et ufuldstændigt beslutningsgrundlag for ændringer 
af de grundlæggende hensyn, som finanspolitikken har været ført under siden EU-
henstillingen i 2010.  
 
DØRs anbefaling af en mere ekspansiv finanspolitik i 2014 og 2015 skal ses i lyset 
af, at DØR vurderer, at der udsigt til en vækst i den indenlandske efterspørgsel på 



 

 287

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, forår 2013 

2,0 pct. (og en BNP vækst på 1,8) på trods af, at DØR vurderer, at den planlagte 
finanspolitik, inkl. flerårige virkninger af de foregående års politik, isoleret set vil 
dæmpe væksten med ¾ pct. i 2014. Der er således lagt op til en ret betydelig under-
liggende vækst i den indenlandske private efterspørgsel i 2014. 
 
I Økonomisk Redegørelse, maj 2013 vurderes stramningsgraden af finanspolitikken 
i 2014 væsentligt lavere til omkring -0,2 pct., når virkningen af tiltag, der ligger 
uden for de offentlige finanser indregnes. Forskellen kan blandt andet henføres til, at 
DØR ikke indregner virkninger af tiltag vedrørende almennyttigt byggeri, investe-
ringer i offentlige selskaber mv. Derudover vurderer ministerierne, at størstedelen af 
forbrugsimpulsen fra tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 er bag os, mens 
DØR forudsætter en yderligere markant afdæmpning fra 2013 til 2014. Endelig 
vurderer DØR, at den øvrige finanspolitik er svagt dæmpende med et bidrag til 
væksten i 2014 på -0,1 pct., hvor Finansministeriet vurderer +0,1 pct. (målt ved den 
ét-årige finanseffekt).  
 
Finansministeriets vurdering er, at en finanspolitisk lempelse i 2014 og 2015 vil 
indebære en risiko for, at Danmark ikke efterlever EU-henstillingen og overholder 
grænserne i Stabilitets- og Vækstpagten. Det vil således øge risikoen for, at Dan-
mark skal gennemføre en ny opbremsning i 2015. 
 
Det hænger sammen med, at ophævelse af EU-henstillingen kræver, at EU's progno-
se for det offentlige underskud holder sig under 3 pct. i 2015, hvor engangsindtæg-
ter for omlægning af kapitalpensioner bortfalder. Eksklusive midlertidige indtægter 
fra omlægning af kapitalpensioner skønnes underskuddet med den aktuelle finans-
politik til 2,7 pct. af BNP i 2014, stigende til 2,9 pct. af BNP i 2015. 
 
Til sammenligning skønner DØR, at underskuddet for 2015 udgør 2 pct. af BNP. 
Det er et bemærkelsesværdigt lavt underskud i lyset af bortfaldet af ekstraordinære 
forbedringer på godt 1 pct. fra 2014 til 2015. 
 
Det faktiske offentlige underskud er generelt vanskeligt at styre efter. Men det er et 
vigtigt sigtepunkt aktuelt, at underskuddet søges holdt under 3 pct. af BNP af hen-
syn til reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten. Overholdelse af underskudsgrænsen i 
Stabilitets- og Vækstpagten vil bidrage til at fastholde tilliden til dansk økonomi. 
 
Troværdigheden til den førte finanspolitik afhænger endvidere af, at der er ro og 
stabilitet om de finanspolitiske rammer. 
 
Hertil kommer, at eventuelle nye lempelser vil skulle rulles tilbage efterfølgende. 
DØR har tidligere kritiseret de mellemfristede planer for utroværdighed som følge 
af, at afdæmpningen i forbrugsvæksten har været koncentreret i slutningen af den 
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mellemfristede planlægningsperiode. Det er også i det lys bemærkelsesværdigt, at 
DØR nu foreslår netop det. 
 
Budgetmålet i Budgetloven 
DØR anbefaler som nævnt, at undergrænsen for den strukturelle saldo i budgetloven 
ændres fra ½ pct. af BNP til ¾ pct. af BNP. Anbefalingen skal ses i lyset af, at EU 
aktuelt har sænket minimumskravet til det mellemfristede mål for den strukturelle 
saldo i Danmark til ¾ pct. af BNP. I den forbindelse skal nævnes, at EU med jævne 
mellem vil opdatere beregningen af mindstekravet til Danmarks MTO, som dermed 
risikerer fx at blive ændret tilbage til -½ pct. af BNP. 
 
Budgetmålet på ½ pct. af BNP er fastsat i den netop vedtagne Budgetlov. En æn-
dring af budgetmålet kort tid efter Budgetlovens vedtagelse risikerer at skabe ny 
usikkerhed og kan svække troværdigheden om den økonomiske politik og tilliden til 
dansk økonomi, som er afgørende for de lave renter.  
 
Budgetlovens krav til det strukturelle underskud på -½ pct. af BNP skal ses i sam-
menhæng med, at de offentlige finanser i Danmark er meget følsomme over for 
konjunkturerne. Efter Finansministeriets vurdering er de offentlige finanser mere 
konjunkturfølsomme end EU-Kommissionens budgetfølsomhed angiver. En fast-
holdt underskudsgrænse på ½ pct. af BNP giver således større sikkerhed for, at det 
faktiske underskud ikke overskrider 3 pct. af BNP under normale lavkonjunkturer.  
 
Danmark har også i 2010- og 2015-planerne sat mere ambitiøse mål for den struktu-
relle saldo end EUs mindstekrav til MTO. Det aktuelle mål om mindst strukturel 
balance i 2020 bidrager til at sikre en sund offentlig økonomi, langsigtet holdbarhed 
og en gældsudvikling, der holder en sikkerhedsafstand til 60 pct. i Stabilitets- og 
Vækstpagten. 
 
Langsigtet holdbarhed 
DØR anbefaler også på det lange sigt en lempelse af underskudsgrænsen i budgetlo-
ven fra -½ til -¾ pct. af BNP. Spørgsmålet er ikke af aktuel karakter, men det skal 
erindres, at EUs mindstekrav som anført kan ændre sig igen i forbindelse med den 
eller de opdateringer af mindstekravet, der påregnes gennemført inden 2020.  
 
En forskel på ¼ pct. af BNP i nogle årtier efter 2020 er moderat i forhold til den 
betydelige usikkerhed, der er på de lange fremskrivninger af den strukturelle saldo. 
Det har efter DØRs egne beregninger ikke stor betydning for de langsigtede politik-
udfordringer, om grænsen er ½ eller ¾ pct.  
 
DØR kritiserer tilsyneladende, at der ikke er blevet ændret på målet om mindst 
strukturel balance i 2020, selv om der i forbindelse med skatteaftalen fra 2012 frem-
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rykkes pensionsindtægter afledt af den nye kapitalpension (alderspension). Det 
bemærkes hertil, at skatteaftalen 2012 er neutral for både saldoen i 2020 og den 
finanspolitiske holdbarhed (givet den aktuelt forudsatte omlægning af eksisterende 
kapitalpensionsordninger i 2013 og 2014). Aftalen giver dermed ikke anledning til 
at ændre de finanspolitiske mål om mindst balance i 2020 og holdbarhed eller rela-
tionen mellem de to mål. Skatteaftalen 2012 er som nævnt neutral for den finanspo-
litiske holdbarhed (inkl. anvendelsen af ekstra godt 3 mia. kr. til andet offentligt 
forbrug end forsvar). Merindtægterne frem mod 2020 fra den fremrykkede pensi-
onsbeskatning i alderspensionerne medgår til (midlertidig) finansiering af den lavere 
skat på arbejde mv., der indgår i aftalen, og som medvirker til at understøtte vækst 
og beskæftigelse frem mod 2020. De mindre indtægter, der følger på langt sigt, når 
der ikke længere betales afgift ved kapitalpensionsudbetalinger, finansieres af ele-
menter i skatteaftalen, der er under fortsat indfasning efter 2020 (herunder mindre 
regulering af offentlige ydelser), og adfærdsvirkninger af den samlede skattereform.  
 
Tilbagetrækning 
DØR har opstillet og estimeret en tilbagetrækningsmodel, hvor tilbagetrækningsad-
færden er bestemt ved økonomiske incitamenter. Det giver potentielt mulighed for, 
at fremskrivning af tilbagetrækningen kan baseres på økonomisk teori frem for den 
nuværende mere mekaniske fremskrivning baseret på den historiske tilbagetræk-
ningsadfærd.  
 
Modellen indebærer en forventning om en mere glidende overgang til pension, dvs. 
hvor erhvervsfrekvensen falder jævnt med alderen. I den nye model er der taget 
højde for udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne og andre økonomiske forhold. 
Det er i den forbindelse et positivt resultat for robustheden af tilbagetrækningsafta-
lerne, at den alternative fremskrivning ifølge DØR indebærer omtrent samme be-
skæftigelse (i timer) og virkning på de offentlige finanser som i de traditionelle 
fremskrivninger, der er udgangspunktet for de nuværende holdbarhedsvurderinger. 
 
Finansministeriet vurderer dog, at der vil være en tendens til, at et større antal end 
modellen tilsiger, vil vælge at trække sig ved folkepensionsalderen – uanset det 
økonomiske incitament, men alene fordi, der er en fastsat pensionsalder, som mange 
vil have indrettet sig efter. Derudover skal en endelig version af modellen også 
inddrage, at overlevelsessandsynlighederne ikke antages at være ens for kvinder og 
mænd. 
 
DØR anvender modellen til at vurdere forskellige tiltag, der kan bidrage til at øge 
det økonomiske incitament til at udskyde tilbagetrækningen og kommer på den 
baggrund med en række anbefalinger. Finansministeriet finder det relevant at be-
tragte tiltag, der kan styrke de offentlige finanser gennem en øget deltagelse på 
arbejdsmarkedet. De enkelte tiltag må dog vurderes i forhold til, om anbefalingerne 
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medfører øgede administrative byrder, om de vil bidrage til øget omgåelse af regler 
for indkomstmodregning og lignende samt hvor meget de øger kompleksiteten af 
det samlede regelsæt. 
 
Finansministeriet noterer sig, at DØR på den ene side foreslår at afskaffe regler, 
hvor der er forskelsbehandling på grund af alder – nemlig nedslag i ejendomsværdi-
skatten og relativt høj boligydelse for pensionister – men så samtidig foreslår at 
indføre nye regler, hvor der er aldersmæssig forskelsbehandling (nemlig et skatte-
nedslag for dem, der arbejder det første år efter folkepensionsalderen, og forskellige 
modregningsregler for pensionsopsparing, der er foretaget før eller efter 5 år før 
folkepensionsalderen). 
 
 
Kommunale organisationer 
 
Dansk økonomi træder vande 
Formandskabet tegner et billede af en dansk økonomi, som træder vande og har 
svært ved at få fast grund under fødderne efter 5 år i dyb krise. Og i det lys forven-
tes der ingen nævneværdig fremgang i BNP i 2013 til trods for, at der er skabt for-
udsætninger for vækst. 
 
I lyset af konjunkturerne og de relativt sunde offentlige finanser finder KL det inte-
ressant, at Formandskabet konkluderer, at finanspolitikken bør lempes på den korte 
bane, selvom de stabiliseringsmæssige manøvremuligheder er reducerede, så er de 
ikke udtømte. 
 
KL noterer sig, at regeringen ikke er enig i formandskabets overvejelser, men kom-
munerne vil i givet fald være parate til at bidrage til den økonomiske vækst med et 
højere investeringsniveau. 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 velfærdsteknologiske løsninger. 
 
KL har allerede en forståelse med regeringen om anlægsniveauet for 2014, men det 
vil 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. 
 
Seniorjob 
Formandskabet vurderer på baggrund af finanslovsaftalens særregler for seniorer i 
2013, at der har været og kan komme en meget betydelig tilgang til seniorjobord-
ningen. 
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Det er en stor udfordring for kommunerne at finde disse job, når de skal være på 
ordinære vilkår og til overenskomstmæssig løn, samtidig med at de ikke må erstatte 
ordinære job i kommunen. Samtidig er seniorjobordningen så økonomiske attraktiv 
for den enkelte dagpengemodtager, at den i sig selv bidrager til at reducere arbejds-
styrken. KL finder det derfor nødvendigt, at forholde sig politisk til seniorjobord-
ningen, herunder i det mindste at staten, regionerne og de private arbejdsgivere også 
bør tage et medansvar for at tilvejebringe de nødvendige seniorjob. 
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Nationalbanken deler formandskabets overordnede vurdering af konjunkturudsig-
terne for dansk økonomi for de kommende år. Der er udsigt til gradvis højere vækst 
og fremgang i beskæftigelsen fra næste år efter et mat forløb i 2012 og den forgang-
ne del af 2013. Udlandskonjunkturerne, især i Europa, har været svage. I formand-
skabets prognose forudses en lav vækst i eksporten og en forholdsvis stærk vækst i 
importen i indeværende år. Det er en relativt stor del af efterspørgselsvæksten, der 
dermed antages dækket af udenlandsk produktion, selv om der skønnes at være en 
stor ledig kapacitet med et produktionsgab på minus 4 pct. af potentielt BNP, et 
beskæftigelsesgab på 100.000 fuldtidspersoner og en konkurrenceevne, der vurderes 
at være på et rimeligt niveau.  
 
Konjunkturudsigterne lægger efter Nationalbankens vurdering ikke op til finanspoli-
tiske lempelser, selv om en normalisering af den private efterspørgsel har trukket 
ud. Det skønnede beskæftigelsesgab ligger endvidere mærkbart højere end Natio-
nalbankens vurdering og forudsætter en kraftig effekt på arbejdsstyrken, af folk med 
de rigtige kvalifikationer, af bedre konjunkturer. Niveauet for beskæftigelse og 
ledighed er på niveau med situationen i 2005/06, dvs. lige før overophedningen, og 
der skal være plads til den fremgang, der er basis for i kraft af rimeligt konsolidere-
de virksomheder og husholdninger, historisk lave låneomkostninger og en samlet 
kreditgivning, der fra et højt niveau kun er faldet beskedent siden 2008.  
 
Givet finanspolitikkens under alle omstændigheder begrænsede muligheder for at 
styrke den kortsigtede konjunktursituation er det, som formandskabet lægger op til, 
endvidere en god investering i troværdighed at holde rammerne i finanspagten og 
budgetloven. 
 
Det konkluderes i rapporten, at Danmark ikke har noget niveaumæssigt konkurren-
ceevneproblem. Vi har et problem med produktiviteten, men har haft en positiv 
udvikling i bytteforholdet. Nationalbanken deler i store træk vurderingen. Et land 
kan ikke på lidt længere sigt holde sig en bedre konkurrenceevne (hvilket IMF og 
andre kalder en undervurderet valutakurs), end markedet tilsiger. Konkurrenceevnen 
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er en tilpasningsparameter, som følger af konjunktursituationen og balancen mellem 
faktisk og strukturel beskæftigelse. Konkurrenceevnen blev udhulet under overop-
hedningen af dansk økonomi i årene 2006-08, og der foregår aktuelt en ønsket kor-
rektion, hvor lønstigningerne ligger lidt lavere end i omverdenen. At det er muligt 
samtidigt med en i historisk sammenhæng forholdsvis lav ledighed, er et tegn på 
gode strukturer på arbejdsmarkedet, en fordel som bør bevares og løbende vedlige-
holdes. 
 
Formandskabet har lavet en interessant analyse af dagpengesystemet, der viser, at 
dagpengereformen styrker søgeadfærden og dermed mulighederne for hurtigt at 
komme tilbage i beskæftigelse.  
 
I et specialkapitel analyserer formandskabet den fremtidige tilbagetrækningsadfærd. 
Der identificeres flere kanaler, som vil føre til senere tilbagetrækning, særligt om-
lægningen af efterlønnen. På den anden side kan det privat finansierede pensionsop-
sparingssystem øge mulighederne for selvfinansieret tidlig tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet. Der er begrænsede handlemuligheder over for selvfinansieret tilba-
getrækning, men det må sikres, at de offentlige ydelser ikke tilskynder til tidlig 
tilbagetrækning eller i samspil med private pensioner ophæver den aktuarisk neutra-
le afvejning i disse mellem tidligere og sen tilbagetrækning. Formandskabets analy-
se kan også læses som en advarsel om ikke at overvurdere den fremtidige vækst i 
arbejdsstyrken.  
 
Formandskabet berører i forårsrapporten mange andre vigtige emner. Bl.a. kan 
nævnes kapitalkrav til bankerne, herunder SIFI'er, bankunion, finansiel transakti-
onsskat, lånegrænser i realkreditten og afdragsfrie- og rentetilpasningslån. National-
banken deler overvejende vurderingerne. 
 
Generelt spores fra mange sider en utålmodighed over, at den danske vækst ikke 
rigtig er kommet i gang. Her er det vigtigt at holde sig for øje, hvad vi har været 
igennem. Det er normalt med en lang tilpasningsperiode efter en kraftig overophed-
ning. Vi er kommet langt, men er ikke færdige med at rydde op efter den finansielle 
ustabilitet og boblen på boligmarkedet og på realøkonomien. Vi er især ikke færdige 
med den nødvendige forebyggelse af fremtidig ustabilitet og med at bringe hele den 
finansielle sektor i en robust tilstand og med en kapitalisering, der matcher lær-
dommen fra finanskrisen. Danske banker bør have kapital og kapitalkrav, der fuldt 
kan måle sig med situationen i sammenlignelige lande med tilsvarende store og 
koncentrerede finansielle sektorer. 
 
Den store interesse for arbejdsmarkedsforhold bør ikke skygge for disse temaer og 
formandskabet opfordres til at uddybe og styrke fokus herpå med analyser i de 
fremtidige rapporter. 
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Dansk Arbejdsgiverforening 
 
Konjunkturvurdering, aktuel økonomisk politik og finanspolitisk holdbarhed 
Diskussionsoplægget understreger et tvingende behov for at finde veje til højere 
vækst. Her er Vækstplan DK et vigtigt skridt. 
 
DA kvitterer for Formandskabets analyser, der dokumenterer, at dagpengereformen 
virker efter hensigten. Det er således lykkedes, at få ledige i beskæftigelse. En klar 
succes på trods af, at reformen endnu ikke er gennemført fuldt ud. 
 
På baggrund af Formandskabets analyser, er det derfor DA’s vurdering, at den 
nylige forlængelse af dagpengereformen er et fejlskridt. Pointen er jo netop, som 
Formandskabet selv peger på, at midlertidige lempelser skaber forventninger om 
yderligere initiativer, og dette derfor svækker virkningerne af dagpengereformen. 
Man skal i denne sammenhæng huske på, at Danmark efter international målestok 
fortsat har et generøst dagpengesystem og overførselssystem i øvrigt.  
 
DA kan samtidigt konstatere, at dagpengereformen da heller ikke har ændret på, at 
udenlandsk arbejdskraft årligt redder tusindvis af danske arbejdspladser.  
 
Der er fortsat behov for reformer, der kan forbedre den danske konkurrenceevne. 
DA er derfor helt enig, når Formandskabet skriver, at danske virksomheder i disse 
år kunne have nydt godt af en bedre konkurrenceevne, fordi de ledige ressourcer er 
betragtelige.  
 
Formandskabet har et stort fokus på, at der er der er styr på de offentlige kasser. Det 
støtter DA op om. Finanspolitisk holdbarhed er imidlertid ikke tilstrækkeligt til også 
at sikre vækst og velstand i Danmark. Diskussionsoplægget anviser desværre ikke 
veje til, hvordan vi for alvor kan øge væksten i Danmark. 
 
Tilbagetrækning 
Der ligger et stort stykke arbejde bag analyserne i diskussionsoplægget. DA vil 
derfor gerne kvittere for den store indsats, som kan gøre os klogere på tilbagetræk-
ningsmønstret i fremtiden. 
 
Det er altid glædeligt at se, hvordan især ufaglærte og faglærte kan se frem til bedre 
pensionsdækning end deres forældre. Det er dog vigtigt at vi løbende vurderer, om 
tilskyndelsen til at opspare til sin alderdom er tilstrækkelig. 
 
Formandskabet konkluderer, at det har lille betydning om efterlønnen afskaffes eller 
ej. Det ændrer imidlertid ikke ved, at efterlønnen er en uheldig konstruktion.  
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Dertil kommer, at vi ser en eksplosiv tilgang til seniorjobordningen. Alene i 2013 
forventes antallet af seniorjobbere at nå 7.000 personer. Ordningen pålægger kom-
munerne at oprette nye job, der øger antallet af offentlige ansatte. Det er under alle 
omstændigheder skadeligt. 
 
Diskussionsoplægget indeholder forslag til, hvordan tilbagetrækningstidspunktet 
kan forøges. Formandskabet vælger dog alene at se på mindre justeringer inden for 
de nuværende offentlige pensionsordninger. 
 
Hvis Danmark igen skal opnå en placering blandt de mest velstående lande, er det 
helt nødvendigt at der findes veje til, hvordan vi mere generelt kan øge tilskyndelsen 
til at blive længere på arbejdsmarkedet. 
 
Det kræver, at der bliver tænkt ud af boksen, og at den nuværende konstruktion af 
det offentlige pensions- og overførselssystem ikke tages for givent. 
 
 
Dansk Byggeri 
 
Konjunkturvurderingen og aktuel økonomisk politik  
Diskussionsoplægget har grundige analyser, som desværre tegner et trist billede af 
konjunkturudviklingen. For dansk og europæisk økonomi er fortsat præget af stil-
stand. 
 
Dansk Byggeri er enig med formandskabet i, at der ingen overbevisende tegn er på 
en snarlig vending, da hverken forbrugertilliden eller erhvervstilliden tegner et 
billede af, at en egentlig fremgang er nært forestående, så et opsving kan derfor 
næppe ventes før i løbet af 2014. 
 
Formandskabet mener, at forårets politiske aftaler om en vækstplan ikke vil bidrage 
nævneværdigt til en forbedring af den aktuelle danske konjunktursituation, da finan-
sieringen af skattelettelserne bl.a. sker ved en reduktion af væksten i det offentlige 
forbrug. Samtidig hermed bliver det private erhvervslivs rammebetingelser styrket, 
mens den offentlige sektor bliver reduceret. Dansk Byggeri finder, at denne bevæ-
gelse går i den rigtige retning.  
 
Dansk Byggeri er meget glad for vækstplanen, da byggebranchen er hårdt ramt af 
lavkonjunkturen, som har reduceret nybyggeriet til et historisk lavt niveau. BoligJo-
bordningen fremmer her og nu aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af 
helårsboliger og sommerhuse, og der vil også blive endnu højere aktivitet ved reno-
veringer af de almene boliger. Herudover vil der blive igangsat nedrivninger af 
faldefærdige ejendomme i landdistrikterne. 
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Hvis ikke politikerne greb ind med vækstinitiativer, så ville beskæftigelsen i bygge- 
og anlægsbranchen falde fra 2012 til 2013. I fjor var der godt 18.000 færre beskæf-
tigede end i 2004. Det vil sige, i 2012 var der godt 11 % færre i arbejde end før, 
opsvinget satte ind. Det fremgår af Danmarks Statistiks kvartalsvise tællinger af 
byggebeskæftigelsen, som viser et mere korrekt billede af aktiviteten i bygge- og 
anlægsbranchen end beskæftigelsen ifølge nationalregnskabet. 
 
Formandskabet mener, at det i den nuværende situation med mange ledige ressour-
cer er naturligt, at finanspolitikken bidrager til at stimulere efterspørgslen, og da den 
samlede finanspolitik ventes at bidrage negativt til væksten med omkring ¾ % i 
2014, bør man i lyset af de grundlæggende sunde offentlige finanser overveje at 
lempe finanspolitikken. 
 
I diskussionsoplægget nævner formandskabet muligheden for at ændre profilen for 
det offentlige forbrug (højere vækst i de førstkommende år efterfulgt af lavere vækst 
frem mod 2020). Dansk Byggeri vil erindre om, at det i mange år har været meget 
vanskeligt at styre det offentlige forbrug, og Dansk Byggeri finder det ikke forsvar-
ligt, hvis den finanspolitiske lempelse sker ved, at man i en midlertidig periode 
skulle til at forøge det offentlige forbrug. 
 
Dansk Byggeri mener derimod, at finanspolitiske lempelser skal ske med et struktu-
relt sigte i form af enten skattelettelser eller flere offentlige investeringer, idet der 
skal være tale om projekter, som har et højt samfundsøkonomisk afkast. 
Formandskabets beregninger indikerer, at reformen med en kortere dagpenge-
periode har den ønskede virkning, da flere ledighedsramte kommer hurtigere i ar-
bejde igen. 
 
Dansk Byggeri er enig med formandskabet i, at politikerne bør være meget var-
somme med at gentage småjusteringer af dagpengesystemet. For analyserne indike-
rer, at de økonomiske incitamenter virker, og gentagne ændringer vil svække meka-
nismen. Det bør man holde sig for øje i dagpengesagen og i øvrigt. 
 
Dansk Byggeri tilslutter sig formandskabets anbefalinger af, at man bevarer de korte 
rentetilpasningslån og de afdragsfrie lån, men begrænser adgangen af hensyn til den 
samfundsøkonomiske og finansielle stabilitet. Begge lånetyper har medvirket til at 
holde hånden under det skrøbelige boligmarked og har formentlig også holdt antal-
let af tvangsauktioner nede. Da boligmarkedet ikke er stabilt, vil afskaffelse af disse 
lånetyper kunne forlænge genopretningen.  
 
Der er endnu ikke truffet beslutning om Basel III anbefalingen om stabil finansie-
ring (Net Stable Funding Ratio), der ifølge formandskabet vil fjerne grundlaget for 
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danske F1-lån. Udvalget for Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner (SIFI-
udvalget) anbefaler NSFR-lignende fundingkrav. 
 
Hensynet til finansiel stabilitet er vigtigt, men det skal nøje overvejes, om det er 
hensigtsmæssigt at implementere de kommende krav hurtigere, eller i øvrigt at 
gennemføre krav, der er skrappere end dem, der bliver gennemført på EUniveau. 
Det gælder også i forhold til den øvrige regulering af den finansielle sektor, idet 
overimplementering vil medvirke til at forstærke den eksisterende kreditklemme.  
 
Holdbar finanspolitik  
Formandskabet vurderer, at Danmarks finanspolitik grundlæggende netop er hold-
bar. Men samtidig har saldoen over tid en profil, der betyder, at vi ikke kan overhol-
de kravene fra EU. Det vil kræve forbedringer af saldoen på 8 mia. kr. fra 2015 og 
frem at kunne overholde kravene. Hermed ville finanspolitikken blive overholdbar, 
og der ville opstå en mærkbar ubegrundet omfordeling fra nuværende generationer 
til kommende generationer.  
 
Derfor er Dansk Byggeri enig med formandskabet i, at der bør arbejdes for, at EU’s 
krav bliver gjort landespecifikke, så man vil kunne sikre, at det eksempelvis ikke er 
opbygningen af skattesystemet, der afgør, om to ellers ens lande vil være i stand til 
at overholde kravene.  
 
Formandskabet foreslår, at man ophæver nominalprincippet på ejendoms-
beskatningen allerede fra 2015, hvor der dog indføres en skatterabat. Det har en 
meget uheldig timing, da priserne på boligmarkedet er faldet kraftigt, og der er ikke 
udsigt til snarlige forbedringer, selvom renteniveauet er historisk lavt.  
 
Samtidig ligger antallet af handler på et meget lavt niveau, og mange har opgivet at 
sælge deres bolig, så boligmarkedet er i det hele taget trægt. Hvis der bliver udsigt 
til stigende boligskatter, så vil disse problemer blive forværret, og vendingen i ret-
ning af stigende omsætning på boligmarkedet vil komme til at ligge længere ude i 
fremtiden. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Billedet af konjunktursituationen, som formandskabet tegner, viser økonomisk 
stilstand i år og beskeden økonomisk fremgang de kommende år. Formandskabet 
forudser, at økonomien først er i ligevægt hen mod 2020. En vurdering der er uænd-
ret fra den seneste rapport. Der er med andre ord tale om en dyb og langvarig lav-
konjunktur. 
 



 

 297

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, forår 2013 

I forhold til det overordnede vækstbillede for forsyningsbalancen er formandskabet 
stort set på linje med LO’s netop udarbejdede prognose. Eksempelvis indleder for-
mandskabet med at konstatere, at det nærmest uændrede BNP-niveau siden 2010 i 
høj skal tilskrives den svage indenlandske efterspørgsel, herunder primært udviklin-
gen i privat forbrug og private investeringer, mens eksporten først for nyligt er 
bremset op.  
 
LO deler denne vurdering. Det er helt overvejende den indenlandske efterspørgsel, 
der har ligget underdrejet de seneste år, mens eksporten – trods eurokrisen - er 
tilbage på før-krise niveau. 
 
Formandskabet fremhæver endnu en gang det store indenlandske vækstpotentiale, 
der ligger i, at den private sektor har opbygget et stort opsparingsoverskud, og at 
husholdningerne har konsolideret deres økonomi væsentligt.  
 
LO ser også, at der ligger et stort vækstpotentiale i form af opsparingsoverskuddet i 
den private sektor. Et potentiale, der til dels vil blive udløst i takt med en øget tillid 
til fremtiden hos forbrugerne og virksomhederne. Fornuftige politiske tiltag i Dan-
mark – herunder jobskabende tiltag og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse - og 
en fortsat stabilisering af situationen i eurolandene kan bidrage til at mindske usik-
kerheden om den økonomiske udvikling og dermed bidrage til at forløse vækstpo-
tentialet. 
 
Konkurrenceevne 
Endnu en gang har formandskabet taget konkurrenceevne op som særemne. Denne 
gang er konklusionen dog, at analyserne ikke tyder på, at danske virksomheder 
generelt har en dårlig konkurrenceevne. Formandskabet har dermed ændret opfattel-
se af den danske konkurrenceevne bl.a. som følge af, at de inddrager bytteforholds-
forbedringerne i vurderingen af konkurrenceevnen.  
 
LO kvitterer for, at formandskabet har analyseret konkurrenceevnen nærmere og er 
kommet frem til en mere positiv vurdering end tidligere. LO er enig i, at danske 
virksomheder ikke har en dårlig konkurrenceevne. Formandskabets nye vurdering er 
i tråd med Produktivitetskommissionens konklusioner fra april, og dermed i langt 
bedre overensstemmelse med LO’s vurdering. 
 
Akut-ledige 
Formandskabet analyserer i et særligt afsnit situationen med de akutledige, dvs. den 
store gruppe som står til at miste dagpengeretten i 1. halvår af 2013.  
 
Formandskabet konkluderer, at den kortere dagpengeperiode motiverer ledige til at 
søge mere intensivt. 
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Den vigtige analyse er imidlertid, om den ekstra beskæftigelse er på niveau med det 
forventede ved vedtagelsen af dagpengereformen, og om den positive samfundsøko- 
nomiske effekt ved reformen overstiger den negative effekt af, at en stor gruppe 
mennesker mister deres indkomstgrundlag.  
 
Det kunne have været interessant med en analyse, som vurderede om effekten på 
afgangsraten er ”den forventelige” eller om lavkonjunktur og ophobningen af ledige 
med samme falddato har reduceret effekten signifikant. Samt af hvor meget af stig-
ningen i afgangen med afkortningen af dagpengeperioden, der drives af overgang til 
seniorjob.  
 
I forhold til analyserne er det endvidere sandsynligt, at akutindsatsen i efteråret 
2012 har haft en positiv effekt på afgangen fra ledighed, hvorfor de to grupper, der 
sammenlignes i kapitlet, nok alligevel ikke er sammenlignelige.  
 
Samlet har det vist sig, at hverken den øgede søgeintensitet eller den ekstra akutind-
sat har haft tilstrækkelig stor effekt til at afværge den kritiske situation for mange 
dagpengemodtagere i år. 
 
Aktuel økonomisk politik 
Finanspolitikken har ifølge formandskabets analyser en negativ aktivitetsvirkning på 
¾ pct. af BNP til næste år, hvilket især skyldes eftervirkningen af efterlønsudbeta-
lingen i 2012 samt ophør af investeringsvinduet i 2014. I rapporten understreges det 
uhensigtsmæssige i en stramning i den nuværende konjunktursituation med mange 
ledige ressourcer. 
 
Formandskabet mener for det første, at budgetloven skal lempes, så loven tillader et 
strukturelt offentligt budgetunderskud på ¾ pct. af BNP mod den nuværende grænse 
på ½ pct. af BNP. Rapporten påpeger, at budgetloven på dette punkt er unødvendig 
stram, idet EU i foråret har tilladt Danmark en grænse på ¾ pct. i kraft af landets 
sunde offentlige finanser. For det andet anbefaler formandskabet, at regeringen i EU 
arbejder for, at lande med sunde offentlige finanser lemper finanspolitikken.  
 
Som eksempler på konkrete lempelser peger formandskabet på: 1) En anden profil 
for udviklingen i det offentlige forbrug (fremrykning af vækst-råderummet til de 
førstkommende år), 2) opretholdelse af det høje niveau for de offentlige investerin-
ger, og 3) en forlængelse af investeringsvinduet.  
 
LO er enig med formandskabet. Regeringen har gennemført mange tiltag og refor-
mer, hvilket fortjener ros. Men den økonomiske krise har vist sig dybere og mere 
langvarig end ventet, og der er kun udsigt til en langsom genopretning af vækst og 
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beskæftigelse de kommende år. Derfor vil det være fornuftigt, at tilvejebringe ram-
merne for en lempeligere finanspolitik både i EU og herhjemme.  
 
LO mener, det bør overvejes midlertidigt at suspendere sanktionsreglerne, som har 
vist sig at være så skrappe, at kommunerne ikke lever op til budgetterne, men for-
bruger langt mindre end planlagt. Det er særdeles uhensigtsmæssigt i en dyb lavkon-
junktur. 
 
Tilbagetrækning 
På baggrund af en ny model, der beskriver tilbagetrækningsbeslutningen, præsente-
rer formandskabet en lang række spændende politikanbefalinger. 
 
Det anbefales at beholde den nuværende efterlønsordning, eftersom den ikke vil 
have nogen synderlig betydning for arbejdsudbud og de offentlige finanser. 
 
LO er tilfreds med, at efterlønsordningen nu, for første gang i De Økonomiske Råds 
historie, får lov at leve i fred. Den er stadig attraktiv for mange af LO’s lavtlønnede 
medlemmer. 
 
Direkte i forlængelse af analyserne anbefales det, at gøre reglerne for opsat pension 
mere tillokkende, og også at indføre en mulighed for opsat ældrecheck. 
 
Eftersom at de offentlige finanser forbedres, samtidig med at seniorerne får større 
frihed i deres tilbagetrækningsbeslutning, så kan LO bakke op om denne politikan-
befaling. 
 
Igen i forlængelse af analyserne i sidste afsnit anbefales det, at friholde udbetalin-
gerne relateret til indbetalingerne til pensionsordninger i de sidste 5 år før folkepen-
sionsalderen i modregningen af pensionstillæg og ældrecheck. Ordningen foreslås 
finansieret af en højere modregning i pensionstillægget. Ordningen vil være til gavn 
for personer med pensionsformuer under gennemsnittet, mens personer med høje 
pensionsordninger vil tabe på omlægningen. 
 
LO finder, at dette forslag har den rette sociale profil, og da den samtidig medfører 
et højere provenu gennem højere arbejdsudbud leder det LO til at bakke op om 
politikforslagets hensigter. LO er dog bekymret for den praktiske udformning. Pen-
sionsselskaberne skal således til at opdele pensionsudbetalingerne, så det er klart 
hvor stor en del af udbetalingen, der vedrører en bestemt andel af indbetalingerne. 
Samtidig kan man også tænke sig en del spekulation i ordningen, hvor pensionsind-
betalinger udskydes til de sidste 5 år før folkepensionsalderen. 
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I resumeet optræder der et politikforslag, der ikke kan genfindes i kapitel III. Det 
virker da også noget påklistret og ude af trit med de beregninger, der er lavet i kapit-
let. 
 
Det påpeges, at boligydelsen, der tildeles pensionister, er væsentligt højere end 
boligsikringen. Det skyldes ikke mindst, at personer der modtager boligsikring, 
maksimalt kan få dækket 15 pct. af udgiften, når de ikke har børn. Formandskabet 
finder ikke, at der er belæg for denne forskelsbehandling givet hensyn til indkomst-
fordelingen. 
 
LO er ikke fuldstændig enig i denne betragtning. Reglerne for boligydelse skal ses i 
forhold til de reelle indkomster for folkepensionister, der er ret lave. Samtidig giver 
det god mening, at lade ydelsen følge de faktiske udgifter i alderdommen. Der kan 
dog være belæg for at undersøge problemstillingen nærmere. 
 
Det anbefales i samme afsnit, at lade boligformue og lejeværdi af egen bolig indgå i 
reguleringsgrundlaget for ældrecheck. 
 
LO kan bakke op om denne ændring. Det virker ikke rimeligt, at lade personer med 
en stor reel formue modtage ældrecheck, alene fordi formuen er placeret i et bestemt 
aktiv. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  
Dansk Metal deler i store træk vismændenes vurdering af, at væksten i dansk øko-
nomi vil være forholdsvis lav i år, men at der er et stort vækstpotentiale i lyset af 
virksomhedernes store opsparingsoverskud. 
 
Vismændene fremskriver dansk økonomi til 2020. Vismændene forudser en meget 
langsom normalisering af konjunkturerne, og det betyder, at produktionen først vil 
blive bragt op på sit potentielle niveau hen mod 2020. Metal finder, at så lang en 
periode i krybesporet uden at udnytte økonomiens fulde kapacitet understreger 
behovet for at stimulere jobskabelsen. 
 
Dansk økonomi er tilmed blandt de mest solide i EU. Metal deler derfor fuldt ud 
vismændenes anbefaling om, at regeringen bør stimulere økonomien yderligere, 
hvis det kan koordineres med EU. Opstramningen i den økonomiske politik i 2014 
kan nemlig dræbe et spirende opsving – som vi så det i kølvandet på VKO’s såkald-
te genopretningspakke. 
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Vismændene konkluderer, at investeringsvinduet har øget aktiviteten i 2012 og 
2013, hvilket bevirker, at ordningens ophør vil reducere væksten mærkbart i 2014. 
Metal er lige som vismændene meget positive over for investeringsvinduet, og 
Metal ser også en oplagt mulighed for at skrue mere på denne knap som led i en 
finanspolitisk lempelse. 
 
Metal har længe undret sig over vismændenes dystre opfattelse af dansk konkurren-
ceevne. I rapporten fra efteråret 2012fandt vismændene, at danske virksomheder har 
en meget svag konkurrenceposition, og derfor havde udsigt til et tab af markedsan-
dele frem mod 2015.  
 
Metal vil derfor kvittere for, at vismændene har taget konkurrenceevne op som sær-
emne. De grundige analyser har betydet, at vismændene har ændret sit syn på dansk 
konkurrenceevne. Vismændene ser ikke længere anledning til at konkludere, at 
danske virksomheder har en dårlig konkurrenceevne. I stedet finder vismændene, at 
danske virksomheder har en neutral til god konkurrenceevne. Ændringen kan ikke 
mindst tilskrives en fornyet vurdering af betydningen af den danske bytteforholds-
forbedring. De nye toner glæder Metal, og de er også helt i tråd med konklusionerne 
i Produktivitetskommissionens rapport fra april i år. 
 
Metal finder i den sammenhæng, at væsentlige forudsætninger for at flytte Danmark 
op i den globale værdikæde er en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke. Centralt er 
dog også samfundets evne som helhed til at producere og udnytte viden. Ny viden 
bliver blandt andet skabt via forskning og udvikling i offentligt regi, i private virk-
somheder eller i et samspil parterne imellem. Vismændenes fokus på bytteforholdet 
understreger derfor vigtigheden af samfundets investeringer i uddannelse, forskning 
og udvikling. 
 
Metal deler ikke vismændenes vurdering af effekterne af dagpengereformen. Metal 
hæfter sig ved, at vismændene indledningsvist fremhæver den store usikkerhed, der 
knytter sig til datagrundlaget med henvisning til, at der kun foreligger data til og 
med februar 2013. Analyserne baserer sig derfor på en lille gruppe af ledige med to 
års dagpenge i hele deres dagpengeperiode. Trods databegrænsningerne er vismæn-
dene håndfaste i sin konklusion om, at dagpengereformen skaber en hurtigere over-
gang til beskæftigelse. Metal så gerne, at forbeholdene for dataenes robusthed også 
afspejlede sig i udlægningen af resultaterne. 
 
Metal betvivler ikke, at søgeaktiviteten er øget, men stiller sig uforstående over for 
vismændenes konklusion. Vismændene viser, at dagpengereformen har medført, at 
flere tusinde er faldet ud af dagpengesystemet, samtidig med at kun 8,1 pct. af dem, 
der mistede dagpengeretten i januar måned var i beskæftigelse 4 uger efter, mens 
7,6 pct. var i seniorjob. Det er en meget beskeden effekt af øget søgning, og Metal 
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mener ikke, at det kan begrunde den generelle konklusion, at akutledige finder 
beskæftigelse op til dagpengeudløb. 
 
Det relevante spørgsmål er ifølge Metal snarere, om den større afgang til beskæfti-
gelse er stor nok til at imødegå de negative konsekvenser af, at så stor en gruppe 
risikerer at stå uden forsørgelsesgrundlag. Vismændene forholder sig desværre ikke 
til denne problematik. 
 
Vismændene finder, at de akutledige er langt fra at opfylde genoptjeningskravet. 
Kun ca. 12 pct. har beskæftigelse over 26 uger inden for de sidste 3 år. Metals opgø-
relse viser, at kun 4 pct. af Metals medlemmer i akutgruppen vil opfylde kravet om 
26 ugers beskæftigelse. 
 
At så mange arbejdsløse er så langt fra at opfylde genoptjeningskravet, når de mister 
deres dagpengeret, viser, at et genoptjeningskrav på 52uger er ude af trit med virke-
ligheden. I hvert fald, når man er i en situation som den nuværende med lav eller 
ingen jobvækst.  
 
I en lavkonjunktur er det afgørende at sikre, at arbejdsløse ikke forlader arbejdsmar-
kedet helt på grund af manglende forsørgelse, at de ikke står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet eller de ikke får tilbudt uddannelsesmuligheder.  
 
Metal foretrækker en forkortelse af genoptjeningskravet frem for at forlænge dag-
pengeperioden. Metal vælger beskæftigelsesvejen frem for forsørgelsesvejen. Der-
for har Metal foreslået et genoptjeningskrav på 13 uger, og har i den forbindelse 
sagt, at det afgørende ikke er, om dagpengeperioden er 4 år, 2 år eller noget helt 
tredje.  
 
Desuden vil et væsentligt kortere beskæftigelseskrav være i trit med udviklingen på 
arbejdsmarkedet med flere kortvarige ansættelser og vikarjob. 
 
Metal finder behov for en nærmere vurdering af, om det i praksis giver mening at 
gøre beskæftigelseskravet konjunkturafhængigt. Trods den ekstra akutindsats har 
den øgede afgang til beskæftigelse således ikke været nok til at undgå, at over 
16.000 personer har opbrugt dagpengeretten siden nytår, samtidig med at mange står 
til at falde ud af dagpengesystemet. Metal mener, at det klart illustrerer, at en vold-
som opstramning i dagpengesystemet i en kraftig lavkonjunktur er den helt forkerte 
vej at gå. 
 
Vismændene konkluderer, at muligheden for seniorjob reducerer søgeintensiteten 
for de efterlønsberettigede i den ældre aldersgruppe. Der er ikke belæg for at drage 
denne skarpe konklusion. Faktisk er det et mere markant resultat, at 55-59 årige med 
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efterlønsbidrag har en større afgangsrate fra ledighed end 55-59 årige uden efter-
lønsbidrag. 
 
Derimod er det velkendt, at 55-59 årige ledige har en betydelig større risiko for 
langtidsledighed end andre aldersgrupper. Det var netop årsagen til etableringen af 
seniorjobordningen, da man i 2006 afskaffede den forlængede dagpengeret for 50-
59-årige. 
 
7.000 personer skønnes at få brug for seniorjob i 1. halvår 2013, hvilket meget 
tydeligt dokumenterer behovet for ordningen. Alternativet for denne gruppe er, at de 
mister retten til den efterløn, de har indbetalt til i årevis og helt berettiget har en 
forventning om at kunne få. 
 
Holdbar finanspolitik 
Metal deler vismændenes vurdering af, at finanspolitikken er holdbar på lang sigt. 
Metal finder dog også anledning til allerede nu at gøre sig overvejelser i forhold til, 
at den strukturelle offentlige saldo over en længere periode vil udvise et underskud 
på mere end ½ pct. af BNP, og derfor vil være i konflikt med grænsen i budgetlo-
ven.  
 
EU har i dette forår foreslået en mere lempelig grænse for Danmark på ¾ pct. af 
BNP set i lyset af de grundlæggende sunde offentlige finanser. Metal deler derfor 
også vismændenes forslag om at ændre underskudsgrænsen for den strukturelle 
saldo fra ½ til ¾ pct. af BNP, som er EU’s minimumskrav til et mellemfristet mål 
for Danmark. Det vil give større finanspolitisk råderum uden at reducere de offent-
lige finansers troværdighed. 
 
Tilbagetrækning 
Vismændene har udarbejdet spændende analyser om tilbagetrækning. Metal er 
meget tilfreds med, at vismændene konkluderer, at en fuldstændig afskaffelse af 
efterlønnen ikke vil forbedre de offentlige finanser, idet udsigten til at kunne gå på 
efterløn medvirker til at fastholde efterlønsberettigedes tilknytning til arbejdsmarke-
det. Det hænger sammen med, at gruppen af efterlønsmodtagere primært vil være 
lavtlønnede grupper, samtidig med at der vil være tale om en begrænset gruppe af 
efterlønsmodtagere i fremtiden. 
 
 
3F 
 
Konjunkturvurderingen 
Vismændene tegner et billede af, at dansk økonomi stadig står i stampe, da vækst-
billedet for årene 2012-2015 samlet er nedjusteret med næsten 2 ½ pct. i forhold til 
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efterårsrapporten. Det er specielt en lavere vækst i den indenlandske efterspørgsel 
(dvs. privat forbrug, offentligt forbrug og investeringer), der er hovedbegrundelse 
for nedjusteringen, samt at det først er i 2014, at vi kan forvente en fremgang i 
efterspørgsel og produktion, der er kraftig nok til at øge beskæftigelsen. Indenlandsk 
fremhæver vismændene endnu en gang det store vækstpotentiale, der ligger i at den 
private sektor har opbygget et stort opsparingsoverskud, og at husholdningerne har 
konsolideret deres økonomi væsentligt.  
 
Vismændene vurderer samtidig de offentlige finanser tilstrækkeligt sunde til, at det 
er forsvarligt at føre en mere lempelig politik end planlagt. Det sammenholdt med, 
at produktionsniveauet ligger 4 pct. under det naturlige niveau (outputgabet), så vil 
en lempelse af finanspolitikken være tilsigtet.  
 
3F vil også kreditere Vismændene for at skrive, at Danmark bør følge EU’s krav og 
sænke underskudsgrænsen i Budgetloven til ¾ pct. af BNP. Da Budgetlovens krav 
ikke bør være strengere end EU’s krav til Danmark, så der er mulighed for en mere 
lempelig finanspolitik. 
 
Billedet af den danske økonomi, som Vismændene præsenterer, er 3F helt enig i. Vi 
kan se, at mange virksomheder indenfor de brancher, hvor 3F har overenskomster, 
er ramt af den indenlandske efterspørgsel (bl.a. byggesektoren m.m.). Derfor ser vi 
gerne, at der skabes de rigtige rammer fra regeringen, så det kan give et skub til at få 
gang i den indenlandske efterspørgsel.  
 
Rammerne til en mere lempelig finanspolitik kan bl.a. ske ved at hæve anlægsloftet 
ude i kommunerne, så der er mulighed for at få renoveret og bygget nyt - bl.a. klo-
aksystemerne er yderst nedslidte. Det offentlige forbrug skal selvfølgelig ændres 
relativ meget i det førstkommende år, efterfulgt af lavere vækst frem mod 2020. Det 
kan være med til at skabe tryghed og vækst for danske virksomheder og arbejdere i 
de næste par år og dermed også hjælpe til at øge den indenlandske efterspørgsel fra 
den private sektor efterfølgende. 
 
EU 
Vismændene anbefaler den danske regering at arbejde for et kursskifte i EU’s spa-
repolitik, så lande med sunde offentlige finanser lemper finanspolitikken (her menes 
Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Holland og Østrig). Samtidig vil det sandsyn-
ligvis være muligt at stramme finanspolitikken en anelse langsommere i nogle af de 
udsatte lande, hvis dette blev meldt ud som en koordineret strategi på EU-niveau.  
 
Her er 3F fuldstændig enig med Vismændene. Med et globalt arbejdsmarked som 
EU, vil en koordineret lempelse være til stor gavn, ikke blot for de implicerede 
lande, men også alle nabolandene. 
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Konkurrenceevne  
Endnu en gang har vismændene taget konkurrenceevne op som særemne, denne 
gang med en anden konklusion end tidligere. Nu tyder analyserne på, at danske 
virksomheder generelt ikke har en dårligere konkurrenceevne. Det fremgår i sæ-
rafsnittet, at ”Samlet giver analyserne i dette afsnit ikke belæg for at konkludere, at 
danske virksomheder i disse år generelt har en dårlig konkurrenceevne. Dertil er 
signalerne for blandede. Om noget tyder analyserne på en neutral til god konkur-
renceevne.”  
 
3F vil gerne kvittere for analysen af dansk konkurrenceevne. Resultaterne viser, at 
der ikke er et stort konkurrenceevneproblem for de internationalt konkurrerende 
erhverv. Et udsagn 3F hele tiden har argumenteret for, specielt efter overenskom-
sterne i 2010 og 2012 på det private område, hvor de aftalte lønstigninger knap nok 
har fulgt med inflationen. 
 
Analyse af akutledige 
Vismændene undersøger arbejdsmarkedsvelfærden for de omkring 50.000 modtage-
re af akut-breve frem til februar 2013.  
 
De viser, at omkring 12 pct. af de akutledige havde haft over 26 ugers beskæftigelse 
inden modtagelsen af akutbrevet, og at den ønskede halvering af genoptjeningsperi-
oden ikke vil have afhjulpet situationen.  
 
3F har hele tiden arbejdet hårdt på at forbedre vilkårene for de ledige og gruppen af 
akutledige, 3F’erne udgør næsten 1/3 af de akutledige. Derfor vil 3F gerne se, at 
genoptjeningsperioden kom endda endnu længere ned end 6 måneder. 
 
Vismændenes analyse kunne være foretaget mere korrekt ved både at se på effekten 
af genoptjening, når arbejdsmarkedet er i højkonjunktur og i en lavkonjunktur. 
Samtidig skal mængden af optjente ugers beskæftigelse være opgivet på tidspunktet, 
hvor dagpengene udløber. Naturligvis er det umuligt på grund af manglende data at 
se på alle akutledige og deres genoptjening af uger, dagen før de falder ud af dag-
pengesystemet. Her skulle man i stedet bruge et lignende år og se på, hvor meget 
gruppen genoptjener i det sidste halvår af deres dagpengeperiode. Det vil skabe et 
meget mere nuanceret billede af, hvor vidt en sænkelse af genoptjeningsperioden vil 
afhjælpe de akutledige eller ej.  
 
Vismændene analyserer tillige afgangen fra ledighed til beskæftigelse for personer 
omfattet af den 2-årige dagpengeperiode og personer med længere dagpengeperio-
der.  
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Der er lavet to analyser. 
En hvor afgangsraten for nyledige i januar-februar 2009 (med 4 års dagpengeperio-
de) sammenlignes med nyledige i januar-februar 2011 (med 2 års dagpengeperiode). 
Her er afgangen for sidste nævnte gruppe lidt højere lige inden dagpengeophør, dvs. 
lige omkring 2 års anciennitet. 
 
En hvor dagpengemodtagere med 1 ½ års dagpengeanciennitet i midten af 2011 
sammenlignes med personer med 1 ½ års dagpengeanciennitet i midten af 2012. De 
to grupper har hhv. 1 ½ og ½ år tilbage af dagpengeperioden, men stod i en sam-
menlignelig konjunktursituation. Her viser resultaterne, at gruppen fra 2012 med en 
kort dagpengeperiode har systematisk større afgang til beskæftigelse. 
 
Dét, at vismændene på baggrund af disse to analyser konkluderer, at den kortere 
dagpengeperiode motiverer ledige til at søge mere intensivt, er misvisende. 
 
Der er en række anmærkninger til metoderne bag analyserne. Når der kigges på 
afgangsraten for nyledige, er der ikke fokus på at tælleren er meget lav, ved perso-
ner der har været ledige i 4 år i træk. Det betyder, at afgangsraten også er yderst høj, 
når blot én person kommer i beskæftigelse. Det samme er gældende for de ledige 
med 2 års dagpengeophør, fordi en meget lille andel rent faktisk er tilbage og har 
været fuldtidsledige hele vejen. En anden anmærkning med analysen er, at man ikke 
kan adskille seniorjobs fra ordinær beskæftigelse. Det betyder, at en høj rate af dem, 
der er faldet ud i starten af 2013 og var over 55 år, vil indgå som ordinær beskæfti-
gelse, selvom de overgik til et seniorjob. 
 
Angående Analysen med tilbageværende ledige, så er det ikke korrekt at ligestille 
2011 med 2012, når der ses på overlevelseskurve for ledige. Det skyldes, at der er 
foretaget en række foranstaltninger for de akutledige i 2012, der ikke fandtes i 2011. 
Bl.a. har både akutpakke 1 og akutjob skullet virke til at få flere i beskæftigelse, og 
samtidig har der været fokuseret på nogle redskaber, der ikke kan måles i DREAM - 
bl.a. seniorjobs og jobrotation. Så alle dem, der har fået et seniorjob eller er kommet 
i jobrotation, vil i analysen indgå som en del af afgangen til beskæftigelse. 
 
 
Akademikerne 
 
Kun få hjælpes ved ændring af genoptjeningskrav 
Beregningerne giver imidlertid ikke det fulde billede, påpeger Akademikerne i en 
kommentar, da vismændene ikke tager højde for positive adfærdsændringer, hvis det 
bliver lettere at genoptjene dagpenge. 
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Akademikerne kvitterer for en ny vismandsrapport, som blandt andet har konjunk-
turudsigterne, dagpengeregler og tilbagetrækningsmønstre blandt de væsentligste 
emner. 
 
Danmark endnu ikke på vej ud af lavkonjunkturen 
Sortsyn præger den aktuelle konjunktursituation. Vismændene forventer en BNP-
vækst på beskedne ¼ pct. i 2013, hvorefter økonomien ventes at vækste i underkan-
ten af 2 pct. i hhv. 2014 og 2015. 
 
Rapporten påpeger et interessant skisma, idet konjunktursituationen tilsiger en 
lempelse af finanspolitikken, men dette begrænses af EU’s krav til den strukturelle 
saldo. Vismændene opfordrer på den baggrund regeringen til at arbejde for, at EU 
beslutter at tillade lande med grundliggende sunde offentlige finanser at fravige de 
aktuelle saldokrav. 
 
Akademikerne mener, at det er ærgerligt, at sådanne EU-hensyn i situationen bloke-
rer for at dosere finanspolitikken hensigtsmæssigt og deler i øvrigt vismændenes 
vurdering af vigtigheden i, at der opnås fælles forståelse for problemet i EU. Det 
skal tilføjes, at dette er endnu et eksempel på, at vi i Danmark har en stigende ud-
fordring i forhold til at kunne anvende finanspolitikken som vækst- og beskæftigel-
sesstimulerende redskab. Der forestår generelt et udviklingsarbejde, så arsenalet af 
mulige finanspolitiske lempelser forfines, så man i højere grad kan stimulere be-
skæftigelsen bredt set inklusiv de videntunge brancher, når behovet for mere eks-
pansiv finanspolitik opstår. 
 
Kun 15 pct. af ”akutledige” kan reddes af lempeligere genoptjeningskrav 
Den nye DØR-rapport kan muligvis mistolkes som en legitimering af det nuværende 
genoptjeningskrav i dagpengereglerne. Vismændene konkluderer i hvert fald, at en 
”tilbagerulning” af genoptjeningskravet til 26 uger i modsætning til de nuværende 
52 uger højst vil give 15 pct. af de akutledige en fornyet dagpengeret. 
 
Akademikerne vurderer dog, at disse beregninger ikke giver det fulde billede af en 
lempelse, da vismændene ikke medtager positive adfærdsændringer, hvis det bliver 
lettere at genoptjene dagpenge. Et forkortet genoptjeningskrav vil øge incitamentet 
til at tage selv meget kortvarige job, da kludetæppet af kortere ansættelser bliver 
mere overskueligt. Kombineret med fx ændrede regler for supplerende dagpenge og 
opgørelse af dagpengeforbrug i timer frem for uger vil det blive muligt at designe en 
mere differentieret jobsøgningsstrategi og dermed også bidrage til øge det samlede 
arbejdsudbud. 
 
Vismændenes analyser tyder på, at dagpengereformen – den forkortede dagpengepe-
riode og forøgede genoptjeningskrav – har haft en positiv beskæftigelseseffekt, selv 
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kontrolleret for konjunkturmæssige forhold. Akademikerne finder ikke dette overra-
skende. Det væsentlige er, at denne beskæftigelseseffekt har været markant mindre 
end håbet, da dagpengereformen blev besluttet, og der derfor fortsat er behov for at 
gentænke hele regelsættet for dagpengesystemet med henblik på at finde en langsig-
tet løsning uden et stort antal ledige mister forsørgelsesgrundlaget. 
 
Selvpensionering ses som et stigende problem 
Vismandsrapporten fremhæver, at der siden 1990’erne er sket en udbygning af 
arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at flere i fremtiden vil have råd til at 
trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Vismændene vurderer på baggrund af 
dette, at effekten af de seneste års pensionsreformer dermed kan blive mindre end 
hidtil vurderet. Der foreslås derfor en række skattemæssige justeringer m.m., herun-
der bl.a. ændringer af pensionsmodregning i folkepensionen, opsat ældrecheck, 
skattefradrag til folkepensionister og bortfald af særlige boligregler for de ældre. 
 
Akademikerne påpeger, at opbygningen af arbejdsmarkedspensionerne grundlæg-
gende er en succeshistorie, som har styrket den moderne velfærdsstat – en succeshi-
storie som mange andre lande misunder os. Man skal derfor være påpasselig med at 
overproblematisere selvpensionering som fænomen. 
 
 
Dansk Industri 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 
Vismændenes prognose er ikke langt fra DI's prognose  
Vismændenes prognose ligger i hovedtræk på linje med DI’s prognose. Vismænde-
ne har dog et lidt mere pessimistisk syn på 2013 og et lidt mere optimistisk syn på 
2014. Der er udsigt til meget svag vækst især i 2013, hvor den private beskæftigelse 
ventes at falde med omkring 13.000 personer. 
 
Vismændene sætter fokus på dansk konkurrenceevne 
Vismændene anfører, at det er vanskeligt at finde tydelige tegn på en dårlig konkur-
renceevne. De danske enhedslønomkostninger er steget væsentligt, men forværrin-
gen er væsentligt mindre, når der måles i løbende priser. Samtidig har vi ikke klaret 
os dårligere end en række sammenlignelige lande. 
 
DI mener, at det er vigtigt at fastholde fokus på omkostningsudviklingen 
Vores lønninger er med sikkerhed steget langt mere end i udlandet. Der er så en lang 
række måleproblemer forbundet med at afgøre, om dette kan være velbegrundet. 
Enhedslønomkostningerne skal i et eller andet omfang korrigeres for udviklingen i 
bytteforholdet, hvor danske virksomheder er gode til at finde nicher og producere 
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up-market produkter, der kan opnå en fornuftig pris, uden at det går ud over afsæt-
ningen. Dette betyder dog ikke, at omkostningerne ikke er vigtige. Det er de i høj 
grad. Der er grænser for, hvor store omkostningsforskelle, man kan innovere sig ud 
af. Og som påpeget af produktivitetskommissionen, så er de høje lønstigninger i 
servicesektoren med stor sikkerhed ikke begrundet i en fornuftig produktivitetsud-
vikling. 
 
Styrket konkurrenceevne vil føre til, at flere arbejdspladser vil kunne genska-
bes 
Synet på konkurrenceevnen hænger i høj grad sammen med, hvilket ambitionsni-
veau man har. Hvis man ser på de problemer, som Danmark har med at få genskabt 
nogle af de mange tabte arbejdspladser, så er der et betydeligt problem med konkur-
renceevnen. Det er DI’s ambition hurtigt at komme i gang med at genskabe disse 
arbejdspladser, og her ville en bedre konkurrenceevne hjælpe, hvilket vismændene 
også påpeger. 
 
Hvis man sammenligner med, hvordan det går i en række andre lande, så er det 
rigtigt, at Danmark ikke klarer sig ringere end gennemsnittet af eurolandene. Men 
igen er det et spørgsmål om ambitionsniveau. Det gennemsnitlige euroland klarer 
sig dårligt og har en dårlig konkurrenceevne. Vores konkurrenceevne har det klart 
ringere end den tyske. Vores væsentligste konkurrenter befinder sig i Tyskland, som 
også er vores væsentligste eksportmarked. 
 
Dagpengereformen har virket 
Vismændene har udarbejdet en række interessante analyser af dagpengereformen og 
af akutledige. Analyserne viser, at dagpengereformen har virket efter hensigten, 
også under den økonomiske krise, og at afgangen fra ledighed til beskæftigelse som 
forventet, er højere for ledige med en 2-årig dagpengeperiode end for ledige med en 
4-årig dagpengeperiode. 
 
DI enig med vismændene i at lempelser bør undgås 
Endvidere bør man hæfte sig ved, at vismændene finder, at hver fjerde af de akutle-
dige, der i december stod til at opbruge dagpengeretten i januar, var i beskæftigelse 
allerede i januar. 
Regeringens forslag om ændret indfasning af dagpengereformen er fremlagt efter 
færdigredigering af vismandsrapporten, og er derfor ikke vurderet. Men vismænde-
ne advarer mod gentagne ”midlertidige” lempelser. DI kan fuldt ud tilslutte sig 
denne advarsel, idet regelændringerne mindsker de positive effekter af dagpenge-
forkortelsen. 
 
I stedet for at fastholde ledige på offentlig forsørgelse, mener DI, at man bør sætte 
yderligere fokus på at effektivisere beskæftigelsesindsatsen. 
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Ikke behov for finanspolitisk lempelse 
Vismændene anfører, at finanspolitikken er uhensigtsmæssigt stram i 2014 på grund 
af investeringsvinduet. DI har en anden vurdering af betydningen af investerings-
vinduet og vurderer derfor opstramningen i 2014 som mindre betydningsfuld. DI er 
enig med regeringen i at finanspolitikken er lagt fornuftigt til rette i 2014. 
 
Danmark bør undgå finansiel transaktionsskat 
Vismændene mener ikke, at det kan vurderes, om Danmark bør deltage i en bank-
union før der foreligger et samlet grundlag for en sådan, inkl. indskydergaranti og 
en afviklingsmekanisme. 
 
Vismændene anbefaler endvidere, at Danmark ikke bør tilslutte sig en finansiel 
transaktionsskat på det nuværende grundlag. Det er bedre at beskatte den finansielle 
sektor med en lønsumsafgift. DI ser ikke et behov for en øget beskatning af den 
finansielle sektor, men er ellers enig i betragtningerne. 
 
Vismændene anbefaler afskaffelse af skattestoppet på boliger 
Vismændene gentager anbefalingen om en ophævelse af ejendomsværdiskattestop-
pet for ejerboliger: Ejendomsværdiskatten bør allerede fra 2015 udgøre 1 pct. af 
ejendomsværdien. 
 
DI er enig med Det Økonomiske Råd i, at den nuværende indretning af ejendoms-
værdibeskatningen er uhensigtsmæssig, bl.a. fordi den ikke lægger en dæmper på 
konjunkturelle prisudsving. Hertil kommer, at beskatningen tager udgangspunkt i 
ejendomsværdierne på et tilfældigt tidspunkt (2001/2), og dermed over tid, i stigen-
de grad, vil kunne opleves som uretfærdig. På det grundlag mener DI, at der i god 
tid inden 2020 bør udarbejdes et forslag til en fremtidssikret og hensigtsmæssig 
boligbeskatning, som skal ses i sammenhæng med den øvrige beskatning af kapital-
indkomst. En sådan reform må dog ikke medføre et højere skattetryk. 
 
Vismændene vil indeksere alle afgifter med inflationen 
Vismændene anbefaler, at alle afgifter permanent indekseres med inflationen. I dag 
er det alene energiafgifterne, der indekseres efter 2020 (efter nettoprisindekset). DI 
mener, at det er forkert med en automatisk indeksering. Danmark har brug for at 
sænke skattetrykket, herunder ved at sænke eller afskaffe udvalgte afgifter på bl.a. 
grænsehandelsfølsomme varer. Og afgifterne bør under alle omstændigheder kun 
forhøjes i takt med ændringer i udlandet. 
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Holdbar finanspolitik 
 
Vismændene finder den førte finanspolitik holdbar 
Vismændene anfører at finanspolitikken er holdbar med en forventet saldo i 2020 på 
½ pct., hvilket er mere optimistisk end vurderet af regeringen. 
 
DI mener, at den økonomiske politik ligeledes bør vurderes ud fra bidraget til 
øget velstand 
DI værdsætter vismændenes analyser af finanspolitik holdbarhed, som vismændene 
fremover skal overvåge i henhold til budgetloven. 
 
DI så dog gerne, at vismændene i denne forbindelse også fokuserede på vækst og 
velstand. Finanspolitisk holdbarhed kan opnås på vidt forskellige velstandsniveauer. 
Den økonomiske politik bør derfor ikke alene vurderes på finans-politisk holdbar-
hed, men i lige så høj grad på, hvorvidt den bidrager til at øge velstanden i samfun-
det. 
 
Tilbagetrækning 
 
DI kvitterer for vigtig analyse 
DI vil gerne kvittere for det omfattende arbejde, som vismændene har gennemført 
omkring tilbagetrækning. Arbejdet bidrager med ny viden til vigtigheden af, at 
økonomiske incitamenter i høj grad er grundlaget for den enkeltes beslutning om sin 
arbejdsmarkedsdeltagelse. 
 
Stadigt stort potentiale for at øge arbejdsstyrken 
Vismændene finder, at der fortsat er et betydeligt potentiale for at øge arbejdsstyr-
ken ved at gennemføre justeringer, der påvirker tilbagetrækningsbeslutningen. Vis-
mændenes konkrete forslag er dog mindre justeringer, der søger at reparere på, at 
blandt andet den høje marginalskat reducerer gevinsten ved at arbejde. DI er enig 
med vismændene i, at der fortsat er et arbejdsudbudspotentiale ved at afskaffe efter-
lønnen fuldt ud. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Konjunkturafsnittet 
Håndværksrådet er enigt med formandskabet i, at der trods regeringens vækstplan 
fortsat er brug for initiativer, der kan stimulere økonomien på den helt korte bane. 
Dansk økonomi er gået i stå, hvilket også bekræftes af Håndværksrådets egne kon-
junkturundersøgelser, og formandskabet forudser kun en BNP-vækst i 2013 på en 
kvart procent. 
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I det scenarie er Håndværksrådet meget enigt i, at regeringen skal føre en mere 
lempelig finanspolitik. Rådet opfordrer derfor regeringen til at følge formandskabets 
anbefalinger om at optage forhandlinger med EU med henblik på at give lande med 
grundlæggende sunde offentlige finanser mulighed for at lempe finanspolitikken 
yderligere og dermed fravige de nuværende stramme krav. 
 
Formandskabet anerkender en positiv beskæftigelseseffekt af BoligJobordningen på 
kort sigt, men et løft på knap 4.000 personer i den private beskæftigelse i 2013 som 
følge af regeringens vækstplan er slet ikke nok. Modelberegningen illustrerer med al 
tydelighed, at der er brug for et grundlæggende skifte i beskæftigelsessituationen i 
den private sektor herhjemme – i det hele taget er der brug for et stemningsskifte 
blandt økonomiens aktører. 
 
Det er på den baggrund 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 vaske sort arbejde hvidt og skabe private arbejdspladser. 
 
Håndværksrådet ser lige som vismændene med bekymring på udviklingen i dansk 
økonomi. 
 
Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse viser, at de små og mellemstore 
virksomheders ordreforventninger i første kvartal i år var rekordlave, når man sam-
menligner med niveauet i første kvartal i de sidste fire år. 
 
Ser man fremad til andet kvartal i år vil ordretilliden oven i købet ramme endnu et 
lavpunkt. Dette fremgår af de foreløbige svar indsamlet fra rådets seneste undersø-
gelse. 
 
Selvom formandskabet ser blandede signaler om den danske konkurrenceevne, må 
det ikke føre til, at initiativer til styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne 
forbliver i skuffen. Afgiftslempelserne i vækstplanen vil isoleret set bidrage til en 
styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne. Håndværksrådet appellerer til, at 
Vækstplan DK ikke betragtes som endestation i forhold til at lempe afgifter. Rege-
ringen bør således allerede nu lægge planer for yderligere lempelser af afgiftsni-
veauet overfor virksomhederne. 
 
Håndværksrådet er tilhænger af investeringsvinduet, og der har fra mange sider 
været rejst kritik af ordningen, men som formandskabet påpeger, så har det en nega-
tiv konsekvens for væksten, når vinduet ophører. Derfor foreslår Håndværksrådet, at 
vinduet forlænges. 
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Landbrug & Fødevarer 
 
Formandskabet vurderer i oplægget, at danske virksomheder generelt set ikke har et 
konkurrenceevneproblem. Landbrug & Fødevarer deler ikke denne konklusion men 
mener, at de mange forhold, som trækker konkurrenceevnen i en negativ retning, 
undervurderes.  
 
Lønkonkurrenceevnen er forringet 
Ifølge rapporten er den danske lønkonkurrenceevne siden 1995 forværret med 13 
pct. Og på trods af en vis genopretning de seneste år, er lønkonkurrencen ét væsent-
ligt område, hvor konkurrenceevnen er blevet forværret. 
 
Mangler at se på betydelige aspekter af konkurrenceevnen 
Samtidig undlader formandskabet at tage andre rammebetingelser, som har indfly-
delse på konkurrenceevnen i betragtning. Her kan forhold som, fx skatter og afgif-
ter, regulering og anden offentlig administration fremhæves. Punkter, hvor Danmark 
i vid udstrækning halter bagud i forhold til vores udenlandske konkurrenter. 
 
Har svært ved at genkende argumentation 
Formandskabet tolker tabet af lønkonkurrenceevnen som udtryk for, at værdien af 
det arbejdskraften producerer, er steget. Dermed har det været muligt at tage flere 
penge for de eksporterede varer, og det har således været muligt at give højere 
lønninger. Det giver Rådet anledning til at vurdere, at stigningen i enhedslønom-
kostningerne ikke nødvendigvis kan fortolkes som et udtryk for dårligere konkur-
renceevne. Landbrug & Fødevarer kan ikke genkende den angivne kausale sam-
menhæng mellem pris og løn. 
 
Industribeskæftigelsen er faldet markant 
Den faktiske udvikling viser da også, at industribeskæftigelsen i Danmark er faldet 
med ca. 140.000 personer siden 1995. Samtidig udvider danske industrivirksomhe-
der i udlandet. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er ca. 330.000 
personer ansat på danske industrivirksomheders datterselskaber i udlandet. Samme 
kilde viser, at der er i alt 1,3 mio. ansatte i danske datterselskaber i udlandet. 
 
Til fordel for konkurrenceevnen fremhæver formandskabet, at bytteforholdet er blevet 
forbedret, og det aktuelle overskud på varer- og tjenestebalancen er meget stort.  
 
Forbedrede bytteforhold skyldes højere eksportpriser  
Det er rigtigt, at Danmark i perioder har oplevet betydelige forbedringer i byttefor-
holdet. Bytteforholdet blev forbedret i perioden frem mod 2004, mens det faldt i 
årene frem mod 2007 for igen at stige frem til i dag. Frem til 2007 forklarer for-
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mandskabet, at virksomhederne var i stand til at eksportere de samme varer til en 
højere pris. Efter 2008 måtte eksportvirksomhederne. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Kapitel om konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Det Økonomiske Råd forventer, at der i perioden 2015-2020 i gennemsnit kan opnås 
en økonomisk vækst på 2,2 pct. årligt, og at beskæftigelsen som følge deraf vokser 
med mere end 200.000 fuldtidsbeskæftigede frem mod 2020. Dansk Erhverv anser 
dette som et ret optimistisk skøn.  
 
Dansk Erhverv deler vurderingen af, at der er et potentiale for en betydelig frem-
gang i det private forbrug på mellemlangt sigt. Renten er lav, inflationen ligeså. 
Aktiekurser, skattelettelser og et stabiliseret boligmarked trækker i samme retning. 
Men først når arbejdsmarkedet vender, vil der for alvor blive ændret i opsparings-
/forbrugsadfærden i husholdningerne. Dansk Erhverv forventer, at der bliver tale en 
gradvis forbrugsfremgang og ikke en pludselig effekt. 
 
Dansk Erhverv anerkender, at investeringsvinduet har haft en vis betydning i indu-
strien. Dansk Erhvervs egne medlemsundersøgelser tyder på en yderst moderat 
effekt i servicesektoren, hvor blot ca. 3 pct. af virksomhederne har anvendt eller vil 
anvende investeringsvinduet til at iværksætte investeringer, de ellers ikke ville have 
foretaget. Lidt flere vil fremrykke planlagte investeringer. I det hele taget tyder 
Dansk Erhvervs seneste mange økonomiske prognoser på, at der ganske vist sker en 
omsætningsfremgang, men den er ikke kraftig nok til at trække beskæftigelse og 
investeringer med op. 
 
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser viser, at virksomhederne fortsat oplever en 
alvorlig kreditklemme, som begrænser udviklingsmulighederne for dansk erhvervs-
liv. Dansk Erhverv opfordrer formandskabet til at tage problemstillingen om kredit-
klemme op i tilknytning til belysning af Danmarks konkurrenceevne og private 
investeringers bidrag til fornyet vækst. 
 
Vækstplan DK er efter Dansk Erhvervs vurdering en god kombination af kort- og 
langsigtede tiltag. På kort sigt stimuleres mange af de hjemmemarkedserhverv, der 
hæmmes af det lave privatforbrug: Detailhandel nyder godt af lettelser i grænsehan-
delsafgifter, hoteller og virksomheder, der køber overnatningsydelser af forøget 
momsafløftning, bygge- og anlægsbranchen af Bolig-jobordning og SMV-sektoren 
mere generelt af forlængede momskredittider. På længere sigt er der positive effek-
ter på investeringer, velstand og produktivitet af selskabsskattesænkningen. Der er 
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dog også fremadrettet behov for at fortsætte reformkursen og gennemføre yderligere 
forbedringer af danske virksomheders rammevilkår. 
 
Dansk Erhverv deler Det Økonomiske Råds negative vurdering af den finansielle 
transaktionsskat, FTT. Provenuet står ikke mål med ulemperne, som bankerne vil 
sende videre til forbrugere og erhvervsliv. Selv EU-Kommissionen vurderer, at FTT 
indebærer et langsigtet BNP-tab på ¼ pct. af BNP. Hvis man vil beskatte den finan-
sielle sektor, er lønsumsafgift efter dansk forbillede trods alt at foretrække – en 
vurdering Dansk Erhverv har gjort gældende i en række høringssvar gennem årene. 
 
Rådet har gennemført analyser, som indikerer, at dagpengereformen med en nedsæt-
telse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og forøgelsen af genoptjeningskravet har haft 
en positiv beskæftigelseseffekt, fordi udfaldstruede ledige intensiverer deres job-
søgning. Analyserne bekræfter, hvad Dansk Erhverv har fremført. Dagpengerefor-
men har haft positiv effekt på arbejdsudbuddet, og de midlertidige tiltag har svækket 
incitamentet til, at ledige intensiverer jobsøgningen og også søger jobs, som ligger i 
den lavere del af lønskalaen. Derudover sender forliget på dagpengeområdet mellem 
regeringen og Enhedslisten fra maj 2013 yderligere et uheldigt signal om, at der 
også fremover vil blive lavet uhensigtsmæssig diskretionær adhoc-lovgivning på 
området. 
 
Det Økonomiske Råd anbefaler en koordineret international selskabsbeskatning med 
en fælles EU-minimussats. Det er dog efter Dansk Erhvervs mening ikke hensigts-
mæssigt. Dels er det typisk nødvendigt for små åbne økonomier med små hjemme-
markeder at have en lidt lavere selskabsskattesats end de store lande for at kunne 
tiltrække investeringer. Dels udgør selskabsbeskatningen en meget lille del af det 
samlede skatteprovenu, og bevægelsen går generelt i retning af bredere skattebaser 
og lavere satser. På langt sigt er det ønskeligt med en mere fælles EU-opgørelse af 
skattegrundlaget (den såkaldte CCCTB = Common Consolidated CorporateTax 
Base), men med valgfrie satser. Dette har dog meget lange udsigter. 
 
Dansk Erhverv er enig i, at punktafgifter, der udelukkende har fiskalt formål, er et 
godt sted at angribe i bestræbelsen på et mere enkelt skattesystem og at styrke virk-
somhedernes rammevilkår. 
 
Meget tyder på, at den europæiske krisebekæmpelsespolitik har været hårdere end 
først antaget på grund af en kraftigere multiplikator-effekt af de finanspolitiske 
opstramninger end ventet. Bl.a. derfor støtter Dansk Erhverv Det Økonomiske Råds 
synspunkt om, at de EU-lande, der grundlæggende har sunde offentlige finanser og 
har råderum til en mere ekspansiv og vækstorienteret politik, også i højere – og 
koordineret – grad bør udnytte dette. Når det er gået så galt i Eurozonen, skyldes det 
bl.a., at man i bedømmelsen af henholdsvis offentlig saldo og offentlig gæld som 
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procentandel af BNP har fokuseret på tælleren i brøken, men forsømt at gøre noget 
for at gøre nævneren (BNP) større. Til gengæld er det en nyttig pointe fra Det Øko-
nomiske Råd om, at man skal passe på med dansk enegang. 
 
Temakapitel om holdbar finanspolitik 
Det er en interessant pointe, at der ikke er noget formål med, at finanspolitikken er 
overholdbar, og at der således ikke bør finde en overbeskatning sted. Dansk Erhverv 
deler dette synspunkt. 
 
Dansk Erhverv deler til gengæld ikke synspunktet om, at punktafgifter automatisk 
bør indekseres. For selvom det principielt er bedst at opgøre en skat i procent (som 
med fx moms, indkomst- og selskabsskat), så indekseres eventuelle punktafgifter i 
vores nabolande ikke. Det nuværende punktafgiftssystem bør under alle omstændig-
heder undergå en gennemgribende revision for at gøre det mere overskueligt og 
skabe bedre sammenhæng mellem provenu og administrative byrder. 
 
Dansk Erhverv er enig i, at nominalprincippet i ejendomsværdibeskatningen bør 
afskaffes, og beskatningen låses fast som en procentdel (på det nye lavere niveau), 
som Det Økonomiske Råd ganske moderat har foreslået mange gange, og som 
indgik i Dansk Erhvervs forslag til skattereform fra 2012, hvor et af hovedprincip-
perne var at flytte skat væk fra aktiv erhvervsudøvelse og over på passiv ressource-
anvendelse. Det forudsættes, at provenuet bruges på lettelser af mere forvridende 
skatter eller afgifter, så den finanspolitiske holdbarhed forbliver ”netop holdbar”. De 
gavnlige effekter mod bobler på boligmarkedet–og dermed en stabiliserende effekt 
på økonomien –hilses velkommen. 
 
Temakapitel om tilbagetrækning 
Det Økonomiske Råd har analyseret, hvordan tilbagetrækningstidspunktet kan 
hæves, idet pensionsopsparingen for mange fremover bliver så høj, at mange vil 
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de kan modtage offentlig pension. Di-
skussionsoplægget indeholder forslag til justeringer inden for det nuværende pensi-
onssystem, men indeholder desværre ikke nye tiltag. 
 
Med de gennemførte ændringer af efterlønnen indikerer analyserne, at en fuldstæn-
dig afskaffelse af efterløn ikke vil have stor effekt på langt sigt frem til 2050.Dansk 
Erhverv er ikke enig. Efterlønsordningen skal helt afskaffes, idet ordningen inde-
holder andre rettigheder som seniorjobordningen. I 2013 forventes antallet af senior-
jobbere at nå 7.000 personer. Ordningens konstruktion indebærer samtidig en større 
offentlig sektor. Endelig er der behov for et gennemskueligt beskæftigelsessystem 
uden særordninger for personer med en bestemt alder eller lignende. 
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Det er muligt af få opsat pension, hvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet udsky-
des, når pensionsalderen er nået. Dette gælder ikke for ældrechecken. Det foreslås, 
at ældrechecken også kan opsættes, og at den opsatte pension forrentes. Dansk 
Erhverv er enig i, at overførselsindkomsterne skal indrettes således, at incitamentet 
til at arbejde øges –og støtter derfor anbefalingerne. 
 
Beregninger viser, at et skattefradrag på 100.000 kr. for pensionister i beskæftigelse 
kan øge arbejdsudbuddet med op til 6.000 personer. Dansk Erhverv anerkender, at 
den velafprøvede ordning med et 100.000 kr. nedslag for de 64-årige øger incita-
mentet til at forblive på arbejdsmarkedet. Skattesystemet skal fremme incitamentet 
til at arbejde – men det skal samtidig sikres, at skattelettelsen ikke fortrinsvis gives 
til personer, som alligevel vil have fortsat med at arbejde.  
 
Skattesystemet skal fremme incitamentet til at arbejde – og der er ikke grund til at 
ændre denne succesfulde ordning, der også vil virke for personer med høj pensions-
formue. 
 
Dansk Erhverv støtter afslutningsvis et generelt serviceeftersyn af de rent aldersbe-
tingede ydelser, der ikke eksplicit forøger arbejdsudbuddet. I den forbindelse ønskes 
”et rent snit”, med en total afskaffelse af de evt. uhensigtsmæssige ordninger for at 
undgå modproduktive arbejds- og opsparingsmæssige incitamenter i løbet af ar-
bejdslivet. 
 
 
Finansrådet 
 
Dansk økonomi 
Finansrådet deler overordnet formandskabet vurdering af den nuværende økonomi-
ske situation og udsigterne. Dansk økonomi vender kun langsomt. Formandskabets 
skøn på styrken i opsvinget ligger dog i den høje ende.  
 
Finanspolitiske lempelser kan være fornuftige set i lyset af den svage private efter-
spørgsel, særligt hvis der aftales en koordineret europæisk indsats. Dansk økonomi 
er meget afhængig af vores samhandelspartnere, og uden et europæisk opsving intet 
dansk opsving. En enkeltstående dansk lempelse i størrelsesorden et kvart pct.point 
vil derfor næppe gøre den store forskel. Såfremt der vedtages ekspansive tiltag, er 
det vigtigt, at de forbedrer de underliggende strukturer i samfundet.  
 
Finansrådet noterer sig formandskabets konklusion om, at dagpengereformen har 
haft en positiv beskæftigelseseffekt. Det er glædeligt. Effekten af reformen svækkes 
dog midlertidigt med en langsommere indfasning. Det bør ikke præcedens i andre 
sammenhænge.  



 

 318 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, forår 2013 

Formandskabet peger på, at Danmarks konkurrenceevneudfordring ikke er så stor 
som først antaget. Det skal imidlertid ikke fjerne fokus på fortsatte strukturreformer, 
der forbedre velstanden. Det er eksempelvis stadig nødvendigt med en tilpasning af 
omkostningsniveauet.  
 
Formandskabets fremskrivninger tyder på, at de offentlige finanser er holdbare på 
langt sigt. Vi bevæger os dog tæt på de af EU tilladte grænser, hvorfor der til stadig-
hed er behov for en stram udgiftsstyring. Her er det særligt bekymrende, at man er 
begyndt at bruge provenuet fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen.  
 
I rapportens sidste kapitel belyses tilbagetrækning. Det ses, at reformer af efterløn 
og pensionsområdet har haft positive effekter på den fremtidige beskæftigelse.  
 
Forhold særligt vedr. den finansielle sektor 
Finansrådet er enige med formandskabet i, at det principielt er fornuftigt med mere 
kapital og likviditet i banksektoren. Finansiel stabilitet er godt for alle parter. Vi 
mener dog, at de nye krav på kort sigt vil påvirke væksten i realøkonomien negativt.  
 
Timingen og omfanget af både likviditets- og kapitalkrav vil påvirke én i forvejen 
presset økonomi, da det vil øge omkostningerne for bankerne og dermed bankkun-
derne. Når økonomien vender, kan vi desuden risikere, at bankerne grundet de 
højere kapitalkrav i mindre omfang har mulighed for at understøtte en stigende 
vækst i form af udlån, der matcher en stigende efterspørgsel.  
 
I Danmark har et udvalg anbefalet særlige høje krav til systemisk vigtige finansielle 
institutioner. Det er vigtigt, at disse strammere krav ikke bliver hårdere end i andre 
EU-lande, eller indføres tidligere. Desuden er det vigtigt, at en evt. indfasning tager 
hensyn til de dårlige økonomiske konjunkturer, så de negative konsekvenser be-
grænses.  
 
Finansrådet deler formandskabets holdning til en eventuel europæisk bankunion. Vi 
støtter op om et fælleseuropæisk finanstilsyn. Detaljerne vedrørende en eventuel 
fælles indskydergaranti og bankafviklingspraksis er dog indtil videre for uklare til, 
at Danmark på forhånd kan tilslutte sig disse. Set fra et dansk synspunkt er det 
særligt ønskeligt, at vi snarest muligt får en ensartet regelsæt for særligt afvikling af 
nødlidende banker. 
 
Formandskabet anbefaler, at Danmark ikke indgår i et samarbejde omkring en fi-
nansiel transaktionsskat (FTT). Finansrådet er enig heri og deler formandskabets 
bekymring om at den vil gøre mere skade en gavn. En FTT vil skabe negativ vækst, 
da det bl.a. bliver dyrere at rejse kapital for virksomheder, og husholdningerne 
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rammes på deres pensionsopsparinger og låneomkostninger ved optagelse af bolig-
lån.  
 
Dansk økonomi vil blive påvirket, selvom vi står udenfor. Der peges fra formand-
skabets die på, at danske finansielle virksomheders handel med værdipapirer udstedt 
i et af de deltagende 11 EU-lande, fremover vil skulle beskattes. Ligeledes skal der 
også svares skat, hvis finansielle virksomheder fra et af de 11 lande handler et dansk 
værdipapir. Det kan betyde højere boligrenter i Danmark, da likviditeten i handlen 
med danske realobligationer kan blive forringet.  
 
Finansrådet støtter til gengæld ikke op om formandskabets ønske om skærpede 
lånegrænser for afdragsfrie lån og rentetilpasningslån. Finansrådet vurderer, at der et 
betydeligt velfærdstab forbundet med begrænsninger af disse lån. Undersøgelser fra 
for eksempel Nationalbanken og Erhvervs- og Vækstministeriet har desuden kon-
kluderet, at danske boligejere er robuste over for selv større rentestigninger.  
 
Sektoren tager dog problematikken alvorligt, for eksempel via ændringer i prisstruk-
turen. Noget tyder på, at det i sig selv har medført en adfærdsændring blandt bolig-
ejere. Såfremt det ønskes at begrænse afdragsfrie lån og rentetilpasningslån i en 
eller anden form, så er det afgørende, at stramningerne indfases på et tidspunkt, hvor 
boligmarkedet er i fremgang. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Krisen stadig dyb – finanspolitikken må bruges mere aktivt 
Formandskabet har nedjusteret forventningerne til væksten kraftigt. I oktober var 
forventningen 1,6 pct., nu er de kun 0,2.En så kraftig ændring viser, at der i høj grad 
er behov for at rette op på den økonomiske politik, så de økonomiske problemer 
også på kort sigt adresseres og der ikke kun fokuseres på mere langsigtede reformer. 
Et centralt problem er, at borgerne ikke har tillid til den økonomiske udvikling og 
holder derfor igen med forbruget. FTF er derfor enig i, at der er behov for en finans-
politisk lempelse indenfor de rammer EU giver. I forbindelse med diskussion om 
holdbarheden af finanspolitikken peger formandskabet på, at der i EU-sammenhæng 
bør tænkes anderledes i forhold til at takle den europæiske økonomiske krise, fx i 
form af mere lande-individuelle krav i finanspagten og i alle fald, at der i Danmark 
ikke bør stilles strengere krav til den offentlige økonomi i budgetloven end EU 
lægger op til. Det er FTF helt enig i. Den offentlige sektors muligheder for at bidra-
ge til at løfte økonomien bør i den nuværende situation, hvor krisen ikke ser ud til at 
slippe sit tag, bruges fuldt ud i alle de EU-lande der kan bærer det. 
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Der er derfor også behov for, at Danmark i de kommende år undgår, at den stramme 
styring af den offentlige økonomi fører til underforbrug i kommunerne, som det er 
sket de seneste år. En række af kommunerne har så dårlig økonomi, at de ikke har 
midler til at bruge deres del af servicerammen, og derfor må skære ned i servicen. 
Det må der rettes op på, både for at undgå en skævvridning af Danmark, og for at 
øge ansatte og borgernes tryghed til gavn for den generelle økonomi. 
 
FTF er enig med formandskabet i, at fremrykning af beskatning af pensioner ikke er 
en løsning. Beskatning af pensioner bør ske på udbetalingstidspunktet, hvor trækket 
på de offentlige ydelser også finder sted. 
 
I forhold til den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser peger formandska-
bet på, at afskaffelse af nominalprincippet, der vil betyde pristalsregulering af afgif-
ter og ejendomsværdiskat vil forbedre holdbarheden betydeligt. Også FTF ærgrer 
sig over, at politikerne med skattereform 2012 har forsøgt at fraskrive sig mulighe-
den for at bruge boligskatten til rette op de forvridninger af skattesystemet, som 
skattestoppet førte med sig. 
 
Lønsumsafgift er ikke noget alternativ til beskatning af finansielle transaktioner 
Formandskabet tager afstand fra, at Danmark skal deltage i sammenarbejdet mellem 
en række EU-lande om etableringen af en skat på finansielle transaktioner, men i 
stedet øge beskatning af den finansielle sektor via lønsumsafgiften. Det må FTF 
tage skarpt afstand fra. Lønsumsafgiften er en ensidig skat på beskæftigelse, som 
kan føre til, at den danske finansielle sektor i højere grad placerer deres beskæftigel-
se i andre EU-lande, hvoraf langt de fleste ikke er belastet af en lønsumsafgift. 
 
Vigtigheden af flexicurity bør holdes for øje i arbejdsmarkedspolitikken 
Dagpengesystemet kan ikke betragtes isoleret fra beskæftigelsesindsatsen og den 
omlægning af indsatsen, der kan komme som følge af den nedsatte ekspertgruppen 
med Carsten Kock som formand. En halvering af genoptjeningskravet og en afskaf-
felse af begrænsningen på supplerende dagpenge for løst ansatte er et klart led i at 
styrke flexicurity på det danske arbejdsmarked og et velfungerende arbejdsmarked. 
På den måde kan arbejdsmarked og dagpengesystem bringes bedre i balance med 
hinanden. 
 
Tilbagetrækning 
Formandskabet har en række anbefalinger i forhold til skattesystemet og de offentli-
ge pensionsydelser med baggrund i at øge potentielle pensionisters erhvervsdelta-
gelse. Der har i de senere år været store ændringer i reglerne for både efterløns- og 
pensioner, så fremtidige ændringer bør overvejes nøje, for ikke at skabe utryghed og 
usikkerhed omkring pensionsforhold. FTF er dog enig i, at der kan være behov for 
at tage en samlet vurdering af, hvordan de forskellige ordninger skrues sammen, 
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herunder sikre lighed i pensionstidspunktet, så personer med store pensionsformuer 
ikke vælger selvpensionering. Der bør også være fokus på, om de ændringer med 
formindsket beskatning, via særlige fradrag for ældre, har uhensigtsmæssige død-
vægtstab. 
 
Indkomst, ikke alder, skal afgøre om boligforbrug støttes 
FTF er enig i formandskabets betragtninger vedrørende særlige favorable boligord-
ninger for pensionister. FTF mener, at ud fra en lighedsbetragtning er der ikke brug 
for, at det offentlige subsidiere ældres boligforbrug ud fra et alderskriterium, men 
snarere ud fra indkomstkriterium ens for alle aldersgrupper. FTF er derfor enig i 
anbefalingen af, at harmonisere reglerne for boligydelse og boligsikring, samt fjerne 
det aldersbestemte skattenedslag i ejendomsværdien. 
 
Efterlønnen som fastholdelse 
Det er afgjort nye toner fra DØR, når der i rapporten peges på, at efterlønnen reelt 
kan have en positivt fastholdende effekt. Ikke mindst for personer med store pensi-
onsopsparinger kan udsigten til at modtage efterlønspræmien betyde, at de bliver på 
arbejdsmarkedet frem til præmien kan udløses. FTF hilser den mere nuancerede 
udmelding om efterlønnen velkommen. 
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering og konjunkturafstemt finanspolitik 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er overordnet enige i det vækstbillede, der 
tegnes med kun svag positiv vækst i år, mens det begynder at lysne næste år, uden at 
der er tale om noget buldrende opsving. 
 
Formandskabet anbefaler, at finanspolitikken for 2014 lempes i forhold til det plan-
lagte. AE er helt enig i behovet for at gøre mere for at holde hånden under økono-
mien i 2014. AE anbefaler derfor, at investeringsvinduet forlænges og eventuelt 
udvides til også at omfatte produktionsbygninger. De særligt gunstige afskrivnings-
vilkår for virksomheder, der investerer, trådte i kraft med et helt enigt Folketing 
tilbage i juni 2012, men slutter i december 2013. Ved en forlængelse er der et stort 
potentiale for at få investeringerne i gang, hvilket vil bidrage til stigende efterspørg-
sel. Et andet element er at fastholde det høje niveau for de offentlige investeringer. 
 
AE er enige i, at der fortsat er betydelig overkapacitet i dansk økonomi herunder 
ikke mindst på arbejdsmarkedet. Formandskabets vurdering og fremskrivning un-
derstreger samtidig, at det ikke er udbudssiden i økonomien, herunder strukturerne 
på arbejdsmarkedet, der bremser væksten i dansk økonomi. At beskæftigelsen skal 
stige med 200.000 fuldtidspersoner frem mod 2020 for blot at følge med strukturud-
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viklingen og normaliseringen af konjunkturerne understreger dette med al tydelig-
hed. Der er derfor aktuelt ikke brug for nye større reformer, der øger arbejdsudbud-
det i dansk økonomi. Tværtimod bør fokus ligge på at få gang i efterspørgslen igen. 
Det gælder ikke mindst i forhold til den hjemlige efterspørgsel, hvor vi på linje med 
Formandskabet vurderer, at der er et væsentligt vækstpotentiale fra erhvervslivets 
investeringer og det private forbrug på grund af den store opsparing. Det er ikke 
penge, der mangler i dansk økonomi – det er tillid. 
 
Formandskabet anbefaler, at den danske regering arbejder for et kursskifte i EU's 
sparepolitik. AE er meget enig og har været ude med samme anbefaling. Det bør 
desuden bemærkes, at Danmark aldrig overskred EU's underskudsgrænse på 3 pct. 
Kun i 2012 hvor efterlønsbidragene blev udbetalt, er der tale om en teknisk men 
ikke reel overskridelse af grænsen. Derfor var EU-henstillingen til Danmark forfej-
let og har lagt store begrænsninger på den traditionelt modcykliske finanspolitik. 
Det har været skadeligt i forhold til Danmarks muligheder for at føre en konjunktur-
afstemt finanspolitik. 
 
Formandskabet mener også, at en koordineret international selskabsbeskatning er 
ønskelig. AE er enig. Ligeledes foreslår Formandskabet lavere lånegrænser for 
afdragsfrie lån. AE er enig og var blandt de ganske få, der advarede mod indførelsen 
af de afdragsfrie lån i sin tid. 
 
Konkurrenceevne 
AE vil gerne kvittere for analysen af den danske konkurrenceevne. Resultaterne gør 
op med de unuancerede og fejlagtige konklusioner af den danske konkurrenceevne, 
der har præget den økonomiske debat de senere år. Konklusionen ligger i tråd med 
det, AE har fremhævet gennem flere år – nemlig at der ikke er et stort konkurrence-
evneproblem for de internationalt konkurrerende erhverv. Dermed ikke sagt, at 
Danmark ikke løbende skal arbejde på at forbedre konkurrenceevnen. 
 
Det bør med Formandskabets analyse nu stå klart, at de traditionelle konkurrenceev-
nemål ikke kan stå alene. Institutioner, der fremadrettet analyserer konkurrenceevnen, 
må derfor måle bredere og f.eks. inkludere produktivitet i løbende priser og markeds-
andele i løbende priser. Bytteforholdsforbedringer er som udgangspunkt lige så gode 
produktivitetsforbedringer. 
 
AE er enig med Formandskabet i, at heller ikke vores samhandelsbalancer viser tegn 
på svag konkurrenceevne. 
 
Strukturel saldo og finanspolitisk holdbarhed 
AE er enig i, at beregningen af den strukturelle saldo er forbundet med stor usikker-
hed. Dette er tyde- ligt dokumenteret i AE’s publikation ’Økonomiske Tendenser 
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2013’ kapitel 7, hvor det bl.a. vises, at der historisk med Finansministeriets og 
Formandskabets beregninger er en enorm forskel i vurderingen af den underliggen-
de udvikling i de offentlige finanser, men også at det har stor betydning hvilke 
konjunkturgab, der ligger til grund for beregningerne. Der er ingen tvivl om, at den 
strukturelle saldo er et bedre mål end den faktiske saldo til beskrivelse af de offent-
lige finansers sundhedstilstand, men det er ikke et tal, der kan sættes to streger 
under. Dette faktum præger desværre ikke tilrettelæggelsen af den økonomiske 
politik i Danmark. 
 
AE bemærker også, at Formandskabet nu tager den særlige danske pensionsbeskat-
ningsmodel, hvor der er fradragsret for pensionsindbetalinger og skat på udbetalin-
gerne, alvorligt. AE mener, at – fremrykning eller ej – så skal den danske pensions-
model afspejles i de underskudskrav, der opstilles for Danmark. Alternativet er, at vi 
for at sikre, at de offentlige underskud holder sig under ½ pct. af BNP strammer 
finanspolitikken, velvidende at en sådan opstramning vil gøre finanspolitikken 
overholdbar og vil indebære ubegrundet omfordeling fra nuværende til kommende 
generationer. 
 
Formandskabet foretager en ny uddannelsesfremskrivning, der resulterer i et lidt 
højere uddannelsesniveau og dermed en større arbejdsstyrke på lang sigt, hvilket 
forbedrer holdbarheden en anelse. Mere præcist med 1 mia. kr. AE mener, at dette 
er interessant, ikke mindst i lyset af at Finansministeriet vurderer, at et øget uddan-
nelsesniveau typisk svækker den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Formandskabet finder, at finanspolitikken netop er langtidsholdbar, idet holdbar-
hedsindikatoren præcis er 0,0 som i regeringens Konvergensprogram 2013. AE 
mener dog, at Formandskabet har nogle bemærkelsesværdige forudsætninger: For 
det første, at ændringer i befolkningen efter 2100 skal forværre holdbarheden med 
hele 6 mia. kr., hvilket er et overraskende resultat og bør undersøges nærme- re. Og 
for det andet forudsætter Formandskabet, at nominalprincippet på punktafgifter 
begynder igen fra 2021 til 2100. Holdbarheden vil være 10 mia. kr. bedre svarende 
til ½ pct. af BNP, hvis det mere reelt blev antaget, at punktafgifterne indekseres med 
inflationen. Dertil kommer, at holdbarheden forbedres yderligere med ca. 6 mia.kr., 
hvis ejendomsværdiskattestoppet efter 2020 ikke fortsætter. 
 
AE er naturligvis enig med Formandskabets anbefaling om, at nominalprincippet 
bør ophæves både på boligområdet og for punktafgifterne, da udhuling af provenuet 
fra ejendomsværdiskat ikke bare er dyrt, men også vil genskabe en vigtig automa-
tisk stabilisator ved konjunkturudsving. Formandskabets frem- skrivning vil være 
overholdbar med op til 22 mia. kr., hvis der ses bort fra nominalprincip-antagelsen 
efter 2020 samt befolkningsprognosen ikke ændres efter år 2100 svarende til anta-
gelserne i Finansministeriets fremskrivning. 
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Tilbagetrækning 
Formandskabets analyse af tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet bidrager med en 
væsentlig nuance- ring af de centrale mekanismer, der er bestemmende for udvik-
lingen i tilbagetrækningsmønstret i Danmark. Det nye i analysen er blandt andet, at 
adfærdseffekterne af stigende pensionsopsparinger indregnes. 
 
Formandskabet foreslår yderlige tiltag til at øge tilbagetrækningsalderen blandt 
andet i form af et skattefradrag. 
 
Skattefradrag til pensionister kan i stigende grad blive præget af dødvægtstab. Det 
er især de veluddannede, som under alle omstædigheder bliver længere på arbejds-
markedet og kan forvente at leve længere, som også vil få en skattelettelse. Derfor 
bør et eventuelt skattefradrag målrettes, så dødvægtstabet mindskes, og fordelings-
profilen bliver mere hensigtsmæssig. Eksempelvis til grupper, der ikke har en læn-
gere uddannelse eller i forhold til arbejdsindkomst over en længere periode i ar-
bejdslivet. 
 
Formandskabet foreslår også i tilbagetrækningsanalysen en harmonisering af bolig-
ydelsesreglerne eventuelt med en indfasning over en årrække. Analysen beskæftiger 
sig ikke med de særlige økonomiske forhold, der gør sig gældende for pensionister. 
Pensionister har begrænset mulighed for at påvirke deres indkomst og kan i mindre 
grad end andre befolkningsgrupper foretage langsigtede økonomiske dispositioner. 
Derfor er det problematisk at foreslå væsentlige begrænsninger af det sociale sik-
kerhedsnet for pensionister, som eksempelvis boligydelse, uden at belyse de reelle 
behov for ydelserne. 
 
Vismændene foreslår ligeledes generelt afskaffelse af specifikke aldersgrænser i 
ydelser og skattenedslag målrettet til ældre. AE er enige i dette synspunkt. 
 
 
Særlig sagkyndig Birgitte Sloth 
 
Konjunktursituationen 
Formandskabet tegner i rapporten et forholdsvis dystert billede af dansk økonomi, 
hvor der forsat forventes lav vækst. Særligt er det et problem, at den indenlandske 
efterspørgsel er lav.  
 
Der kan derfor være behov for yderligere lempelse af finanspolitikken, hvis ellers 
det kan ske i en koordineret indsats sammen med de andre mest robuste økonomier i 
EU. Desværre er de danske muligheder for at deltage i noget sådant begrænsede af 
budgetloven. Budgetloven og lokale beslutningstageres bekymring for de tilhørende 
sanktioner og de manglende muligheder for overførsel mellem budgetår, har allere-
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de haft effekt og ført til en temmelig hård økonomisk opbremsning i kommuner og 
regioner. Hvis dette fører til, at de kommunale og regionale udgifter bliver markant 
lavere end de aftalte rammer, vil det i sig selv medvirke til at forstærke eller forlæn-
ge perioden med lav vækst. 
 
Det kan derfor overvejes at ændre budgetloven således at det mellemfristede saldo-
krav hæves fra ½ pct. til ¾ pct. af BNP, som foreslået af formandskabet. Det kræver 
imidlertid, at lempelsen kan ske uden at der sendes signaler der svækker lovens 
fremtidige troværdighed. Henvisning til EU-kravet kan understøtte troværdigheden, 
men det vil samtidig være nødvendigt med stræk politisk og administrativ opbak-
ning til en eventuel revideret lov. 
 
En eventuel finanspolitisk ekspansion bør ske i form af øgede investeringer i ek-
sempelvis energibesparelser, energisystemer og anden infrastruktur eller uddannel-
se. Hvis ekspansionen sker i form af forøgede drifts- og overførselsudgifter, vil det 
blive vanskeligt eller ligefrem umuligt at stramme op igen, når der er brug for det. 
 
Beskæftigelsessituationen er bekymrende og kan føre til langsigtede samfundsøko-
nomiske tab. Der opstår et pres for lempelser af dagpengereglerne, og som vi netop 
har erfaret, kan det føre til midlertidige regelændringer. Det svækker i sig selv sy-
stemets troværdighed, og kan yderligere føre til permanente lempelser. Hertil kom-
mer, at manglende beskæftigelsesmuligheder for især unge og nyuddannede kan 
medføre tab af kvalifikationer. Der bør gøres en særlig indsats for at udgå dette, 
eventuelt ved at forbedre uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder.. Omvendt 
forekommer ordningen med seniorjob at være meget omkostningsfuld, både i form 
af økonomisk og praktisk belastning i kommunerne, og i form af negativ effekt på 
den effektive jobsøgning, samtidig med at denne ordning er rettet mod grupper med 
kort tid tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
Holdbar finanspolitik 
Som påpeget af formandskabet også i tidligere års rapporter vil det være relevant og 
hensigtsmæssigt at gennemføre omlægninger af skattepolitikken, herunder særligt at 
ophæve nominalprincippet både på boligområdet og for punktafgifterne. 
 
Tilbagetrækning 
Kapitlet indeholder en række relevante analyser pensionssystemet og pensionsop-
sparinger og dettes betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensioni-
sters forbrugsmuligheder. 
 
Analyserne viser umiddelbart, at der er tale om et overordentligt kompliceret områ-
de, hvor en række forskellige pensions- og skatteregler spiller samme, og det er 
vanskeligt at forestille sig, at kommende pensionister er i stand til at overskue det 
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samlede system og dermed træffe gode beslutninger om opsparing og tilbagetræk-
ning. Der er behov for at forenkle reglerne, eksempelvis ved afskaffelse af ældre-
chekken, og for bedre information. 
 
Et eksempel er reglerne om opsat pension, der benyttes meget lidt. Formandskabet 
argumenterer for, at reglerne bør ændres, således at der medregnes forrentning af 
den opsatte pension, hvilket er ”aktuarmæssigt korrekt”, men ikke tager højde for, at 
de der – hvis de bliver opmærksomme på mulighederne – eventuelt vil vælge at 
opsætte deres pension, alt andet lige må forventes at være raskere og dermed have 
en større forventet restlevetid end gennemsnitspersoner på samme alder. Hvis reg-
lerne om opsat pension skal benyttes mere, er der behov for bedre information, men 
ikke nødvendigvis for en mere økonomisk attraktiv ordning.  
 
Et andet eksempel boligstøtte til pensionister og det forhold at boligformue ikke 
indgår ved beregning af ældrecheck. Formandskabet argumenterer for, at disse 
regler indebærer en forskelsbehandling af henholdsvis pensionister overfor ikke-
pensionister, og pensionister med boligformue overfor pensionister med anden form 
for formue. Dette er som udgangspunkt rigtigt, og forslagene om at ændre på dette 
kan være velbegrundede, men det vil styrke argumentationen, hvis det inddrages i 
overvejelserne hvorvidt pensionister eventuelt har særlige flytte- eller miljøskifte-
omkostninger. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Konjunktursituationen 
Formandskabets konjunkturvurdering er, at væksten fortsat vil være lav, og det vil 
tage tid, inden konjunktursituationen normaliseres. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
vil således ikke ændres væsentligt på kort sigt. Konjunkturvurderingen er på linje 
med det generelle billede, der har tegnet sig med en mere langvarig krise og en 
langsom tilbagevenden til en mere normal konjunktursituation. Formandskabet 
anbefaler en mere ekspansiv finanspolitik, forudsat at lempelser i EU's regler giver 
mulighed herfor. Givet konjunkturudsigterne kan en mere ekspansiv finanspolitik 
begrundes. Der savnes dog en nærmere diskussion af instrumenter og begrænsnin-
ger ved finetuning af finanspolitikken samt troværdighedsproblemerne ved at ændre 
på budgetloven, inden den reelt er trådt i kraft. 
 
Kapitlet indeholder en nærmere analyse af dansk økonomis konkurrenceevne. Det er 
ikke helt klart, hvad der egentlig kan konkluderes af analysen (side 111). Det mere 
end antydes, at lønudviklingen i dansk økonomi gennem 00erne kan forklares af 
stigende eksportpriser (delvist fordi danske virksomheder har været gode til at posi-
tionere sig i markeder med prisstigninger). Det er uklart, om dette betyder en revur-
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dering af udviklingen i 00erne, herunder betydningen af udviklingen i den inden-
landske efterspørgsel og finanspolitikken. Ifølge tidligere rapporter – og egenska-
berne i SMEC-modellen – vil en sådan udvikling via stigende lønninger mindske 
profitabiliteten i danske virksomheder, hvilket vil lede til faldende eksport og sti-
gende import. Givet dette har de indenlandske konjunkturer skabt et tilpasningspro-
blem for lønkonkurrenceevnen. En tilpasningsproces som i store træk er tilende-
bragt. Definitionen af konkurrenceevne er ikke klar i kapitlet, særligt ikke hvad der 
skal forstås ved et naturligt niveau for konkurrenceevnen. Argumentationen synes 
delvist at basere sig på en antagelse om en lille åben økonomi og delvist på en anta-
gelse om et endogent bytteforhold (der påvirkes af strukturelle forhold, herunder 
produktivitet). Det er ikke klart, når en sammensætningseffekt i udenrigshandlen 
forsøges adskilt fra efterspørgsels- og udbudseffekter. Sådanne sammensætningsef-
fekter vil typisk opstå som en central del af tilpasningen til såvel ændrede efter-
spørgsels- og udbudsforhold. Det ville have været interessant med en mere detaljeret 
diskussion af sekvensen i de omtalte ændringer over perioden, blandt andet det 
faktum, at de kraftige lønstigninger i Danmark kommer senere end forbedringerne i 
bytteforholdet, jf. DØRs opgørelse heraf. Det er ikke helt klart, hvilken adfærd 
virksomhederne antages at have i forhold til sammensætningseffekterne (side 13 og 
105). Er disse fremtvunget af lønstigningerne, eller har lønstigningerne bremset 
denne omstilling? I 1980erne var der en del diskussion, om det såkaldte nye syn på 
betalingsbalancen. Hovedidéen var, at saldoen på betalingsbalancens løbende poster 
blev tolket ud fra en intertemporal betragtning, da denne saldo via nationalregn-
skabsidentiteter er lig forskellen mellem den samlede opsparing og investeringer i 
samfundet. Det var en indsigt af denne betragtningsmåde, at en given saldo (eller 
fortegn heraf) på betalingsbalancen (og handelsbalancen) ikke kunne tolkes som 
udtryk for en ”god” eller ”dårlig” indikator for økonomiens tilstand eller konkurren-
ceevne. Et overskud kunne f.eks. skyldes dårlige udsigter for økonomien, der leder 
til stigende opsparing og faldende investeringer. I det lys er det lidt overraskende, at 
afsnittet bruger saldoen på vare- og tjenestebalancen (side 109) som indikator for 
konkurrenceevnen. Ud fra den intertemporale tolkning kunne det anføres, at det 
danske investeringsniveau er lavt (investeringskvoten excl. boliger er faldende frem 
til 2005, men har en kortvarig stigning lige inden finanskrisen), hvilket næppe af-
spejler de høje forventninger til profitabilitet i den private sektor. 
 
Finanspolitikken i Europa er genstand for en nærmere diskussion. Det er meget 
svært at tolke resultater som f.eks. i figur I.36, der viser BNP-effekterne af finanspo-
litiske opstramninger i en række lande. Umiddelbart antyder disse beregninger, at 
opstramningerne har været en årsag til lavvækst i en række lande. Men andre steder 
lægges der afstand til sådanne betragtninger med en påpegning af, at opstramnin-
gerne var nødvendige. Men i så fald er det uklart, om analyserne i ovennævnte figur 
overhovedet er relevante, og der savnes en nærmere krisediskussion for at klarlægge 
alternativer (og konsekvenser heraf) til den første politik. Det ændrer ikke det fak-
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tum, at den finanspolitiske situation er meget uensartet på tværs af lande, og en 
række lande har haft et finanspolitisk råderum til at føre en mere ekspansiv politik, 
og at der som anført af formandskabet er en række argumenter for, at finanspagten 
er for rigidt formuleret og ikke tager tilstrækkelig hensyn til den samlede stilling 
(herunder særligt holdbarhed) af de offentlige finanser. 
 
Holdbar finanspolitik 
Spørgsmålet om finanspolitisk holdbarhed analyseres i lyset af de seneste økonomi-
ske politiske tiltag og andre faktorer af betydning for de offentlige finansers udvik-
ling. Hovedkonklusionen er, at finanspolitikken er holdbar, men den underliggende 
profil for de offentlige finanser vil i en årrække give problemer i forhold til budget-
grænsen i budgetloven. 
 
Der anlægges i kapitlet en meget bastant tolkning af resultatet af holdbarhedsanaly-
sen, med decimalangivelse, ”samlet set vurderes finanspolitikken fortsat at være 
holdbar med en holdbarhedsindikator på 0,0” (side 162). Usikkerheder knyttet til 
sådanne holdbarhedsanalyser berettiger ikke en så bastant tolkning. Der anlægges 
også den betragtning, at den samfundsmæssige velfærds- eller tabsfunktion er 
asymmetrisk, hvorfor den økonomiske politik ikke bør implicere en finanspolitik, 
der er mere end holdbar, jf. marginbemærkning side 158, ”næppe fagøkonomiske 
argumenter for, at finanspolitikken bør være overholdbar”. For det første må usik-
kerhederne i analyserne betyde, at et interval omkring nul angiver en holdbar fi-
nanspolitik. For det andet har følsomhedsanalyser, blandt andet fremlagt i tidligere 
rapporter fra Det Økonomiske Råd, vist en tendens til, at en række faktorer vil bela-
ste de offentlige finanser udover grundforløbet (bl.a. øgede krav til sundhedsvæse-
net og mere fritid). For det tredje, og som følge heraf, kan forsigtighedshensyn 
(precautionary savings) tale for en vis overholdbarhed som en ”buffer”.  
 
En sådan buffer har implikationer for den intergenerationelle fordeling, og bør 
derfor afvejes i forhold hertil. Det synes at være en implicit antagelse, at der ikke er 
argumenter for at omfordele fra nulevende til kommende generationer, jf. side 5. 
”Dette vil indebære en mærkbar ubegrundet omfordeling fra nuværende til kom-
mende generationer.” Det er ikke umiddelbart klart, på hvilket grundlag det kan 
konkluderes, at status quo for den intergenerationelle fordeling er rimelig, særligt 
givet en profil med underskud på den primære budgetsaldo i en længere periode 
modsvaret af fremtidige overskud. Tidligere analyser fra DØR har blandt andet 
påvist, at tilpasningen af tilbagetrækningsaldrene er sat for sent i gang i forhold til 
stigninger i levetiden, samt at forbedring af de offentlige finanser på lang sigt af-
hænger af, at indekseringen af tilbagetrækningsaldrene på sigt overkompenserer for 
den stigende levetid. 
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Kapitlet indeholder en interessant og vigtig diskussion af problemerne knyttet til 
profilen for de offentlige finanser (for given holdbarhed). Særligt kan der være 
grund til at understrege, at fremrykning af offentligt provenu, bl.a. ved ændret skat-
temæssig behandling af pensioner, bør modsvares af tilsvarende opsparing og ned-
bringelse af gæld, således at de sparede renteudgifter modsvarer de mindre fremtidi-
ge indtægter. Dette kræver reelt, at saldomålet justeres i opadgående retning, når 
skatteprovenu fremrykkes. 
 
Tilbagetrækning 
Kapitlet indeholder en række væsentlige analyser knyttet til tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet. Blandt andet indeholder kapitlet beregninger af den samlede del-
tagelsesskat knyttet til tilbagetrækningsbeslutningen, jf. tabel III.2. Det fremgår, at 
deltagelsesskatten som følge af samspillet mellem det generelle skattesystem og de 
indkomst/formueafhængige offentlige ydelser kan være ganske høj. Beregningen af 
deltagelsesskatten er ganske kompliceret, hvilket gør analyserne særligt nyttige. 
Kompleksiteten gør samtidig, at man ikke kan forvente, at almindelige mennesker 
har en realistisk chance for at gennemskue de præcise økonomiske implikationer af 
tilbagetrækningsbeslutningen. Dette stiller et stort spørgsmål til, i hvilket omfang 
detaljerne i disse regler faktisk har nogen afgørende betydning for tilbagetræknings-
beslutningen for de fleste. Dette har den umiddelbare politikimplikation, at der er et 
stort behov for forenkling og gennemskuelighed på området. Der savnes en nærmere 
diskussion af denne problematik også i forhold til de fremstillede forslag. 
 
En stor del af analyserne i kapitlet er baseret på modelapparatet beskrevet  
i boks III.8. 
I forhold til en diskussion af tilbagetrækningsincitamenter og betydningen af pensi-
onsopsparing kan der stilles spørgsmålstegn ved, om dette kan belyses inden for en 
modelramme, der ikke i sig selv begrunder obligatorisk pensionsopsparing. Hvis 
obligatorisk pensionsopsparing er begrundet i myopia eller tidsinkonsistens, kunne 
man forvente, at tilsvarende forhold ville gøre sig gældende for tilbagetrækningsbe-
slutningen. Ligeledes kan usikkerhed om restlevetid give anledning til en ”nutids”-
bias. 
 
For den anvendte model ville det være interessant at se modellens evne til at forkla-
re den historiske udvikling i tilbagetrækningsmønsteret, inden den benyttes til at 
vurdere den fremtidige udvikling. Estimaterne er alene baseret på tilbagetræknings-
mønsteret for kohorten født i 1942. Det er ikke helt klart hvilken betydning ændrin-
ger i overlevelsessandsynlighederne har for tilbagetrækningsbeslutningerne på tværs 
af kohorter, og om den estimerede parameter for afvejningen mellem indkomst og 
fritid implicit afhænger af disse sandsynligheder. I så fald kan det være problema-
tisk at anvende disse parametre til vurderingen af tilbagetrækningsmønstrene for 
andre kohorter med andre overlevelsessandsynligheder. Det ville være nyttigt med 
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en præcisering af hvad ændringer i overlevelsessandsynlighederne i sig selv vil 
betyde for udviklingen i tilbagetrækningsmønstrene. I den sammenhæng ville det 
have været interessant med en kønsopdeling, særligt givet de dokumenterede køns-
betingede forskelle i tilbagetrækningsalder. En sådan sondring er ikke uvæsentlig, 
da kvinder som bekendt har en længere levetid end mænd, men samtidig ville dette 
klargøre, at kønsforskelle i pensionsformuer (jf. tabel III.6) delvist udlignes via de 
offentlige pensioner. 
 
 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
Kapitel I og II 
Dansk økonomi er blandt de stærkeste økonomier i Europa med hensyn til styring af 
de offentlige finanser på kort og langt sigt, bl.a. som resultat af de senere års refor-
mer af arbejdsudbud og Budgetloven. Den store udfordring for dansk økonomi er, at 
outputgabet fortsat er meget stort, og at BNP stort set ikke er vokset de seneste år. 
Ud fra disse overvejelser ville en finanspolitisk lempelse i følge en traditionel øko-
nomisk-politisk vurdering ligge lige for.  
 
Der er imidlertid flere forhold, som gør, at det alligevel ikke er helt oplagt, om 
finanspolitikken skal lempes nu. Som en lille åben økonomi, vil en lempelse alene i 
Danmark næppe have ret stor effekt på jobskabelsen, naturligvis afhængigt af hvilke 
instrumenter der benyttes. Øget offentligt forbrug i form af flere offentligt ansatte 
ville dog gavne beskæftigelsen i Danmark. Men en aktuel lempelse af 2020 planens 
langsigtede mål for væksten i det offentlige forbrug, mod en senere mere stram 
vækst i det offentlige forbrug, er problematisk at anbefale pga. den politiske asym-
metri, der i praksis er med hensyn til vækst og besparelser på det offentlige forbrug. 
Det er ikke hensigtsmæssigt at justere på de langsigtede 2020-målsætninger om 
offentlig forbrugsvækst som led i aktuelle, kortsigtede finjusteringer af finanspoli-
tikken. Offentlige investeringer er et andet instrument, som også har stor inden-
landsk multiplikator og som ikke i samme grad er forbundet med politiske vanske-
ligheder at regulere på i nedadgående retning. Men der er allerede sat ganske mange 
offentlige investeringsprojekter i gang.  
 
En anden grund til at udvise forsigtighed med at lempe den økonomiske politik er, 
at Danmark efterhånden har fået etableret en politisk forståelse for og gennemført 
institutionelle ændringer, som i fremtiden vil give langt bedre muligheder for en 
stabil økonomisk politik. Det er ikke hensigtsmæssigt at finjustere på eksempelvis 
budgetloftets krav om et maksimalt strukturelt underskud på 0,5% af BNP. Om det 
optimale loft er minus 0,5% eller 0,75% er vanskeligt at vurdere, og det bør kræve 
en betydeligt grundigere argumentation og analyse, hvis loftet permanent skal ænd-
res.  
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En tredje grund til at betvivle effekten af en finanspolitisk lempelse lige nu er den 
manglende tillid hos såvel virksomheder som forbrugere, der gør det vanskeligt for 
alvor at øge aktiviteten i samfundet via private investeringstiltag eller via påvirkning 
af forbrugernes adfærd. Tilliden hos virksomheder og forbrugere til den internatio-
nale økonomi og forventningerne til fremtiden er lav og har været det længe. En 
dansk enegang med hensyn til finanspolitiske lempelser kan derfor ende med at 
være ret effektløs.  
 
Der er klart - som formandskabet fremhæver - behov for en koordineret ekspansiv 
økonomisk politik blandt de stærke europæiske lande, herunder specielt Tyskland. 
Danmark bør som et af de økonomisk stærke lande deltage, hvis der skulle vise sig 
enighed om en koordineret ekspansiv økonomisk politik, der kan bringe Europa ud 
af den alvorlige økonomiske krise, som efterhånden har bragt arbejdsløshedsprocen-
ten og de sociale problemer i nogle sydeuropæiske lande op på et niveau der også 
kan true den politiske stabilitet. 
 
Rapporten indeholder en analyse af den finansielle sektors rolle i forhold til kon-
junkturerne. Det er afgørende vigtigt for samfundet at have robuste finansielle insti-
tutioner, og de forskellige tiltag der i disse år gennemføres, kan være ganske fornuf-
tige ud fra robusthedshensyn. Det er imidlertid også vigtigt at undgå - i iveren for at 
skabe robuste institutioner - at reguleringerne af den finansielle sektor indrettes og 
implementeres på en måde, så de ender med at blive stærkt konjunktur-medløbende.  
 
Konjunkturkapitlet indeholder et meget interessant kapitel om dansk konkurrence-
evne, hvor det forsøges at opdele i priseffekter og sammensætningseffekter i uden-
rigshandlen. Dette er vigtigt, ikke blot for at kunne nuancere vurderingen af udvik-
lingen i konkurrenceevnen, men også fordi disaggregerede analyser giver bedre 
muligheder for at vurdere, hvilke landegrupper og vare- og erhvervskategorier der 
har størst positive sammensætningseffekter. Dette er vigtigt input til eksempelvis de 
erhvervspolitiske strategier. Derimod kan det være vanskeligt at følge konklusioner-
ne i rapporten om, at den danske konkurrenceevne ikke udgør en udfordring. Her 
burde analyserne udnytte mulighederne for at nuancere konklusionerne, idet der 
formentlig er betydelige dele af det danske erhvervsliv, som har problemer med 
konkurrenceevnen, mens andre dele i mindre grad har det. Produktionen i brancher 
og varekategorier, som over tiden ikke har været konkurrencedygtige internationalt 
er forsvundet eller reduceret, og det er måske derfor ikke så overraskende, at der 
findes positive sammensætningseffekter. Det væsentlige spørgsmål er, hvorfor 
eksporten og beskæftigelse inden for nogle brancher og varekategorier er blevet 
mindre over tiden. Skyldes det bevidste strategiske valg og skift mod mere lukrative 
områder? Eller er det tværtimod en (ufrivillig) proces, hvor disse områder er blevet 
udkonkurreret? En ganske betragtelig del af den danske arbejdsstyrke består af 
relativt lavtuddannede lønmodtagere. Beskæftigelsen for netop disse grupper er 
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under pres pga. outsourcing eller udflytning af virksomheder og produktion, og 
dette kan sandsynligvis tænkes at afspejle en manglende konkurrenceevne.  
 
Kapitel III 
Kapitlet om pensioner og tilbagetrækning giver et godt og nyt overblik over det danske 
pensionssystem og de ganske betydelige incitamentsproblemer, som findes i det danske 
pensionssystem efter de senere års reformer af pensionsbeskatning og tilbagetræknings-
regler. Dette skaber incitamenter til at placere formue i boligformue frem for anden for-
mueplacering, og det skader incitamenterne til at spare op og udskyde tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet. Pensions- og beskatningsreglerne er naturligvis over tid indrettet ud fra 
et politisk ønske om at udjævne forbrugsmulighederne i pensionisttilværelsen og sikre en 
social balance. Men rapportens analyser viser bl.a., at de disponible indkomster og bolig-
støtten til pensionister i nogle tilfælde er højere end for tilsvarende grupper, der ikke er 
pensionister og som måske desuden har forsørgeransvar for børn, hvad de færreste pensi-
onister har. Spørgsmålet er, om dette er en bevidst politisk prioritering, eller om det skyl-
des et uigennemskueligt pensions-, beskatnings- og tilskudssystem?  
 
Kapitlet indeholder også en økonometrisk analyse af tilbagetrækningsadfærden herunder 
en estimation af parameteren ’k’, som afspejler preferencerne mellem nutidig og fremtidig 
indkomst. Disse skøn udviser en ganske overraskende og måske ikke helt intuitivt logisk 
variation i tidspreferencerne mellem uddannelsesgrupper og køn. Det er imidlertid vanske-
ligt at vurdere stabiliteten og validiteten af estimaterne af k for forskellige befolknings-
grupper bl.a. fordi der ikke er angivet statistiske usikkerheder på skønnene. Det vil formo-
dentlig være vigtigt at arbejde videre med denne type analyser for at få et sikkert billede 
af, hvordan tilbagetrækningsadfærden vil udvikle sig i fremtiden for forskellige uddannel-
sesgrupper, i takt med at de ældre opbygger pensionsformuer og de nye regler for efterløn 
og folkepension indfases. 
 
 
Forsikring og Pension 
 
Rapporten sætter fokus på vigtige pensionspolitiske temaer, især tidspunktet for beskat-
ning af pension, indtægtsregulering af offentlige pensioner og modning af pensionssyste-
met. Temaerne har stor betydning for den finanspolitiske disciplin, tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet og tilskyndelsen til at spare op til pension. 
 
Kraftig kritik af regeringen for at fremrykke pensionsskat 
Vismændene fremhæver, at fremrykning af skatten på kapitalpension er en risikabel 
strategi, som ikke bør udvides til andre pensionstyper. Vi er helt enige. De betydelige 
offentlige merindtægter– 40 mia. kr. i 2013-14 og 6 mia. kr. på den løbende saldo i 2020, 
jf. figur II.8 –svækker den finanspolitiske disciplin. Pengene skal spares op eller nedbringe 
gæld for ikke at svække den finanspolitiske holdbarhed.  
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Det sker imidlertid ikke. Vismændene viser, at de fremrykkede pensionsmidler bliver 
brugt til anden finansiering frem mod 2020. Det skyldes, at målet i regeringsgrundlaget 
var balance på den strukturelle saldo i 2020. Det mål er også opfyldt i regeringens seneste 
fremskrivning, men det opnås nu kun som følge af den fremrykkede pensionsskat. Skal 
fremrykningen undgå at forringe den langsigtede holdbarhed, skal indtægterne slå ud i en 
saldoforbedring, der netop svarer til det fremrykkede provenu. Det er ikke sket, og penge-
ne vil komme til at mangle i fremtiden. 
 
Den fremrykkede pensionsskat ødelægger en vigtig finansieringsmekanisme, som er 
indbygget i den skattemæssige behandling af pension: Beskatning af pensionsudbetaling 
– frem for skat ved indbetaling – sikrer, at pengene kommer i de offentlige kasser, når de 
ældre skal have folkepension, ældrepleje og behandling på hospitalerne. 
 
Vismændene kritiserer med rette regeringen for at sætte dette vigtige princip over styr og i 
realiteten svække den finanspolitiske disciplin. Konsekvensen er, at der sendes en regning 
videre til kommende generationer. 
 
Samspilsproblemer – god dokumentation af problemer, men lappeløsninger 
Rapporten demonstrerer på næsten uhyggelig overbevisende måde, at reglerne for tilbage-
trækningsordninger stort seter umulige at overskue. Ikke kun for den almindelige dansker, 
men også for personer med betydelig viden er det vanskeligt at finde ud af, hvad man kan 
få i offentlige ydelser som pensionist, hvad det betyder at trække sig ud af arbejdsmarke-
det eller at blive og spare mere op.  
 
For virkeligheden er endt helt modsat af de oprindelige politiske intentioner. Forbrugeren, 
der tog ansvar og sparede op til sin alderdom, skulle belønnes med en lavere afkastskat 
end af anden opsparing. Men med den måde, som ældrecheck, pensionstillæg og bolig-
ydelse indtægtsreguleres på, så kan det for store grupper af lav- og mellemindkomster ikke 
betale sig at spare op til pension 5-10 år før pensionsalderen, jf. tabel 1. Her bliver den 
reale effektive skat over 100 pct. Dvs. man taber på at spare op gennem en pensionsord-
ning. 
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Tabel 1. Effektive reale beskatningsprocenter for forskellige investeringer, 2013-
regler 
 

 Særlige 
forudsætninger 

Effektiv real  
beskatning 

  Pct. 
Renteindkomst Bundskatteniveau 62,5 
Aktieindkomst 27 pct. skat 45,0 
Ejerbolig købt senest 1.juli 1998 19,7 
Ejerbolig købt efter 1. juli 1998 24,7 
Kunst, vin og lignende   0 

Pension  
Uden aftrapning af  
overførselsindkomster 25,5 

Pension 
Modregning af pensionstillæg for enlig pensionist, 
15 år før pensionering 82,9 

Pension 
Modregning af pensionstillæg for enlig pensionist, 
5 år før pensionering 127,8 

Pension 
Modregning af pensionstillæg for enlig pensionist, 
1 år før pensionering 172,9 

Anm.: Egne beregninger. De effektive reale beskatningsprocenter måler forskellen i det reale afkast af 
aktivet før og efter skat. Konkret beregnes den effektive reale beskatning som forskellen på det 
reale afkast på det pågældende aktiv før skat og efter skat divideretmed det reale afkast før skat. 
De effektive reale beskatningsprocenter for pensionsopsparing er beregnet ud fra den interne ren-
te i ind-og udbetalingsforløbene. 

 For alle opsparingsformer antages et nominelt afkast på 5 pct., inflationen er 2 pct. Med skatte-
stoppet er ejendomsværdiskatten 1 pct. af ejendomsværdien i 2002 for ejendomme erhvervet efter 
1. juli 1998. For ejendomme erhvervet før det tidspunkt er ejendomsværdiskatten 0,8 pct. Den 
nominelle sats er beregnet med udgangspunkt i ejendomsværdien i 2012. Det antages, at pensi-
onsopsparing udbetales som en livrente over 17 år, og at indkomstskattesatserne er de samme ved 
indbetaling som ved udbetaling. Hvis der sker modregning af folkepensionens tillæg, afhænger 
den effektive beskatning af, hvornår den marginale pensionsopsparing sker i forhold til tilbage-
trækningsalderen. 

 
Disse samspilsproblemer modvirker lysten til at spare op til pension og fører til 
tidlig tilbagetrækning.  
 
Rapporten skal have ros for at dokumentere helt skæveincitamenter og uforståelig 
lovgivning. 
 
Kapitlet indeholder fire forslag, der alle har til formål at mindske samspilspro-
blemet: 
 

• Efterlønsordningen afskaffes 
• Ældrecheck og folkepension opsættes fuldt ud ved senere tilbagetrækning 
• Skattenedslag på 100.000 kr. for personer, der arbejder det første år efter 

folkepensionsalderen 
• Ældrecheck og pensionstillægget påvirkes ikke af pensionsindbetalinger fo-

retaget de sidste fem år før folkepensionsalderen 
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Selvom flere af forslagene er nye, så har de karakter af lappeløsninger og nye knop-
skud. De gør kun et komplekst system endnu mere uoverskueligt. Endvidere har de 
utilsigtede bivirkninger. Fx er der en uheldig spekulationsmulighed i forslaget om, 
at ældrecheck og pensionstillæg ikke påvirkes af pensionsindbetalinger foretaget fra 
fem år før folkepensionsalderen. Hvem vil ikke flytte pensionsopsparing før dette 
tidspunkt ind i det ”skattefri vindue”? 
 
Der er et klart behov for at se på det samlede skatte- og overførselssystem. Proble-
met er jo, at det kun er udbetaling fra ratepension og livrente, der fører til lavere 
offentlig pension. Fri opsparing, boligformue m.v. gør ikke. Det er grotesk, at de 
opsparingsformer, der bedst sikrer forsørgelse i alderdommen, straffes hårdest.  
 
En nærliggende løsning vil derfor være at udbrede grundlaget for modregning til 
også at indeholde (beregnet) forbrug af andre formueformer som fx fri opsparing og 
boligformue. Herved kan den høje sats for medregning, som skaber problemerne, 
nedsættes betydeligt. 
 
Princippet om at udvide basen og nedsætte skatteprocenten er kendt fra en lang 
række skattereformer. Vi arbejder selv med en model over den læst.  
 
En person, der modtager folkepensionens tillæg, bliver modregnet 30,90 kr. for hver 
100 kr., der udbetales i løbende pensionsydelse (livrente eller ratepension). Herud-
over skal der betales indkomstskat af pensionen, som typisk svarer til skattefradra-
get ved indbetaling. Hertil kommer evt. modregning i boligydelse. 
 
Hvis modregningsgrundlaget kunne udvides til også at omfatte (beregnet) forbrug af 
fri opsparing og boligformue, kunne modregningsprocenten i en provenuneutral 
øvelse nedsættes væsentligt til 10-15 pct. med tre gunstige effekter: 
 

• Højere tilskyndelse til at spare op til pension 
• Lavere tilskyndelse til tidligere tilbagetrækning 
• En indkomstfordeling, der af mange vil blive opfattet som mere rimelig. 

 
Mangelfuld analyse af selvpensionering  
Kapitlet om tilbagetrækning har fokus på betydningen af pensionsformuer og offent-
lige pensioner for den individuelle beslutning om at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet. Det empirisk bærende i kapitlet er en option value-model inspireret af 
Stock og Wises arbejde fra 1990. Afgørende for tilbagetrækning i modellen er den 
økonomiske afvejning mellem indkomst og fritid.  
 
Der er dog også andre forhold end økonomiske, der burde være inddraget eksplicit. 
Helbredet spiller en afgørende rolle; en netop forsvaret ph.d. fra SFI af Michael 
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Jørgensen viser, at personer med dårligt helbred reagerer væsentligt mindre kraftigt 
på økonomiske incitamenter ved tilbagetrækning end raske personer. Endvidere er 
aldersgrænserne i de offentlige tilbagetrækningsordninger normdannende. Det er 
stort set ikke muligt i dag at finde personer, der trækker sig tilbage udelukkende for 
egne midler; de går enten på efterløn eller venter til folkepension er en mulighed. 
Selv vellønnede med store pensionsformuer, der ikke er medlem af efterlønsordnin-
gen, fortsætter til folkepensionsalderen. 
 
Tilbagetrækningsmodellen forudsiger, at frem mod 2030 stiger antallet af selvpensi-
onerede fra 0 til ca. 30.000 personer, jf. figur III.19. Der er mindst tre forhold, der i 
den sammenhæng er underbelyst i rapporten: 
 

• Er stigningen realistisk i lyset af, at aldersgrænserne i de offentlige tilbage-
trækningsordninger er normdannende, jf. ovenfor.  

• Samfundsøkonomisk er der stor forskel mellem at trække sig tilbage for eg-
ne midler og for offentlige midler.  

• Det er ikke modningen af pensionssystemet i sig selv, der alene udløser 
selvpensioneringen. Det er kombinationen af større pensionsformuer og høj 
sammensat beskatning af pensionsopsparing. Modregning i pensionstil-
læg, ældrecheck og boligsikring gør, at det ikke koster særlig meget på den 
samlede pensionsøkonomi at trække sig et år eller to tidligere tilbage. Det 
ville have været nyttigt med en hypotetisk beregning af omfanget af selv-
pensionering i fraværet af samspilsproblemer. 

 
Øget selvpensionering som følge af modning af pensionssystemet er teoretisk rele-
vant, men den empiriske analyse kommer ikke hele vejen rundt. 
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The report contains three chapters: Chapter I gives an 
economic outlook for the Danish economy, Chapter II 
contains a long term projection for the Danish economy 
focusing on the development of public sector finances and 
Chapter III gives an analysis of old age retirement. 
 
 
Chapter I: Economic outlook 
 
The current economic situation in Denmark is characterized 
by stagnation, cf. figure A. Gross domestic product has 
remained more or less constant over the past 3 years, and 
there are no obvious signs for improvement in the near 
future. The international economic outlook is weak, particu-
larly in Europe, and there is thus little prospect of help from 
demand abroad. 
 
 

Figure A GDP 
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Note: The latest observation is 2nd quarter for Denmark and the euro 
area and 1st quarter for the United States. 

Source:Statistics Denmark and EcoWin. 
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The economic situation in many European countries is 
marked by low confidence in public finances. The trend in 
the interest rates on government bonds suggests, however, 
that confidence is slowly returning. In several countries, the 
fiscal tightening planned for 2014 and 2015 is smaller than 
it was in 2010-13. This justifies an expectation of higher 
growth rates in the European economy within one to two 
years. However, the short-run international economic pros-
pects are gloomy. 
 
The financial sector’s role in the economic crisis has led to 
a political desire for increased regulation of the sector, and 
the European Commission has proposed the introduction of 
a Financial Transaction Tax, FTT. In all, 11 euro area 
countries have agreed on introducing the FTT. The tax is 
likely to be transferred to consumers through higher funding 
costs and the negative effect on growth and employment is 
likely to be large relative to the collected tax revenue. A tax 
on the financial sector’s total wages, or a financial activities 
tax (FAT), is less distortionary and would be preferable. 
 
The European Commission has proposed the creation of a 
banking union in the euro area. There may be good argu-
ments for establishing a banking union, as a large part of the 
financial sector’s activities cross national borders. A bank-
ing union implies a single supervisory mechanism (SSM), a 
resolution mechanism for dealing with distressed banks and 
a common deposit guarantee scheme. A banking union is a 
long-term vision, and so far there is only agreement on 
establishing an SSM. Important next steps are to agree on a 
common deposit guarantee scheme and a single bank reso-
lution mechanism for distressed banks. The latter is crucial 
because with only an SSM and none of the other measures, 
decisions on bank settlements are to be taken by the com-
mon financial monitoring authority, while the costs are 
borne by the member state where the bank is registered. 
 
In the spring of 2013 the Danish government and several 
other parties agreed on an economic growth plan 
(Vækstplan DK). The plan includes a series of initiatives 
designed to increase productivity in the long run (primarily 
through a lower corporate tax rate) and labour supply (pri-
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marily through reforms of students’ and social assistance). 
The plan’s short-term activity effects are very limited 
because the initiatives that stimulate the economy (includ-
ing the continuation of the housing scheme, which allows 
home owners a tax deduction for labour expenses associated 
with home improvements, higher public investment levels 
and lower taxes) are, to a large extent, offset by lower 
growth in public consumption. The plan contains lower 
public consumption in the short term than previously 
planned. 
 
The initiatives in the growth plan are included in the present 
economic forecast. GDP growth in 2013 is expected to be 
around ¼ per cent. In 2014 and 2015 it is expected that 
GDP growth will increase to around 1¾ to 2 per cent. 
Current Danish economic activity is assessed to be almost 4 
per cent below the level expected in a neutral business cycle 
situation. Table A reports the key figures of the forecast. 
 
The stagnation in production since 2010 is largely due to 
weak domestic demand, cf. figure B. Since the setback in 
2009, Danish exports were on the rise until mid-2012. Since  
 
 

Figure B GDP, domestic demand and exports 
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Note: Latest observations are 4th quarter 2012. 

Source:Statistics Denmark.  
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Table A Key figures from the forecast for the Danish economy 

2011 2012 2013 2014 2015

Private consumption                      900.6 49.5 -0.5 0.6 0.6 1.7 2.0

Public sector consumption             520.1 28.6 -1.5 0.2 0.9 0.6 0.5

Gross fixed capital formation        323.4 17.8 3.9 1.4 3.4 2.6 2.7

consisting of:                                  

   Residential investment                78.1 4.3 14.6 -9.5 4.6 4.3 1.2

   Business fixed investment          201.9 10.3 -1.8 6.6 6.0 2.5 4.5

   Public sector investment 43.4 2.4 4.2 7.4 -7.6 0.6 -6.7

Stockbuildinga)                               -4.0 -0.2 0.5 -0.4 -0.2 0.5 0.5

Total domestic demand                  1,740.1 95.6 0.3 0.3 1.0 2.0 2.2

Exports of goods and services       992.5 54.5 6.5 0.9 0.7 3.1 3.2

Imports of goods and services        912.3 50.1 5.6 2.5 2.3 3.6 3.8

GDP                                             1,820.2 100.0 1.1 -0.5 0.2 1.8 1.9

2.5 2.4 1.0 1.9 2.4

3.8 4.1 4.2 4.3 4.2

101.2 95.4 72.8 60.2 57.2

5.6 5.2 3.9 3.2 2.9

-34.9 -75.4 -27.8 -31.1 -40.2

-2.0 -4.1 -1.5 -1.6 -2.0

2.3 1.9 1.8 2.1 2.3

-2.3 -0.2 -0.3 -0.1 0.1

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                

Terms of trade, percentage change               

Percentage change, volume Per cent

of GDP

2012

Current 

prices

DKK bn.

2012

Key indicators                                  

 

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.  
 

 
then, exports have been declining, mostly due to the low 
activity in Europe, and, given the weak European forecast, 
export growth is expected to be modest during the next 
couple of years.  
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Unit labour costs in industrial production have increased in 
Denmark relative to the most important trading partners. In 
the public debate, there have been rising concerns that 
Danish companies have become uncompetitive and thus are 
losing market shares.  
 
However, the mirror image of the deteriorating competi-
tiveness is an improved terms of trade for Denmark. Im-
provements in the terms of trade through higher export 
prices can be driven either by higher production costs (cost-
push), increased demand (demand-pull) or through a change 
in the composition of products that are exported; if Danish 
exporters have directed more focus towards markets with 
relatively higher prices, the improved terms of trade cannot 
be taken as a sign of weak competitiveness. Instead, Danish 
exporters, to a larger extent than previously, harvest the 
benefits of specializing and trading internationally. An 
analysis in the report finds indications that this in fact is the 
case and that it is not obvious that Danish exporters are 
uncompetitive in general. This might also explain why it is 
sustainable for Denmark that relative unit labour costs have 
been rising. The relatively weak export growth expectations 
in the coming years should, therefore, be seen as a result of 
weak prospects in the rest of Europe rather than as a result 
of weak competitiveness among Danish exporters.  
 
On this basis, export growth in 2013 is estimated to be 
around ¾ per cent, and around 3 per cent in the years 2014-
15. Consumer confidence is still at low levels, and private 
consumption is expected to increase by around ½ per cent 
this year, and GDP growth is expected to be in the range of 
¼ per cent. Investment and consumption ratios are currently 
at low levels, but are expected to increase as consumer and 
business confidence is restored in Denmark and the rest of 
Europe. Private consumption is not expected to increase 
much in 2013 whereas private investment is stimulated by 
the investment window that allows increased tax deductions 
for a number of investments. From 2014 investment and 
consumption ratios are expected to normalise gradually, but 
this normalisation is likely to be slow. Increasing pension 
assets and stabilised house prices contribute to a higher 
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wealth ratio, which forms the basis for an increased con-
sumption ratio, cf. figure C. 
 
 

Figure C Consumption and wealth ratios 
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Note: Consumption ratio is the ratio of private consumption to dispos-
able income, and the wealth ratio is wealth relative to disposable 
income. Wealth is the private non-pension sector’s financial 
wealth, value of dwellings and vehicles and pension assets net of
taxes.  

Source:Statistics Denmark, ADAM’s databank and own calculations. 

 
 
Total employment is approximately 100,000 full-time 
persons below its structural level. By 2020, employment is 
expected to have risen by 200,000. Behind this development 
is an increase in the structural labour force and a decline in 
structural unemployment with a net effect totalling 100,000 
full-time persons. The remainder is due to a normalization 
of the economic situation. 
 
The structural unemployment level was improved in July 
2010 by reducing the maximum period that unemployment 
insurance (UI) benefits can be received from four to two 
years. The reform was implemented swiftly as it was ex-
pected that the economic situation would have normalized 
by the time the reform had its full impact.  
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The reform theoretically increases the incentive to seek 
jobs. The analysis shows that the unemployed with a two 
year UI period enter employment faster than the unem-
ployed with longer periods of UI. Nevertheless, the fast 
implementation of the reform and the lack of growth in 
labour demand have accumulated a bubble of unemployed 
people at risk of exiting the UI system. Several new initia-
tives, known as “Akutpakke” one, two and three, were 
implemented during the second half of 2012. Still, during 
the first four months of 2013 benefits expired for more than 
16,000 unemployed persons. This is an extraordinarily large 
number compared to 2012 and 2011. Even though the 
implementation of the reform is causing difficulties, this 
should not be a reason for permanent changes that affect the 
structural unemployment level and fiscal policy negatively. 
 
A large fraction of the unemployed who risk expiration of 
their unemployment insurance benefit period are entitled to 
a senior job – a job provided by the municipalities until they 
are entitled to early retirement benefits. Even though those 
in this group are guaranteed a job, they enter regular em-
ployment during their unemployment spell to a relatively 
large extent. The senior job arrangement is expensive and 
the recipients have little incentive to keep on searching for 
regular employment after taking up a senior job.  
 
In recent years Danish fiscal policy has been set in order to 
meet the EU’s recommendation that the structural balance 
be improved by 1½ per cent of GDP from 2010 to 2013. It 
is estimated that with the planned fiscal policy, Denmark is 
compliant with the EU’s recommendation, and it is further 
estimated that the structural deficit from 2014 until at least 
2020 will remain within the limits laid down in the Danish 
Budget Act and the Fiscal Compact. 
 
The tight fiscal policy which has been pursued since 2011 
and which is planned to continue for the coming years has a 
negative impact on growth. Taking into account the effects 
of the reimbursed early retirement contributions, continua-
tion of the housing/job scheme, that makes it possible for 
home owners to obtain tax subsidies when renovating their 
houses and the so-called investment window, that runs until 
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end-2014 and gives companies extraordinary high tax 
deductions on investments, the overall fiscal policy in 2013 
is assessed to be neutral. In 2014 it is estimated to contrib-
ute negatively to growth by around ¾ per cent. The negative 
contribution to growth in 2014 is partly due to the termina-
tion of the investment window. 
 
In the report, the possibilities for loosening fiscal policy 
compared to that which is planned are discussed. The main 
points are: 
 

• The economic situation suggests a loosening of fis-
cal policy. Public finances are assessed to be in a 
sufficiently healthy state to do so  

• The possibilities for relaxing fiscal policy within 
the Budget Act’s requirements for the structural 
balance are limited 

• It would be appropriate for the EU to allow coun-
tries with basically healthy public finances to depart 
from the structural balance requirements 

• Fiscal policy should not be relaxed without the ap-
proval of the EU. A fiscal expansion should, in any 
case, be temporary and should not jeopardize the 
medium-term balance target in 2020 

 
The EU has given Denmark the possibility to reduce the 
medium-term balance requirement in the Budget Act from 
½ per cent of GDP to ¾ per cent. As a consequence, Den-
mark should revise its balance requirement in the Budget 
Law to this level. Currently, the budget law only allows for 
a structural deficit of up to 0.5 percent of GDP. A revision 
will permanently improve the possibilities of conducting 
active fiscal policy. Furthermore, it would fit well with the 
short-term growth challenges and give a (limited) opportu-
nity to pursue a more expansionary fiscal policy. 
 
 
Chapter II: Sustainable fiscal policy 
 
Chapter II presents a long-term projection for the Danish 
economy, which builds upon the medium-term projection to 
2020 presented in Chapter I. The long-term projection 
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focuses on public finances and is used to evaluate whether 
Danish fiscal policy is sustainable under assumptions made 
about demographic trends, etc. 
 
As seen in Figure D, the budget is projected to improve 
during the years up to 2020, partly because of business 
cycle improvements and partly because of various policy 
measures. In 2020, a surplus of around ½ per cent of GDP is 
projected. After 2020, the budget (which should be inter-
preted as a structural budget in this time perspective) dete-
riorates for about 20 years, and reaches a maximal deficit of 
around 1½ per cent of GDP around 2045. Afterwards, the 
budget improves again, but does not become positive during 
the projection period. The trends after 2020 are primarily 
due to demographic changes, but projected changes in 
North Sea oil revenues, tax consequences of projected 
labour market pension developments, future age indexation 
of retirement benefits and the inflation-induced deteriora-
tion of real revenues from duties and property taxes also 
affect future public finances.  
 
 

Figure D  Budget balance and net liabilities 
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Source:Statistics Denmark, ADAM, DREAM and own calculations. 

 
 
As a consequence of budget developments, net government 
liabilities are projected to reach a low of less than 10 per 
cent of GDP around 2025, after which they will rise over 
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several decades to a projected level of 27 per cent of GDP 
around 2060. Assuming a difference between net and EMU 
(gross) liabilities of close to 30 per cent of GDP in future, 
projected government debt stays just below the limit of 60 
per cent of GDP stipulated in the EU Stability and Growth 
Pact.  
 
Under the assumptions of the projection, Danish fiscal 
policy is exactly sustainable, the sustainability indicator 
(showing the GDP share with which the primary budget 
balance must be improved permanently in order to avoid an 
exploding debt in the long run) being 0.0 per cent. This is 
similar to the long-run projection made in Danish Economy, 
fall 2012. Before 2012, projections from the Danish Eco-
nomic Council regularly showed that fiscal policy was 
unsustainable. A series of reforms over the past several 
years have helped improve the long-run outlook for the 
public budget. In this way, the tradition of the last 15 years 
of using medium-term plans embedded in long-term calcu-
lations of fiscal sustainability as a framework for fiscal 
policy has been successful. Even though actual fiscal policy 
has not always been appropriate, the attention directed 
towards long-run challenges has been instrumental in the 
process leading to today’s projection of fiscal sustainability. 
 
The projected structural budget will conflict with the deficit 
limit of ½ per cent of GDP mandated by the EU Fiscal 
Compact. Improving the budget further would imply con-
siderable additional public savings in a situation which is 
already sustainable, and, thus, making room for correspond-
ing additional public spending or lower taxes in the more 
distant future. This would imply an increase in redistribu-
tion from present to future generations via the public sector. 
Alternatively, the EU requirements for the structural bal-
ance may be refined to take account of particular institu-
tional settings (such as deferred tax on pension savings) and 
possibly on fiscal sustainability. In the Danish context, the 
sizeable tax revenues that are deferred, in combination with 
a fundamentally sound fiscal policy, could justify the re-
quirement for the Danish structural balance being reduced 
to, e.g., 1 per cent of GDP.  
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Chapter III: Old Age Retirement 
 
In chapter III present and future old age retirement is stud-
ied. The motivation for the analyses is that the Danish 
pension system has been reformed over the last two decades 
with the aim to increase the retirement age. At the same 
time, the mandatory labour market pension savings schemes 
have been expanded. When the schemes are fully matured 
in the future, almost every person close to retirement will 
have considerable private pension savings making early 
retirement possible. This indicates that the effects of the 
pension reforms on increasing the average retirement age 
may be smaller than previously accessed. The chapter 
presents analyses of old age retirement taking account of the 
pension reforms. 
 
The main pillars of the public pension system of today are 
the old age pension (funded through the taxation system) 
and a voluntary early retirement scheme (partly funded by 
the government and partly self-funded by workers’ contri-
butions to the scheme over a number of years). Thus, the 
present Danish pension system for early voluntary retire-
ment is mainly ‘pay as you go’-based.  
 
The current voluntary early retirement scheme pays benefits 
to people who retire between the ages of 60 and 65, with 65 
being the old age pension entitlement age. To be entitled to 
early retirement benefits one must have been a member of 
the scheme (and have paid a small quarterly fee) for at least 
25 years.  
 
People who defer their entitlement to early retirement 
benefits for at least two years receive a higher rate of bene-
fits when they do retire, and their private pension savings 
are also excluded from means testing. Furthermore, they 
will receive a reward for each year they postpone retirement 
beyond the two years. This can continue until the old age 
pension age. Thus, an individual may collect annual rewards 
for no more than three years if retirement is postponed 
accordingly. 
 



 

 348 

English summary. Dansk Økonomi, forår 2013 

The old age pension consists of a basic amount and a 
means-tested pension supplement. Furthermore, the finan-
cially most disadvantaged pensioners may qualify for an 
additional means-tested supplementary pension benefit.  
 
It is possible to postpone the payment of old age pension 
benefits and receive correspondingly higher payments later 
on, if the individual chooses to postpone retirement. This 
may continue for up to ten years. The increment in the 
pension benefits also includes a premium that reflects the 
risk of dying before receiving the postponed benefits. 
 
A reform of the early retirement scheme was put through in 
2011 with the aim of increasing the retirement age. As a 
result the maximum period an individual may receive early 
retirement benefits was reduced from five to three years. 
Under the reform, private pension savings will be included 
in the means test for all early retirement benefit payments in 
the future.  
 
In 2006, it was decided to increase the old age pension age 
continually, such that the old age pension age increases 
when average life expectancy increases. For example, it is 
expected that the retirement age will have risen to 72 in 
2050. The current retirement age is 65. 
 
In the 1990s the Danish mandatory labour market pension 
savings scheme was expanded such that today about 90 % 
of the full-time employed workforce is covered by the 
savings scheme. When the system is fully matured, most 
prospective retired workers will have considerable net 
wealth and they will depend considerably less on public 
welfare benefits than retirees of today.  
 
In order to estimate the importance of private pension 
savings and public welfare benefits for the retirement deci-
sion, effective wealth is calculated. 
 
Effective wealth expresses, at a given point in life, the 
expected income for the rest of one’s life. It includes initial 
financial wealth (housing assets and liquid assets) as well as 
the future discounted income after tax a person may expect 
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to receive for the rest of his or her life. Expected future 
income includes income from wages and salaries, private 
pension savings, and income transfers. When calculating the 
amount of expected income transfers it is recognized that 
other incomes offset income transfers. When expected 
future income is calculated, it is necessary to make a num-
ber of assumptions concerning future developments: for 
example about future earnings, interest rates, survival 
probability, taxes, income transfers, pension savings and 
rents. 
 
An empirical model for the retirement decision is derived in 
section III.5. The model uses variation in the economic 
incentives to postpone retirement and the actual retirement 
ages of older workers to estimate their preferences for 
retirement. The model is inspired by the option value model 
of Stock & Wise (1990) but is different in several ways.1   
 
The estimations use information about all workers aged 59 
in 2001, the age of 59 being one year before workers are 
entitled to early retirement benefits. Effective wealth is 
calculated for each individual aged 59. The effective wealth 
depends on the retirement age. This reflects that economic 
incentives to postpone retirement change with retirement 
age. Thus, the effective wealth for each possible retirement 
age between 60 and 67 years is calculated and used in the 
model regardless of the individuals’ actual retirement ages. 
 
Actual retirement is bunched at ages 60 and 62, which 
coincides with the specific economic incentives. For most 
people it applies that if they postpone retirement until the 
age of 60 they will be entitled to early retirement benefits. If 
they retire at a younger age they will lose this entitlement. If 
retirement is postponed further to the age of 62, the early 
retirement benefit rate is higher and is not offset by pension 
savings.  

 
1 Some of the differences are that: 1) the individuals considered in the 

presented model do know their future preferences for retirement given 
their future incomes; 2) the individuals in the model are not credit 
constrained; 3) preferences for retirement are allowed to vary in the 
population. A more detailed description of the differences is included 
in Arnberg and Stephensen (2013. Working paper in Danish). 



 

 350 

English summary. Dansk Økonomi, forår 2013 

The model’s predicted retirement pattern is similar to the 
actual retirement pattern. In particular, the model predicts 
that retirement is bunched at the ages 60 and 62 years. The 
estimated model is used in section III.6 to project the future 
retirement behaviour of older workers in 2050 and for 
policy analyses in section III.7. 
 
Previous projections for the future Danish labour force have 
not taken into account that future retirement behaviour may 
change due to changes in retirement incentives. In the last 
decades significant reforms to the pension system have been 
implemented in order to increase the retirement age. How-
ever, the expansion of the labour market pension schemes 
that were put through in the 1990s may work in the opposite 
direction. In 2050, the schemes will have fully matured. 
Thus, almost every person close to retirement in 2050 will 
have a large pension savings account enabling him or her to 
retire early, or to enjoy a higher standard of living when 
retired. 
 
The projection of the retirement behaviour of the persons 
close to the retirement age in 2050 is based on a projection 
of the workers’ effective wealth. There are three steps in the 
calculations: 
 
Step 1: Projection of income, financial wealth and pension 
savings: These measures are projected for two cohorts. The 
first cohort will reach the expected entitlement age for old 
age pension benefits in 2038. The second will reach the 
expected age for old age pension benefits in 2053. For each 
group (classified by gender and education) pension savings 
percentiles are calculated. For each percentile the financial 
wealth and earnings are also calculated. 
 
Step 2: Projection of effective wealth: Based on the projec-
tions in step 1 the effective wealth of persons close to the 
retirement age is calculated. The future effective wealth is 
calculated for a range of potential retirement ages. 
 
Step 3: Projection of the labour market participation of the 
old workers: The retirement behaviour of the future older 
workers is projected on the basis of the projection of the 
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effective wealth in each group classified by gender and 
education and the estimated retirement model presented in 
section III.5. 
 
The projected old age retirement in 2050 indicates that 
people will retire later compared with today and compared 
with the previous employment projections. There are three 
effects. Two of them tend to postpone retirement and thus 
increase the employment at old age, while the last effect 
tends to reduce the future employment: 
 
Effect one: Far fewer people will receive voluntary early 
retirement benefits in the future compared with previous 
projections. Only about 5,000 people will receive voluntary 
early retirement benefits in 2050. The number is much 
lower than previously expected. It reflects that far fewer 
people will be members of the early retirement scheme in 
2050 and most of the members who are entitled to early 
retirement benefits will choose to work through the early 
retirement years and receive a reward for working (public 
transfer) instead of collecting the early retirement benefits. 
In the future, all pension savings will be included in the 
means test for early retirement benefits. As most people will 
have considerable pension savings in the future, more 
people will choose to continue to work through the early 
retirement years 
 
Effect two: The projection indicates that more people will 
continue to work after they are entitled to old age pension 
benefits. Thus, it is expected that more people will exploit 
the possibility to postpone the payments of old age pension 
benefits.  
 
Effect three: The projection indicates that more people than 
previously expected will retire before they are entitled to 
old age pension benefits even though they are no longer 
entitled to early retirement benefits. These people will not 
receive public transfers until they reach the age where they 
are entitled to the old age pension. This effect is a result of 
two developments. Many more people will have large 
pension savings, which will enable them to retire early. 
Furthermore, far more people have opted not to contribute 
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to the early retirement scheme and will thus not be entitled 
to early retirement benefits. That more people will retire 
early to live off their pension savings will tend to reduce the 
future labour force. 
 
In total, the projection indicates that the Danish labour force 
will have 40,000 more workers in 2050 than previously 
expected. However, when this figure is converted into full 
time workers, the difference is much smaller. The reason is 
that the expected average number of working hours is low 
for people who continue to work after the old age pension 
benefit age. 
 
Based on the analyses in the chapter it is concluded that the 
public pension system has been improved. However, minor 
changes would improve the efficiency of the system. It is 
recommended that it should be possible to defer all supple-
mentary pensions to the financially most disadvantaged 
pensioners and that the rules for means testing are changed 
so that pension contributions made less than five years 
before entitlement to pension are excluded from the calcula-
tion of supplementary pensions. It is proposed that people 
entitled to old age pension should be given an earned in-
come tax credit of 100,000 DDK per year because this 
would lead to a significant increase in overall employment.  
 
Housing consumption of the elderly is subsidized more than 
housing consumption of the general population. This cannot 
be justified by general equality considerations, and the 
favourable housing benefit rules increase the incentives for 
early retirement. It is therefore recommended that the rules 
for housing benefits be harmonized. 
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