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KAPITEL I    

KONJUNKURVURDERING OG 
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

I.1 Indledning 

Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået 
stille de seneste år, mens væksten i USA hurtigt vendte 
tilbage efter finanskrisen, jf. figur I.1. I de eurolande, som 
blev hårdt ramt af statsgældskrisen, der fulgte i kølvandet på 
den globale finansielle og økonomiske krise, er der efter-
hånden sket en stabilisering. En genopretning af tilliden til 
de offentlige finanser i de udsatte lande er afgørende for at 
skabe fremgang i euroområdet. Dette kan bidrage til fornyet 
optimisme blandt danske virksomheder og forbrugere og 
medvirke til at sætte gang i dansk økonomi. 
 
 

Figur I.1 BNP 

Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2013 for Danmark og euro-
området og 1. kvartal 2014 for USA. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 
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Flere af landene i euroområdets periferi, særligt de såkaldte 
GIIPS-lande (Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spa-
nien), blev ramt af mistillid til de offentlige finanser i køl-
vandet på finanskrisen med kraftigt stigende rentespænd 
overfor Tyskland til følge. Landene oplevede derfor en 
yderligere markant forværring af konjunktursituationen. 
Den seneste tid er der sket en vis stabilisering ovenpå stats-
gældskrisen. Dette kan tilskrives dels den større finansielle 
stabilitet, som har indfundet sig efter de krisebekæmpelses-
initiativer, der er gennemført på EU-plan, dels at landene i 
betydeligt omfang har gennemført finanspolitiske opstram-
ninger og reformer, hvilket har bidraget til at genskabe tilli-
den til de offentlige finanser. Et synligt tegn på den større 
tillid er, at statsobligationsrenterne igen har nærmet sig den 
tyske rente, jf. figur I.2. Dette er udtryk for, at statsgælds-
krisen i euroområdet er kommet under kontrol, og det un-
derstøtter, at konjunktursituationen vil blive forbedret den 
kommende tid.  
 
 

Figur I.2 Rentespænd 

Anm.: Figuren viser renten på tiårige statsobligationer overfor den 
tyske statsobligationsrente. Seneste observation er medio maj 
2014. 

Kilde: EcoWin. 
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Udsigterne for europæisk økonomi er bedret, og frem-
gangen i USA ventes at fortsætte. På de danske eksport-
markeder forventes væksten at tiltage fra godt 1 pct. i både 
2012 og 2013 til ca. 2¼ pct. i år og omkring 2¾ pct. næste 
år, jf. tabel I.1. Dette vil bidrage til dansk eksportfremgang. 
Gennem det seneste år har der i Danmark været stigende 
forbruger- og erhvervstillid, hvilket skønnes at give sig 
udslag i stigende privat forbrug og højere investeringer. På 
denne baggrund ventes de seneste års stilstand i dansk øko-
nomi afløst af en BNP-vækst på ca. 1½ pct. i år og en tilta-
gende vækst de kommende år til ca. 2 pct. i 2015 og op mod 
2½ pct. i 2016. Dette er klart højere end den skønnede 
strukturelle vækst, som i perioden 2013-20 vurderes at være 
omkring 1½ pct. om året. 
 
Endnu har de positive tegn for dansk økonomi ikke givet sig 
udslag i tydelig vækst i BNP eller privat forbrug, og det kan 
ikke udelukkes, at opsvinget fortsat lader vente på sig. På 
den anden side er der et betydeligt opsparingsoverskud i 
husholdninger og virksomheder, som kan blive udløst plud-
seligt i form af hurtigt stigende forbrugs- og investerings-
kvoter. Dette vil kunne sætte gang i en positiv spiral med 
væsentlig kraftigere vækst end forventet i nærværende 
fremskrivning til følge. 
 
 

Tabel I.1 Hovedtal i prognosen 

 
a) “2020-søjlen” viser gennemsnitlig vækst fra 2016 til 2020 for de fleste rækker, dog vises 

niveauet i 2020 for output gap og beskæftigelsesgap samt for offentlig saldo. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, EcoWin og egne beregninger. 

 

2013 2014 2015 2016 2020a)

BNP (realvækst i pct.) 0,4 1,4 2,0 2,4 2,5

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,1 2,3 2,7 2,9 2,7

Output gap (pct. af strukturelt BNP) -4,0 -3,8 -3,1 -2,4 0,0

Beskæftigelsesgap (1.000 pers.) -91 -84 -78 -65 0

Inflation (pct.) 1,0 1,3 2,0 1,5 1,8

Timeløn (pct.) 1,7 2,0 2,3 2,4 2,9

Offentlig saldo (pct. af BNP) -0,9 -1,8 -2,8 -2,0 0,7

Forventet 
fremgang i 
Danmark …  

… men forbundet 
med usikkerhed 
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Produktionen i Danmark vurderes aktuelt at være omkring 4 
pct. lavere end i en neutral konjunktursituation, og beskæf-
tigelsen skønnes at være omkring 90.000 personer lavere 
end det beregnede strukturelle niveau. I takt med den for-
ventede produktionsfremgang forventes beskæftigelsen at 
stige mod det strukturelle niveau. Frem mod 2020 ventes 
derudover en stigning i den strukturelle beskæftigelse på ca. 
110.000 personer. En væsentlig del af denne stigning skyl-
des forhøjelsen af pensionsaldrene med tilbagetræknings-
reformen. Fra 2013 til 2020 ventes beskæftigelsen dermed 
at stige med op mod 200.000 personer, jf. figur I.3. 
 
 

Figur I.3 Beskæftigelse 

Anm.: Den lodrette linje angiver overgangen til prognoseperioden. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Der er udsigt til et stort offentligt underskud i 2015 på op 
mod 3 pct. af BNP som følge af den fortsatte lavkonjunktur. 
I 2012-14 er der ekstraordinære omstændigheder, som på-
virker saldoen. I 2012 blev der tilbagebetalt efterlønsbidrag 
svarende til ca. 1½ pct. af BNP, og i 2013-14 holdes saldo-
en oppe som følge af en omlægning af kapitalpensioner, der 
bidrager med et provenu på omkring 1½ pct. af BNP i beg-
ge år. Ses bort fra disse helt ekstraordinære forhold, er un-
derskuddet på den offentlige saldo i omegnen af 3 pct. i 
årene 2012-14. Frem mod 2020 ventes en betydelig forbed-
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ring af de offentlige finanser til et forventet overskud på ca. 
¾ pct. af BNP i 2020. Dette skyldes dels den forventede 
normalisering af konjunktursituationen, dels en underlig-
gende forbedring af de offentlige finanser, jf. figur I.4.  
 
 

Figur I.4 Offentlig saldo 

Anm.: Den strukturelle udvikling på de offentlige finanser (vist med 
stiplet kurve i figuren) er beregnet ved at fastlægge et struktu-
relt niveau for hver post på den offentlige saldo. Beregnings-
metoden er nærmere beskrevet i Dansk Økonomi, efterår 2012
og et tilhørende baggrundsnotat. Denne beregningsmetode af-
viger fra Finansministeriets metode til beregning af strukturel
saldo, som er den relevante opgørelse i forhold til budgetloven. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
I kapitlet beskrives først i afsnit I.2 den forventede udvik-
ling i dansk økonomi frem mod 2020. Derefter følger i af-
snit I.3 en gennemgang af udviklingen på de finansielle 
markeder, herunder en beskrivelse af den europæiske bank-
union. Afsnit I.4 omhandler den internationale konjunktur-
situation, hvor bl.a. risikoen for deflation i euroområdet 
diskuteres. I det efterfølgende afsnit I.5 ses nærmere på 
udviklingen i GIIPS-landene. Udviklingen på de offentlige 
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I.2 Dansk økonomi 

Aktivitetsudviklingen i dansk økonomi har været meget 
svag gennem de seneste godt tre år, jf. figur I.5. BNP er 
reelt ikke vokset, og beskæftigelsen faldt en anelse i både 
2011 og 2012. I 2013 udviste beskæftigelsen begyndende 
tegn på fremgang og steg med ca. 6.000 personer, samtidig 
med at BNP-væksten var på knap ½ pct. De seneste års 
stilstand har ikke været et isoleret dansk fænomen, og der 
har også været en generel afmatning i euroområdet. 
 
I løbet af 2014 vurderes der at være udsigt til fremgang i 
efterspørgsel og produktion. Den forventede BNP-fremgang 
på ca. 1½ pct. i 2014 er lidt over den strukturelle vækst og 
skyldes både en forventning om fremgang på de danske 
eksportmarkeder og en generel bedring af den indenlandske 
efterspørgsel. I 2015-16 vurderes der at være udsigt til en 
stærkere fremgang med en vækst i BNP, som ligger klart 
over den strukturelle vækst. For 2014-16 forventes samlet 
set, at der vil ske en betragtelig stigning i beskæftigelsen på 
ca. 65.000 personer. Prognosens centrale skøn fremgår af 
tabel I.2 og de centrale forudsætninger af boks I.1. Over-
ordnet set er der tale om omtrent samme vurdering af kon-
junkturudsigterne som i Dansk Økonomi, efterår 2013. 

 
Figur I.5 BNP 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 
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Boks I.1 Centrale forudsætninger 

Nærværende prognose bygger på en lang række forudsætninger om udviklingen i 
udlandet, finansielle forhold samt finanspolitikken. De mest centrale forudsætnin-
ger præsenteres i denne boks. For uddybninger henvises til afsnit I.3, I.4 og I.6 
samt Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014, der findes på De Økonomiske 
Råds hjemmeside. 

 

Udland og finansielle forhold 

Der forudsættes fremgang på de danske eksportmarkeder på godt 2¼ pct. i 2014, 
stigende til ca. 2¾ pct. om året i 2015-20. Væksten i euroområdet ventes at blive 
ca. 1¼ pct., knap 2 pct. og knap 2½ pct. i 2014-16, mens fremgangen i USA vur-
deres at blive kraftigere med vækstrater på ca. 3, 3¾ og 3 pct. Herudover forud-
sættes en gradvis stramning af pengepolitikken i euroområdet og USA fra 2015 
samt gradvis normalisering af den danske statsobligationsrente, så den når et års-
gennemsnit på ca. 2 pct. i 2014, henholdsvis godt 2½ pct. og ca. 3½ pct. i 2015 og 
2016 og 4¾ pct. i 2020. Valutakurser antages kontante, mens olieprisen ventes at 
stige moderat fra ca. 110 dollar pr. tønde i 2013 til ca. 130 dollar pr. tønde i 2020. 

 

Finanspolitiske forudsætninger 

Prognosen lægger den planlagte finanspolitik til grund. I forhold til Dansk Øko-
nomi, efterår 2013 drejer det sig bl.a. om finansloven for 2014 samt sygedagpen-
gereformen fra december 2013. Det offentlige forbrug forudsættes at følge den 
realvækst, der er lagt op til i Konvergensprogram 2014 for de loftsdækkede år 
2014-17, hvorefter det følger det beregnede demografiske træk. De offentlige in-
vesteringer forudsættes at følge realvæksten i Konvergensprogram 2014 i perio-
den 2014-20. De seneste år er finanspolitikken blevet strammet som konsekvens 
af EU-henstillingen fra 2010. I år ventes finanspolitikken derimod at yde et posi-
tivt vækstbidrag på godt ¼ pct. af BNP, hvilket hovedsageligt skyldes en høj real-
vækst i det offentlige forbrug. I de kommende år forventes finanspolitikken 
strammet, hvilket hovedsageligt skyldes forudsatte lave vækstrater i offentligt 
forbrug og investeringer.  
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen 

 
 

 
 

2013 2014 2015 2016 2020a)

Privat forbrug 905 0,0 1,6 2,8 3,2 3,2

Offentligt forbrug 524 0,8 1,5 0,6 0,6 1,0

Offentlige investeringer 44 0,5 2,1 -8,4 -2,2 2,1

Boliginvesteringer 74 -5,0 4,2 5,7 5,4 3,6

Erhvervsinvesteringer 204 2,9 3,5 6,7 8,0 5,5

   heraf private byerhverv 143 9,4 13,2 7,4 9,1 5,9

Lagerinvesteringer 2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0

Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.753 0,6 2,1 2,9 3,1 2,8

Eksport i alt 1.021 1,2 2,7 3,6 4,9 4,8

Vareeksport 622 2,3 1,9 2,4 4,2 4,9

heraf industrivarer 553 2,8 3,3 3,1 4,6 5,4

Tjenesteeksport 399 -0,5 4,1 5,4 5,9 4,7

Efterspørgsel i alt 2.774 0,8 2,3 3,2 3,8 3,6

Import i alt 916 1,7 4,3 5,4 6,5 5,4

Vareimport 587 4,1 4,1 6,4 7,8 6,2

heraf industrivarer 479 2,2 5,7 7,8 9,3 6,8

Tjenesteimport 329 -2,5 4,6 3,8 4,3 4,1

Bruttonationalprodukt 1.858 0,4 1,4 2,0 2,4 2,5

Bruttoværditilvækst 1.604 0,4 1,7 2,0 2,3 2,4

heraf private byerhverv 991 1,6 1,5 2,5 3,1 3,3

Forbrugerpriser 1,0 1,3 2,0 1,5 1,8

Timelønsomkostninger 1,7 2,0 2,3 2,4 2,9

Kontantpris på enfamiliehuse 2,6 1,5 2,4 1,8 3,1

2013

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

---------------- Pct.----------------
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 

 
a) 2020-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2016 til 2020 til og med rækken

“Offentlig beskæftigelse”. Resten af 2020-søjlen samt “10-årig obligationsrente” er de re-
spektive værdier i 2020. 

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

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DA’s lønstatistik, OECD, EcoWin og egne bereg-
ninger. 

 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2020a)

BNP i aftagerlande 1,1 2,3 2,7 2,9 2,7

Udlandets timelønomkostninger 2,0 2,0 2,3 2,4 2,6

Timeproduktivitet i private byerhverv 1,8 0,7 1,5 1,5 1,5

Real disponibel indkomst 1,0 2,8 0,4 1,6 1,5

10-årig obligationsrente 1,7 2,0 2,6 3,5 4,8

Strukturel arbejdsstyrke 13 13 11 14 17

Arbejdsstyrke 5 16 14 22 32

Privat beskæftigelse 10 11 15 26 30

Offentlig beskæftigelse -3 9 2 2 4

Nettoledighed 118 113 110 105 98

Bruttoledighed 153 145 139 131 124

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

Timebeskæftigelsesgap -3,9 -3,5 -3,1 -2,5 0,0

Betalingsbalance 7,3 6,8 5,3 3,7 1,5

Offentlig saldo -0,9 -1,8 -2,8 -2,0 0,7

ØMU-gæld 44,5 45,2 46,5 46,7 39,1

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

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

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

------  Ændring i 1.000 pers. -------

------------  1.000 pers.  ------------
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Privat indenlandsk efterspørgsel 
 
Det private forbrug har udviklet sig svagt de seneste fem år. 
Den svage udvikling skal ses i lyset af store formuetab på 
særligt boliger i forbindelse med finanskrisen, reallønsfald, 
svag beskæftigelsesudvikling og ikke mindst usikkerhed om 
den økonomiske situation. I 2013 steg det private forbrug 
imidlertid svagt med knap ½ pct., når der korrigeres for 
effekten af to efterårsstorme, jf. figur I.6.1  
 
 

Figur I.6 Privat forbrug 

Anm.: Det private forbrug påvirkes i 2013 af to efterårsstorme, jf. 
fodnote 1. Den blå prik viser det private forbrug korrigeret for 
stormeffekterne i 4. kvartal 2013. 

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

 

 
1) Uden korrektionen for effekten af stormene var det private for-

brug i 2013 uændret i forhold til niveauet i 2012. I nationalregn-
skabet indgår husholdningernes køb af forsikringsydelser som en 
del af det private forbrug. I forbindelse med udbetaling af skades-
erstatninger, efter eksempelvis en storm, “løber betalingsstrøm-
mene imidlertid den modsatte vej”, hvilket opgøres som et nega-
tivt forbrug af forsikringsydelser. Dette bidrag anslås ifølge 
Danmarks Statistik at have reduceret det private forbrug i 4. kvar-
tal 2013 med omtrent 3,5 mia. kr., svarende til ca. 3 mia. 2005-kr. 
I 1. kvartal 2014 bortfalder stormkorrektionerne, og det private 
forbrug forudsættes derfor at vende tilbage til et mere normalt ni-
veau.  
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Flere forbrugsindikatorer peger på fremgang i det private 
forbrug i løbet af 2014. Betalingsaktiviteten og forbruger-
tilliden er steget i 1. kvartal, og i årets første fire måneder 
har sidstnævnte ligget stabilt på det højeste niveau siden 
2007, jf. figur I.7. Forventning om fortsat, om end beher-
sket, fremgang på boligmarkedet, beskæftigelsesfremgang 
og udsigt til reallønsfremgang de kommende år, jf. neden-
for, bidrager til en forventet stigning i det private forbrug på 
godt 1½ pct. i 2014 og ca. 3 pct. årligt i 2015-16. 
 
 

Figur I.7 Forbrugertillid 

Anm.: Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er april 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Store formuetab i forbindelse med krisen har medvirket til, 
at husholdningerne efterfølgende har haft behov for at kon-
solidere sig. Opsparingsoverskuddet blandt husholdninger-
ne, målt som nettofordringserhvervelsen, er således aktuelt 
højt, jf. figur I.8. Forbruget udgør samtidig en relativt lav 
andel af den disponible indkomst; en andel som ventes 
normaliseret frem mod 2020 i takt med, at konjunkturerne 
forbedres, jf. figur I.9. Det er forbundet med usikkerhed, 
præcist hvordan denne normalisering forløber, og de kon-
krete vækstrater i det private forbrug er derfor forbundet 
med usikkerhed, men forudsætningen om en normalisering 
af forbrugskvoten indebærer, at forbruget over de kommen-
de år stiger noget mere, end den disponible indkomst ventes 
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at gøre. Normaliseringen indebærer, at det private forbrug 
som andel af den disponible indkomst forventes at stige 
omtrent 6 pct.point frem mod 2020. Samtidig ventes den 
disponible indkomst reduceret som andel af BNP, og for-
bruget skønnes derfor kun at stige ca. 2 pct.point som andel 
af BNP frem mod 2020.  
 
Inflationen var i 2013 blot 1,0 pct., og i de første måneder af 
2014 har prisstigningstakterne ligeledes været meget lave. 
Deciderede prisfald på fødevarer og transport samt afdæm-
pet stigning i husleje mv. har bidraget til den lave inflation 
de seneste måneder. Den lave inflation er ikke et isoleret 
dansk fænomen, men en generel europæisk tendens, jf. af-
snit I.4. Samlet set er der udsigt til en fortsat lav inflation i 
2014 på ca. 1¼ pct. for året som helhed og på omtrent 2 pct. 
og 1½ pct. i 2015 henholdsvis 2016. Den lave inflation i 
2014 sikrer reallønsfremgang trods afdæmpede lønstignin-
ger, jf. nedenfor, og understøtter dermed forbrugsfrem-
gangen. Den relativt høje inflationstakt i 2015 skyldes, at en 
del af finansieringen af skattereformen fra 2012 er diskreti-
onære afgiftsforhøjelser i 2015 og 2018. Inflationen i 2016 
anslås at blive lavere end i 2015 som følge af, at det diskre-
tionære afgiftsbidrag bortfalder.  
 
 

Figur I.8 Nettofordringserhvervel-
se, husholdninger 

 Figur I.9 Forbrugskvote 

 

Anm.: Forbrugskvoten er defineret som det private forbrug i løbende priser relativt til SMEC’s
langsigtede disponible indkomst. Det private forbrug i nationalregnskabsopgørelsen påvirkes
i 2013 af to storme, jf. fodnote 1. Det private forbrug er derfor opjusteret 3,5 mia. kr. i 2013 i 
figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Prisen på såvel enfamiliehuse som ejerlejligheder er steget i 
både nominelle og reale termer siden sommeren 2012. Pris-
fremgangen har været mest markant for ejerlejligheder, hvor 
prisfaldet i forbindelse med krisen ligeledes var størst. Der 
er markant forskel på prisudviklingen mellem regionerne. 
Mens lejlighedspriserne siden sommeren 2012 er steget 
kraftigt i hovedstaden, har de været omtrent uændrede i de 
øvrige regioner. Den markante fremgang i hovedstads-
området skal ses i lyset af, at priserne også faldt mest her i 
forbindelse med krisen. Korrigeret for inflationen er lejlig-
hedspriserne i hovedstaden omtrent på niveau med 2004. 
Prisfremgangen på enfamiliehuse har ligeledes været mest 
markant i hovedstadsområdet, men udviklingen har i alle 
regioner været mere afdæmpet end udviklingen i lejligheds-
priserne, jf. figur I.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur I.10 Regionale boligpriser 

Enfamiliehuse  Ejerlejligheder 

 

Anm.: Figuren viser nominelle kvadratmeterpriser. Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er 4.
kvartal 2013. 

Kilde: Realkreditrådet. 
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Den forventede konjunkturnormalisering med indkomst-
fremgang til følge vil de kommende år trække i retning af 
højere boligefterspørgsel, hvorfor boligpriserne ventes at 
stige. Antallet af tvangsauktioner er faldet igennem 2013 og 
starten af 2014, og liggetiderne for ejerlejligheder udviser 
ligeledes faldende tendens, hvilket også tyder på fremgang 
på boligmarkedet. Indikatorerne er dog ikke entydigt positi-
ve, og antallet af handler ligger fortsat lavt. Herudover har 
udbuddet af såvel ejerlejligheder som enfamiliehuse de 
seneste år ligget på et lavt niveau. I takt med konjunktur-
normaliseringen forventes det, at flere boliger udbydes på 
markedet, hvilket vil lægge et nedadgående pres på bolig-
priserne. I samme retning trækker, at der forventes stigende 
realkreditrenter, jf. afsnit I.3. De reale boligpriser på lands-
plan vurderes aktuelt at ligge omtrent på niveau med den 
langsigtede trend efter i en årrække at have været markant 
over, jf. figur I.11. Der vurderes samlet set ikke at være 
basis for kraftig fremgang i de reale boligpriser de kom-
mende år. I 2014-16 forventes på denne baggrund en stig-
ning i de nominelle priser på enfamiliehuse på 1½-2½ pct., 
svarende til omtrent uændrede reale boligpriser.  
 
 

Figur I.11 Real huspris 

Anm.: Den reale huspris er defineret som kontantprisen på enfamilie-
huse divideret med deflatoren for det private forbrug. Den lang-
sigtede trend er estimeret over perioden 1955-2005.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boliginvesteringerne faldt i 2013 og udgør aktuelt en lav 
andel af BNP. Den svage situation på boligmarkedet kom-
bineret med usikkerhed om den fremtidige økonomiske 
situation er medvirkende til, at der kun i beskedent omfang 
er foretaget investeringer i boliger de senere år. Den forven-
tede indkomstfremgang øger som nævnt boligefterspørgs-
len, og boliginvesteringerne ventes de kommende år grad-
vist at vende tilbage til en mere normal, højere andel af 
BNP i takt med aktivitetsfremgangen i økonomien. Andelen 
forventes at ligge noget lavere end niveauet fra før krisen. 
BoligJobordning vil samtidig medvirke til fortsat at holde 
hånden under boliginvesteringerne i 2014. På denne bag-
grund ventes vækstrater på godt 4 pct. i 2014 og 5-6 pct. i 
2015-16.  
 
De private erhvervsinvesteringer har udvist svag fremgang 
de seneste år drevet af markant fremgang i de private ma-
skininvesteringer, mens de private bygningsinvesteringer 
omvendt er faldet. Investeringsvinduet, der blev aftalt som 
en del af skattereformen fra 2012, har givet virksomhederne 
bedre afskrivningsmuligheder i 2012-13 og må formodes at 
have fremrykket en vis andel af de planlagte investeringer. 
Fremrykningen vil have bidraget til væksten i maskin-
investeringerne de seneste år og vil dæmpe fremgangen de 
kommende år. Omfanget af fremrykkede investeringer er 
dog vanskeligt at opgøre. 
 
Investeringskvoten, der måler erhvervsinvesteringernes 
andel af BVT i den private sektor, har de seneste år ligget 
på et lavt niveau. Usikkerhed om den fremtidige økonomi-
ske situation er formentlig medvirkende til, at særligt de 
meget langsigtede investeringer, såsom køb af bygninger, i 
mindre omfang er blevet foretaget de seneste år. Spejlbille-
det af den lave investeringskvote er, at nettofordringser-
hvervelsen i selskaberne er steget kraftigt siden 2007, jf. 
figur I.12 og figur I.13. Der vurderes dermed at være et 
betydeligt opsparet potentiale i virksomhederne. I takt med 
at der opstår større sikkerhed om den fremtidige økonomi-
ske situation og afsætningsmulighederne, ventes dette po-
tentiale gradvist udløst. Såvel erhvervstilliden, industriens 
forventninger til ordreindgang som erhvervenes omsæt-
ningsforventninger er steget i 2013 og starten af 2014, og 
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indikatorerne tyder således på, at en del af dette potentiale 
vil udløses allerede i løbet af 2014. På den baggrund ventes 
fremgang i erhvervsinvesteringerne på ca. 3½ pct. i 2014 
trukket af stigende maskininvesteringer, mens fremgangen 
vurderes at blive mere markant fra 2015, hvor også byg-
ningsinvesteringerne ventes at bidrage til fremgangen. 
 
Over længere perioder er der en tendens til, at forholdet 
mellem kapitalapparatet og beskæftigelsen (K/L-forholdet) 
vokser, jf. figur I.14. Aktuelt er K/L-forholdet tæt på det 
skønnede trendmæssige niveau, og det lave investerings-
omfang skal derfor ses i sammenhæng med det lave beskæf-
tigelsesniveau. Frem mod 2020 forventes en betydelig 
fremgang i den strukturelle beskæftigelse, jf. nedenfor. Un-
der forudsætning af at den trendmæssige udvikling i K/L-
forholdet i de private byerhverv fortsætter, kan der derfor 
forventes en betydelig fremgang i erhvervsinvesteringerne 
frem mod 2020.  
 
 
 
 
 

Figur I.12 Nettofordringserhvervel-
se, selskaber 

 Figur I.13 Erhvervsinvesterings-
kvote 

 

Anm.: Nettofordringserhvervelsen i selskaber dækker over både finansielle og ikke-finansielle sel-
skaber. Erhvervsinvesteringskvoten viser private maskin- og bygningsinvesteringer i løbende 
priser i pct. af BVT i den private sektor. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Figur I.14 K/L-forhold i de private byerhverv 

Anm.: Figuren viser logaritmen til forholdet mellem kapitalapparatet
og timebeskæftigelsen i de private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den danske lønkonkurrenceevne, målt ved de relative en-
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Den effektive kronekurs er steget yderligere i de første må-
neder af 2014. Under forudsætning af uændrede valutakur-
ser resten af året, forventes lønkonkurrenceevnen i 2014 
derfor at blive svækket yderligere en smule. Frem mod 2020 
er der forudsat en fortsættelse af den historiske tendens til 
relativt lav produktivitetsvækst i Danmark, hvilket bidrager 
til en forværring af lønkonkurrenceevnen frem mod 2020. 
Samtidig forudsættes dog en fortsættelse af de seneste års 
tendens til, at nominelt BNP pr. beskæftiget alligevel udvik-
ler sig stort set parallelt med udlandet. 
 
 

Figur I.15 Relative enhedslønomkostninger 

Anm.: Enhedslønomkostningerne angiver de gennemsnitlige lønom-
kostninger pr. produceret enhed, hvor det anvendte produktivi-
tetsmål er mandeproduktivitet for hele økonomien. Der anven-
des BNP i faste priser hhv. BNP i løbende priser i produktivi-
tetsberegningen. Lønomkostningerne er timelønningerne i indu-
strien, omregnet til danske kroner. Udlandet inkluderer ti kon-
kurrentlande, der sammenvejes med Nationalbankens dobbelt-
vejede eksportvægte. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Bureau of Labor Sta-
tistics, OECD, Economic Outlook 94 og egne beregninger. 
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De seneste år har der været en afdæmpet eksportudvikling, 
hvilket skal ses i sammenhæng med den svage økonomiske 
udvikling i flere af Danmarks aftagerlande. Fortsat frem-
gang i USA og begyndende fremgang i euroområdet i løbet 
af 2013 har medvirket til, at den danske vareeksport atter 
begyndte at stige i 2013. Den samlede eksport steg godt 1 
pct. i 2013 drevet af fremgang i vareeksporten på 2¼ pct. 
Forventet fremgang på de danske eksportmarkeder ventes at 
sikre fremgang i eksporten på knap 3 pct. i 2014, stigende 
til ca. 3½ og 5 pct. i 2015 henholdsvis 2016.  
 
Importen steg samlet set 1,7 pct. i 2013. Fremgang i den 
indenlandske efterspørgsel og eksporten ventes de kom-
mende år at give sig udslag i fortsat stigende import på 4½-
6½ pct. om året i 2014-16. Den relativt kraftige import-
fremgang skal ses i lyset af, at importkvoten i såvel Dan-
mark som på de danske eksportmarkeder historisk set er 
steget som følge af større samhandel i verden. Denne ten-
dens ventes at fortsætte frem mod 2020, jf. figur I.16.  
 
 

Figur I.16 Importkvote 

Anm.: Importkvoterne angiver real import af varer i forhold til realt 
BNP. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94, Eurostat, Danmarks Statistik,
ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I årene efter krisen er importen vokset relativt lidt, mens 
eksporten har udviklet sig relativt positivt. Herved har uden-
rigshandlen givet et positivt bidrag til væksten i BNP. I de 
kommende år ventes den markante fremgang i importen at 
indebære et negativt vækstbidrag fra udenrigshandlen. Sær-
ligt i 2014-16 ventes importen at vokse markant mere end 
eksporten, og udenrigshandlen ventes i disse år ifølge frem-
skrivningen årligt at trække omkring ¾ pct.point ud af den 
danske BNP-vækst. Det negative vækstbidrag skal dels ses i 
lyset af, at den indenlandske efterspørgsel forventes at vok-
se væsentligt hurtigere end efterspørgslen efter dansk eks-
port fra udlandet og dels, at lønkonkurrenceevnen ventes 
forværret de kommende år. I takt med at konjunktursituati-
onen normaliseres både i udlandet og i Danmark, reduceres 
det negative vækstbidrag fra importen frem mod 2020.  
 
Overskuddet på betalingsbalancen er historisk højt og lan-
dede i 2013 på 135 mia. kr., svarende til 7,3 pct. af BNP. 
Overskuddet er drevet af et stort overskud på vare- og tjene-
stebalancen og høje nettorenteindtægter. Investeringstilba-
geholdenhed, og dermed store opsparingsoverskud i den 
private sektor, forklarer, at betalingsbalanceoverskuddet de 
seneste år har været historisk højt. De kommende år vurde-
res konjunkturnormaliseringen at reducere opsparingsover-
skuddet, hvilket ligeledes vil indebære en reduktion af over-
skuddet på betalingsbalancen, jf. figur I.17. 
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Figur I.17 Betalingsbalance 

Anm.: Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er lig med
den samlede opsparing fratrukket de samlede investeringer i
Danmark. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Produktion og arbejdsmarked 
 
Samlet set har efterspørgslen de seneste år ligget under-
drejet, hvilket har bidraget til en ganske svag udvikling i 
BNP. Den samlede produktion vurderes aktuelt at være ca. 
4 pct. under det skønnede strukturelle niveau. Det dækker 
over, at beskæftigelsen vurderes at ligge betydeligt under 
det strukturelle niveau, mens timeproduktiviteten vurderes 
at ligge omtrent på det strukturelle niveau, jf. figur I.18. Der 
er således fortsat en betydelig mængde ledige ressourcer i 
økonomien, hvilket understøttes af, at virksomhedernes 
egne vurderinger af kapacitetsudnyttelsen ligger på et fort-
sat lavt niveau. Den forventede fremgang i såvel den private 
indenlandske efterspørgsel som eksporten bidrager til en 
BNP-vækst på knap 1½ pct. i 2014, hvilket er lidt over den 
skønnede strukturelle vækst på godt 1 pct. I 2015 og 2016 
ventes vækstrater på henholdsvis ca. 2 pct. og knap 2½ pct., 
hvilket er klart over den strukturelle vækst, som i 2015-16 
vurderes at være på ca. 1½ pct. For årene 2017-20 forudsæt-
tes vækstrater på ca. 2½ pct. i gennemsnit om året, mens 
den strukturelle vækst skønnes til knap 2 pct. årligt i denne 

2020201520102005200019951990

26

24

22

20

18

16

14

12

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Pct. af BNP Pct. af BNP

Opsparing
Investeringer
Betalingsbalance (h.akse)

BNP-vækst over 
strukturel vækst 
de kommende år 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 36 

periode. Output gap ventes dermed at blive gradvist ind-
snævret frem mod 2020.  
 
 

Figur I.18 Output gap 

Anm.: Output gap angiver faktisk BNP i forhold til strukturelt BNP.
Produktivitetsgap er vist for de private byerhverv, mens output
gap og beskæftigelsesgap er for hele økonomien. Beskæftigel-
sesgap er timebeskæftigelsen. Produktivitetsgap og beskæfti-
gelsesgap summerer omtrent til output gap. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
De seneste års svage udvikling i produktionen har sat deres 
spor på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen faldt markant 
fra 2009 til 2012. I 2013 steg beskæftigelsen ifølge national-
regnskabet ca. 6.000 personer og udviste dermed svag 
fremgang for første gang siden 2008. Fremgangen skyldes 
tilsyneladende en større udbredelse af deltidsbeskæftigelse, 
og det samlede antal arbejdstimer faldt en smule. Beskæfti-
gelsesfremgangen dækker over, at den offentlige beskæfti-
gelse blev reduceret, blandt andet som følge af lærerlock-
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stigning i den private beskæftigelse på godt 10.000 personer 
i 2014 og ca. 15.000 og 25.000 i 2015 henholdsvis 2016.  
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Den samlede beskæftigelse ventes at stige med omtrent 
200.000 personer frem mod 2020 i forhold til niveauet i 
2013. Heraf kan ca. 90.000 tilskrives den ventede konjunk-
turnormalisering, mens de resterende 110.000 kommer fra 
en skønnet strukturel stigning. Den ventede beskæftigelses-
fremgang er markant, men set i et historisk perspektiv, er 
der ikke tale om en hidtil uset kraftig stigning. I 1994 var 
beskæftigelsen ca. 3½ pct. under strukturelt niveau, og frem 
mod 2001 steg beskæftigelsen med ca. 230.000 personer. I 
lighed med nærværende prognose var fremgangen fra 1994 
til 2001 drevet af dels en konjunkturnormalisering, dels en 
stigning i den strukturelle beskæftigelse. Derudover har der 
været markante beskæftigelsesstigninger over en kort år-
række i både 1983-86 og 2004-08, hvilket primært var dre-
vet af konjunkturelle forhold, jf. figur I.19. 
 
 

Figur I.19 Beskæftigelsesfremgang efter to lavpunkter 

Anm.: De grå felter markerer to perioder med markant beskæftigelses-
fremgang. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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udsigter de seneste år har medvirket til, at nogle grupper 
udenfor arbejdsmarkedet er vokset i størrelse. Blandt andet 
har der været en betydelig stigning i antallet af ikke-arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere, som vurderes del-
vist at skyldes konjunktursituationen. Samtidig kan der være 
en tendens til, at studerende i mindre omfang end normalt 
har studiejob eller i højere grad udskyder færdiggørelsen af 
deres studier. En væsentlig del af disse personer ventes at 
genindtræde på arbejdsmarkedet, efterhånden som situatio-
nen på arbejdsmarkedet forbedres. 
 
Stigningen i den strukturelle beskæftigelse frem mod 2020 
skyldes hovedsageligt en skønnet stigning i den strukturelle 
arbejdsstyrke, jf. figur I.20. Ud af en samlet stigning på 
knap 110.000 personer kan omkring 25.000 tilskrives den 
demografiske udvikling, hvor især øget nettoindvandring 
bidrager til arbejdsstyrkefremgangen. Den resterende stig-
ning i den strukturelle arbejdsstyrke på ca. 85.000 personer 
er et resultat af, at der de seneste år er vedtaget en lang ræk-
ke reformer, som har til hensigt at reducere antallet af ind-
komstoverførselsmodtagere og øge arbejdsudbuddet. Langt 
størstedelen af reformbidraget frem mod 2020 skyldes til-
bagetrækningsaftalen fra 2011, jf. boks I.2. 
 
 

Figur I.20 Arbejdsstyrkeudvikling 

Anm.: Forskellen mellem de stiplede kurver viser de forudsatte re-
formeffekter efter 2012, jf. boks I.2. 

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

Beskæftigelsen vurderes at stige med ca. 200.000 personer i perioden 2013-20. 
Dette er sammensat af en skønnet stigning i arbejdsstyrken på godt 180.000 per-
soner og et fald i ledigheden på knap 20.000 personer fra 2013 til 2020. Ændrin-
gerne kan grundlæggende opdeles i tre komponenter: Konjunkturnormalisering, 
reformvirkninger og demografisk udvikling, hvor de to sidstnævnte giver den 
strukturelle udvikling.  

 

Konjunkturnormalisering 

Arbejdsstyrken vurderes i 2013 at ligge godt 70.000 personer under det strukturel-
le niveau, og nettoledigheden vurderes at være knap 20.000 over det forudsatte 
strukturelle niveau. I takt med at konjunktursituationen gradvist normaliseres 
frem mod 2020, ventes disse ca. 90.000 personer igen at komme i beskæftigelse. 

 

Reformvirkninger  

De seneste år er der gennemført en lang række reformer, som har bidraget til at 
øge beskæftigelsen: Forårspakke 2.0 (2009), genopretningsaftalen (2010), aftalen 
om senere tilbagetrækning (2011), skattereform 2012 (2012), reformen af førtids-
pension og fleksjob (2012), Vækstplan DK (2013), sygedagpengereformen 
(2013), SU-reformen (2013) samt kontanthjælpsreformen (2013). Samlet set for-
udsættes disse reformer at øge den strukturelle beskæftigelse med i omegnen af 
85.000 personer frem mod 2020. Langt størsteparten heraf skyldes aftalen om se-
nere tilbagetrækning, der skønnes at bidrage med godt 70.000 personer til ar-
bejdsstyrken. Ud over den nævnte skønnede stigning i den strukturelle beskæfti-
gelse i personer, vurderes der også at være en stigning i den gennemsnitlige ar-
bejdstid de kommende år som følge af de vedtagne reformer. Dette drejer sig især 
om effekter af skattereformerne.  

 

Demografi 

Den demografiske udvikling frem mod 2020 giver et positivt bidrag til arbejds-
styrken i omegnen af 25.000 personer. I forhold til tidligere fremskrivninger er 
der tale om en opjustering, som især skyldes øget nettoindvandring.  
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Såvel netto- som bruttoledigheden er faldet gennem 2013 og 
i første kvartal af 2014. Faldet i bruttoledigheden har været 
mere markant end faldet i nettoledigheden, hvilket afspejler 
et betydeligt fald i aktiveringsomfanget. Ledighedsudvik-
lingen skal blandt andet ses i sammenhæng med virkninger-
ne af kontanthjælpsreformen fra 2013, dagpengereformen 
fra 2010, der forkortede dagpengeperioden fra fire til to år, 
og de aftalte midlertidige forlængelser af denne. Den for-
kortede dagpengeperiode betød, at en del personer mistede 
retten til dagpenge. Hovedparten af disse personer er blevet 
samlet op af de midlertidige forlængelsesordninger på kon-
tanthjælpssats, og indtil videre er der dermed hovedsageligt 
tale om en omfordeling af de ledige mellem dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere. Antallet af dagpengemodtagere 
har således udvist faldende tendens siden starten af 2013, 
mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere omvendt er 
steget i løbet af 2013. Først i 2016 udløber de midlertidige 
muligheder for forlængelse af understøttelsesperioden. 
 
Fra 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen fra 2013 i 
kraft. Reformen indebærer blandt andet, at unge under 30 år 
uden kompetencegivende uddannelse ikke længere kan 
modtage kontanthjælp, men i stedet modtager den såkaldte 
uddannelseshjælp, som er på niveau med SU’en. De mar-
kante fald i såvel antallet af ledige som aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere i 1. kvartal 2014, jf. figur I.21, skal ses i 
lyset af denne reform. Faldet i antal ledige kontanthjælps-
modtagere i starten af 2014 er hovedsageligt sket blandt de 
unge ledige. En af forklaringerne er, at en del unge kontant-
hjælpsmodtagere, som før blev vurderet at være jobklare, og 
dermed indgik i bruttoledigheden, nu tilsyneladende bliver 
vurderet til blot at være uddannelsesparate og derfor ikke 
indgår i ledighedsstatistikkerne.2 Faldet i bruttoledigheden i 
 
2) Med indførelsen af uddannelseshjælpen skal kommunerne skelne 

mellem, om de ledige er åbenlyst uddannelsesparate eller blot ud-
dannelsesparate. Klassificeres den unge som “åbenlyst uddannel-
sesparat”, skal vedkommende stå til rådighed for arbejdsmarke-
det, mens uddannelsessituationen afklares, og vedkommende vil 
dermed indgå i ledighedsstatistikkerne. Hvis den ledige derimod 
blot klassificeres som “uddannelsesparat”, er der intet krav om at 
stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og denne gruppe unge ud-
dannelseshjælpsmodtagere vil derfor ikke indgå i ledighedsstati-
stikken fra 1. januar 2014. 

Fald i brutto- og 
nettoledighed ... 

... påvirkes i 2014 
af kontanthjælps-
reform 
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starten af 2014 ledsages dermed af en stigning i antallet af 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (som 
omfatter unge på uddannelseshjælp). Det markante fald i 
antallet af ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere i starten af 2014 kan derfor ikke nød-
vendigvis tolkes som, at flere er kommet i beskæftigelse, 
men er formentlig snarere udtryk for omplaceringer af de 
unge. 
 
Selvom sammenhængen har været mindre tydelig de seneste 
år, indeholder antallet af nyopslåede jobannoncer informati-
on om den fremtidige ledighedsudvikling. En stigning i 
antal nye jobannoncer indikerer således, at ledigheden vil 
falde de kommende måneder og omvendt. Det seneste år er 
antallet af nyopslåede stillinger steget svagt, hvilket kan 
tyde på svagt faldende ledighed i 2014, jf. figur I.22. På 
baggrund af dette og den ventede produktionsfremgang i 
løbet af 2014 ventes en nettoledighed på 113.000 i 2014, 
faldende til ca. 110.000 i 2015, 105.000 i 2016 og knap 
100.000 i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur I.21 Dekomponering af le-
dighed 

 Figur I.22 Jobannoncer og ledig-
hed 

 

Anm.: Seneste observation er marts 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Jobindex.dk. 

 
 

20142013201220112010200920082007

150

120

90

60

30

0

1.000 pers.

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Aktiverede dagpengemodtagere
Ledige kontanthjælpsmodtagere
Ledige dagpengemodtagere

201420122010200820062004

35

30

25

20

15

10

220

180

140

100

60

20

1.000 stk. 1.000 pers.

Nye jobannoncer
Nettoledighed (h.akse)

Svagt fald i 
ledigheden de 
kommende år 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 42 

Den svage situation på arbejdsmarkedet de senere år med-
virker fortsat til afdæmpede lønstigninger. I industrien steg 
lønningerne således kun 1,7 pct. i 2013, men kombineret 
med den lave inflation indebar det ikke desto mindre real-
lønsfremgang for første gang siden 2009, jf. figur I.23. I 
februar 2014 blev der indgået nye treårige overenskomster i 
industrien. Aftalerne indebærer fortsat moderate lønstignin-
ger på godt 1½ pct. i 2014, stigende til omkring 1¾ pct. i 
2015 og 2016. Historisk er der givet lidt højere lønstignin-
ger end de overenskomstmæssigt aftalte, jf. figur I.24, hvil-
ket kombineret med forventede forbrugerprisstigninger i 
underkanten af 2 pct. forventes at give anledning til fortsat 
reallønsfremgang i 2014-16. Frem mod 2020 ventes løn-
stigningerne at tiltage til ca. 3 pct. årligt, mens forbrugerpri-
serne ventes at stige ca. 2 pct. årligt.  
 
 
 
 
 
 

Figur I.23 Inflation og lønstignin-
ger 

 Figur I.24 Industriløn og referen-
ceforløb 

 

Anm.: Seneste observation er april 2014 for forbrugerprisinflationen og 4. kvartal 2013 for industri-
lønnen. Referenceforløbet for den nominelle lønudvikling er baseret på overenskomstfor-
handlingerne i industrien. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. 
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Alternative scenarier 
 
I prognosen ventes fremgang i den private indenlandske 
efterspørgsel fra 2014, hvilket gradvist vil normalisere for-
brugs- og investeringskvoten. Samtidig vurderes det dog, at 
der kan være potentiale for en fremgang, der er kraftigere, 
end hvad prognosen lægger op til. Opsparingsoverskuddet 
er højt hos såvel danske husholdninger som virksomheder, 
hvilket muliggør en kraftigere vækst i privat forbrug og 
investeringer. En større fremgang end ventet i disse faktorer 
kan sætte gang i en positiv spiral og bidrage til hurtigere 
normalisering af konjunktursituationen. En modelberegning 
illustrerer, hvordan dette vil indsnævre output gap og føre til 
en beskæftigelsesfremgang på omtrent 85.000 personer fra 
2013 til 2016 (mod ca. 65.000 i prognosen). Det vil i givet 
fald betyde, at beskæftigelsen i 2016 blot ligger 1½ pct. 
under det strukturelle niveau. Beskæftigelsesfremgangen i 
scenariet er markant, men fortsat væsentlig mindre end den 
beskæftigelsesstigning, man så i eksempelvis 2005-07. Sce-
nariet indebærer samtidig, at underskuddet på den offentlige 
saldo kan forventes at blive i underkanten af 2½ pct. af BNP 
i 2015 mod ca. 2¾ pct. af BNP i prognosen, jf. boks I.3. 
 
Ligeså vel som der kan være potentiale for kraftigere frem-
gang end ventet, er der risiko for en svagere fremgang end 
ventet. I prognosen lægges til grund, at de positive signaler i 
form af blandt andet forbedret forbruger- og erhvervstillid 
omsættes til en fremgang i privat forbrug og private investe-
ringer i løbet af 2014. Omsættes de positive signaler der-
imod først til fremgang i løbet af 2015, viser en modelbe-
regning, at det vil indebære, at output gap udvides en smule 
i 2014, før det indsnævres fra 2015, og at beskæftigelses-
fremgangen udskydes, jf. boks I.3. Derudover indebærer det 
negative scenaries fortsatte stilstand i den private inden-
landske efterspørgsel i 2014, at det forventede underskud på 
den offentlige saldo i 2015 stiger fra ca. 2¾ pct. til knap 3½ 
pct. af BNP, og underskuddet vil dermed overskride Stabili-
tets- og Vækstpagtens underskudsgrænse på 3 pct. af BNP. 
 
 

Potentiale for 
kraftigere 
fremgang end 
ventet … 

... men også risiko 
for fortsat 
stilstand 
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Boks I.3 Alternative scenarier 

Usikkerheden i prognosen kan illustreres ved to alternative scenarier beregnet 
med De Økonomiske Råds makroøkonometriske model SMEC, jf. figur A og B. 
Konkret er der regnet på to situationer, hvor det private forbrug stiger langsom-
mere hhv. hurtigere end forventet i prognosen. I det negative scenarie er det for-
udsat, at det private forbrug ligger fladt igennem 2014 og stiger ca. 2 pct. hhv. ca. 
3½ pct. i 2015 og 2016 mod vækstrater på hhv. ca. 1½ pct., 2¾ pct., og 3¼ pct. i 
2014-16 i prognosen. I det positive scenarie er det forudsat, at det private forbrug 
stiger ca. 2½ pct. i 2014, 4¼ pct. i 2015 og knap 5 pct. i 2016.  

 

Figur A Privat forbrug  Figur B Beskæftigelse 

 

 
Anm.: De stiplede kurver for hovedscenarie og alternativer viser den implicitte kvartalsprofil 

givet årsvækstraten. Det private forbrug er korrigeret i 4. kvartal 2013 for effekten af to ef-
terårsstorme, jf. fodnote 1. 

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

 

Det negative scenarie indebærer en mere afdæmpet fremgang i beskæftigelsen, 
som kun stiger ca. 50.000 personer fra 2013 til 2016 mod ca. 65.000 i det ventede 
forløb, jf. figur B. Output gap udvides en smule i 2014 og bliver -4¼ pct., hvor-
efter det gradvist indsnævres, så det er knap -3 pct. i 2016. I prognosen indsnæv-
res output gap allerede fra 2014 og er ca. -3 pct. i 2015 og knap -2½ pct. i 2016. 
Samtidig indebærer det negative scenarie, at det ventede offentlige underskud i 
2015 øges fra knap 2¾ pct. af BNP til knap 3½ pct. af BNP.  

 

I det positive scenarie øges beskæftigelsen omvendt godt 85.000 personer fra 
2013 til 2016 og ligger i 2016 kun ca. 1½ pct. under det strukturelle niveau. Out-
put gap indsnævres ligeledes hurtigere og ligger på ca. -2½ pct. i 2015 og knap   
-1½ pct. i 2016, mens den offentlige saldo i 2015 udviser et underskud i under-
kanten af 2½ pct. af BNP. 
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Såvel prognosen som det alternative negative scenarie inde-
bærer forløb, hvor produktionen og beskæftigelsen ligger 
langt under det strukturelle niveau gennem en længere år-
række. Beregningen af de strukturelle niveauer er behæftet 
med usikkerhed, og det kan ikke afvises, at de strukturelle 
niveauer aktuelt er overvurderede. Samtidig er der usikker-
hed forbundet med de strukturelle niveauer i fremskrivnin-
gen. Hvis dansk økonomi i en lang årrække har så mange 
ledige ressourcer, vil det indebære en vis risiko for, at pro-
duktionspotentialet gradvist bliver reduceret. Først og 
fremmest vil der være en risiko for, at en række personer 
mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed reelt 
ikke står til rådighed, når konjunkturerne igen forbedres. 
Dertil kommer, at mange år med meget lave erhvervs-
investeringer vil reducere kapitalapparatet, hvilket kan 
mindske den underliggende produktivitetsvækst på mellem-
lang sigt. Såfremt de strukturelle niveauer er overvurderede, 
vil det reducere den ventede beskæftigelses- og BNP-
fremgang frem mod 2020 og betyde, at den underliggende 
stilling på de offentlige finanser er dårligere end forudsat i 
prognosen. 

I.3 Finansielle forhold 

Forholdene på de finansielle markeder i euroområdet har 
været stabile siden efteråret 2013. På pengemarkedet har 
risikopræmien siden efteråret 2012 befundet sig på omtrent 
samme niveau som før finanskrisen, jf. figur I.25. På stats-
obligationsmarkederne er rentespændene på de kriseramte 
eurolandes statsobligationer overfor Tyskland faldet yder-
ligere og er nu markant lavere end i 2011-12, jf. afsnit I.5. 
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Figur I.25 Risikopræmie på pengemarkedet i euro-
området 

Anm.: Risikopræmien er spændet mellem usikrede og sikrede tre-
måneders pengemarkedsrenter i euroområdet. Seneste observa-
tion er medio maj 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
På baggrund af en stigning i pengemarkedsrenten i euro-
området sænkede ECB udlånsrenten fra 0,5 pct. til 0,25 pct. 
i november 2013. I de efterfølgende måneder steg penge-
markedsrenten i euroområdet op mod ECB’s udlånsrente. 
Den højere pengemarkedsrente i euroområdet end i Dan-
mark gav tendens til svækkelse af kronen overfor euroen. 
Som følge heraf hævede Nationalbanken renten på ind-
skudsbeviser fra -0,1 pct. til 0,05 pct. i april 2014, jf. figur 
I.26. I betragtning af den svage konjunktursituation og den 
seneste tids meget lave inflation forventes ECB at fastholde 
den lempelige pengepolitik endnu et stykke tid. Det antages 
således, at ECB først begynder at hæve de pengepolitiske 
renter i løbet af 2015. 
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Figur I.26 Pengepolitiske renter og pengemarkedsrenter 

Danmark  Euroområdet 

 

Anm.: Nationalbankens indlånsrente er renten på indskudsbeviser, og den danske pengemarkeds-
rente er dag-til-dag pengemarkedsrenten. ECB’s udlånsrente er renten på de løbende refinan-
sieringsauktioner (Main Refinancing Operations, MRO’s), og pengemarkedsrenten i euro-
området er dag-til-dag pengemarkedsrenten. Seneste observation er medio maj 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den tiårige danske statsobligationsrente har haft en aftagen-
de tendens siden efteråret 2013. Fra medio september 2013 
til medio maj 2014 faldt statsobligationsrenten fra 2,1 pct. 
til 1,5 pct. Faldet i den danske statsobligationsrente var 
sammenfaldende med et fald i den tyske statsobligations-
rente, jf. figur I.27. De senere måneders rentefald hænger 
formentlig sammen med den meget afdæmpede inflation i 
euroområdet og udsigten til, at den begyndende normalise-
ring af pengepolitikken i euroområdet synes udsat et stykke 
tid endnu. Renten på såvel danske som tyske statsobligatio-
ner er meget lav set i et historisk perspektiv. 
 
Statsobligationsrenterne ventes at stige de kommende år i 
takt med normaliseringen af pengepolitikken. De senere år 
har danske og tyske statsobligationer nydt godt af en ekstra-
ordinær stor interesse fra investorernes side de senere år, da 
de har været relativt sikre værdipapirer i en periode med 
finansiel uro. Bortfald af dette ekstraordinære forhold vil 
bidrage til en yderligere stigning i renterne på såvel danske 
som tyske statsobligationer. På den baggrund skønnes den 
danske statsobligationsrente at blive omkring 2 pct. i år og 
stige til godt 2½ pct. i 2015 og ca. 3½ pct. i 2016.  
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Figur I.27 Renter på tiårige statsobligationer 

Anm.: Seneste observation er medio maj 2014. 
Kilde: EcoWin. 
 
 
Den korte realkreditrente har været omtrent uændret siden 
midten af 2012 på et niveau omkring 0,25 pct. Den 30-årige 
realkreditrente er faldet fra 3,8 pct. i september 2013 til 3,2 
pct. medio maj 2014, jf. figur I.28. Såvel den korte som den 
lange realkreditrente er meget lav set i et historisk perspek-
tiv. Realkreditrenterne ventes at stige gradvist i takt med 
normaliseringen af de pengepolitiske renter. Bortfald af 
ekstraordinær interesse for danske realkreditobligationer, 
der også må betragtes som en relativt sikker investering i 
perioder med finansiel uro, ventes også at bidrage til stigen-
de realkreditrenter. Den 30-årige realkreditrente vurderes at 
nå et årsgennemsnit på 3¼ pct. i år stigende til henholdsvis 
ca. 4½ i 2015 og knap 5½ pct. i 2016. 
 
Realkreditinstitutterne har hævet bidragssatserne betydeligt 
overfor både husholdninger og erhverv siden 2009. Stignin-
gen i bidragssatserne har dæmpet effekten af faldet i obliga-
tionsrenterne på såvel husholdningernes som virksom-
hedernes låneomkostninger. Obligationsrenterne er dog 
faldet betydeligt mere, end bidragssatserne er steget, således 
at låneomkostningerne samlet set er faldet mærkbart de 
senere år. 
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Figur I.28 Realkreditrenter og bidragssatser 

Realkreditrenter  Bidragssatser 

 

Anm.: Den korte realkreditrente er en sammenvejning af udstedte obligationer med en løbetid på 
mellem et og to år. Realkreditrenterne er eksklusive bidragssatser. Seneste observation for re-
alkreditrenterne er medio maj 2014, og seneste observation for bidragssatser er april 2014.
Nye opgørelsesmetoder har skabt databrud i statistikken, som er markeret med en lodret streg. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Realkreditrådet. 

 
Pengeinstitutternes udlånsrenter overfor såvel husholdnin-
ger som erhverv har været svagt faldende siden efteråret 
2013. Det samme gælder pengeinstitutternes rentemargina-
ler, dvs. forskellen mellem de gennemsnitlige udlåns- og 
indlånsrenter. Siden 2008 har rentemarginalerne været no-
genlunde konstante overfor husholdningerne, men er øget 
overfor erhverv. Rentemarginalen overfor erhverv har dog 
været svagt faldende siden midten af 2012, jf. figur I.29. 

 
Figur I.29 Pengeinstitutternes udlånsrenter og rentemarginaler 

Udlånsrenter  Rentemarginaler 

 

Anm.: Rentemarginalen er forskellen mellem de gennemsnitlige udlåns- og indlånsrenter. Seneste 
observation er medio maj 2014. De lodrette streger angiver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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I årene efter finanskrisen er der sket en forskydning af udlån 
fra penge- til realkreditinstitutter. Tendensen fortsatte i 3. 
kvartal 2013, jf. figur I.30. Forskydningen skal ses i sam-
menhæng med de meget lave realkreditrenter, og at penge-
institutterne generelt har strammet kreditvilkårene de senere 
år, jf. Nationalbankens udlånsundersøgelse. 
 
 

Figur I.30 Udlån fra penge- og realkreditinstitutter 

Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2013. Den lodrette steg angi-
ver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
 
Den samlede kreditgivning til erhverv er faldet fra 157 pct. 
af BNP i 1. kvartal 2010 til 148 pct. af BNP i 4. kvartal 
2013. Eksklusive de sektorinterne lån, som ikke udgør en 
nettokreditgivning til erhvervene samlet set, er kredit-
givningen faldet fra 133 pct. af BNP i 1. kvartal 2010 til 121 
pct. af BNP i 2013. Der er fald i alle finansieringskilder 
bortset fra erhvervsobligationer (og sektorinterne lån), der 
er steget fra 8 pct. af BNP i 1. kvartal 2010 til 10 pct. af 
BNP i 3. kvartal 2013, jf. figur I.31.3 Faldet i den samlede 

 
3) Der er databrud mellem 3. og 4. kvartal 2013 som følge af æn-

drede opgørelsesmetoder. Databruddet har ændret fordelingen af 
de enkelte finansieringskilder, men påvirker ikke opgørelsen af 
den samlede kreditgivning. 
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kreditgivning skal ses i sammenhæng med den svage kon-
junktursituation og den kraftige vækst i kreditgivningen i 
årene før finanskrisen. 
 
 

Figur I.31 Samlet kreditgivning til erhverv 

Anm.: Figurens søjler summerer til de ikke-finansielle virksomheders 
passiver eksklusive egenkapital opgjort på konsolideret basis. 
De sektorinterne lån er lån mellem ikke-finansielle virksom-
heder. Lån mellem virksomheder indenfor samme koncern ind-
går heri. Lån fra udland og øvrige lån er primært lån fra udland.
Seneste observation er 4. kvartal 2013. Den lodrette streg angi-
ver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
De senere års stigning i pengeinstitutternes solvens- og ker-
nekapitalprocent er fortsat i første halvår 2013. Solvens-
procenten, der er beregnet som basiskapitalen sat i forhold 
til de risikovægtede aktiver, er således steget fra 10,2 pct. i 
2007 til 20 pct. medio 2013, mens kernekapitalprocenten, 
der er kernekapitalen i procent af de risikovægtede aktiver, 
er steget fra 7,5 pct. i 2007 til 17,9 pct. i 2013. Egenkapital-
procenten, som er egenkapitalen i procent af de samlede 
aktiver, er steget fra 5,7 pct. i 2007 til 6,4 pct. i 2012, jf. 
figur I.32. Solvens- og kernekapitalprocenterne er således 
steget væsentligt mere end egenkapitalprocenten, hvilket 
afspejler et fald i den samlede risikovægtning af aktiverne. 
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Figur I.32 Solvens i pengeinstitutter 

Solvens- og kernekapital  Egenkapital 

 

Anm.: Solvensprocenten er basiskapitalen, der består af kernekapital og supplerende kapital, i pro-
cent af de risikovægtede aktiver. Kernekapitalprocenten er kernekapitalen, der består af den 
egentlige kernekapital (aktiekapital o. lign.) og hybrid kernekapital, i procent af de risikovæg-
tede aktiver. Egenkapitalprocenten er egenkapitalen i procent af de uvægtede aktiver. Tallene
er for pengeinstitutterne i Finanstilsynets gruppe 1-4 på konsolideret basis. Egenkapital-
procenten er på institutniveau, mens tallene for solvens- og kernekapitalprocent er på konso-
lideret basis. Tallene er ultimo året undtagen 2013, der er medio året. 

Kilde: Finanstilsynet. 
 
 
Basel III-anbefalingen om regulering af bankernes kapital- 
og likviditetsforhold blev i sommeren 2013 implementeret i 
EU-lovgivningen via kapitalkravsdirektivet CRDIV/CRR. I 
efteråret blev flere af bestemmelserne i EU’s kapitalkravs-
direktiv udmøntet i dansk lovgivning via Bankpakke 6 
(“SIFI-aftalen”). Bankpakke 6 skærper kapitalkravene for 
de danske pengeinstitutter og indfører et ekstra kapitalkrav 
for de systemisk vigtige finansielle institutter (“SIFI’erne”). 
Indholdet i Bankpakke 6 er uddybet i boks I.4. 
 
Pengeinstitutterne opbyggede et betydeligt indlånsunder-
skud i årene op til finanskrisen i 2008. Indlånsunderskuddet 
er blevet gradvist nedbragt de senere år, og i 2013 blev ind-
lånsunderskuddet vendt til et lille indlånsoverskud, jf. figur 
I.33. Nedbringelsen af indlånsunderskuddet betyder, at pen-
geinstitutterne ikke i nær samme omfang som tidligere er 
afhængige af markedsfinansiering. Pengeinstitutternes li-
kviditetsoverdækning, som er likviditeten i procent af lo-
vens minimumskrav, steg til 156 pct. i 2013, jf. figur I.34. 
Det er betydeligt over de 50 pct., som er den nedre grænse-
værdi i Finanstilsynets tilsynsdiamant. 
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Boks I.4 Bankpakke 6 

I efteråret 2013 blev der indgået aftale, den såkaldte bankpakke 6 eller “SIFI-
aftalen”, om at skærpe kapital- og likviditetskravene for danske kreditinstitutter. 
Aftalen bidrager til at udmønte EU’s nye kapitalkravsdirektiv CRDIV/CRR, som 
igen udspringer af Basel III-anbefalingerne fra 2010-11. 

 

Aftalen skærper kravene til kreditinstitutternes kapitalforhold. Basiskapitalen skal 
fortsat udgøre mindst 8 pct. af de risikovægtede aktiver, men hertil føjes et krav 
om en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 pct. Hvis bufferkravet brydes, men solvens-
procenten er over 8 pct., lægges begrænsninger på blandt andet udbetaling af ud-
bytte, tilbagekøb af aktier og udbetaling af bonus. Institutterne vil også fortsat 
skulle opfylde et individuelt krav (søjle-II kravet), som fastsættes af myndig-
hederne på baggrund af den individuelle risikoprofil. Aktuelt udgør dette krav 
gennemsnitligt 2 pct. for SIFI’erne og 3 pct. for de øvrige institutter. Der stilles 
også større krav til kvaliteten af kreditinstitutternes kapital. Mindstekravet til den 
egentlige kernekapital (aktiekapital o. lign.) hæves fra 2 pct. til 4,5 pct., og der 
stilles større krav til, hvad der må medregnes som egentlig kernekapital. Mindste-
kravet til kernekapitalen, der udover den egentlige kernekapital medregner hybrid 
kernekapital, hæves fra 4 pct. til 6 pct. af de risikovægtede aktiver. Endelig ind-
føres en kontracyklisk kapitalbuffer, der kan aktiveres af regeringen i perioder 
med overnormal udlånsvækst. Den kontracykliske kapitalbuffer kan udgøre op til 
2,5 pct. af de risikovægtede aktiver og skal opfyldes med egentlig kernekapital. 

 

For de systemisk vigtige finansielle institutter (“SIFI’erne”) indføres et yderligere 
kapitalkrav (“SIFI-kapitalkravet”). SIFI-kapitalkravet udgør mellem 1 og 3 pct. af 
de risikovægtede aktiver og skal opfyldes med egentlig kernekapital. SIFI-
kapitalkravet fastsættes på baggrund af graden af systemiskhed. 

 

EU’s kapitalkravsdirektiv CRDIV/CRR indeholder et krav, Liquidity Coverage 
Ratio (LCR), om, at kreditinstitutterne skal holde en likviditetsbuffer, der kan 
dække ubalancer mellem ind- og udgående pengestrømme i et stressscenarie på 
30 dage. Den endelige udformning af LCR-kravet er ikke fastlagt endnu, herunder 
om danske realkreditobligationer må indgå i likviditetsbufferen som klasse I-ak-
tiver på lige fod med statsobligationer. LCR-kravet indfases fra 2015 til 2018. 
Som udgangspunkt vil SIFI’erne skulle overholde LCR allerede fra 2015, men 
hvis den endelige udformning af LCR-kravet vanskeliggør opfyldelse, indføres 
kravet også gradvist fra 2015 til 2018 for SIFI’erne. 
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Figur I.33 Indlånsunderskud  Figur I.34 Likviditetsoverdækning 

 

Anm.: Indlånsunderskuddet er forskellen mellem udlån og indlån for pengeinstitutterne. Likviditets-
overdækningen er pengeinstitutternes overskydende likviditet efter opfyldelse af det lovbe-
stemte minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Den viste likviditetsoverdækning
er for pengeinstitutterne i Finanstilsynets gruppe 1-4 på konsolideret basis. Likviditetsover-
dækningen er opgjort ultimo året, bortset fra 2013, hvor tallet er medio året. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. 
 
 
Betinget løbetidsforlængelse af realkreditobligationer 
 
De senere år er der sket en forskydning af realkreditinstitut-
ternes udlån mod lån med rentetilpasning og lån med af-
dragsfrihed: 55 pct. af realkreditinstitutternes udlån til boli-
ger og fritidshuse er uden afdrag, 67 pct. er variabelt for-
rentet, og 44 pct. af udlånet er både variabelt forrentet og 
afdragsfrit. Udbredelsen af såvel variabelt forrentede som 
afdragsfrie realkreditlån har gjort det finansielle system 
mere sårbart og har øget økonomiens rentefølsomhed. 
 
I marts 2014 blev der vedtaget en lov om betinget løbetids-
forlængelse af realkreditobligationer. Loven indebærer, at 
realkreditobligationer med en løbetid på højst to år, herun-
der obligationerne bag F1- og F2-lån, løbetidsforlænges, 
hvis auktionsrenten stiger mere end fem pct.point indenfor 
et år. Løbetidsforlængelsen gælder for et år, og renten på de 
løbetidsforlængede obligationer fastsættes til renten ved 
seneste auktion tillagt fem pct.point. Denne mekanisme 
kaldes “rente-triggeren”. Når den etårige løbetidsforlængel-
se er udløbet, gennemføres en ny auktion. Markedsrenten 
ved denne auktion er gældende uanset, hvor høj renten bli-
ver. Rente-triggeren lægger således ikke et permanent, men 
midlertidigt, loft på fem pct.point over den mulige årlige 
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rentestigning mellem to auktioner for realkreditobligationer 
med løbetid på op til to år. 
 
Herudover vil der ske en løbetidsforlængelse, hvis en refi-
nansieringsauktion over realkreditobligationer helt slår fejl, 
dvs., hvis der ikke modtages tilstrækkeligt med bud under 
auktionen til at refinansiere de berørte boliglån. Denne mu-
lighed for løbetidsforlængelse er ikke begrænset til realkre-
ditobligationer med en løbetid på højst to år, men gælder alle 
obligationer bag lån, der skal refinansieres. Ved en fejlslagen 
refinansieringsauktion løbetidsforlænges obligationerne med 
et rentetillæg på fem pct.point. Ved gentagen fejlslagen auk-
tion, gentages løbetidsforlængelsen. De tekniske aspekter af 
den betingende løbetidsforlængelse er uddybet i boks I.5. 
 
Rente-triggeren lægger et midlertidigt loft over den mulige 
stigning på de korte realkreditobligationer og dermed den po-
tentielle stigning i låneomkostningerne for boligejerne. Der-
med begrænser rente-triggeren de negative samfundsøkonomi-
ske effekter af en rentestigning på mere end fem pct.point. 
Rentestigninger på mere end fem pct.point i løbet af ét år er 
meget sjældne, men kan forekomme eksempelvis under en 
valutakrise, hvor Nationalbanken må forsvare fastkurspolitik-
ken med store forhøjelser af de pengepolitiske renter. 
 
Den betingede løbetidsforlængelse indebærer, at investorerne 
påtager sig en risiko for at få løbetidsforlænget deres obliga-
tioner til en rente, som er lavere end den gældende markeds-
rente. Denne risiko vil investorerne tage sig betalt for i form 
af en risikopræmie, dvs. et generelt rentetillæg. Nationalban-
ken vurderer, at rente-triggeren vil give anledning til et rente-
tillæg på højst 0,1 pct.point. Rentetillægget afspejler, at den 
betingede løbetidsforlængelse flytter refinansieringsrisikoen 
fra låntagerne og realkreditinstitutterne til investorerne. 
 
Den betingede løbetidsforlængelse skaber klarhed over, 
hvordan refinansieringen af ydede lån håndteres, hvis et 
realkreditinstitut bliver nødlidende. Hvis det ikke er muligt 
at refinansiere det pågældende instituts lån ved en auktion, 
kan de eksisterende obligationer løbetidsforlænges. Dermed 
er der ikke længere nogen refinansieringsrisiko i forbindelse 
med afvikling af et nødlidende realkreditinstitut. 
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Boks I.5 Lovindgreb om betinget løbetidsforlængelse af realkreditobligationer 

Den betingede løbetidsforlængelse omfatter realkreditobligationer, der har en lø-
betid, som er kortere end de lån, de finansierer. Den betingede løbetidsforlængelse 
udløses, hvis en auktion over realkreditobligationer helt slår fejl, eller hvis renten 
på obligationer med en oprindelig løbetid på højst to år stiger med mere end fem 
pct.point ved to auktioner med et års mellemrum. 

 

Løbetidsforlængelse ved fejlslagen auktion 

Løbetidsforlængelsen udløses, hvis der under en auktion over realkreditobligatio-
ner ikke modtages tilstrækkeligt med bud til at refinansiere de bagvedliggende 
lån. Løbetidsforlængelsen består i så fald i, at de pågældende obligationer forlæn-
ges med ét år. Hvis obligationen har en oprindelig løbetid på højst et år, vil den i 
forlængelsesperioden blive forrentet med renten ved seneste auktion (seneste ren-
tefiksering, hvis obligationen er variabelt forrentet) med tillæg af fem pct.point. 
For obligationer med oprindelig løbetid over et år fastsættes renten i forlængel-
sesperioden til den effektive rente på en obligation af samme type året før (seneste 
rentefiksering hvis obligationen er variabelt forrentet) med tillæg af fem pct.point. 
Efter udløb af løbetidsforlængelsen forsøges en ny auktion. Løbetidsforlængelsen 
gentages løbende, hvis refinansieringsauktionen vedvarende slår fejl. De yderlige-
re løbetidsforlængelser sker til samme rente som ved den første løbetidsforlæn-
gelse. 

 

Løbetidsforlængelse ved rentestigning (“rente-trigger”) 

For realkreditobligationer med en oprindelig løbetid på højst to år træder løbetids-
forlængelsen også i kraft, hvis refinansieringsauktionen kan gennemføres, men 
renten stiger med mere end fem pct.point. Denne mekanisme betegnes “rente-
triggeren”. For fastforrentede realkreditobligationer med en oprindelig løbetid på 
op til et år sammenlignes med forrige auktion, mens der for realkreditobligationer 
med oprindelig løbetid på mellem et og to år sammenlignes med en tilsvarende 
auktion året før. Det betyder, at løbetidsforlængelsen for eksempelvis en obligati-
on med oprindelig løbetid på to år kun træder i kraft, hvis renten ved auktionen 
stiger mere end fem pct.point indenfor det seneste år. Ved udløsning af rente-
triggeren annulleres auktionen, og de hidtidige obligationer forlænges med et år 
med et rentetillæg på fem pct.point. Efter udløb af forlængelsesperioden på et år 
gennemføres en refinansieringsauktion, hvor clearings-renten ved auktionen er 
gældende – rente-triggeren lægger således ikke noget loft over renten ved denne 
refinansieringsauktion. Skulle refinansieringsauktionen slå fejl, bliver løbetiden 
forlænget med yderligere et år til samme rente som ved den første løbetidsforlæn-
gelse. Dette bliver gentaget, hvis refinansieringsauktionen vedvarende slår fejl. 
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Bankunion i euroområdet 
 
I foråret 2014 blev der opnået enighed i EU om at oprette en 
bankunion i euroområdet. EU-lande udenfor euroområdet 
kan vælge at deltage. Bankunionen kommer til at bestå af et 
fælles finanstilsyn (Single Supervisory Mechanism, SSM) 
og en fælles afviklingsmekanisme (Single Resolution Me-
chanism, SRM) for nødlidende banker. Bankunionen kom-
mer derimod ikke til at indeholde en fælles indskydergaran-
tiordning, men der vil ske en harmonisering af de nationale 
indskydergarantiordninger. Bankunionen kommer til at 
hvile på det fælles regelsæt for den finansielle sektor, som 
er ved at blive indført i hele EU.  
 
Det fælles finanstilsyn, SSM, kommer til at bestå af en fæl-
les tilsynsmyndighed, som oprettes under ECB, og de nuvæ-
rende nationale tilsynsmyndigheder. ECB får det overord-
nede ansvar for tilsynet med alle bankerne i deltagerlandene 
og får beføjelse til at træffe alle væsentlige afgørelser, her-
under at inddrive banklicenser. ECB vil som udgangspunkt 
kun blive involveret i tilsynet med de store, systemisk vigti-
ge banker, og de daglige tilsynsopgaver vil fortsat primært 
blive udført af de nationale tilsynsmyndigheder. SSM vil 
blive finansieret via gebyrer fra institutterne under tilsyn. 
SSM vil træde i kraft i november 2014. EU-lande, som ikke 
deltager, og som har tværnationale banker, skal indgå aftale 
med ECB om et tilsynssamarbejde om disse bankers enga-
gementer i SSM-området. 
 
Beslutningen om oprettelse af det fælles finanstilsyn blev til 
på baggrund af et ønske om at kunne benytte eurolandenes 
redningsfond ESM til at rekapitalisere nødlidende banker i 
euroområdet uden hæftelse for den pågældende medlems-
stat. En direkte rekapitalisering nødvendiggør en central 
tilsynsmyndighed, der kan vurdere tilstanden i de nødliden-
de banker og overvåge de bevilligede midler. I forbindelse 
med oprettelsen af det fælles finanstilsyn er ECB i færd med 
at gennemgå de store bankers aktiver og på baggrund heraf 
foretage en stresstest og udarbejde en risikovurdering 
(“Comprehensive Assessment”). Formålet er at sikre, at 
eventuelle problemer bliver håndteret, inden det fælles til-
syn og den fælles afviklingsmekanisme træder i kraft, såle-
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des at SSM og SRM kun kommer til at overtage ansvaret 
for indledningsvist sunde banker. Hvis ECB’s undersøgelse 
afdækker, at en bank ikke er sund, kræves tiltag, før banken 
kan blive omfattet af SSM. Om nødvendigt kan kapital-
tilførsel fra ESM komme på tale. 
 
Med oprettelsen af det fælles finanstilsyn, SSM, flyttes 
kompetencen til blandt andet at inddrive licens til at drive 
bank i de enkelte eurolande til et overstatsligt niveau. Det 
fordrede oprettelsen af den fælles afviklingsmekanisme, 
SRM, således at også afviklingsopgaven flyttes til et over-
statsligt niveau. SRM kommer til at bestå af en fælles afvik-
lingsinstans, der vil skulle stå for afvikling af nødlidende 
banker i samarbejde med de nationale afviklingsmyndig-
heder, Kommissionen, Ministerrådet og ECB. Ved afvikling 
forstås omstrukturering af det nødlidende institut i en ny, 
levedygtig form eller nedlukning under ordnede forhold. 
Afviklingsinstansen vil stå for udarbejdelse af en afvik-
lingsplan, hvori det specificeres, hvilke afviklingsværktøjer 
der skal tages i brug. Den påtænkte afviklingsprocedure er 
skitseret i boks I.6.  
 
Værktøjer, der tages i brug under en bankafvikling, afhæn-
ger af den konkrete situation. Hvis der ikke kan findes en 
privat løsning, vil der typisk være tale om, at usunde dele af 
den nødlidende bank skilles fra og nedlukkes under ordnede 
forhold, mens sunde dele videreføres i en ny form. I forbin-
delse med en afvikling vil det så vidt muligt være ejerne og 
udvalgte kreditorer, som skal bære tabene (såkaldt “bail-
in”). Almindelige indskydere er dækket af den almindelige 
indskydergaranti.  
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Boks I.6 Afviklingsprocedure for nødlidende banker  

Ved en bankafvikling forstås en proces, hvor en bank omstruktureres til en ny le-
vedygtig bank eller om nødvendigt nedlukkes under ordnede forhold. Efter indfø-
relse af den fælles afviklingsmekanisme vil en bankafvikling skulle foregå efter 
følgende procedure: 

 

 ECB retter som tilsynsmyndighed henvendelse til Den Fælles Afviklingsin-
stans og Kommissionen om, at en bank er nødlidende eller er ved at blive 
det. Afviklingsproceduren kan alternativt igangsættes af Den Fælles Afvik-
lingsinstans 

 Den Fælles Afviklingsinstans vurderer herefter i samarbejde med ECB, om 
der kan findes en privat løsning. Hvis det ikke er tilfældet, vurderer afvik-
lingsinstansen, om det er nødvendigt at gennemføre en afvikling af hensyn 
til den offentlige interesse. I givet fald vedtager afviklingsinstansen en af-
viklingsplan, som videresendes til Kommissionen 

 Kommissionen har herefter en frist på et døgn til enten at tilslutte sig afvik-
lingsplanen eller at gøre indsigelse. Hvis Kommissionen ikke gør indsigel-
se, træder afviklingsplanen i kraft. Afviklingen udføres af de nationale af-
viklingsmyndigheder 

 Kommissionen kan indenfor fristen på et døgn gøre indsigelse mod konkre-
te elementer i afviklingsplanen. Indenfor de første 12 timer kan Kommissi-
onen opfordre Rådet til at gøre indsigelse mod selve afviklingen, hvis den 
ikke finder, at afviklingen er i den offentlige interesse. Hvis Rådet følger 
Kommissionens opfordring og gør indsigelse mod selve afviklingen, over-
går håndteringen af det nødlidende institut til det pågældende medlemsland. 
Kommissionen kan også opfordre Rådet til at gøre indsigelse mod den 
planlagte anvendelse af midler i afviklingsfonden 

 Hvis der er indsigelse mod afviklingsplanen, men ikke mod selve afviklin-
gen, skal den Fælles Afviklingsinstans indenfor en frist på 8 timer korrigere 
afviklingsplanen i henhold til indsigelserne fra Kommissionen eller Rådet 

 
 
 
SRM kommer til at råde over en fælles afviklingsfond 
(Single Resolution Fund, SRF), der ved fuld indfasning har 
en kapacitet på ca. 55 mia. euro. Afviklingsfonden vil kunne 
stille garantier og bidrage med akut kapitaltilførsel, hvis 
håndteringen af et nødlidende pengeinstitut nødvendiggør 
dette. En kapitaltilførsel vil først kunne ske efter, at mindst 
8 pct. af de samlede passiver er nedskrevet via bail-in. Af-
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viklingsfonden vil blive finansieret af bidrag fra den finan-
sielle sektor. Disse bidrag vil blive fastsat efter en risiko-
baseret tilgang, således at forskellige risikoprofiler giver 
anledning til forskellige bidrag. Den endelig udformning af 
bidragene udestår. SRM indebærer således potentielt en 
deling af udgifterne i forbindelse med håndtering af nød-
lidende banker op til kapaciteten i afviklingsfonden. Det 
understeger vigtigheden af, at ECB foretager en grundig 
analyse af sundhedstilstanden i de enkelte banker, inden det 
fælles finanstilsyn og den fælles afviklingsmekanisme træ-
der i kraft.  
 
Da afviklingsfondens kapacitet er begrænset, er det aftalt, at 
der skal opbygges en fælles bagstopper for afviklingsfon-
den, men det er ikke specificeret nærmere, hvad der ligger 
heri. Ved siden af afviklingsfonden har eurolandene ESM 
med en kapacitet på ca. 500 mia. euro, der efter oprettelsen 
af SSM kan benyttes til kapitalisering af nødlidende banker. 
ESM er imidlertid ikke en del af bankunionen, og da ESM 
kun er for eurolande, kan ESM ikke uden videre benyttes 
som bagstopper for afviklingsfonden, hvis ikke-eurolande 
vælger at deltage i bankunionen. 

I.4 International økonomi 

Den internationale konjunktursituation er forbedret siden 
efteråret 2013. Bedringen skyldes ikke mindst amerikansk 
økonomi, hvor opsvinget nu har stået på siden midten af 
2009 og er blevet gradvist mere solidt trods nulvæksten i 
første kvartal 2014, jf. figur I.35. Amerikansk økonomi 
ventes at vokse ca. 3 pct. i år og ca. 3¾ pct. næste år, hvilket 
vil bringe aktiviteten op på omtrent strukturelt niveau i 
2015-16. Der er også en positiv udvikling at spore i euro-
området, hvor væksten var positiv i de sidste tre kvartaler af 
2013. Selvom væksten ikke var høj, er dette et klart brud 
med de foregående seks kvartalers tilbagegang. Den seneste 
forbedring i såvel forbruger- som erhvervstilliden taler for, 
at en moderat positiv vækst på omkring 1¼ pct. vil indfinde 
sig i euroområdet i år stigende til knap 2 pct. næste år. Den-
ne vækst indebærer forsat et betydeligt negativt output gap i 
2015 på ca. 3 pct. I Japan voksede økonomien kraftigt i 
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første halvår 2013, men væksten aftog i andet halvår. Frem-
gangen var understøttet af finans- og pengepolitiske lempel-
ser. Aktivitetsniveauet i Japan vurderes at være tæt på det 
strukturelle niveau og ventes at vokse med i omegnen af 1 
pct. i hvert af de næstkommende år, hvilket omtrent svarer 
til den strukturelle vækst. 
 
 

Figur I.35 BNP i euroområdet, USA og Japan 

Anm.: Seneste observation er 4. kvartal 2013 for euroområdet og
Japan og 1. kvartal 2014 for USA. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
For flere af de store højvækstøkonomier, herunder i BRIK-
landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), er væksten 
aftaget den senere tid og vækstudsigterne forværret noget. 
Afdæmpningen af væksten i blandt andre BRIK-landene 
forventes dog kun i mindre omfang at reducere den forbed-
ring af de internationale konjunkturer, som vurderes at ind-
finde sig de kommende år.  
 
Prognosen for den internationale konjunkturudvikling bygger 
på en forudsætning om, at den gradvise aftrapning siden ef-
teråret 2012 af den europæiske statsgældskrise vil fortsætte 
den kommende tid. Initiativerne på både EU-niveau og i de 
enkelte medlemslande har reduceret sandsynligheden for en 
genopblussen betragteligt. Prognosen forudsætter endvidere, 
at inflationen i euroområdet, der aktuelt er lav jf. nedenfor, 
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vil blive øget i takt med stigende aktivitetsfremgang, således 
at et scenarie med vedvarende lav inflation eller egentlig 
deflation undgås. Endelig har krisen mellem Rusland og 
Ukraine potentiale til at øge olieprisen mærkbart og afskære 
handelsforbindelser mellem Rusland og Vesten, men progno-
sen forudsætter, at dette ikke sker i større omfang. Hovedtræk 
af den internationale prognose fremgår af boks I.7. 
 
I USA var fremgangen stærk i andet halvår 2013 med 
vækstrater på henholdsvis 1,0 og 0,7 pct. (k/k) i tredje og 
fjerde kvartal på trods af en ganske kraftig finanspolitisk 
opstramning. Fremgangen blev imidlertid afløst af nulvækst 
i første kvartal 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med 
den usædvanligt hårde vinter, der formentlig har hæmmet 
den økonomiske aktivitet. Den positive udvikling på såvel 
bolig- som arbejdsmarkedet er fortsat, fremgangen i indu-
striproduktionen er accelereret, og udviklingen i forbruger- 
og erhvervstilliden er overvejende positiv. Der er samlet set 
meget, som underbygger, at et selvbærende og bredt funde-
ret opsving er i gang i amerikansk økonomi. Amerikansk 
økonomi forventes på denne baggrund at vokse ca. 3 pct. i 
år og henholdsvis ca. 3¾ og ca. 3 pct. i 2015 og 2016.  
 
Genopretningen af den amerikanske økonomi har været un-
derstøttet af en meget lempelig pengepolitik. I takt med den 
gradvise normalisering af konjunktursituationen er det derfor 
nødvendigt at normalisere pengepolitikken. Normaliseringen 
af pengepolitikken er påbegyndt, idet den amerikanske cen-
tralbank, Federal Reserve (FED), de seneste måneder har 
neddroslet sit ekstraordinære opkøbsprogram for stats- og 
realkreditobligationer (“Quantitative Easing 3”, QE3). Opkø-
bet er reduceret fra 85 mia. dollar i december 2013 til plan-
lagt 45 mia. dollar i maj 2014. FED har annonceret yderligere 
reduktioner i opkøbene ved de kommende møder, hvis situa-
tionen på arbejdsmarkedet forbedres, og inflationen vender 
tilbage mod den langsigtede pengepolitiske målsætning på 2 
pct. FED har fastholdt sin målsætning for den pengepolitiske 
rente på 0-0,25 pct. På baggrund af den nuværende vurdering 
af den fremtidige økonomiske udvikling forventer FED at 
fastholde den pengepolitiske rente på sit nuværende niveau i 
en længerevarende periode efter, at de ekstraordinære opkøb 
af stats- og realkreditobligationer er ophørt.  
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Boks I.7 Hovedtræk af prognosen for international økonomi 

De fremadrettede vækstudsigter for Danmarks samhandelspartnere er generelt 
nedjusteret en anelse i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2013. Skønnet for sam-
handelspartnernes handelsvægtede BNP-vækst er således nedjusteret fra godt 2½ 
pct. til godt 2¼ pct. i 2014 og er stort set uændret med ca. 2¾ pct. i 2015. Ned-
justeringen af skønnet for væksten i 2014 skyldes blandt andet en lidt svagere ud-
vikling i andet halvår 2013 hos flere af samhandelspartnerne end tidligere forven-
tet.  

 

Den internationale konjunkturprognose bygger på en forventning om, at pengepo-
litikken i euroområdet vil forblive meget lempelig i 2014, og at stramningerne af 
pengepolitikken først vil begynde i andet halvår 2015. For USA ventes det nuvæ-
rende opkøbsprogram, som går under betegnelsen QE3 (“Quantitative Easing 3”), 
at blive udfaset hen mod slutningen af 2014, mens de pengepolitiske renter først 
ventes hævet i 2015. 

 

I prognosen forudsættes finanspolitikken i såvel euroområdet som i USA at blive 
strammet både i år og næste år, men i noget mindre omfang end i 2012-13, hvor 
opstramningerne var ganske store. Dermed ventes den negative vækstimpuls fra 
finanspolitikken at aftage mærkbart de næstkommende år. I USA er de offentlige 
underskud dog fortsat store, så selvom de finanspolitiske opstramninger aftager 
mærkbart i styrke, vil de stadig være betydelige, da der er behov for konsolidering 
af de offentlige finanser. 

 

For en mere uddybende beskrivelse af den internationale konjunkturprognose 
henvises til Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014. 

 
 
Den amerikanske finanspolitik blev lempet kraftigt i 2008-
09 for at afbøde konsekvenserne af finanskrisen. Under-
skuddet på den offentlige saldo var over 12 pct. af BNP i 
både 2009 og 2010, men er blevet nedbragt til 6,5 pct. af 
BNP i 2013. Særligt i 2013 var forbedringen af den offent-
lige saldo markant med 2,7 pct. af BNP. Den amerikanske 
finanspolitik ventes også strammet i 2014 og 2015, men 
stramningerne anslås at blive noget mindre end i 2013. Det 
amerikanske gældsloft, som har været genstand for politiske 
stridigheder de senere år, er suspenderet indtil marts 2015, 
hvilket har bidraget til at skabe mindre usikkerhed om den 
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amerikanske finanspolitik på kort sigt. Den offentlige brut-
togæld er imidlertid vokset fra 64 pct. af BNP i 2007 til 104 
pct. af BNP i 2013, og det er nødvendigt at nedbringe de 
offentlige underskud de kommende år, hvis stigningen i den 
offentlige gældskvote skal stoppes.  
 
I euroområdet voksede BNP med henholdsvis 0,1 og 0,2 
pct. (k/k) i tredje og fjerde kvartal af 2013. Væksten var 
således ikke høj, men markerede sammen med fremgangen i 
andet kvartal et brud med den tilbagegang, som stod på fra 
fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2013. Skiftet til frem-
gang skal ses i sammenhæng med, at den europæiske stats-
gældskrise nu har været under kontrol i en længere periode, 
hvilket fremgår af den betydelige indsnævring af de italien-
ske og spanske rentespænd siden efteråret 2012, jf. figur 
I.36. Indsnævringen af rentespændene vidner om, at der har 
indfundet sig en ro om den offentlige gældssituation på de 
finansielle markeder i euroområdet. Denne ro har medvirket 
til at forbedre husholdningernes og virksomhedernes tillid, 
hvilket har bidraget til at stoppe BNP-faldene i Grækenland, 
Irland, Italien, Portugal og Spanien (de såkaldte GIIPS-
lande), jf. figur I.37. Den økonomiske udvikling i GIIPS-
landene er uddybet i afsnit I.5. 
 
 
 
 
 

Figur I.36 Rentespænd for Italien 
og Spanien 

 Figur I.37 BNP i GIIPS-landene 

 

Anm.: Rentespændene er for tiårige statsobligationer overfor tilsvarende tyske statsobligationer.
Seneste observation for rentespænd er medio maj 2014. 

Kilde: EcoWin. 
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Siden sommeren 2013 er der sket betydelige forbedringer i 
flere af de økonomiske indikatorer for euroområdet, særligt 
forbruger- og erhvervstilliden, jf. figur I.38. Desuden er 
boligpriserne stabiliseret, industriproduktionen er svagt 
stigende, og ledigheden er faldet en anelse gennem andet 
halvår 2013. På baggrund af den seneste udvikling i indika-
torerne og de klare tegn på, at den europæiske statsgælds-
krise er under kontrol, forventes væksten i euroområdet at 
stige til godt 1¼ pct. i år og til henholdsvis knap 2 pct. og 
knap 2½ pct. i 2015 og 2016. Den skønnede vækst i 2014 
vurderes at være på omtrent strukturelt niveau, mens væk-
sten i 2015 og 2016 er noget over, så det negative output 
gap reduceres fra ca. 3¾ pct. af strukturelt BNP i 2013 til 
omtrent 2 pct. af strukturelt BNP i 2016. Der vurderes såle-
des fortsat at være en betydelig mængde ledig kapacitet i 
euroområdet i 2016, hvilket i særdeleshed skyldes ventede 
store, negative output gap i de kriseramte GIIPS-lande.  
 
Forventningen om stigende vækst i euroområdet i år og næste 
år bygger tillige på en forventning om, at den negative vækst-
impuls fra finanspolitikken aftager de kommende år. Finans-
politikken er blevet strammet ganske kraftigt de senere år, og 
det offentlige underskud blev nedbragt til 3 pct. af BNP i 
2013 for euroområdet samlet set. Behovet for yderligere fi-
nanspolitiske opstramninger er dermed reduceret. OECD 
skønner, at de diskretionære finanspolitiske opstramninger 
bliver noget mindre de næstkommende år, jf. figur I.39.  
 

Figur I.38 Forbruger- og erhvervstillid i euroområdet 

Forbrugertillid  Erhvervstillid 

 

Anm.: Figurerne viser indikatorer for henholdsvis husholdningernes og virksomhedernes tillid til
den økonomiske situation. Seneste observation er april 2014. 

Kilde: EcoWin. 
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Figur I.39 Diskretionære finanspolitiske opstramninger 

Anm.: Figuren viser ændringen i den strukturelle primære offentlige
saldo i pct. af strukturel BNP i de enkelte år. Ændringen i den
strukturelle primære offentlige saldo bruges ofte som indikator
for størrelsen af den diskretionære ændring af finanspolitikken. 
Der kan være betydelige afvigelser mellem OECD’s beregning
af strukturel primære saldo og de enkelte landes egne opgørel-
ser i stabilitetsprogrammerne. 

 Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Nogle eurolande har imidlertid fortsat store underskud på 
den offentlige saldo. I Irland var underskuddet på den of-
fentlige saldo 7,2 pct. af BNP i 2013, mens det var hen-
holdsvis 7,1 pct. og 5,9 pct. i Spanien og Portugal. De of-
fentlige underskud i disse lande er ikke alene af konjunk-
turel karakter, hvilket fremgår af de betydelige underskud 
på den strukturelle saldo. Disse lande har dermed fortsat 
behov for at gennemføre forholdsvis store finanspolitiske 
opstramninger. Af stabilitetsprogrammerne fremgår, at sær-
ligt Portugal og Irland planlægger at forbedre den struktu-
relle saldo ganske betragteligt i 2014 og i 2015. Italien plan-
lægger at forbedre den strukturelle saldo i 2014 og i 2015, 
mens Spanien reelt ikke planlægger nogen forbedring, jf. 
tabel I.3.  
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Tabel I.3 Offentlig gæld og saldo i udvalgte eurolande 

 2012 2013 2014 2015 

 ------------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
Tyskland         
    Gæld 81,0 78,4 76,0 72,5 
    Offentlig saldo 0,1 0,7 0,5 0,5 
    Strukturel saldo 0,3 0,0 0,0 0,0 
Frankrig 
    Gæld 90,2 93,9 96,1 97,3 
    Offentlig saldo -4,8 -4,2 -4,0 -3,9 
    Strukturel saldo -3,6 -2,8 -2,3 -2,7 
Holland 
    Gæld 71,3 73,5 74,6 74,7 
    Offentlig saldo -4,1 -2,5 -2,9 -2,1 
    Strukturel saldo -2,6 -1,1 -1,2 -0,8 
Finland 
    Gæld 53,6 56,9 59,8 61,0 
    Offentlig saldo -2,4 -2,4 -2,4 -1,4 
    Strukturel saldo -1,0 -0,4 -0,7 -0,1 
Spanien 
    Gæld 86,0 93,9 99,5 101,7 
    Offentlig saldo -10,6 -7,1 -5,5 -4,2 
    Strukturel saldo -5,1 -4,3 -4,2 -5,8 
Italien 
    Gæld 127,0 130,6 134,9 133,3 
    Offentlig saldo -3,0 -3,0 -2,6 -2,0 
    Strukturel saldo -1,4 -0,8 -0,6 -0,1 
Portugal 
    Gæld 124,1 129,4 126,6 125,8 
    Offentlig saldo -6,4 -5,9 -4,0 -2,5 
    Strukturel saldo -4,0 -3,6 -2,1 -1,6 
Irland 
    Gæld 117,4 123,7 121,4 120,0 
    Offentlig saldo -7,7 -7,2 -4,8 -3,0 
    Strukturel saldo -7,7 -6,2 -4,7 -2,8 
Grækenland 
    Gæld 156,9 177,3 177,0 171,9 
    Offentlig saldo -9,0 -13,1 -2,2 -1,0 
    Strukturel saldo -0,1 1,7 0,7 -0,1 

Anm.: Tallene er fra de enkelte landes stabilitetsprogrammer, med undtagelse af Frankrig, Græken-
land og Portugal samt den strukturelle saldo for Spanien, hvor tallene stammer fra Europa-
Kommissionens prognose. Strukturel offentlig saldo er i procent af strukturel BNP. 

Kilde: Europa-Kommissionen, European Economic Forecast, Winter 2014, og de enkelte landes 
stabilitetsprogrammer.  

 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 68 

Siden midten af 2011 har inflationen i verdensøkonomien 
udvist en aftagende tendens som følge af blandt andet fal-
dende prisstigningstakter på energi og fødevarer. Inflations-
afdæmpningen har været særlig udtalt i euroområdet, men 
også i USA er inflationen aftaget betydeligt. I marts var 
forbrugerprisinflationen henholdsvis 0,5 og 1,5 pct. (år/år) i 
euroområdet og USA. Kerneinflationen, dvs. inflationen 
eksklusive bidrag fra energi og fødevarer med store prisud-
sving, er også faldet, men har generelt været lidt højere end 
den faktiske inflation i begyndelsen af 2014, jf. figur I.40. 
 
Den lave kerneinflation i euroområdet skal ses i sammen-
hæng med den høje ledighed og det svage aktivitetsniveau, 
der lægger et nedadgående pres på lønninger og priser. Flere 
af eurolandene har desuden gennemført strukturreformer, 
herunder arbejdsmarkedsreformer, der også har bidraget til en 
afdæmpet prisvækst. I flere eurolande er inflationen tæt på 
nul pct., og i Grækenland faldt priserne 0,9 pct. i 2013. Den 
ventede aktivitetsfremgang over den kommende tid vil for-
mentlig bidrage til at øge inflationen, men der er en risiko for, 
at den aktuelt afdæmpede inflation giver anledning til lavere 
inflationsforventninger, der gennem økonomiens løn- og 
prisdannelse kan føre til endnu lavere inflation – måske lige-
frem deflation, dvs. generelt faldende priser. Et scenarie med 
fortsat lav inflation og måske ligefrem deflation kan være 
skadeligt for den makroøkonomiske udvikling og hæmme 
den forestående økonomiske genopretning, jf. boks I.8. Det er 
dog mest sandsynligt, at den stigende vækst den kommende 
tid vil øge inflationen fra det nuværende lave niveau. I marts 
var inflationen i euroområdet 0,5 pct. (år/år). 
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Figur I.40 Inflation og kerneinflation i euroområdet og USA 

Euroområdet  USA 

 

Anm.: Inflationen er målt ved forbrugerprisindekset. Kerneinflationen er inflationen eksklusive
bidrag fra energi og fødevarer. Seneste observation er marts 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) fører aktuelt en meget 
lempelig pengepolitik med rigelige likviditetstildelinger på 
pengemarkedet og lave pengepolitiske renter. Den lempeli-
ge pengepolitik har holdt pengemarkedsrenten i euroområ-
det tæt ved 0 pct. siden midten af 2012. Det er dermed reelt 
ikke muligt for ECB at stimulere den økonomiske aktivitet, 
og derigennem inflationen, yderligere ved hjælp af de tradi-
tionelle pengepolitiske værktøjer. ECB har annonceret, at 
pengepolitikken vil blive fastholdt lempelig, og at yderlige-
re lempelser overvejes i tilfælde af, at inflationen vedbliver 
at ligge under den pengepolitiske målsætning om en inflati-
on på under, men tæt ved 2 pct. ECB har ikke specificeret, 
hvordan yderligere lempelser kunne gennemføres, men at 
alle tilgængelige instrumenter overvejes. 
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Boks I.8 Makroøkonomiske aspekter ved aftagende inflation 

Der kan være en række ugunstige makroøkonomiske effekter forbundet med afta-
gende inflation. Det skyldes dels, at der kan ske en forværring af låntageres øko-
nomiske situation, der potentielt kan true den finansielle stabilitet, dels at økono-
miens tilpasning tilbage mod det strukturelle niveau kan blive vanskeliggjort. 

 

Forværring af låntageres økonomiske situation 

Det forhold, at aftagende inflation potentielt kan true den finansielle stabilitet, be-
ror på, at aftagende inflation øger realværdien af de renter og afdrag, som låntage-
re betaler långivere. Hvis inflationsfaldet er betydeligt og uforudset, kan det med-
føre en betragtelig, uventet forværring af låntagernes økonomiske situation. Det 
kan føre til misligholdelse af lån og kan i værste fald føre til en finansiel krise. 
Aftagende inflation er særlig problematisk, hvis den efterfølger en kraftig gælds-
stigning. Både i USA og i Europa er der sket en kraftig stigning i såvel den priva-
te som den offentlige gæld i andel af BNP de senere år. En fortsat aftagende infla-
tion vil dermed forværre gældsproblemet, hvilket udgør en potentiel trussel for 
det kommende opsving.  

 

Hindring af økonomiens tilpasning 

Aftagende inflation kan også vanskeliggøre økonomiens tilpasning mod det struk-
turelle niveau under en lavkonjunktur, særligt hvis økonomien befinder sig i en 
likviditetsfælde, hvor den nominelle rente er tæt på 0 pct., og centralbanken derfor 
ikke kan sænke renten yderligere. I så fald vil aftagende inflation, såfremt den 
omsætter sig i lavere forventet inflation, føre til en stigning i realrenten, . Real-
renten kan opgøres som forskellen mellem den nominelle rente, , og den forven-
tede inflation, : 

 

 

 

En stigning i realrenten reducerer den samlede efterspørgsel i økonomien ved at 
dæmpe investeringerne og formentlig det private forbrug. Det er uhensigtsmæs-
sigt i en lavkonjunktur, hvor aktivitetsniveauet er lavere end økonomiens struktu-
relle formåen. Hvis økonomien endvidere befinder sig i en likviditetsfælde, vil 
centralbanken ikke kunne forhindre stigningen i realrenten ved at sænke den no-
minelle rente. Den aftagende inflation virker i så fald grundlæggende på samme 
vis som om pengepolitisk stramning. Det kan føre til en ond cirkel, hvor det med-
følgende fald i aktivitetsniveauet lægger et yderligere nedadgående pres på infla-
tionen, der øger realrenten yderligere. 
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I.5 Krise i GIIPS-landene 

Euroområdet har de senere år været præget af eftervirknin-
gerne af finanskrisen i 2008 og den europæiske statsgælds-
krise, der var på sit højeste i 2010-12. Under statsgælds-
krisen steg rentespændene på statsobligationer fra de så-
kaldte GIIPS-lande (Grækenland, Irland, Italien, Portugal 
og Spanien) kraftigt. Siden efteråret 2012, hvor ECB an-
noncerede sit opkøbsprogram for statsobligationer (Outright 
Monetary Transactions, OMT), er rentespændene reducere-
de betragteligt for Italien og Spanien, jf. figur I.41. Udvik-
lingen på statsobligationsmarkederne tyder på, at stats-
gældskrisen er kommet under kontrol, hvilket er en forud-
sætning for, at konjunktursituationen i euroområdet for al-
vor kan blive forbedret den kommende tid.  
 
Den seneste tids positive udvikling på statsobligations-
markederne har bidraget til, at en svag positiv vækst ind-
fandt sig i euroområdet i 2013 efter en periode med tilbage-
gang. GIIPS-landene er dog fortsat prægede i betydelig grad 
af de senere års krise, hvilket fremgår af den markant svage-
re udvikling i BNP end i euroområdet under ét, jf. figur 
I.42. Det hænger sammen med, at der særligt i GIIPS-
landene skete en ugunstig udvikling i en række centrale 
makroøkonomiske størrelser i årene før krisen. I dette afsnit 
ses nærmere på udviklingen i en række af disse, herunder 
konkurrenceevne, offentlig saldo, privat og offentlig gæld 
samt udviklingen på boligmarkedet og i den finansielle sek-
tor. Udviklingen i disse størrelser er afgørende for de nære 
konjunkturudsigter, og for hvor langstrakt en genopret-
ningsfase der må ventes i de enkelte lande.  
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Figur I.41 Rentespænd  Figur I.42 BNP 

 

Anm.: Rentespænd er for tiårige statsobligationer overfor tilsvarende tyske statsobligationer. Seneste
observation for rentespænd er medio maj 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den meget svage aktivitetsudvikling i GIIPS-landene i åre-
ne efter 2008 har forværret konjunktursituationen ganske 
betragteligt. Output gap i GIIPS-landene er væsentligt større 
end i hovedparten af landene i euroområdets kerne, jf. figur 
I.43. Ligeledes har ledighedsstigningen de senere år været 
væsentligt større i GIIPS-landene. I 2013 ophørte tilbage-
gangen i BNP dog, og ledigheden har nu en aftagende ten-
dens i de fleste af GIIPS-landene, jf. figur I.44. 
 
 

Figur I.43 Output gap i udvalgte eurolande 

GIIPS  Kernelande 

 

Anm.: Output gap er faktisk BNP udtrykt i procent af strukturelt BNP. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
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Figur I.44 Ledighed i udvalgte eurolande 

GIIPS  Kernelande 

 

Anm.: Ledigheden er opgjort i procent af arbejdsstyrken. Seneste observation er 4. kvartal 2013 for 
Grækenland og Italien, 1. kvartal 2014 for Portugal og Spanien, april 2014 for Irland og
Tyskland, december 2013 for Frankrig og marts 2014 for Østrig, Holland og Belgien. 

 Kilde: EcoWin. 
 
 
Den svage bedring af situationen i GIIPS-landene i 2013 
hænger ikke kun sammen med den større stabilitet på stats-
obligationsmarkederne og krisebekæmpelsesinitiativerne på 
EU-plan som OMT og redningsfonden ESM. GIIPS-lande-
ne har i betydeligt omfang gennemført finanspolitiske op-
stramninger og reformer, som har dæmpet væksten på kort 
sigt, men som har bidraget til at genoprette tilliden. Reform-
initiativerne har desuden medvirket til at reversere – eller i 
det mindste at bremse – en ugunstig udvikling i flere af de 
makroøkonomiske ubalancer i såvel den private som den 
offentlige sektor, som er den underliggende årsag til krisen. 
 
Konkurrenceevne 
 
Den dybere krise i GIIPS-landene end i euroområdet gene-
relt hænger sammen med, at GIIPS-landene havde en kraf-
tigere prisudvikling i perioden fra 2000 til 2007 end euro-
området under ét. For de fleste af GIIPS-landene var den 
relativt kraftige vækst i prisniveauet sammenfaldende med 
en relativt kraftig vækst i eksportpriserne, jf. figur I.45. Da 
GIIPS-landene deler valuta med resten af euroområdet, 
indebærer en hastigere stigning i deres priser isoleret set en 
forværring af konkurrenceevnen i forhold til de øvrige euro-
lande. 
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Figur I.45 Prisniveauer og eksportpriser 

Prisniveauer  Eksportpriser 

 

Anm.: Økonomiernes prisniveau er målt med BNP-deflatoren, og eksportpriserne er målt med defla-
toren for eksporten. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Den kraftigere stigning i GIIPS-landenes priser var sam-
menfaldende med en betydeligt kraftigere stigning i enheds-
lønomkostninger end i eurolandene generelt, jf. figur I.46. 
Den kraftigere stigning i GIIPS-landenes enhedslønomkost-
ninger afspejler, at lønnen i GIIPS-landene voksede mere, 
end hvad forskelle i produktivitetsudviklingen mellem euro-
landene tilsagde. For flere af GIIPS-landene kan udviklin-
gen i nogen grad have haft karakter af en løn-/prisspiral, 
hvor det stigende lønniveau har presset virksomhederne til 
at hæve priserne, hvilket igen har givet pres for stigende 
lønninger. I Grækenland, Irland og til dels Spanien kan den 
kraftige højkonjunktur før krisen have bidraget til en sådan 
løn-/prisspiral. I flere af landene kan det også have spillet 
ind, at arbejdsmarkedsstrukturerne generelt har vanskelig-
gjort en moderation af lønvæksten.  
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Figur I.46 Enhedslønomkostninger 

Anm.: Enhedslønomkostningerne er den nominelle løn korrigeret for
produktiviteten. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94 og Eurostat. 
 
 
Den konkurrenceevneforværring, som det stigende løn- og 
prisniveau indebar, har medvirket til en svag eksportudvik-
ling i flere af GIIPS-landene. Det gælder navnlig Grækenland 
og Italien, der har oplevet en noget svagere eksportfremgang 
end eurolandene generelt. I Spanien og Portugal har ekspor-
ten trods konkurrenceevneforværringen næsten kunnet holde 
trit med de øvrige eurolande, mens Irland, hvor væksten i 
eksportpriserne var lavere end i euroområdet generelt, har 
oplevet en kraftigere eksportfremgang end de øvrige euro-
lande, jf. figur I.47. Med undtagelse af Italien bevarede 
GIIPS-landene deres markedsandele opgjort i løbende priser i 
samme omfang som de øvrige eurolande fra 2000 til 2007. 
For disse lande var der tale om, at de stigende eksportpriser 
opvejede den svagere mængdemæssige udvikling. 
 
Det forhold, at GIIPS-landene har formået at fastholde deres 
markedsandele fra 2000 til 2007, tyder på, at den relativt 
kraftige pris- og lønvækst ikke alene skyldtes en løn-
/prisspiral. Det ville være tilfældet, hvis GIIPS-landenes 
priser og lønninger var relativt lave i 2000 og deres konkur-
renceevnen derfor relativ god. Den efterfølgende prisstig-
ning kan i så fald delvist forklares som en normalisering af 
konkurrenceevnen.  
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Figur I.47 Eksport og markedsandele 

Eksport  Markedsandele 

 

Anm.: Eksporten er opgjort i mængder. Markedsandelen er værdien af eksporten i det pågældende 
land udtrykt som procent af værdien af den samlede eksport i verdens lande. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Udviklingen efter det økonomiske tilbageslag i 2008-09 
giver dog en klar indikation af, at konkurrenceevneforvær-
ringen i Grækenland og Italien i de foregående år var udtryk 
for en usund økonomisk udvikling. Begge lande oplevede 
langt større fald i de eksporterede mængder i 2009 end euro-
landene generelt, og væksten i eksporten har været væsent-
ligt svagere end i de øvrige eurolande i 2009-13. I disse år 
har stigningerne i eksportpriserne ikke kunnet kompensere 
for den svage mængdemæssige udvikling, hvilket fremgår 
af de markante tab af markedsandele.  
 
Omvendt ser det ikke ud til, at prisudviklingen i Irland, 
Portugal og Spanien før tilbageslaget i 2008-09 førte til et 
decideret konkurrenceevneproblem i disse lande. Udviklin-
gen i såvel de eksporterede mængder som i markedsandele 
har holdt trit med udviklingen i de øvrige eurolande siden 
2008.  
 
I Grækenland, Irland, Portugal og Spanien er der sket store 
korrektioner af lønomkostningerne og prisniveauerne de 
senere år. Tilpasningerne i løn- og prisniveauerne i GIIPS-
landene skal blandt andet ses i relation til de arbejds-
markedsreformer, som er gennemført, jf. boks I.9. I mod-
sætning til de nævnte lande er der i Italien ikke sket nogen 
synlig tilpasning i løn- og prisniveauet. Den fortsatte for-
værring af konkurrenceevnen i Italien har bidraget til, at 
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eksportudviklingen har været dårligere end i de fleste af de 
øvrige kriseramte lande. Det italienske konkurrenceevne-
problem er således forværret siden 2008. I Grækenland er 
eksportpriserne steget yderligere efter 2008, men siden 2010 
er der sket en markant tilpasning nedad i de nominelle en-
hedslønomkostninger og økonomiens prisniveau. Denne 
tilpasning har bidraget til at reducere virksomhedernes om-
kostninger, hvilket kan danne baggrund for en eksportfrem-
gang de kommende år. Indtil videre er græsk eksport dog 
kun steget beskedent siden 2009. 
 
Boligmarked og banksektor 
 
Overophedningen af GIIPS-landenes økonomier i årene op 
til finanskrisen førte ikke kun til kraftige stigninger i pris-
niveauerne, men også til en kraftig stigning i de reale bolig-
priser. Portugal er dog en undtagelse herfor. Prisstigninger-
ne var båret af en høj økonomisk vækst, lav rente og generel 
optimisme. Den kraftigste boligprisstigning forekom i Spa-
nien, hvor de reale boligpriser voksede med 83 pct. fra 2000 
til 2007, men også Irland, Grækenland og Italien oplevede 
kraftigere stigninger i de reale boligpriser end eurolandene 
generelt, jf. figur I.48. I flere af landene medvirkede over-
ophedningen på boligmarkedet til et byggeboom, der var 
ude af trit med de realøkonomiske forhold.  
 
I forbindelse med finanskrisen faldt boligpriserne betyde-
ligt. I Grækenland, Irland og Spanien skete markante reale 
prisfald på henholdsvis 35 pct., 45 pct. og 26 pct. fra 2007 
til 2013. Så kraftige prisfald – selv forringelsen af konjunk-
tursituationen taget i betragtning – giver en klar indikation 
af, at boligprisstigningerne frem til finanskrisen var ude af 
trit med de underliggende realøkonomiske forhold. Udvik-
lingen på boligmarkedet i Italien var mere moderat, idet 
priserne her faldt med 19 pct., og i Portugal har de reale 
boligpriser generelt været svagt aftagende siden 2000. 
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Boks I.9 Arbejdsmarkedsreformer i GIIPS-landene 

GIIPS-landene har alle gennemført reformer af arbejdsmarkedet i årene efter fi-
nanskrisen. Reformerne har overordnet sigtet mod at opbløde de stive strukturer, 
som karakteriserer navnlig de sydeuropæiske arbejdsmarkeder. 

 

GIIPS-landenes arbejdsmarkeder er alle præget af en betydelig brug af centralt 
forhandlede overenskomster, der udbredes til at dække hele sektorer i økonomien. 
I Grækenland, Portugal og Spanien er der gennemført initiativer, der sigter mod at 
skabe en mere decentral lønforhandling, og i Italien har arbejdsmarkedets parter 
selv indgået aftale herom i 2012. Disse initiativer inkluderer skærpede betingelser 
for, hvornår en overenskomst kan udbredes til en hel sektor og øgede muligheder 
for virksomhedsspecifikke overenskomster. Den decentrale lønforhandling kan 
bidrage til en mere smidig lønstruktur, der tillader øget lønspredning på baggrund 
af produktivitetsforskelle indenfor en sektor. Dette bidrager til en mere effektiv 
allokering af beskæftigelsen. 

 

Arbejdsmarkedsreformerne i særligt de sydeuropæiske lande har bidraget til at 
reducere jobsikkerheden for fastansatte, der i mange tilfælde har været meget høj. 
Disse reformer har blandt andet øget mulighederne for sagligt begrundet afskedi-
gelse, forkortet opsigelsesvarsel og gjort fratrædelsesgodtgørelser mindre generø-
se. Disse reformer kan bidrage til at øge virksomhedernes tilpasningsevne og øge 
den løbende omallokering af beskæftigelsen, så denne udnyttes mere effektivt. En 
lavere jobsikkerhed kan desuden øge lønnens følsomhed overfor ledigheds-
situationen, hvilket kan bevirke en hastigere løntilpasning under konjunkturforløb 
og bidrage til, at virksomhederne tør ansætte, når det går fremad. 

 

GIIPS-landenes regeringer har generelt forsøgt at fremme en løntilbageholdenhed 
de senere år. I Grækenland er mindstelønnen reduceret markant, og i Portugal 
blev mindstelønnen fastfrosset i 2011. I det offentlige har lønudviklingen generelt 
været moderat, hvilket også har bidraget til at dæmpe væksten i de private lønnin-
ger. I Irland og Grækenland har der været direkte lønnedgang for de offentligt an-
satte, og i Italien har de offentlige lønninger været fastfrosset siden 2011. 
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Figur I.48 Reale boligpriser 

 

Anm.: Boligpriserne er deflateret med BNP-deflatoren. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Prisfaldet på bolig- og ejendomsmarkedet har formentlig 
bidraget til at forværre konjunktursituationen i de berørte 
lande ved blandt andet at lægge et nedadgående pres på 
såvel det private forbrug som investeringerne. Boligpris-
faldet har desuden reduceret afkastet ved at opføre nye boli-
ger og har derfor bidraget til et markant fald i boliginveste-
ringerne. Særligt i Grækenland, Irland og Spanien er bolig-
investeringerne faldet betydeligt, jf. figur I.49. Faldet af-
spejler, at der under byggeboomet i 2003-06 blev opbygget 
en anseelig overkapacitet af boliger i disse lande.  
 
I Irland, Spanien og Grækenland bragte de bristede bolig-
prisbobler banksektorerne under betydeligt pres. Prisfaldet 
reducerede pantværdien af boligerne betragteligt, førte til 
krak i byggesektoren og til stigende nedskrivninger på ban-
kernes boligudlån. I Irland, hvor boligpriserne faldt mest, og 
hvor bankerne havde gjort sig sårbare over for finanskrisen 
ved at opbygge betydelige indlånsunderskud, måtte den 
irske stat allerede i 2008 træde til med garantier til banker-
nes kreditorer og rekapitaliseringer af nødlidende banker for 
at undgå et sammenbrud i den finansielle sektor. Et til dels 
lignende scenarie udspillede sig i Spanien i 2011-12, hvor 
de ophobede tab i bankerne fra fejlslagne byggeprojekter 
udviklede sig til en trussel mod det finansielle system. ECB 
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måtte træde til med massive likviditetstildelinger, og i efter-
året 2012 gennemførte den spanske stat en rekapitalisering 
af banksektoren med midler lånt af Den Europæiske Stabili-
tetsmekanisme (ESM). 
 
 

Figur I.49 Boliginvesteringer 

Anm.: Figuren viser boliginvesteringer opgjort i mængder. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Bankerne i Italien har ikke i samme omfang været ramt af 
effekterne af boligprisfald som de irske og spanske. Den 
italienske stat har kun i mindre omfang været nødt til at 
understøtte banksektoren efter finanskrisen. I Grækenland 
trådte staten til med en hjælpepakke til den finansielle sek-
tor i forbindelse med finanskrisen i 2008 for at undgå en 
kreditklemme. De offentlige finanser kom imidlertid selv til 
at udgøre et problem for de græske banker under den græ-
ske statsgældskrise, der tog fart i 2010. Da de græske ban-
ker havde betydelige beholdninger af græske statsobligatio-
ner, faldt værdien af de græske bankers aktiver, da mistroen 
til den græske finanspolitik medførte kraftige fald i mar-
kedskurserne på statsobligationerne i 2010-11.  
 
De senere års økonomiske udvikling har også ført til en 
forøgelse af gælden i den private sektor. Alle GIIPS-lande 
har oplevet kraftige stigninger i bruttogældskvoten i den 
private, ikke-finansielle sektor, jf. figur I.50. Stigningerne 
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har været kraftigst i Spanien og Irland med henholdsvis 152 
og 88 pct. af BNP fra 2000 til 2012. Gældsudviklingen i 
disse lande skal ses i sammenhæng med den kraftige over-
ophedning af boligmarkedet. Kombinationen af den stigen-
de private bruttogæld, faldende boligpriser og den svage 
konjunkturudvikling, der har dæmpet virksomhedernes ind-
tjening og husholdningernes disponible indkomster, har 
forværret den private sektors formueforhold.  
 
 

Figur I.50 Privat gæld 

Anm.: Den private gæld er bruttogælden i den private ikke-finansielle 
sektor.  

Kilde: Eurostat. 
 
 
De offentlige finanser 
 
I årene før finanskrisen førte GIIPS-landene en lempelig 
finanspolitik, der generelt var dårligt afstemt med konjunk-
tursituationen. Mellem 2000 og 2007 havde kun Spanien og 
Irland overskud på den offentlige saldo. Disse overskud 
skyldtes i høj grad ekstraordinære skatteindtægter som følge 
af højkonjunkturen og overophedningen af boligmarkeder-
ne. Dette afspejles af en noget ringere stilling på den struk-
turelle offentlige saldo. Den konjunkturbetingede forvær-
ring af de offentlige saldi i årene efter 2008, effekterne af 
kraftige boligprisfald og hjælpepakker til banksektorerne 
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førte til en markant forværring af de offentlige saldi fra et i 
forvejen svagt udgangspunkt, jf. figur I.51. 
 
De betydelige underskud på de offentlige saldi i årene efter 
2008 medførte markante stigninger i de offentlige brutto-
gældskvoter. Før finanskrisen var Irland og Spanien blandt 
de få eurolande, der havde en offentlig bruttogældskvote 
under 60-procentsgrænsen, men de store offentlige under-
skud har øget bruttogælden i disse to lande til henholdsvis 
122 og 93 pct. af BNP i 2013. Den spanske offentlige 
gældskvote er således nået op på gennemsnittet for euroom-
rådet, mens den irske nu er betydeligt over. Grækenland og 
Italien har historisk haft en relativt stor gæld, og særligt den 
græske gældskvote er vokset ganske meget i årene efter 
finanskrisen, figur I.52. De kraftigt stigende gældskvoter og 
de langsigtede holdbarhedsproblemer i GIIPS-landene var 
baggrunden for den europæiske statsgældskrise. 
 
 

Figur I.51 Offentlig og strukturel offentlig saldo 

Offentlig saldo  Strukturel offentlig saldo 

 

Anm.: Den strukturelle saldo er den faktiske saldo renset for konjunktureffekter og øvrige midlerti-
dige forhold. I Irland var underskuddet på den offentlige saldo 30,6 pct. af BNP i 2010. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
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Figur I.52 Offentlig gæld 

Anm.: Den offentlige gæld er den offentlige bruttogæld opgjort efter 
Maastricht-definitionen. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
Siden 2009 har GIIPS-landene foretaget diskretionære fi-
nanspolitiske opstramninger på såvel indtægts- som udgifts-
siden, og flere af landene har reformeret blandt andet pensi-
onssystemet og det finanspolitiske rammeværk. Disse tiltag 
er beskrevet nærmere i boks I.10. 
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Boks I.10 Finanspolitiske opstramninger og reformer 

Reformer af finanspolitiske rammer 

Som led i initiativer på EU-niveau er der sket betydelige reformer af de finans-
politiske rammer i EU’s medlemsstater. GIIPS-landene er alle med i finanspagten 
fra 2012 og er dermed i færd med at implementere en systematisk mellemfristet 
planlægning af finanspolitikken, fireårige rullende udgiftslofter og uafhængige 
finanspolitiske råd. Desuden indebærer finanspagten en skærpelse af reglerne for 
underskud på de offentlige finanser og begrænser dermed det finanspolitiske spil-
lerum. Desuden sker i forbindelse med Det Europæiske Semester løbende en sy-
stematisk diskussion i EU-regi af finanspolitikken og reformindsatsen i de enkelte 
medlemsstater. 

 

Finanspolitiske opstramninger 

De meget store diskretionære finanspolitiske opstramninger, som GIIPS-landene 
har foretaget de seneste år, har i flere tilfælde indeholdt reformer af den offentlige 
administration. Alle GIIPS-landene har gennemført reformer, der sigter på at øge 
effektiviteten ved at forenkle administrative procedurer og dermed mindske den 
administrative byrde for husholdninger og virksomheder. Der har desuden været 
fokus på en stram styring af den offentlige beskæftigelse og de offentlige lønnin-
ger. I flere af de sydeuropæiske GIIPS-lande er der sket omplaceringer af offent-
ligt ansatte. Grækenland, hvor behovet for reformer af den offentlige sektor anta-
geligt er størst, er i færd med at opfylde målsætningen om at reducere den offent-
lige beskæftigelse med 150.000 personer fra 2011 til 2015. Der er også tilført fle-
re ressourcer til bekæmpelse af korruption og skatteunddragelse, som er et udtalt 
problem i Grækenland. 

 

Reformer af pensionssystemet 

GIIPS-landenes offentlige finanser er på længere sigt udfordret af den demografi-
ske udvikling, som indebærer, at en mindre andel af befolkningen alt andet lige 
vil befinde sig i arbejdsstyrken. Der er sket reformer på dette punkt i flere af lan-
dene. Generelt er pensionsalderen hævet, eller planlægges at blive hævet de næst-
kommende år. I Italien og Grækenland er de fremtidige pensionsaldre endvidere 
indekseret efter udviklingen i den forventede levetid. Forhøjelse af den aktuelle 
pensionsalder og indeksering af de fremtidige pensionsaldre efter den forventede 
levetid er reformer, som har afgørende betydning for den finanspolitiske holdbar-
hed. Disse reformer er således meget væsentlige for at skabe ro om den offentlige 
gældsudvikling på længere sigt. 
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Den kraftigste finanspolitiske opstramning er foretaget i 
Grækenland, hvor den strukturelle primære offentlige saldo 
er forbedret med 15,8 pct. af BNP fra 2008 til 2013. Den 
massive opstramning i Grækenland skal ses i sammenhæng 
med det svage finanspolitiske udgangspunkt før krisen. 
Irland og Spanien har også gennemført ganske kraftige op-
stramninger på henholdsvis 7,9 og 8,4 pct. af BNP. Italien 
har strammet finanspolitikken med 5 pct. af BNP – lidt me-
re end gennemsnittet for euroområdet på 4,1 pct. af BNP, jf. 
figur I.53. De diskretionære finanspolitiske stramninger er 
blevet modgået af en forværring af konjunktursituationen, 
der har begrænset effekten på de faktiske saldi væsentligt. 
Opstramningerne har derfor ikke været tilstrækkelige til at 
stoppe stigningen i de offentlige gældskvoter. 
 
 

Figur I.53 Diskretionære finanspolitiske opstramninger 

Anm.: Figuren viser ændringen i den strukturelle primære offentlige
saldo i procent af strukturelt BNP fra 2008 til 2013. Ændringen
i den primære saldo er den offentlige saldo eksklusive rente-
udgifter. Ændringer i den strukturelle primære offentlige saldo
bruges ofte som indikator for ændringer i stramhedsgraden af
den diskretionære finanspolitik. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
 
 
De finanspolitiske opstramninger i GIIPS-landene er sket på 
både indtægts- og udgiftssiden. Fra 2009 til 2013 er de 
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BNP, og de strukturelle indtægter er øget med 3,7 pct. af 
strukturelt BNP. Forholdet mellem stramninger på hen-
holdsvis indtægts- og udgiftssiden er nogenlunde som for 
eurolandene generelt, hvor de strukturelle udgifter er redu-
ceret med 1,7 pct. af strukturelt BNP, og de strukturelle 
indtægter er øget med 1,9 pct. af strukturelt BNP, jf. figur 
I.54. 
 
De diskretionære finanspolitiske opstramninger har forbed-
ret de strukturelle saldi ganske betragteligt. Derfor er beho-
vet for diskretionære opstramninger blevet betydeligt min-
dre, og de planlagte opstramninger er generelt mindre i 
2014 og 2015, end de var i 2012 og 2013. Nogle lande, 
herunder Irland og Portugal, ventes dog fortsat at stramme 
finanspolitiske ganske kraftigt, jf. afsnit I.4. Dermed er der 
udsigt til, at den vækstdæmpende impuls fra finanspolitik-
ken aftager mærkbart de kommende år. Den forventede 
genopretning af konjunktursituationen i GIIPS-landene vil 
forbedre de offentlige saldi, hvilket sammen med den sti-
gende vækst vil forventeligt reducere gældskvoterne. 
 
 

Figur I.54 Offentlige indtægter og udgifter 

GIIPS-lande  Euroområdet 

 

Anm.: Faktiske indtægter og udgifter er i procent af faktisk BNP, og strukturelle indtægter og udgif-
ter er i procent af strukturelt BNP. Seneste observation er 2013. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 94. 
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Afslutning 
 
Den nuværende meget dårlige konjunktursituation i GIIPS-
landene er i høj grad et resultat af de makroøkonomiske 
ubalancer, som blev opbygget før, under og efter finans-
krisen i både den private og offentlige sektor. Ubalancerne 
er på flere punkter fortsat betydelige, men der er tegn på, at 
reformindsatsen, ikke mindst på det finanspolitiske område, 
vil understøtte en bedring de kommende år.  
 
I Grækenland og Italien er der klare indikationer af et kon-
kurrenceevneproblem. I Grækenland er der i årene efter 
finanskrisen sket en betydelig tilpasning nedad i enhedsløn-
omkostningerne og i prisniveauet, der faldt i både 2012 og 
2013. Tilpasningen i løn- og prisniveauet har været under-
støttet af arbejdsmarkedsreformer, der har reduceret job-
sikkerheden og brugen af centrale lønforhandlinger. Smidi-
gere arbejdsmarkedsstrukturer og tilpasningen i virksom-
hedernes omkostningsniveau kan danne basis for et ek-
sportdrevet opsving. I Italien, hvor eksportudviklingen giver 
indtryk af et underliggende konkurrenceevneproblem, er der 
ikke tegn på nogen snarlig bedring. Enhedslønomkostnin-
gerne og prisniveauet vokser fortsat hurtigere end i euro-
området samlet set. De høje pris- og lønniveauer udgør for-
mentlig en væsentlig hæmsko for italienske virksomheder. 
Der er dog i et vist omfang gennemført reformer, blandt 
andet er parterne på det italienske arbejdsmarked i 2012 
enedes om en mere decentral lønforhandling. 
 
Med undtagelse af Irland faldt de reale boligpriser fortsat i 
alle GIIPS-landene i 2013. Der er samtidig sket en meget 
kraftig stigning i den private sektors gæld. Formuetab og 
den kraftige stigning i gælden må ventes at præge både hus-
holdninger og virksomheder de kommende år. Banksekto-
rerne har været pressede af nedturen på boligmarkedet, den 
dårlige konjunkturudvikling i almindelighed og den europæ-
iske statsgældskrise. Det ser dog ud til, at det værste er 
overstået. Der er sket rekapitaliseringer og afviklinger af 
nødlidende banker. Desuden har de senere års initiativer på 
EU-niveau, blandt andet Den Europæiske Stabilitetsmekani-
se (ESM), ECB’s lempelige pengepolitik og opkøbsprogram 
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for statsobligationer (OMT) samt oprettelsen af en bankuni-
on, bidraget til at skabe ro på de finansielle markeder. 
 
Der er sket en meget stor reformindsats på det finanspoliti-
ske område i alle GIIPS-landene. De finanspolitiske rammer 
er forbedret som led i de senere års initiativer på EU-niveau 
i form af finanspagten og Det Europæiske Semester. Desu-
den har landene gennemført meget kraftige diskretionære 
finanspolitiske opstramninger, som har ført til betragtelige 
forbedringer af de strukturelle saldi. Der er udsigt til noget 
mindre diskretionære opstramninger de kommende år, så 
forbedringen af konjunktursituationen ventes at give sig 
udslag i en forbedring af de faktiske saldi og et gradvist fald 
i de offentlige gældskvoter. Genopretningen af konjunktur-
situationen og de offentlige finanser i de udsatte GIIPS-
lande er en væsentlig forudsætning for forventningen om 
fremgang i hele euroområdet. 

I.6 Offentlige finanser 

Vurderingen af de offentlige finanser tager afsæt i konjunk-
turvurderingen i afsnit I.2 og den planlagte økonomiske 
politik. I forhold til Dansk Økonomi, efterår 2013 er vurde-
ringen af de offentlige finanser opdateret med ny politik, 
herunder finansloven for 2014, som bl.a. indeholder en 
fremrykning af tidligere besluttede skatte- og afgiftslempel-
ser samt forlig om en reform af sygedagpengesystemet fra 
december 2013.  
 
Fra 1. januar 2014 er budgetloven trådt i kraft. Budgetloven 
indebærer blandt andet, at der er indført udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner. Derudover skal den planlagte 
politik fremover overholde underskudsgrænsen på ½ pct. af 
BNP for den strukturelle saldo. Finanspolitikken skal end-
videre fortsat planlægges indenfor rammerne af Stabilitets- 
og Vækstpagten, som bl.a. omfatter, at underskuddet på den 
faktiske offentlige saldo ikke må overstige 3 pct. af BNP. 
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Stilling på den faktiske saldo i 2013-15 
 
På trods af en svag aktivitetsudvikling blev underskuddet på 
den offentlige saldo markant nedbragt i 2013. Det offentlige 
underskud er opgjort til 17 mia. kr. eller 0,9 pct. af BNP i 
2013 og dermed væsentligt lavere end underskuddet i 2012 
på knap 4 pct. af BNP, jf. tabel I.4. 
 
Denne udvikling dækker over en række ekstraordinære for-
hold. Det store underskud i 2012 skal ses i lyset af udbeta-
lingen af efterlønsmidler, og alene bortfaldet af denne udgift 
forbedrer isoleret set saldoen med ca. 1½ pct. af BNP i 
2013. Herudover afspejler saldoen i 2013 midlertidige ind-
tægter fra omlægninger af kapitalpensioner, som ifølge en 
foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik har givet anled-
ning til et provenu i størrelsesorden 30 mia. kr. svarende til 
ca. 1½ pct. af BNP. I 2014 skønnes underskuddet til 1,8 pct. 
af BNP, og også her afspejler saldoen et ekstraordinært 
provenu fra kapitalpensionsomlægningen, som skønnes til 
30 mia. kr. eller ca. 1½ pct. af BNP, hvilket svarer til vurde-
ringen i Konvergensprogram 2014. I fravær af det midlerti-
dige provenu fra kapitalpensionsomlægningen ville under-
skuddet således overstige 3 pct. af BNP i 2014. 
 
I 2015 bortfalder det midlertidige provenu fra omlægning af 
kapitalpensioner, og underskuddet forventes at stige til ca. 
2,8 pct. af BNP. Dermed er underskuddet tæt på under-
skudsgrænsen på 3 pct. af BNP, som følger af Stabilitets- og 
Vækstpagten. 
 
Danmark har været underlagt en EU-henstilling om at gen-
nemføre strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP 
i perioden 2010 til 2013 og bringe det offentlige underskud 
varigt under 3 pct. af BNP fra og med 2013. Den offentlige 
saldo i 2013 er opgjort til et underskud under 3 pct. af BNP. 
EU-Kommissionen skønner endvidere i deres forårsprogno-
se 2014, at det offentlige underskud vil være under 3 pct. af 
BNP i 2014 og 2015. Der er derfor udsigt til, at Danmark vil 
kunne komme ud af henstillingen.  
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Tabel I.4 Offentlige indtægter og udgifter 

 
a) Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og

andre personlige indkomstskatter. Posten indeholder engangsprovenu fra omlægning af kapi-
talpensioner på ca. 30 mia. kr. i 2013 og i 2014 svarende til ca. 1½ pct. af BNP. 

b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
c) Det er antaget, at ændringen i den offentlige formue i fremskrivningsperioden svarer til sal-

doen på de offentlige finanser. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.  

 
 
Skønnet for indtægterne fra pensionsafkastskatten (PAL-
skat) er forbundet med betydelig usikkerhed. Indtægterne 
afhænger af udviklingen på de finansielle markeder og an-

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personskatter
a)

24,8 24,7 25,0 27,4 26,6 24,8

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

Pensionsafkastbeskatning 2,1 2,1 2,4 1,0 1,1 0,8

Afgifter 16,6 16,8 16,7 16,7 16,7 16,9

Øvrige indtægter 5,7 6,3 5,5 5,1 5,2 5,1

Indtægter i alt
b)

52,0 52,7 52,6 53,6 52,8 50,8

Offentligt forbrug                  29,0 28,4 28,5 28,2 28,2 27,9

Offentlige investeringer            2,1 2,2 2,4 2,3 2,4 2,1

Indkomstoverførsler 17,3 17,4 17,7 17,6 17,6 17,2

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

Udgifter i alt
b)

54,2 54,2 56,1 54,1 54,1 53,0

Primær saldo -2,2 -1,5 -3,5 -0,6 -1,3 -2,3

Nettorenteindtægter -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5

Offentlig saldo                               -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,8 -2,8

Offentlig bruttogæld
c)

42,8 46,4 45,4 44,5 45,2 46,5

Offentlig saldo                      -47,9 -36,6 -71,9 -17,2 -34,4 -55,3

Offentligt forbrug                 0,2 -1,4 0,4 0,8 1,5 0,6

Offentlige investeringer         8,8 4,4 7,7 0,5 2,1 -8,4

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

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

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

Skøn for PAL-
skatten forbundet 
med usikkerhed 
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slås at kunne afvige med mere end 1 pct. af BNP i forhold 
til det provenu, man kunne forvente ved et normalafkast af 
pensionsformuen, jf. figur I.55. I skønnet for de offentlige 
finanser er det lagt til grund, at pensionsafkastprovenuet 
udgør ca. 20 mia. kr. i 2014 og godt 15 mia. kr. i 2015 sva-
rende til regeringens skøn i Konvergensprogram 2014. Det 
er mindre end det skønnede strukturelle niveau, hvilket bl.a. 
afspejler en forventning om rentestigninger og dermed kurs-
tab på pensionsinstitutternes obligationsbeholdninger frem 
mod 2020.  
 
 

Figur I.55 Indtægter fra pensionsafkastskatten 

Anm.: Den stiplede kurve viser det forventede provenu fra pensions-
afkastskatten ved et normalafkast af pensionsformuen. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Personskatteprovenuet målt som andel af BNP er midlerti-
digt højt i 2013 og 2014 pga. provenuet fra omlægningen af 
kapitalpensioner. Derudover afspejler provenuet de for tiden 
lave renter, som i disse år begrænser husholdningernes fra-
drag i den skattepligtige indkomst. Selv når der tages højde 
for disse forhold, virker personskatteprovenuet i 2013 i 
Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse dog højt set i for-
hold til skattegrundlaget.  
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Det offentlige forbrug blev lavere end budgetteret i 2013 og 
gentager dermed de seneste års mindreforbrug. I årene siden 
2010 har den realiserede realvækst således været lavere end 
den planlagte vækst, jf. figur I.2. Det er den modsatte situa-
tion af årene frem til 2010, hvor budgetoverskridelser og 
højere realiseret vækst end planlagt var et tilbagevendende 
problem. Det er vanskeligt at sige, om mindreforbruget 
afspejler sanktionslovgivningen eller andre forhold. Der er 
således også tegn på, at der har været en tilpasning af den 
offentlige beskæftigelse de seneste år efter et ekstraordinært 
højt niveau i 2009 og 2010, jf. figur I.56. I nærværende 
prognose er budgetterne lagt til grund for skønnet over det 
offentlige forbrug i 2014. 
 
Skønnet for det offentlige forbrug i 2014-17 følger de of-
fentlige budgetter for 2014 og regeringens planlagte real-
vækst i Konvergensprogram 2014. Dette indebærer en real-
vækst i det offentlige forbrug på 1½ pct. i 2014 og ½ pct. i 
2015. Den relativt høje realvækst i 2014 skal ses i sammen-
hæng med, at det offentlige forbrugsniveau blev lavere end 
planlagt i 2013.  
 
 

Figur I.56 Offentligt forbrug og offentlig beskæftigelse 

Offentlig forbrugsvækst  Offentlig beskæftigelse 

 

Anm.: Figuren til venstre viser den planlagte og realiserede realvækst i det offentlige forbrug.
“Planlagt” dækker over skønnet fra Økonomisk Redegørelse december året forinden.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet 
og egne beregninger. 
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De offentlige investeringer blev knap 3 mia. kr. højere end 
budgetteret i 2013. Der var budgetteret med et realt fald i 
investeringerne på godt 10 pct., men investeringsomfanget 
var omtrent uændret fra 2012 til 2013. Det er lagt til grund 
for vurderingen, at de offentlige investeringer følger de of-
fentlige budgetter for 2014, og i årene 2015-20 det forløb, 
som regeringen har fremlagt med Konvergensprogram 2014. 
Dette medfører en realvækstrate på 2,1 pct. i 2014 svarende 
til knap 1 mia. kr. og et realt fald på 8,4 pct. i 2015. Dermed 
er der planlagt en normalisering af de offentlige investerin-
ger, jf. figur I.57. Det er usikkert, om disse vækstrater – sær-
ligt det store fald i 2015 – kan realiseres, da det er forbundet 
med vanskeligheder at planlægge de offentlige investeringer 
præcist på kort sigt, jf. Dansk Økonomi, efterår 2013.  
 
For regionernes vedkommende er der i Aftaler om den 
kommunale og regionale økonomi for 2014 udstukket et 
pejlemærke for en stigning i investeringsomfanget fra 2014 
til 2015, hvorfor det planlagte fald i 2015 skal realiseres i 
staten og kommunerne. Hvis det forudsatte investeringsfald 
i 2015 ikke realiseres, vil det trække i retning af en dårligere 
saldo i 2015. Et uændret investeringsniveau fra 2014 til 
2015 vil indebære en forværring af den offentlige faktiske 
og strukturelle saldo på godt 3 mia. kr.  
 
 

Figur I.57 Offentlige investeringer 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I 2015, hvor underskuddet skønnes til 2,8 pct. af BNP, kan 
et lavere provenu fra PAL-skatten eller manglende realise-
ring af et lavere offentligt investeringsniveau bringe under-
skuddet tæt på eller i konflikt med underskudsgrænsen på 3 
pct. af BNP. Regeringen skønner i Konvergensprogram 
2014 et underskud på 3,0 pct. af BNP i 2015. 
 
Saldoudvikling på mellemlang sigt 
 
Frem mod 2020 ventes en betragtelig forbedring af de of-
fentlige finanser, så det ventede underskud på 2,8 pct. af 
BNP i 2015 vendes til et overskud på ca. ¾ pct. af BNP i 
2020, jf. figur I.58.  
 
 

Figur I.58 Offentlig saldo 

Anm.: Den stiplede kurve viser udviklingen i den strukturelle offentli-
ge saldo, som følger beregningsmetoden beskrevet i boks I.11. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den forventede konjunkturnormalisering og øvrig tilpasning 
til strukturelle niveauer vurderes at forbedre de offentlige 
finanser med godt 2 pct. af BNP i perioden. Dertil kommer 
en skønnet strukturel saldoforbedring på knap 1½ pct. af 
BNP fra 2015 til 2020. Udviklingen i den strukturelle saldo 
afspejler et forløb for de offentlige finanser, hvor der ses 
bort fra indflydelsen fra konjunktursituationen og andre 
midlertidige forhold, jf. boks I.11. 
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Boks I.11 Metoder til beregning af strukturel saldo 

Den strukturelle saldo er en beregnet størrelse, som forudsætter et valg af metode. 
Der eksisterer ikke en entydig beregningsmetode. De Økonomiske Råds Sekreta-
riat beregner den strukturelle saldo via to forskellige metoder.  

 

Den ene beregning følger en disaggregeret tilgang, hvor der fastlægges et struktu-
relt niveau for hver post på den offentlige saldo. Afvigelser fra de fastlagte struk-
turelle niveauer anses for midlertidige, hvad enten de skyldes konjunktur eller an-
dre forhold. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Dansk Økonomi, efterår 
2012 og et tilhørende baggrundsnotat.  

 

Den anden beregning følger Finansministeriets metode, som er den relevante be-
regning i forhold til budgetloven. Budgetloven angiver, at det er finansministeren, 
der fastsætter reglerne for metode til beregning af den strukturelle saldo. Metoden 
følger en aggregeret tilgang, hvor den faktiske saldo renses for et konjunktur-
bidrag og andre midlertidige forhold bl.a. relateret til en række særlige indtægts-
poster. Denne beregning er beskrevet nærmere i boks I.12. 

 
 
Den strukturelle forbedring af de offentlige finanser skyldes 
især, at væksten i de offentlige udgifter er lavere end den 
strukturelle vækst i økonomien. Der skønnes samlet set at 
være en strukturel reduktion i de offentlige udgifter på ca. 
1¾ pct. af BNP fra 2015 til 2020, jf. tabel I.5. Med den 
forudsatte realvækst i det offentlige forbrug på i gennemsnit 
0,9 pct. årligt skønnes udgiften til offentligt forbrug at blive 
reduceret med ca. ½ pct. af BNP i løbet af de fem år. Desu-
den skønnes en mindre reduktion i udgifterne til offentlige 
investeringer på 0,1 pct. af BNP. 
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Tabel I.5 Offentlige finanser på mellemlang sigt 

 
a) Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og

andre personlige indkomstskatter. 
b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
Anm.: Søjlen med “Strukturel” angiver den beregnede strukturelle stilling på de offentlige finanser i

pct. af nominelt, potentielt BNP. I 2020 er faktisk saldo lig strukturel saldo. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler reduceres strukturelt med 
ca. 1¼ pct. af BNP fra 2015 til 2020. De seneste år er der 
gennemført en lang række reformer, som sigter mod at re-
ducere antallet af indkomstoverførselsmodtagere og øge 
arbejdsudbuddet. Det væsentligste bidrag kommer fra tilba-
getrækningsaftalen, som hæver efterløns- og folkepensions-
alderen. Dertil kommer en afdæmpet regulering af ind-
komstoverførslerne aftalt med Aftale om skattereform fra 
juni 2012. 

2015 2015 2020

Faktisk Strukturel Faktisk/Struk.

Personskatter
a)

24,8 24,1 24,0

Selskabsskat inkl. Nordsø 3,0 3,1 2,9

Pensionsafkastbeskatning 0,8 1,2 1,3

Afgifter 16,9 17,4 17,4

Øvrige indtægter 5,1 5,1 4,9

Indtægter i alt
b)

50,8 50,9 50,5

Offentligt forbrug                  27,9 27,0 26,5

Offentlige investeringer            2,1 2,1 2,0

Indkomstoverførsler 17,2 16,5 15,3

Øvrige udgifter 5,8 5,6 5,5

Udgifter i alt
b)

53,0 51,1 49,3

Primær saldo -2,3 -0,2 1,2

Nettorenteindtægter -0,5 -0,5 -0,5

Offentlig saldo                               -2,8 -0,6 0,7

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

Lavere indkomst-
overførsler 
skyldes bl.a. 
tilbagetræknings-
aftalen 
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De lavere udgifter til indkomstoverførsler skal også ses i 
lyset af Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet fra 
april 2013, som har virkning fra 1. januar 2014. Denne med-
fører bl.a. en lavere sats på niveau med satsen for SU for 
kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden uddannelse. Det-
te kan øge tilskyndelsen til at tage en uddannelse eller søge 
mod beskæftigelse. Derudover er et element i reformen, at 
der skal være gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, 
hvor begge er fyldt 25 år. Det svarer til reglerne for gifte 
par. Det er forventet af regeringen, at reformen vil styrke de 
offentlige finanser med godt 1 mia. kr. i 2020. 
 
I december 2013 blev der indgået et forlig om en reform af 
sygedagpengesystemet. Det bliver nu efter fem måneder 
vurderet, om sygemeldte skal fortsætte på sygedagpenge 
eller overgå til et såkaldt jobafklaringsforløb med en ydelse 
svarende til kontanthjælp uden formue- eller ægtefælle-
afhængighed. Dette skete før reformen efter tolv måneder. 
For modtagere af sygedagpenge og personer på jobafkla-
ringsforløb set under ét betyder dette et fald i den gennem-
snitlige ydelse, da jobafklaringsydelsen er lavere end den 
gennemsnitlige sygedagpengesats. Reformen forventes af 
regeringen at forbedre saldoen marginalt i 2020. 
 
De samlede indtægter falder strukturelt med ca. ½ pct. af 
BNP frem mod 2020. Provenuet fra personskatterne reduce-
res en smule bl.a. som følge af indfasningen af et højere 
beskæftigelsesfradrag og en højere topskattegrænse fra Afta-
le om skattereform fra juni 2012. Derudover skønnes en 
reduktion i det strukturelle selskabsskatteprovenu, hvilket 
bl.a. afspejler nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 
pct. til 22 pct. fra Vækstplan DK, april 2013. 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning er foreløbigt opgjort til 
ca. -¼ pct.point af BNP i 2013 målt ved den etårige finans-
effekt, jf. tabel I.6. Det afspejler hovedsageligt en afdæmpet 
realvækst i det offentlige forbrug. Den negative effekt fra 
det offentlige forbrug modgås delvist af et positivt bidrag 
fra personskatterne, som afspejler en stigning i beskæftigel-
sesfradraget og højere topskattegrænse i 2013 afledt af afta-

Kontanthjælps-
reformen er trådt 
i kraft 

Reform af 
sygedagpenge 
med 
jobafklarings-
forløb 

Mindre fald i 
strukturelle 
indtægter  

Negativ virkning 
fra 
finanspolitikken i 
2013 ... 
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le om skattereformen fra juni 2012. I forhold til Dansk Øko-
nomi, efterår 2013 er vurderingen af finanseffekten uændret 
i 2013, men dette dækker over et lavere offentligt forbrug 
og lavere skatter, som modvirkes af højere offentlige inve-
steringer end vurderet i efteråret. 
 
Den planlagte offentlige forbrugsvækst på ca. 1½ pct. i 
2014 bidrager positivt til den økonomiske vækst i 2014. Det 
er lagt til grund for skønnet for det offentlige forbrug i 
2014, at budgetterne bruges fuldt ud. Der er også et positivt 
bidrag fra nedsættelse af personskatterne. Samlet vurderes 
den etårige finanseffekt til ca. ¼ pct.point af BNP i 2014. 
Dette skøn afviger fra vurderingen i Dansk Økonomi, efter-
år 2013, hvor finanspolitikken blev vurderet til at være om-
trent neutral i 2014. Det skyldes især den højere realvækst i 
det offentlige forbrug og fremrykningen af skattenedsættel-
ser besluttet i forbindelse med finansloven for 2014. 
 
 

Tabel I.6 Finanseffekt 2009-15 

 
Anm.: Den etårige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt som finanspolitik-

kens vækstbidrag til BNP sammenholdt med 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. 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Udgifter i alt 0,8 0,3 -0,5 -0,2 -0,4 0,2 -0,3

  heraf offentligt forbrug 0,7 0,2 -0,6 -0,3 -0,4 0,2 -0,1

           off. investeringer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,2

           indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indtægter i alt 0,3 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1

  heraf personlige skatter 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1

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

… vendes til 
positiv stimulans i 
2014 
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Den positive stimulans fra finanspolitikken forventes at 
blive vendt til en negativ aktivitetsvirkning i 2015 hoved-
sageligt som følge af det planlagte fald i de offentlige inve-
steringer. Herudover vil en relativ beskeden realvækst i det 
offentlige forbrug bidrage til en lavere aktivitet i 2015. Fi-
nanspolitikken forventes samlet set at bidrage negativt til 
den økonomiske aktivitet med ca. ¼ pct.point.  
 
Den negative aktivitetsvirkning af finanspolitikken i 2015 
skal som nævnt ses i lyset af en negativ realvækst i de of-
fentlige investeringer. Såfremt de offentlige investeringer 
ikke reduceres i det omfang, som er planlagt, vil det trække 
i retning af en mere neutral finanspolitik i 2015.  
 
Der er i løbet af de seneste år gennemført en række tiltag for 
at understøtte aktiviteten, hvor ikke hele aktivitetsvirknin-
gen medregnes i finanseffekten. Eksempler er BoligJob-
ordningen og investeringsvinduet. For disse tiltag gælder 
det, at den skønnede aktivitetsvirkning er behæftet med stor 
usikkerhed. 
 
BoligJobordningen blev indført i 2011 og videreført til 2014 
med Vækstplan DK fra april 2013. Med ordningen gives der 
skattefradrag for lønudgifter i forbindelse med boligforbed-
ringer og servicearbejde i husholdningerne. Som i Dansk 
Økonomi, forår 2013 vurderes det, at bortfaldet af ordnin-
gen reducerer væksten med i størrelsesordenen ¼ pct.point i 
2015. Dette er ikke afspejlet i skønnet for finanseffekten, 
som kun afspejler den umiddelbare aktivitetseffekt af skat-
tefradraget. Skønnet på omkring ¼ pct.point er udtryk for 
yderligere effekter i form af bl.a. fremrykning af vedlige-
holdelsesprojekter mv., som ikke indgår i finanseffekt-
beregningen. Ordningen eksisterer nu på fjerde år, og der er 
betydelig usikkerhed om størrelsen af fremrykkede aktivite-
ter, og dermed også i skønnet for den negative vækstpåvirk-
ning af ophøret af ordningen i 2015.  
 
Investeringsvinduet betyder, at virksomheder har haft mu-
lighed for at afskrive investeringer foretaget i 2012 og 2013 
på særligt gunstige vilkår. Dette fradrag er teknisk set en 
selskabsskattelettelse, som normalt vurderes at have en be-
skeden effekt på væksten. Det er dog overvejende sandsyn-
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vækstbidrag på 
ca. ¼ pct. i 2015 
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af den negative 
aktivitetsvirkning 
i 2015  
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ligt, at investeringsvinduet har haft en større effekt, end 
finanseffektberegningen tilsiger, da tiltaget kun gælder i en 
begrænset periode og er betinget af investeringer. Det vur-
deres med betydelig usikkerhed, at investeringsvinduet har 
haft en svag positiv effekt på væksten i 2012 og i 2013, 
mens ophøret af ordningen i 2014 skønnes at reducere væk-
sten, jf. Dansk Økonomi, forår 2013.  
 
Budgetlov, strukturel saldo og udgiftslofter 
 
Fra 1. januar 2014 trådte budgetloven i kraft, og balance-
kravet til de offentlige finanser og indførelsen af udgiftslof-
ter for stat, kommuner og regioner er derfor nu gældende.  
 
Som led i budgetloven er formandskabet for Det Økonomi-
ske Råd formelt tildelt rollen som “finanspolitisk vagt-
hund”. Ifølge lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljø-
økonomiske Råd har formandskabet således fået til opgave 
årligt at vurdere holdbarheden af de langsigtede offentlige 
finanser og den mellemfristede udvikling i den offentlige 
saldo, samt at vurdere om de vedtagne udgiftslofter er af-
stemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige 
finanser, givet de reformer mv., der er vedtaget. Endvidere 
skal formandskabet vurdere, om de vedtagne udgiftslofter 
overholdes i såvel planlægningsfasen, som når regnskabet 
foreligger. 
 
For så vidt angår den mellemfristede udvikling i den offent-
lige saldo tager vurderingen udgangspunkt i budgetlovens 
underskudsgrænse for den strukturelle saldo på ½ pct. af 
BNP samt underskudgrænsen for den faktiske saldo på 3 
pct. af BNP, som følger af Stabilitets- og Vækstpagten. 
Derudover har regeringen en målsætning om balance på de 
offentlige finanser i 2020. Der foretages derfor en vurdering 
af, hvorvidt den faktiske og strukturelle saldo kan forventes 
at overholde de respektive underskudgrænser i årene frem 
mod 2020.  
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Herudover skal udgiftslofterne kunne udnyttes fuldt ud uden 
at bringe den faktiske og strukturelle saldo i konflikt med 
underskudsgrænserne. Det skal også gælde, selvom den 
planlagte politik og skønnede udgifter ikke forventes at 
være på niveau med lofterne. Der foretages derfor en vurde-
ring af, om strukturel henholdsvis faktisk saldo holder sig 
over -½ pct. af BNP henholdsvis -3 pct. af BNP i loftsårene, 
såfremt alle udgiftslofterne bruges fuldt ud. Endelig foreta-
ges en vurdering af, om udgifterne i de årlige offentlige 
budgetter og regnskaber holder sig indenfor udgiftslofterne.  
 
Finansministeriets seneste beregning af den strukturelle 
saldo i Konvergensprogram 2014 indebærer et underskud 
på 0,6 pct. af BNP i 2014, jf. figur I.59. Underskuds-
grænsen, der fremgår af budgetloven, og som er på ½ pct. af 
BNP, gælder i udgangspunktet for det skønnede underskud i 
forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for det 
følgende år. Dette skal ses i lyset af den betydelige usikker-
hed, der er forbundet med beregningen af den strukturelle 
saldo. I årene frem imod 2020 skønner Finansministeriet et 
underskud, som i alle år ligger indenfor underskudsgrænsen 
på ½ pct. af BNP. 
 
Budgetloven angiver, at det er finansministeren, der fastsæt-
ter reglerne for metode til beregning af den strukturelle 
saldo. På den baggrund er der foretaget en beregning efter 
Finansministeriets og budgetlovens metode, men hvor 
DØR’s vurdering af konjunktursituationen og de offentlige 
finanser lægges til grund, jf. boks I.12. Denne beregning 
viser et strukturelt underskud på ca. 0,5 pct. af BNP i 2014 
og en strukturel saldo, der i alle årene 2015-20 ligger inden 
for grænsen på -½ pct. af BNP, jf. figur I.59.  
 

Lofter skal være 
afstemt med 
underskuds-
grænser og  
overholdes i 
budgetter og 
regnskaber 

Finans-
ministeriets  
skøn for 
strukturel saldo  

DØR’s skøn for 
strukturel saldo 
pba. budgetlovens 
metode 
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Figur I.59 Strukturel saldo, Finansministeriets metode 

Anm.: Figuren illustrerer den faktiske saldo med afsæt i DØR’s prog-
nose, Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo samt en 
beregning af strukturel saldo baseret på Finansministeriets be-
regningsmetode, dokumenteret i arbejdspapiret Finansministe-
riets metode til beregning af strukturel saldo fra 22. november 
2012 og Finansredegørelsen 2014, januar 2014.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Konvergensprogram 
2014 og egne beregninger. 

 
 
I forhold til Finansministeriets skøn for den strukturelle 
saldo vurderes her generelt en bedre strukturel saldo. Dette 
er tilfældet på både kort sigt og på det lidt længere sigte 
frem mod 2020. På kort sigt kan dette især henføres til en 
forskellig vurdering af strukturelle niveauer for output og 
beskæftigelse. Der ses en stigende forskel i de to skøn for 
den strukturelle saldo frem mod 2020. Dette kan bl.a. henfø-
res til en større stigning i den strukturelle beskæftigelse i 
nærværende vurdering. 
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Boks I.12 Strukturel saldo pba. Finansministeriets metode 

Finansministeriet beregner strukturel saldo, B*, ved at rense den faktiske saldo i 
pct. af BNP, B, for konjunktursituationen via et konjunkturgap, GAP, gange en 
budgetelasticitet, e. Konjunkturgappet er et vægtet gennemsnit af BVT-gap og 
beskæftigelsesgap. Herudover korrigeres for en række særlige poster, S, hvor der 
særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. Det drejer sig bl.a. om indtægter fra 
pensionsafkastskat, almindelig selskabsskat og Nordsøaktiviteterne. a) 

 
B*FM = BFM – eFM·GAPFM – (SFM – S*FM) 

 

På baggrund af denne metode er der foretaget en alternativ beregning af den 
strukturelle saldo, B*DØR, hvor DØR’s vurdering af den faktiske saldo, BDØR, og 
konjunktursituation, GAPDØR, lægges til grund for beregningen. Der antages 
samme budgetelasticitet som i Finansministeriets beregning og samme metode til 
beregning af de særlige poster. 

 
B*DØR = BDØR – eFM·GAPDØR – (SDØR – S*DØR) 

 
a) Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo, herunder beregning af konjunkturgap 
og strukturelt niveau for de særlige poster er dokumenteret i arbejdspapiret Finansministeriets me-
tode til beregning af strukturel saldo fra 22. november 2012, som kan findes på www.fm.dk og Fi-
nansredegørelse 2014, januar 2014.  

 
 
Der blev med budgetloven truffet beslutning om at indføre 
udgiftslofter for såvel staten som kommuner og regioner. 
Udgiftslofterne kan opdeles i fire driftslofter, hvor der gæl-
der et for stat, et for kommuner og to for regioner, samt et 
statsligt indkomstoverførselsloft, som primært omfatter 
statslige udgifter til ikke-ledighedsrelaterede overførsler. 
Indretningen af udgiftslofterne er nærmere beskrevet i 
Dansk Økonomi, efterår 2013. I juni 2013 blev lov om fast-
sættelse af udgiftslofter i 2014-17 vedtaget, således at der 
foreligger fem konkrete udgiftslofter for hvert af de nævnte 
fire år. Udgiftslofterne er sidenhen blevet justeret i forbin-
delse med finanslovforslaget for 2014 og indgåelsen af en 
finanslovsaftale for 2014.  
 

Indførelse af 
udgiftslofter  
fra 2014 
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Udgiftslofterne skal ifølge budgetloven fastlægges, så de er 
i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger. 
Udgiftslofterne er fastsat med afsæt i de forudsætninger, 
som lå til grund for Konvergensprogram 2013. Med Kon-
vergensprogrammet for 2013 skønnede regeringen et forløb 
i de offentlige finanser, der hvert år sikrede et maksimalt 
underskud på 0,5 pct. af BNP samt balance på den offent-
lige saldo i 2020.  
 
Med Konvergensprogram 2014 er forudsætninger og skøn 
for de offentlige indtægter og udgifter blevet ændret i for-
hold til Konvergensprogram 2013. En række indtægtsskøn 
er nedjusteret med regeringens seneste vurdering. Samtidig 
skønnes færre udgifter til ikke-ledighedsrelaterede ind-
komstoverførsler, hvorfor skønnet for den strukturelle saldo 
er omtrent uændret for 2015-17. 
 
I nærværende prognose skønnes generelt færre udgifter til 
ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler end i Konver-
gensprogram 2014, og de statslige overførselsudgifter vur-
deres at ligge 7-10 mia. kr. under loft i årene 2015-17. 
 
Som nærmere redegjort for i Offentlige Finanser 2014, der 
findes på De Økonomiske Råds hjemmeside, skønnes det 
med betydelig usikkerhed og med afsæt i nærværende prog-
nose, at hvis de statslige overførselsudgifter hæves til loft, 
vil det kunne forværre den strukturelle saldo med i omegnen 
af ¾ pct. af BNP og bringe saldoen i konflikt med budget-
lovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP, jf. tabel I.7. En 
beregning med afsæt i skøn for overførselsudgifterne i Kon-
vergensprogram 2014 peger på, at hvis overførselsudgifter-
ne hæves til loft, kan det ligeledes bringe skønnet for den 
strukturelle saldo i Konvergensprogram 2014 tæt på eller 
over underskudsgrænsen på ½ pct. af BNP.  
 
 

Udgiftslofter 
fastlagt pba. 
Konvergens-
program 2013 

Ændrede 
forudsætninger i 
Konvergens-
program 2014 

Overførsels-
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Ikke plads til at 
udnytte lofterne 
fuldt ud 
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Tabel I.7 Saldovirkning hvis udgifter hæves til loft 

Anm.: Tabellen viser et skøn for den strukturelle og faktiske saldo ved at hæve loftsbelagte statslige
overførselsudgifter til loft. Skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed. Den konkrete be-
regning er nærmere beskrevet i Offentlige Finanser 2014. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
På kort sigt vurderes den faktiske saldo ikke at forværres i 
samme grad som den strukturelle, såfremt udgifterne hæves 
til loft. Der er således ikke udsigt til, at underskudsgrænsen 
for den faktiske saldo på 3 pct. af BNP vil blive brudt, hvis 
udgifterne hæves til loft. I 2015 er underskuddet dog tæt på 
3 pct.-grænsen. Den begrænsede forværring af saldoen af-
spejler, at højere udgifter til overførsler giver anledning til 
en midlertidig vækstpåvirkning af økonomien, som fører til 
lavere ledighed og flere indtægter fra skatter og afgifter, 
som på kort sigt modgår de højere udgifter til overførsler. 
 
Der er stor usikkerhed forbundet med skønnet for den of-
fentlige saldo, herunder skønnet for udgifter til ikke-ledig-
hedsrelaterede indkomstoverførsler, som er under loft. Hi-
storisk har udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler 
været vanskelig at skønne over, og det er således forbundet 
med en vis risiko at loft-styre disse udgifter, jf. Dansk Øko-
nomi, efterår 2013. Det kan derfor ikke udelukkes, at udgif-
terne bliver højere end skønnet i denne prognose, og det kan 
således i sig selv være fornuftigt med en vis sikkerheds-
margen op til det statslige delloft for indkomstoverførsler. 

2015 2016 2017

Dansk Økonomi, forår 2014
Strukturel saldo -0,1 -0,1 0,1
Strukturel saldovirkning, udgifter hæves til loft -0,7 -0,7 -0,8
Strukturel saldo, udgifter hæves til loft -0,7 -0,7 -0,7

Faktisk saldo -2,8 -2,0 -1,1

Faktisk saldovirkning, udgifter hæves til loft -0,1 -0,3 -0,6

Faktisk saldo, udgifter hæves til loft -2,9 -2,3 -1,7

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

Mindre 
forværring af 
faktisk saldo  
på kort sigt  

Stor usikkerhed 
om skøn for 
indkomst-
overførsler 
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En opgørelse af de offentlige budgetter for 2014 viser, at de 
loftsbelagte udgifter holder sig indenfor det relevante loft 
for alle myndigheder og lofttyper, med undtagelse af det 
regionale driftsloft for sundhedsområdet. Der er dog tale om 
en lille overskridelse på 100 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af 
det samlede loft. Den regionale budgetlægning involverer 5 
regioner og planlægning af aktiviteter for omkring 100 mia. 
kr. Det vil naturligvis være forbundet med en vis usikker-
hed, og afvigelsens størrelsesorden skal ses i denne sam-
menhæng. 
 
Formandskabet for Det Økonomiske Råd har foretaget en 
overordnet vurdering af fem finanspolitiske målsætninger, 
jf. tabel I.8. Vurderingen tager afsæt i skøn og forudsætnin-
ger, som er forbundet med usikkerhed, og der skal derfor 
løbende følges op på alle målsætningerne. 
 
 

Planlagte udgifter 
holder sig under 
lofter i 2014 

Vurdering af 
finanspolitiske 
målsætninger er 
forbundet med 
usikkerhed 
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Tabel I.8 Vurdering af finanspolitiske målsætninger 

Målsætning  Vurdering 

Holdbarhed 
 

Aktuel finanspolitik vurderes at være grundlæggende 
holdbar, jf. kapitel II 

Mellemfristet udvikling  
i offentlig saldo 

  

Strukturel saldo 
Underskuddet på den strukturelle saldo i budget-
lovens betydning vurderes at være mindre end ½ pct. 
af BNP i alle år frem mod 2020. I 2020 forventes et 
overskud på ca. ¾ pct. af BNP 

 

 

Faktisk saldo  
Underskuddet på den faktiske saldo vurderes at være 
mindre end 3 pct. af BNP i alle årene 2014-20. I 2015 
skønnes underskuddet dog at være så tæt på 3 pct.-
grænsen, at der er risiko for overskridelse og behov 
for særlig opmærksomhed. Underskuddet forventes 
gradvist reduceret de efterfølgende år 

Udgiftslofter afstemt med  
finanspolitiske målsætninger 
  

Der vurderes ikke at være plads til at udnytte lofterne 
fuldt ud indenfor budgetlovens grænse for et struktu-
relt underskud på ½ pct. af BNP. Det er derfor vigtigt 
at have særlig opmærksomhed omkring dette 

Udgiftslofter overholdt 
i planlægningsfasen  

De budgetterede loftsbelagte udgifter vurderes at 
holde sig indenfor lofterne 

Udgiftslofter overholdt  
i regnskabet 

 
Kan først vurderes, når regnskabet for 2014 foreligger 
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I.7 Aktuel økonomisk politik 

Med budgetloven har formandskabet for Det Økonomiske 
Råd fra 2014 fået en ny rolle som “finanspolitisk vagthund”. 
Dette indebærer, at der skal udarbejdes en årlig vurdering af 
holdbarheden af de offentlige finanser og den mellemfriste-
de udvikling i den offentlige saldo, samt en vurdering af om 
de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske 
målsætninger for de offentlige finanser givet de vedtagne 
reformer mv. Desuden skal det vurderes, hvorvidt de ved-
tagne udgiftslofter overholdes i såvel budgetterne som i 
regnskaberne. En nærmere afrapportering foreligger i Of-
fentlige Finanser 2014, som findes på De Økonomiske Råds 
hjemmeside. 
 
Det er vigtigt, at alle beregninger og forudsætninger med 
relevans for udgiftslofternes niveau samt for beregningen af 
den strukturelle saldo er dokumenteret. Det er samtidig 
vigtigt, at dokumentationen er forståelig samt let og offent-
ligt tilgængelig. En særlig udfordring er sammenhængen 
mellem på den ene side udgifterne i de kommunale, regio-
nale og statslige budgetter og regnskaber, som lofterne ved-
rører, og på den anden side opgørelsen af de offentlige ud-
gifter efter nationalregnskabsmæssige principper, som be-
regningen af strukturel saldo er baseret på. 
 
I Dansk Økonomi, efterår 2013 blev der fremført en kritik 
af Finansministeriets dokumentation af bl.a. sammen-
hængen mellem udgiftslofterne og de offentlige udgifter. 
Finansministeriets dokumentation er løbende blevet forbed-
ret, men der er tale om et system under opbygning, og der 
bør arbejdes videre frem mod en samlet og dækkende doku-
mentation. 
 
En gennemgang af de planlagte udgifter for 2014 i de kom-
munale og regionale budgetter samt på finansloven for 
driftsudgifter og statslige indkomstoverførsler viser, at ud-
gifterne er budgetteret i overensstemmelse med de vedtagne 
lofter. For regionerne er der dog tale om en beskeden over-
skridelse, mens de statslige indkomstoverførsler omvendt 
ligger lavere end loftet i 2014. 
 

Ny rolle som 
“finanspolitisk 
vagthund” 

Dokumentation 
bør være nemt 
tilgængelig 

System under 
opbygning 

Planlagte udgifter 
ligger under 
lofterne i 2014 
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Regeringens mellemfristede mål om balance eller lille over-
skud på de offentlige finanser i 2020 er lige netop overholdt 
i henhold til Konvergensprogram 2014. I kapitlet er præsen-
teret en fremskrivning af dansk økonomi, og ifølge denne er 
der udsigt til et overskud på de offentlige finanser i 2020 på 
ca. ¾ pct. af BNP. Et eftersyn af finanspolitikken i et langt 
perspektiv viser desuden, at de offentlige finanser grund-
læggende er holdbare, jf. kapitel II. 
 
Finanspolitikken skal tilrettelægges, så det strukturelle un-
derskud ikke overstiger ½ pct. af BNP frem mod 2020. På 
baggrund af nærværende fremskrivning vurderes den struk-
turelle saldo beregnet efter Finansministeriets metode i alle 
årene 2014-20 at være over -½ pct. af BNP. I Konvergens-
program 2014 vurderes det strukturelle underskud ligeledes 
at være mindre end ½ pct. af BNP i årene 2015-20, men 0,6 
pct. i 2014. Opgørelse af den strukturelle saldo er forbundet 
med betydelig usikkerhed, og set i lyset heraf er der tale om 
en beskeden overskridelse i 2014. Ifølge budgetloven gæl-
der underskudsgrænsen desuden som udgangspunkt kun for 
det skønnede underskud i forbindelse med fremsættelse af 
finanslovsforslaget for det følgende år. At det strukturelle 
underskud i 2014 i Finansministeriets opgørelse nu viser sig 
at være lidt større end ½ pct., bør derfor ikke give anledning 
til en ændring af den planlagte finanspolitik. 
 
Udover holdbarhed og opnåelse af de mellemfristede mål 
skal de loftsomfattede offentlige udgifter ifølge budgetloven 
holde sig under de vedtagne udgiftslofter. Med afsæt i rege-
ringens skøn for væksten i det offentlige forbrug ligger 
driftsudgifterne tæt på loftet i 2014-17, mens udgifterne til 
statslige indkomstoverførsler skønnes at blive lavere end det 
statslige loft for indkomstoverførsler i 2014-17. I nær-
værende fremskrivning vurderes de forventede statslige 
udgifter til indkomstoverførsler således at ligge omkring 5 
mia. kr. under loftet i 2014, stigende til godt 10 mia. kr. 
under loftet i 2017. 
 
Hvis alle lofterne udnyttes fuldt ud i 2015-17, vil det inde-
bære en betydelig forværring af den strukturelle saldo. Be-
regninger præsenteret i afsnit I.6 og Offentlige Finanser 
2014 viser, at det strukturelle underskud i givet fald kan 

Udsigt til 
overskud i 2020 
og holdbarhed 

Strukturel saldo 
skønnes at 
overholde 
grænsen på  
-½ pct. af BNP 

Udgiftsskøn  
er lavere end 
udgiftsloftet  
i 2014-17 … 

… men der er 
ikke plads til at 
udnytte lofterne 
fuldt ud 
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blive lidt større end ½ pct. af BNP i 2015-17 og dermed 
komme i konflikt med budgetlovens underskudsgrænse. 
Beregningen understreger, at forskellen mellem de skønne-
de udgifter og de fastsatte lofter ikke kan opfattes som et 
finanspolitisk råderum. Det er derfor vigtigt løbende at føl-
ge udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler.  
 
Udgiftslofternes troværdighed og bidrag til disciplineringen 
af finanspolitikken afhænger af, at der er klare og veldefine-
rede grænser for udgifternes niveau. Det er derfor ikke hen-
sigtsmæssigt, hvis lofterne ikke kan udnyttes fuldt ud uden 
at komme i konflikt med budgetlovens mål for den struktu-
relle offentlige saldo. Når udgiftslofterne for 2018 skal fast-
sættes i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015, bør 
der være plads til at udnytte lofterne fuldt ud, uden at den 
strukturelle saldo derved kommer i konflikt med budget-
lovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP.  
 
De seneste år har de offentlige forbrugsudgifter været lavere 
end budgetteret. En mulig forklaring på dette kan være de 
indførte sanktionsordninger for overskridelser. Hvis de of-
fentlige udgifter skal have de tilsigtede, herunder konjunk-
turregulerende, effekter, er det vigtigt, ikke kun at sikre at 
udgifterne ikke bliver højere end planlagt, men også at de 
aftalte udgifter afholdes. Udviklingen de seneste år peger 
på, at der kan være et behov for større koordinering af de 
offentlige udgifter samtidig med, at den disciplinerende 
effekt af sanktionsordningerne skal fastholdes. 
 
De seneste år er finanspolitikken blevet strammet som kon-
sekvens af EU-henstillingen fra 2010, og det forventes, at 
Danmark vil komme ud af proceduren for uforholdsmæssigt 
store underskud i år. Stramningen blev foretaget i en perio-
de, hvor konjunktursituationen i sig selv ville have tilsagt en 
mere lempelig finanspolitik. I år ventes finanspolitikken at 
yde et positivt vækstbidrag på godt ¼ pct., hvilket vurderes 
at være passende i lyset af konjunktursituationen og stram-
ningen af finanspolitikken årene før. Lempelsen forudsætter 
dog, at de budgetterede udgifter til offentligt forbrug i 2014 
bliver realiseret.  
 

Fastlæggelse af 
lofter for 2018 
bør sikre, at de 
kan udnyttes 
fuldt ud 

Udgiftsskred 
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“underforbrug” 

Finanspolitisk 
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I 2015 vurderes finanspolitikken at være svagt vækstdæm-
pende, og frem mod 2020 forventes en underliggende for-
bedring af de offentlige finanser. En væsentlig del af den 
skønnede forbedring skyldes en forudsat lav vækst i det 
offentlige forbrug og fald i de offentlige investeringer. I 
nærværende prognose ventes trods opstramningen af finans-
politikken en vækst, der er klart højere end den skønnede 
strukturelle vækst, og det negative output gap skønnes at 
blive indsnævret fra omkring 4 pct. af BNP i 2013-14 til 
godt 3 pct. i 2015 og knap 2½ pct. af BNP i 2016. I lyset af 
den forventede normalisering af konjunktursituationen er 
det hensigtsmæssigt at foretage en gradvis stramning af 
finanspolitikken. 
 
Den ventede konjunktursituation og den planlagte finans-
politik peger på et offentligt underskud næste år tæt på Sta-
bilitets- og Vækstpagtens 3 pct.-grænse. Fremskrivningen 
bygger på en forudsætning om, at der realiseres en redukti-
on i de offentlige investeringer fra 2014 til 2015 på godt 3 
mia. kr., at provenuet fra pensionsafkastbeskatningen ikke 
lander langt under det strukturelle niveau, og at de lofts-
omfattede udgifter holder sig lavere end lofterne i 2015. 
Hvis forudsætningerne skrider, er der en risiko for overskri-
delse af 3 pct.-grænsen i 2015. 
 
Gennem det seneste års tid er der indtruffet en bedring af 
konjunkturudsigterne både i udlandet og i Danmark. De 
positive signaler er dog endnu ikke blevet omsat i stigninger 
i BNP eller privat forbrug, og det kan ikke helt udelukkes, 
at opsvinget endnu en gang udsættes. Omvendt er der et 
betydeligt opsparingsoverskud i husholdninger og virksom-
heder. Dette overskud kan blive udløst pludseligt, hvilket vil 
føre til stigende privat forbrug og højere investeringer, som 
igen vil kunne føre til en positiv spiral med væsentlig kraf-
tigere vækst end ventet. I afsnit I.2 præsenteres derfor alter-
native modelberegninger af både et mere negativt og et 
mere positivt scenarie for udviklingen i dansk økonomi de 
kommende år.  
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Hvis konjunktursituationen udvikler sig dårligere end for-
ventet, ville det være naturligt at overveje at udskyde de 
planlagte finanspolitiske opstramninger for at holde hånden 
under økonomien, men dette er reelt ikke en mulighed på 
grund af de underskudsgrænser, der følger af EU-regler og 
budgetlov. Hvis det omvendt viser sig, at væksten bliver 
kraftigere end ventet, vil det tale for et mindre behov for at 
lempe finanspolitikken i forhold til det planlagte. På denne 
baggrund vurderes det under hensyntagen til de væsentligste 
usikkerhedsfaktorer, at den planlagte, gradvise opstramning 
af finanspolitikken de kommende år er hensigtsmæssig. 
 
I begyndelsen af maj fremlagde regeringen et vækstudspil, 
Danmark helt ud af krisen, bl.a. inspireret af anbefalingerne 
i Produktivitetskommissionens rapporter. Udspillet indehol-
der en lang række forslag, der har til hensigt at forbedre 
effektiviteten i økonomien på længere sigt. Regeringen vur-
derer selv, at BNP vil blive løftet med 6 mia. kr. i 2020, 
hvor en væsentlig del skal komme fra effektivisering af 
forsyningssektoren. Øget brug af udlicitering og konkurren-
ceudsættelse som middel til at opnå effektiviseringsgevin-
ster, også i den offentlige sektor, er tidligere blevet foreslået 
af såvel Produktivitetskommissionen som De Økonomiske 
Råds formandskab. 
 
Det er vanskeligt at vurdere de reelle effekter af at gennem-
føre forslagene i udspillet, da flere af initiativerne har karak-
ter af hensigtserklæringer og fastsættelse af mål uden kon-
kret anvisning af midler, og en del af initiativerne dækker 
over udmøntning af allerede aftalte tiltag. Eksempelvis er 
omkring halvdelen af de forudsatte effektiviseringsgevinster 
fra forsyningssektoren allerede aftalt med Energiaftale 2012 
og Vækstplan DK, og hovedparten af de nye, yderligere 
effektiviseringer vil regeringen først fremlægge forslag om i 
2015. 
 
Et konkret forslag i udspillet er at nedsætte PSO-betalingen 
for dele af erhvervslivet. De Økonomiske Råds formand-
skab har tidligere anbefalet, at hele PSO-støtten omlægges 
fra en betaling via elregningen til eksempelvis opkrævning 
via indkomstskatten, jf. Økonomi og Miljø 2014. Det er 
generelt effektivitetsfremmende at erstatte en høj skat på en 
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snæver skattebase med en lav skat på en bred base. En lave-
re pris på el vil desuden tilskynde til en omlægning fra fos-
sile brændsler til el, hvilket vil reducere CO2-udledningen 
fra den ikke-kvoteomfattede del af økonomien. Nedsættelse 
af PSO-betalingen er derfor et positivt element i vækst-
planen, men det er ikke velbegrundet, at nedsættelsen kun 
foreslås for selektive dele af erhvervslivet, da dette skæv-
vrider ressourceallokeringen mellem virksomhederne. 
 
Regeringen har i foråret fremlagt et forslag til omstrukture-
ring af beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate 
ledige, som sigter mod, at de ledige hurtigst muligt kommer 
i ustøttet beskæftigelse. Forslaget bygger bl.a. på anbefalin-
gerne fra Carsten Koch-udvalget.  
 
Forslaget lægger op til, at aktiveringen skal være virksom-
hedsrettet, hvilket er fornuftigt, da evalueringer viser, at de 
virksomhedsrettede ordninger i den private sektor oftest har 
den største effekt. Et andet element i forslaget er, at ordnin-
gen med løntilskud til et midlertidigt job i den offentlige 
sektor foreslås strammet op. Dette er velbegrundet, da ord-
ningen i den nuværende udformning ikke har vist sig at 
forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i ustøttet 
beskæftigelse. Der lægges desuden op til et intensivt forløb 
med samtaler i løbet af det første halve års ledighed, hvilket 
er en god prioritering af den offentlige indsats vurderet ud 
fra den betydelige evidens af samtalernes betydning. Ana-
lyser har vist en god effekt af samtaler i jobcentrene, mens 
der ikke er foretaget analyser af, hvilken effekt samtaler hos 
a-kasserne har. Hvis man ønsker at forankre samtalerne i a-
kasserne frem for i de kommunale jobcentre, kunne det 
være hensigtsmæssigt med en indledende forsøgsordning, så 
effekterne kunne sammenlignes. 
 
Uddannelse fremstilles i forslaget som en forholdsvis sikker 
vej til beskæftigelse, men de fleste evalueringer af den nu-
værende uddannelsesindsats understøtter ikke denne vurde-
ring. Det er dog muligt, at et større fokus på beskæftigel-
sesmuligheder og en stærk motivation til at deltage i uddan-
nelse kan forbedre effekten af uddannelse for ledige. Et af 
tiltagene i forslaget er muligheden for uddannelsesopkvali-
ficering for ufaglærte på reduceret dagpengesats, hvilket 

Forslag 
vedrørende 
beskæftigelses-
indsatsen 

Virksomheds-
rettet aktivering 
og mindre brug 
af offentligt 
løntilskud 

Nye uddannelses-
tiltag går i den 
rigtige retning 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 114 

kan medvirke til, at det i højere grad er personer, som er 
motiveret for uddannelse, som vælger at benytte sig af til-
buddet. Endvidere målrettes den nuværende ret til seks 
ugers selvvalgt uddannelse, så ledige ufaglærte og faglærte 
fra starten af ledighedsperioden har ret til jobrettet uddan-
nelse af seks ugers varighed ud fra en bruttoliste af uddan-
nelser. Det er positivt, at forslaget er målrettet ledige med 
de korteste uddannelser, men samtidig er det vigtigt, at ud-
dannelserne leder frem til reelle jobmuligheder. Desuden 
fjernes refusionstilskuddet til vejledning og opkvalificering, 
hvilket er hensigtsmæssigt set i lyset af, at mange under-
søgelser peger på ringe effekt af disse ordninger. Uddannel-
sestiltagene i forslaget vurderes dermed generelt at gå i den 
rigtige retning. 
 
Disse tiltag til omlægninger i beskæftigelsesindsatsen fore-
slås suppleret med en omlægning af den statslige refusion, 
så den er ens på tværs af ydelser og aftager over tid. Dette er 
fornuftigt, da det modvirker kassetænkning, og forslaget 
svarer i øvrigt til en tidligere anbefaling fra formandskabet 
for De Økonomiske Råd, jf. Dansk Økonomi, efterår 2012. 
 
En betydelig del af boligfinansieringen i Danmark sker ved 
kortfristede rentetilpasningslån. Muligheden for pludseligt 
stigende renter, eksempelvis som følge af en valutakrise, 
udgør en risiko for finansiel og makroøkonomisk ustabilitet. 
I foråret blev der vedtaget en lov om betinget løbetids-
forlængelse af realkreditobligationer. Loven indebærer, at 
hvis renten på et- eller toårige rentetilpasningslån på en 
obligationsauktion stiger mere end fem pct.point indenfor et 
år, så annulleres auktionen, og løbetiden på obligationerne 
bliver forlænget. Renten bliver i så fald låst fast på renten 
ved en auktion et år tidligere tillagt fem pct.point. De tekni-
ske aspekter af den betingende løbetidsforlængelse er be-
skrevet i afsnit I.3. 
 
Den betingede løbetidsforlængelse bidrager til at mindske 
de mulige finansielle og makroøkonomiske problemer ved 
en pludselig, kraftig rentestigning. Dette er i sig selv en 
gevinst, og det vil øge fastkurspolitikkens troværdighed, 
netop fordi de samfundsøkonomiske omkostninger ved et 
eventuelt forsvar af kronen vil være mindre. Som konse-
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kvens af, at långiver bærer risikoen for en løbetids-
forlængelse, vil der ske en lille rentestigning på de korte 
realkreditobligationer. Denne rentestigning afspejler prisen 
for den øgede forsikring af låntageren og realkredit-
instituttet. Det vurderes samlet set, at aftalen om løbetids-
forlængelse er hensigtsmæssig. 
 
Selv med muligheden for løbetidsforlængelse af korte rente-
tilpasningslån er der risiko for betydelige negative effekter 
på samfundsøkonomien af en pludselig, stor rentestigning, 
som ikke er afstemt med den danske konjunktursituation. 
En kraftig stigning i renteudgiften for den enkelte boligejer 
kan føre til en opbremsning i efterspørgslen, der ikke blot 
rammer boligejere med rentetilpasningslån, men skader 
økonomien generelt. Samtidig øges risikoen for mislig-
holdelse af lånene, hvilket kan sætte realkreditinstitutterne 
under pres. Det bør derfor stadig overvejes, om lånegrænsen 
for korte rentetilpasningslån bør være lavere end for fast-
forrentede lån. 
 
I EU blev der i foråret opnået enighed om at oprette en 
bankunion. Deltagelse i bankunionen er obligatorisk for 
eurolandene, mens landene udenfor euroen kan vælge, om 
de vil deltage. Bankunionen består af et fælles finanstilsyn 
under ledelse af ECB og en fælles afviklingsmekanisme, der 
skal håndtere store nødlidende banker. Afviklingsmekanis-
men kommer til at råde over en afviklingsfond, der finansie-
res af bidrag fra finanssektoren. Bankunionen er nærmere 
beskrevet i afsnit I.3. 
 
Fra et dansk synspunkt vil der være flere mulige fordele ved 
tilslutning til bankunionen. For det første vil dansk med-
lemsskab indebære, at de større danske kreditinstitutter un-
derlægges overvågning af det fælles europæiske finans-
tilsyn, hvilket kan bidrage til at øge den allerede høje tillid 
til de danske banker. Endvidere vil dansk deltagelse i bank-
unionen give Danmark mulighed for at påvirke den fælles 
tilsyns- og afviklingspraksis. Endelig er der i Danmark sy-
stemiske institutter af så store størrelser, at de reelt vil være 
vanskelige for den danske stat at håndtere alene, hvis de 
blev alvorligt nødlidende. Ved deltagelse i bankunionen 

Mulighed for 
løbetids-
forlængelse er 
måske ikke 
tilstrækkeligt 

Europæisk 
bankunion med 
fælles finanstilsyn 
og afviklings-
mekanisme 

Mulige danske 
fordele ved 
deltagelse … 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 116 

ville den fælles afviklingsfond om nødvendigt kunne yde 
bidrag til håndteringen. 
 
Omvendt er der forhold, navnlig i form af uklarheder om 
den endelige udformning af bankunionens elementer, som 
taler imod en dansk tilslutning på nuværende tidspunkt. Den 
fælles afviklingsinstans, som skal koordinere håndteringen 
af nødlidende institutter, involverer mange parter og fore-
kommer administrativt tung. Da der kan opstå interesse-
konflikter mellem landene, når politiske organer involveres 
i processen, havde det været at foretrække, at det var en 
enkelt, uafhængig instans, som stod for hele afviklings-
processen. Det er uvist, om den fælles afviklingsmekanisme 
i praksis vil være i stand til at håndtere et nødlidende institut 
med samme behændighed, som den danske afviklings-
myndighed, Finansiel Stabilitet, har vist sig i stand til.  
 
Endvidere har den aftalte afviklingsfond en beskeden kapa-
citet. Hvis et større dansk kreditinstitut blev alvorligt nød-
lidende, er det ikke givet, at afviklingsfonden ville bidrage 
med midler, der sikrer en væsentligt mere hensigtsmæssig 
afvikling, end Danmark ville kunne gennemføre på egen 
hånd. Det er aftalt, at der skal oprettes en fælles finansiel 
bagstopper for afviklingsfonden, som skal sikre ligebehand-
ling af eurolande, som har adgang til ESM, og deltagende 
ikke-eurolande, der ikke har adgang til ESM. Der foreligger 
på nuværende tidspunkt ikke en endelig aftale, og det er 
derfor uklart, hvad dette mere præcist vil indebære. 
 
Bidragene til afviklingsfonden vil blive fastsat efter en risi-
kobaseret tilgang. ECB er i færd med at foretage en under-
søgelse af soliditeten i deltagerlandenes banksektorer med 
henblik på at sikre, at eventuelle problemer i usunde insti-
tutter bliver håndteret, inden det fælles tilsyn og den fælles 
afviklingsmekanisme træder i kraft. Da der endnu ikke fore-
ligger en fordelingsnøgle for de enkelte institutters bidrag til 
afviklingsfonden, er der dog også på dette område en vis 
usikkerhed om præmissen for dansk deltagelse. 
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Grundlæggende giver en bankunion på EU-niveau god me-
ning. Der er tale om grænseoverskridende finansielle aktivi-
teter, og de potentielle samfundsøkonomiske tab ved omfat-
tende bankkriser antager en størrelse, der gør risikodeling 
på tværs af lande yderst relevant. Der er imidlertid nogle 
væsentlige, uafklarede forhold, herunder ikke mindst præ-
misserne for deltagelse af ikke-eurolande og den endelige 
udformning af bidrag til afviklingsfonden. På den baggrund 
anbefales det, at Danmark afventer bankunionens udform-
ning, inden der tages endeligt stilling til dansk deltagelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmark bør 
vente med 
beslutning om 
deltagelse i 
bankunionen 



Konjunkurvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, forår 2014 

 118 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


