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Resume 
 
Resumeet er inddelt i følgende hovedafsnit: 
 
- Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I 
- Indkomstfordeling, kapitel II 
 
Konjunkturvurdering 
 
Konjunkturudsigterne for dansk økonomi er blevet kraftigt 
forværret igennem det seneste halve år. Usikkerheden 
omkring udviklingen i statsfinanserne i flere europæiske 
lande og til dels USA har ført til store aktiekursfald, stigen-
de risikopræmier på en række finansielle markeder og fald i 
erhvervs- og forbrugertillid. Derfor er såvel de globale som 
de danske vækstudsigter nedjusteret. I Danmark har udvik-
lingen i det private forbrug været stagnerende siden starten 
af 2010, og de private investeringer er fortsat på et lavt 
niveau. Samtidig er det danske boligmarked trods historisk 
lave renter præget af stilstand. 
 
Forventningerne til væksten i Danmark er samlet set over 
perioden 2011-13 nedjusteret med 2 pct.point i forhold til 
skønnet i foråret, jf. Dansk Økonomi, forår 2011. Konkret 
skønnes BNP i perioden 2011-13 at vokse med ca. 1¼ pct. 
hvert år. En vækst i denne størrelsesorden er nogenlunde på 
niveau med den underliggende strukturelle vækst, hvilket 
betyder, at der ikke er udsigt til, at forskellen mellem fak-
tisk/forventet og strukturelt BNP (det såkaldte output gap) 
reduceres i de kommende år. Output gap skønnes dermed at 
forblive nogenlunde uændret på et niveau omkring -3¾ pct. 
De forværrede vækstudsigter på kort sigt indebærer, at der 
ikke er udsigt til et egentligt opsving de nærmeste år, og at 
der vil gå endnu længere tid, før vi kan forvente en normali-
sering af konjunkturerne, jf. figur A. 
 
 
 
 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 10. oktober 2011. 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Figur A  Output gap i nuværende prognose og i  
 forårsprognosen 
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Anm.: Søjlerne viser for nærværende prognose det forventede output 
gap baseret på VK-regeringens finanslovsudspil og ekskl. 
effekterne af, at arbejdsudbuddet i medfør af tilbagetrækningsaf-
talen øges fra 2014. Dermed er forudsætninger omkring finanspo-
litikken stort set identisk med forårsprognosen, og forskellen til 
forårsprognosen kan opfattes som udtryk for den ændrede
vurdering af konjunktursituationen.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011 og egne beregninger. 

 
 
Den mere negative vurdering af konjunktursituationen 
dækker delvis over, at udviklingen i første halvår 2011 på 
nogle punkter har overrasket negativt. Især har udviklingen 
i det private forbrug været svagere end ventet, og forbruget 
ventes nu at udvise et direkte fald i 2011. Faldet bringer 
forbrugskvoten ned på et historisk lavt niveau, og det for-
ventes derfor, at det private forbrug vil kunne vokse lidt 
hurtigere end BNP i de kommende år. Også investeringerne 
er faldet, og investeringskvoten ligger ligesom forbrugs-
kvoten lavt. Det lave forbrugs- og investeringsniveau har 
ført til, at den finansielle opsparing i den private sektor er 
steget. Den stigende opsparing bidrager til konsolidering i 
husholdninger og selskaber, hvilket giver baggrund for en 
vis fremgang i forbrug og investeringer i de kommende år.  
 
Boligmarkedet er fortsat præget af stagnation med lange 
liggetider for boliger udbudt til salg, et stigende antal 

Lavt niveau for 
såvel forbrug som 
investeringer  

Stagnation på 
boligmarkedet 
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tvangsauktioner og et lavt antal handler. Boligpriserne er 
trods den lave rente begyndt at falde igen. I år ventes et fald 
i de reale boligpriser på omkring 5 pct., og også i 2012 og 
2013 ventes boligpriserne at udvikle sig svagere end inflati-
onen. Samlet skønnes de reale boligpriser frem til 2013 at 
falde med omkring 10 pct. Et fald i den størrelsesorden vil 
indebære, at de reale boligpriser samlet vil være faldet med 
mere end 25 pct. i forhold til umiddelbart før krisen. Dette 
fald svarer i store træk til, hvor meget boligpriserne skønnes 
at have været overvurderet under højkonjunkturen, der ledte 
op til krisen. 
 
Også på arbejdsmarkedet er der udsigt til stagnation. Det 
skønnes med en vis usikkerhed, at beskæftigelsen aktuelt 
ligger omkring 60.000 personer under det niveau, der kan 
forventes i en normal konjunktursituation. Den svage vækst 
i de kommende år forventes at bidrage til en lille udvidelse 
af denne forskel, og ledigheden ventes at stige fra ca. 
110.000 personer i 2011 til knap 130.000 personer i 2013. 
 
Udsigten til svag vækst i Danmark er ikke mindst begrundet 
i de forværrede vækstudsigter i udlandet. Det kan endda 
ikke udelukkes, at situationen kan udvikle sig endnu mere 
negativt. De finansielle markeder er præget af markant 
øgede risikopræmier, som blandt andet – men næppe ude-
lukkende – afspejler de statsfinansielle kriser, der især har 
ramt flere lande i Sydeuropa. De direkte effekter på ver-
densøkonomien af en statsbankerot i f.eks. Grækenland vil 
være begrænsede, men der er risiko for, at en statsbankerot i 
ét land kan udvikle sig og bringe flere stater og mange 
banker i problemer. Hvis situationen udvikler sig meget 
negativt, vil det – i modsætning til 2008-09 – ikke være 
muligt at klare situationen ved at lempe pengepolitikken 
yderligere eller ved at lempe finanspolitikken. 
 
For at undgå et sådan meget negativt scenarie i at folde sig 
ud er det ikke utænkeligt, at det kan blive nødvendigt for en 
række lande at stramme finanspolitikken ud over de stram-
ninger, der allerede er planlagt. Dette vil kunne føre til en 
markant nedgang i den globale vækst, som uundgåeligt vil 
påvirke Danmark, også selv om der ikke opstår mistillid til 
den danske finanspolitik. Hvis væksten i udlandet reduceres 

Udsigt til stigende 
ledighed og stort 
set uændret 
beskæftigelse 

Den internationale 
gældskrise kan 
udvikle sig 

Negativ udvikling i 
udlandet kan 
reducere 
beskæftigelsen i 
Danmark med 
100.000 personer 
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Resume. Dansk Økonomi, efterår 2011 

yderligere, så BNP i udlandet samlet over perioden 2011-13 
reduceres med 3 pct. i forhold til det forventede, viser en 
modelberegning, at den danske beskæftigelse vil kunne 
falde med op imod 100.000 personer i forhold til det forven-
tede, og at den offentlige saldo vil blive forværret markant. I 
en sådan situation vil det i praksis ikke være muligt at 
lempe finanspolitikken for at begrænse de realøkonomiske 
konsekvenser. 
 
Den nye S-R-SF-regering lægger op til at lempe finanspoli-
tikken. VK-regeringens udspil til finanslov lagde op til en 
neutral finanspolitik i 2012, mens det nye regeringsgrundlag 
lægger op til, at der fremrykkes offentlige investeringer for 
10 mia. kr., og at de offentlige udgifter derudover øges med 
5 mia. kr. finansieret af en tilsvarende stigning i skatterne.  
 
En lempelse i denne størrelsesorden vurderes at øge BNP-
væksten i 2012 med omkring ½ pct.point og føre til en 
beskæftigelse, der vil være knap 10.000 personer højere i 
2012 og 2013. En mere ekspansiv finanspolitik vil dermed 
kunne begrænse, men ikke forhindre stigningen i ledighe-
den. Prisen for den lidt højere aktivitet på kort sigt vil dels 
være en lidt højere ledighed på mellemlang sigt, dels et 
større offentligt underskud i 2012. Under forudsætning af, at 
lempelsen er midlertidig og fuldt finansieret, vil det ikke 
påvirke udviklingen i de offentlige finanser på længere sigt, 
men den vil heller ikke ændre nævneværdigt på billedet af 
en meget langtrukken normalisering af konjunkturerne. 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013
BNP-vækst (pct.) -5,2 1,7 1,3 1,1 1,3
Offentlig saldo (mia. kr.) -47 -48 -72 -84 -52
Betalingsbalance (mia. kr.) 59 90 94 75 67
Ledighed (1.000 pers.) 98 114 110 122 128
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) -85 -60 -10 -6 -4
Stigning i lønomkostninger (pct.) 2,9 2,6 2,0 2,1 2,3
Inflation (pct.) 1,3 2,5 2,8 1,7 1,8
Anm.: Inflationen er opgjort som væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Ny regering, 
ny finanspolitik 
 
 
 
 
 
S-R-SF-lempelse 
kan øge 
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knap 10.000 
personer... 
 
 
 
... men ændrer ikke 
nævneværdigt på 
konjunkturbilledet 
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Udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke 
de seneste år 
 
Den økonomiske krise har sænket beskæftigelsen, uden at 
der har været en tilsvarende stigning i den registrerede 
ledighed, og der har derfor tilsyneladende været et betyde-
ligt fald i arbejdsstyrken i perioden. Således faldt beskæfti-
gelsen ifølge nationalregnskabet med 154.000 personer fra 
4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. En del af dette registrere-
de beskæftigelsesfald kan imidlertid henføres til en redukti-
on i antallet af bijob, en nedgang i antallet af grænsearbej-
dere og et beskæftigelsesfald for personer under 15 år. Til-
sammen svarer dette til et fald på omkring 34.000 personer.  
 
Det resterende beskæftigelsesfald på knap 120.000 er sam-
mensat af en stigning i den registrerede nettoledighed på 
55.000 personer og et fald i arbejdsstyrken på 64.000 perso-
ner. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder er stort 
set uændret i perioden og bidrager således ikke til at forkla-
re faldet i arbejdsstyrken. 
 
Derfor indebærer faldet i arbejdsstyrken, at der er blevet 
flere personer i den erhvervsaktive alder, som ikke er ledige 
eller beskæftigede. Der blev således flere aktiverede, flere 
uddannelsessøgende, flere ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere og også flere selvforsørgede uden 
for arbejdsstyrken, dvs. personer som hverken er beskæfti-
gede eller modtager overførselsindkomst. Der kan være 
særlig grund til at have opmærksomhed på stigningen i 
gruppen af selvforsørgede. Gruppen omfatter blandt andet 
personer, som mister retten til dagpenge, og som ikke kan 
modtage kontanthjælp. Stigningen i antallet af selvforsørge-
de i perioden fra 2007 til 2010 er imidlertid begrænset og 
udgør omkring 11.000 personer. Også stigningen i antallet 
af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
tiltrækker sig opmærksomhed. Visitationen til denne gruppe 
bør være relativt uafhængig af konjunktursituationen, og 
stigningen i antallet i gruppen kan pege på, at der er perso-
ner, der er fejlplacerede i arbejdsmarkedssystemet. 
 

Stort fald i 
beskæftigelsen 

Arbejdsstyrken er 
også faldet meget 

Stigning i flere 
grupper uden for 
arbejdsstyrken 
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Langtidsledigheden er de senere år steget fra et meget lavt 
niveau til omkring 55.000 personer. Dette er dog stadig 20-
30.000 personer under niveauet i 2000-05. En langvarig 
stigning i ledighedsniveauet kan imidlertid forøge risikoen 
for stigende langtidsledighed og som følge heraf, er der 
behov for fortsat at have opmærksomhed på udviklingen. 
 
Danmarks Statistik offentliggør to ledighedsstatistikker: 
Den registerbaserede ledighedsstatistik og AKU-ledigheden 
(baseret på den såkaldte Arbejdskraftundersøgelse). Sidst-
nævnte ledighedsbegreb er de senere år steget væsentligt 
mere end den registerbaserede nettoledighed. AKU-ledig-
heden indeholder personer, der er aktivt jobsøgende, uanset 
om de er uden for arbejdsstyrken efter den sædvanlige 
definition. Den ekstra stigning i AKU-ledigheden skyldes 
især, at de nettoledige i højere grad lever op til kriterierne 
for at være AKU-ledig, herunder at de er aktivt jobsøgende 
og fuldtidsledige. I 2007 var det således kun knap 50 pct. af 
de nettoledige, der også var AKU-ledige. Denne andel var 
steget til godt 70 pct. i 2010. 
 
Skærpede regler og administration i arbejdsmarkedspolitik-
ken stiller i højere grad krav om, at den enkelte ledige 
dokumenterer sin rådighed for arbejdsmarkedet. Disse krav 
fører i sig selv til, at de nettoledige i højere grad end tidlige-
re også opfylder kriterierne for at være AKU-ledige. Stig-
ningen i forskellen mellem antallet af AKU-ledige og 
antallet af nettoledige er derimod ikke et udtryk for en 
ekstraordinær stor stigning i antallet af AKU-ledige, som er 
uddannelsessøgende, pensionister samt personer, der ikke 
modtager andre offentlige ydelser. Faktisk er antallet af 
personer i disse grupper procentuelt steget mindre end den 
samlede AKU-ledighed.  

Kun begrænset 
stigning i 
langtidsledigheden 

Hovedparten af de 
nettoledige er nu 
også AKU-ledige 

Effekt af 
strammere arbejds-
markedspolitik 
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Aktuel økonomisk politik 
 
Konjunktursituationen taler umiddelbart for en lempelse af 
finanspolitikken. Muligheden for at gennemføre finanspoli-
tiske lempelser er imidlertid begrænset. Begrænsningen 
består ikke bare i udsigten til et stort underskud på de of-
fentlige finanser i de nærmest kommende år, men også i en 
række andre forhold. Det er en afgørende forudsætning for 
at bruge finanspolitikken aktivt til at stabilisere konjunktu-
rerne, at det sker inden for rammerne af en holdbar og 
troværdig økonomisk politik på mellemlang og lang sigt. En 
troværdig økonomisk politik kræver blandt andet, at der er 
en effektiv styring af de offentlige udgifter. Kravet om 
troværdighed og holdbarhed indebærer, at der er behov for 
en mærkbar konsolidering af de offentlige finanser i de 
kommende år, jf. også Dansk Økonomi, forår 2011.  
 
Den kortsigtede finanspolitik bør også tilrettelægges under 
hensyntagen til EU-henstillingen om at forbedre den struk-
turelle saldo fra 2010 til 2013 med 1½ pct. af BNP. EU-
henstillingen kan i en rent konjunkturmæssig sammenhæng 
måske ses som værende uhensigtsmæssigt timet, men 
overholdelse vil bidrage positivt til troværdigheden af den 
danske finanspolitik. Det må derfor tilrådes, at dansk finans-
politik tilrettelægges med henblik på, at EU-henstillingen 
overholdes, og det er positivt, at denne målsætning opstilles 
direkte i regeringsgrundlaget. Under den forudsætning, at 
finanspolitikken skal overholde EU-henstillingen om en 
given forbedring af saldoen frem til 2013, vil en større 
lempelse i 2012 kræve en tilsvarende større stramning i 
2013. Dette lægger i praksis en grænse for, hvor ekspansiv 
finanspolitikken bør være i 2012.  
 
En finanspolitisk lempelse i 2012 vil indebære, at Danmark 
skiller sig ud fra de fleste andre europæiske lande, hvor 
finanspolitikken strammes for at begrænse de store under-
skud og forhindre en for hurtig gældsopbygning. Den for-
øgede fokus på udviklingen i statsfinanserne i Europa og 
USA gør, at dansk enegang kan være problematisk, men det 
vurderes dog ikke sandsynligt, at en finanspolitisk lempelse 
af den størrelse, der lægges op til af S-R-SF-regeringen, i 
sig selv vil føre til øget mistro til den danske finanspolitik. 

Både kort- og 
langsigtede 
begrænsninger i 
tilrettelæggelsen af 
finanspolitikken 

EU-henstilling bør 
overholdes … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… men det kræver 
stramning senest i 
2013 

S-R-SF-lempelse 
i 2012 fører 
næppe til mistillid 
til dansk 
finanspolitik 
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En forudsætning herfor er dog, at lempelsen er midlertidig 
og også opfattes som værende midlertidig. For at bidrage til 
at øge sandsynligheden for dette, bør der gennemføres en 
effektivisering af styringsmidlerne i finanspolitikken.  
 
Vurderingen, af hvor lempelig finanspolitikken i 2012 bør 
være, må også baseres på den aktuelle og forventede kon-
junktursituation. Konkret vurderes beskæftigelsen i 2011 at 
være omkring 60.000 personer under det skønnede struktu-
relle niveau, og der er ikke udsigt til, at denne forskel redu-
ceres i 2012 eller 2013. Da konjunktursituationen må for-
ventes at være svækket også i de kommende år, er det et 
åbent spørgsmål, om der er et særligt behov for at lempe i 
2012. Under alle omstændigheder er det væsentligt at er-
kende, at det under ingen omstændigheder er muligt at 
friholde Danmark for de negative konsekvenser af de meget 
dårlige internationale konjunkturer.  
 
Tilbagetrækningsaftalen indebærer, at arbejdsstyrken øges 
ekstraordinært fra 2014. Hvis efterspørgslen ikke øges 
tilsvarende, vil det midlertidigt kunne øge ledigheden. En 
sådan stigning i ledigheden vil kunne begrunde et ønske om 
at lempe finanspolitikken i de år, hvor arbejdsstyrken øges. 
En forudsætning for finanspolitiske lempelser er imidlertid, 
at den underliggende udvikling på de offentlige finanser er i 
overensstemmelse med kravet om en troværdig og holdbar 
udvikling. Det er således ikke muligt både at lempe på kort 
sigt – 2012 og 2013 – og igen i årene fra 2014. Gentagne 
lempelser vil bringe både det faktiske og det strukturelle 
underskud op på niveauer, der er uforenelige med en stabili-
tetsorienteret og troværdig finanspolitik. Denne problemstil-
ling trækker i retning af, at en del af det finanspolitiske 
krudt bør gemmes til de år, hvor den strukturelle arbejds-
styrke stiger. 
 
Eskalerer gældskrisen i Europa, forværres konjunktursitua-
tionen yderligere. Dette kan føre til et stort fald i beskæfti-
gelsen og en stigning i ledigheden, hvilket vil belaste de 
offentlige finanser, der i forvejen er under pres. Et markant 
konjunkturtilbageslag vil få konsekvenser for de finansielle 
markeder, og der kan opstå behov for statslige midler til at 
rekapitalisere bankerne, hvilket vil belaste de offentlige 

Udsigt til langsom 
normalisering af 
konjunktur maner 
til forsigtighed 
 

Måske mere brug 
for lempelse når 
efterlønsperiode 
forkortes i 2014 
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konjunkturerne 
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finanser yderligere. I en sådan situation vil underskuddet 
kunne blive så stort, at yderligere finanspolitiske lempelser 
vil blive umulige. Det kan end ikke udelukkes, at det kan 
blive nødvendigt at gennemføre egentlige stramninger af 
finanspolitikken, selvom konjunktursituationen ville tilsige 
det modsatte. 
 
Samlet set vurderes det, at en lempelse af finanspolitikken, 
svarende til det, der kan forventes på baggrund af rege-
ringsgrundlaget for den nye S-R-SF-regering, kan forsvares. 
Dette skyldes, at lempelsen som udgangspunkt må vurderes 
at være midlertidig og fuldt finansieret. Lempelsen består af 
tre elementer: 1) Tilbagebetaling af efterlønsbidrag, 2) øge-
de offentlige udgifter for 5 mia. kr. finansieret ved højere 
skatter og 3) fremrykning af offentlige investeringer for 10 
mia. Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er et led i tilbage-
trækningsaftalen, der indebærer en mærkbar forbedring af 
de offentlige finanser på lidt længere sigt og er som sådan 
(mere end) finansieret. Den planlagte stigning i de offentli-
ge udgifter på 5 mia. kr. er finansieret af højere skatter. 
Endelig indebærer en ren fremrykning af de offentlige 
investeringer, at de højere investeringer i 2012 er finansieret 
ved lavere investeringer i de følgende år. Det er imidlertid 
afgørende, at der efterfølgende rent faktisk sker en redukti-
on af investeringsniveauet i forhold til det, der ellers er 
planlagt. 
 
En troværdig fremrykning af offentlige investeringer kræver 
et veldefineret udgangspunkt. Et sådant udgangspunkt bør 
bestå af en tværgående, flerårig og dækkende investerings-
plan, som eksplicit angiver finansieringen af investeringer, 
der ligger ud over et givet referenceniveau. En sådan plan 
vil gøre det muligt at afgøre, om investeringerne ligger over 
eller under det hidtil planlagte. Det anbefales derfor, at der 
som led i en forbedret styring af de offentlige finanser 
udarbejdes en sådan investeringsplan, og at den indarbejdes 
i den kommende 2020-plan. 
 

Lempelse i 2012 i 
orden … 
 
 
 
 
 
… men kun fordi 
den er midlertidig 
og finansieret 

Investeringsplan 
kan skabe 
troværdighed om 
fremrykning af 
investeringer 
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En holdbar og troværdig finanspolitik må bygge på, at der 
er kontrol med de offentlige udgifter. Erfaringerne har vist, 
at de nuværende systemer til at styre udgifterne ikke er 
tilstrækkelige. Overskridelser i forhold til det planlagte 
udgiftsniveau har været reglen snarere end undtagelsen. Den 
gennemsnitlige mervækst i det reale offentlige forbrug har 
været på knap 1 pct. i de seneste 10 år. Det offentlige for-
brug udgør omkring en fjerdedel af BNP, hvilket betyder, at 
blot 4 års overskridelser med 1 pct. svarer til en permanent 
forøgelse af de offentlige underskud på 1 pct. af BNP. Til 
sammenligning udgør den skønnede positive, permanente 
effekt af tilbagetrækningsaftalen under ½ pct. af BNP. Dette 
illustrerer, hvor vigtigt det er at have styr på de offentlige 
udgifter. Formandskabet har flere gange anbefalet, at der 
indføres flerårige udgiftslofter, f.eks. efter svensk forbillede. 
Udgiftslofterne bør fastsættes i nominelle termer, og der bør 
være klare og individuelle sanktioner, hvis udgiftslofterne 
ikke overholdes. Det er også essentielt, at der indbygges 
hukommelse i systemet, sådan at en eventuel overskridelse i 
regnskabet for et givet år modsvares af korrektioner det 
eller de følgende år.  
 
Regeringen lægger op til, at der gennem skattereform, 
strukturreformer og trepartsdrøftelser skal skaffes en per-
manent stigning i det strukturelle arbejdsudbud på i alt 
55.000 personer. Denne stigning ligger ud over den forven-
tede effekt af dagpengereform og tilbagetrækningsaftale, 
sådan at der samlet antages en stigning i den strukturelle 
arbejdsstyrke på 135.000 personer frem imod 2020. Rege-
ringen lægger op til, at stigningen på 55.000 personer sam-
men med øgede skatter og afgifter skal finansiere de øgede 
udgifter til velfærd, uddannelse mv. Formandskabet har 
flere gange peget på, at krav om stigninger i arbejdsstyrken 
bør understøttes af konkrete anvisninger på reformer og 
initiativer, der kan skabe de planlagte stigninger. Rege-
ringsgrundlaget indeholder ikke i sig selv sådanne klare 
anvisninger. Til gengæld præciseres det, at den kommende 
2020-plan skal bygge på et princip om, at højere udgifter 
ikke kan gennemføres før, der er vedtaget konkrete reformer 
eller skattestigninger, som finansierer udgiftsløftet. Dette 
princip er i overensstemmelse med formandskabets anbefa-
linger.  

Behov for styr på 
de offentlige 
udgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flerårige 
udgiftslofter 
med individuelle 
sanktioner 
anbefales 

Øgede udgifter bør 
først afholdes efter, 
at finansieringen er 
vedtaget 
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Regeringen planlægger at gennemføre en social afbalanceret 
og fuldt finansieret skattereform, der sænker skatten på 
arbejde og øger arbejdsudbuddet. Set i lyset af den nye 
regerings ambitiøse udmeldinger på miljø-, klima- og 
energiområdet er det sandsynligt, at højere grønne afgifter 
vil indgå i finansieringen af de lavere skatter på arbejde. Det 
er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afgifter 
isoleret set trækker i retning af at reducere arbejdsudbuddet.  
 
Ud fra mange betragtninger vil det derfor være naturligt at 
inddrage boligbeskatningen i en skattereform. Fastlåsningen 
af ejendomsværdiskatten siden 2001 har reduceret den 
effektive beskatning af ejerboliger og dermed øget den 
allerede eksisterende favorisering af investeringer i ejerbo-
liger. Den nominelle fastlåsning af ejendomsværdiskatten 
har reduceret den effektive ejendomsværdiskattesats og 
udgør dermed en belastning af de i forvejen pressede offent-
lige finanser. Fastlåsningen har bidraget til de store udsving 
i boligpriserne, der er set de seneste 10 år, og de stigende 
huspriser er samtidig den væsentligste forklaring på den 
stigende økonomiske ulighed fra 2000 til 2008, jf. også 
kapitlet om indkomstfordeling. 
 
En ophævelse af nominalprincippet for ejendomsværdiskat-
ten vil mindske den nuværende favorisering af investeringer 
i ejerboliger og indebære en langsigtet forbedring af de 
offentlige finanser, der eksempelvis kan muliggøre en 
reduktion af skatten på arbejdsindkomst. En tilbagevenden 
til de regler, der gjaldt før 2001, vil samtidig genskabe en 
vigtig automatisk stabilisator, der dæmper konjunktursving. 
En højere ejendomsværdiskat, der beregnes på baggrund af 
de aktuelle huspriser, vil endvidere bidrage til at reducere 
den del af uligheden, der skyldes udviklingen i huspriserne.  
 
En konkret model for at ophæve nominalprincippet kunne 
være at lade ejendomsværdiskatten allerede fra 2012 eller 
2013 udgøre 1 procent af den aktuelle ejendomsværdi, 
svarende til reglerne, der var gældende frem til 2001. Dette 
vil umiddelbart indebære en omtrentlig fordobling af skat-
tebetalingen for boligejerne. For at modvirke de umiddelba-
re konsekvenser af dette, kan der indføres en skatterabat, 
som for hver enkelt ejerbolig beregnes som forskellen 

Højere grønne 
afgifter kan 
bidrage med 
finansiering, 
men sænker 
arbejdsudbuddet 

Højere 
ejendomsværdiskat 
bør indgå i en 
skattereform 

Ophævelse af 
nominalprincippet 
har flere gunstige 
effekter 

En simpel model 
med mange fordele 



 

 12 

Resume. Dansk Økonomi, efterår 2011 

mellem ejendomsværdiskatten beregnet på basis af 1 pro-
cent af den aktuelle vurdering og den ejendomsværdiskat, 
der skulle betales, hvis nominalprincippet havde været 
fastholdt. Denne skatterabat kan fastholdes i en periode og 
derefter aftrappes over en årrække. Forslaget vil have den 
store fordel, at ejendomsværdiskattesatsen “på marginalen” 
kan hæves til 1 procent med det samme. Dette vil betyde, at 
en fremtidig stigning i boligpriserne vil indebære en stig-
ning i skattebetalingerne svarende til skattesatsen på 1 
procent, mens et fortsat fald i boligpriserne, som der er 
udsigt til i de kommende år, vil føre til et tilsvarende fald i 
skattebetalingerne. Modellen vil sikre, at ejendomsværdi-
skatten bidrager til en mere stabil konjunkturudvikling, og 
at de offentlige finanser forbedres markant på længere sigt. 
 
Den nye regering har annonceret, at udgangspunktet for den 
økonomiske politik er VK-regeringens politik, herunder 
tilbagetrækningsaftalen, som blev indgået i foråret. Tilbage-
trækningsaftalen indeholder en fremrykning af velfærds-
aftalens forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen 
samt en afkortelse af efterlønsperioden til tre år. De højere 
tilbagetrækningsaldre kan opfattes som en hensigtsmæssig 
reaktion på den stigning i levealderen, som allerede er 
indtruffet og forventes fremover. Tilbagetrækningsaftalen 
indeholder også en såkaldt seniorførtidspension. Ordningen 
indebærer, at personer får lettere adgang til førtidspension, 
når de er 5 år fra folkepensionsalderen, uanset om de har 
indbetalt til efterlønsordningen eller ej. Indførelsen af 
seniorførtidspension indebærer imidlertid et usikkerheds-
moment vedrørende effekten af tilbagetrækningsaftalen. 
Erfaringerne fra tidligere indførte ordninger er, at antallet af 
deltagere på ordningerne langt overstiger forventningerne 
ved ordningens indførelse. Dette gælder konkret efterløn-
nen, orlovsordningerne, overgangsydelsen og indførelsen af 
fleksjob. 
 
Regeringen har også annonceret, at dagpengeperioden i 
overensstemmelse med dagpengereformen, der blev gen-
nemført i 2010, fremover skal være to år. Regeringen har 
dog i lyset af konjunktursituationen lagt op til en midlertidig 
forlængelse af dagpengeperioden på op til 6 måneder for 
ledige, der mister dagpengeretten i perioden fra 1. juli 2012 

Positivt, at den nye 
regerings politik 
bygger oven på 
tilbagetræknings-
aftalen 

Midlertidig 
forlængelse af 
dagpengeperioden 
åbner måske for 
diskussion 
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til 31. december 2012. Forlængelsen kan til en vis grad 
opfattes som en lidt langsommere indfasning af dagpenge-
reformen. Udskydelsen af den kortere dagpengeperiode 
indebærer imidlertid, at antallet af personer, der står til at 
miste dagpengeretten, må forventes at være større den 31. 
december 2012 end det antal, der ville miste retten den 1. 
juli 2012. Dette risikerer at åbne for en diskussion om, 
hvorvidt dagpengeperioden skal forlænges igen. 
 
Al erfaring viser, at afgangen fra ledighed øges markant 
umiddelbart op til udløbet af dagpengeperioden. Dette kan 
tilskrives en kombination af en øget indsats fra jobcentre og 
a-kassers side og en intensiveret søgeadfærd hos den ledige 
selv. Disse mekanismer svækkes selvsagt, hvis dagpenge-
perioden forlænges, hvilket alt andet lige vil øge ledig-
heden. Gennemføres “undtagelsesvist” en midlertidig for-
længelse af dagpengeperioden, risikeres det, at der opstår 
forventninger om tilsvarende tiltag i kommende perioder 
med høj ledighed. Dette vil svække incitamentet til at søge 
beskæftigelse, uanset om dagpengeperioden forlænges eller 
ej. Hvis dagpengeperioden systematisk forlænges i perioder 
med høj ledighed, er det afgørende, at der er en på forhånd 
klart defineret mekanisme, der bringer dagpengeperioden 
ned igen, når ledigheden falder. En sådan mekanisme er 
eksempelvis beskrevet af Arbejdsmarkedskommissionen. 
 
Der har i Danmark været tradition for at fremlægge mellem-
fristede planer, der sigter mod at skabe sammenhæng mel-
lem de offentlige indtægter og udgifter på mellemlang og 
lang sigt. Denne tradition er god og bør fortsætte. Det er 
derfor positivt, at den nye regering har annonceret, at den 
vil fremlægge en ny 2020-plan. 
 

Længere 
dagpengeperiode 
øger ledigheden 

Ny og troværdig 
2020-plan bør 
fremlægges 
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En ny 2020-plan bør ikke bare sikre finanspolitisk holdbar-
hed, men for at sikre tilstrækkelig troværdighed også sigte 
mod et forløb, hvor den offentlige gæld ikke bliver for høj 
på lang sigt. Givet udgangspunktet og den forventede de-
mografiske udvikling indebærer dette i praksis, at finanspo-
litikken teknisk set skal være mere end holdbar. En 2020-
plan bør bygge på klare mål og angive instrumenterne til at 
opnå disse mål. Finansiering, der har karakter af krav til 
stigninger i den strukturelle beskæftigelse uden angivelse af 
præcise virkemidler, bør som udgangspunkt undgås. Afvi-
gelser fra den langsigtede plan kan være relevant, når der er 
større konjunkturudsving. Det er imidlertid vigtigt, at fi-
nanspolitikken er symmetrisk, sådan at finanspolitikken 
ikke bare lempes, når det går skidt, men også strammes, når 
det går godt. Derfor bør 2020-planen indeholde tiltag, der 
skærper udgiftsstyringen. Dette kan ske gennem flerårige 
udgiftslofter med klar angivelse af individuelle sanktions-
muligheder og angivelse af, hvordan eventuelle overskridel-
ser et enkelt år korrigeres efterfølgende. Tilsvarende er 
flerårige investeringsplaner en forudsætning for at kunne 
bruge offentlige investeringer aktivt i konjunkturpolitikken. 
En ny 2020-plan bør endelig indeholde en ophævelse af den 
nuværende nominelle fastlåsning af ejendomsværdiskatten, 
f.eks. efter den skitserede simple model. 
 
 
Indkomstfordeling 
 
En central diskussion i samfundsdebatten vedrører, hvor 
lige fordelingen af indkomster og forbrugsmuligheder bør 
være. Forbrugsmulighederne dækker over både det private 
forbrug og det offentlige forbrug, der stilles til rådighed for 
borgerne. I kapitel II fokuseres på udviklingen i fordelingen 
af de private forbrugsmuligheder, og som et indirekte mål 
for disse anvendes udviklingen i fordelingen af den dispo-
nible indkomst. Udviklingen i fordelingen af de disponible 
indkomster er både et resultat af udviklingen i fordelingen 
af de indkomster, den enkelte selv oppebærer, og udviklin-
gen i den omfordeling, der sker via opkrævningen af skatter 
samt tildelingen af indkomstoverførsler. Der kan sondres 
mellem omfordeling, der sigter mod at begrænse indkomst-
forskelle mellem personer på et givet tidspunkt, og omfor-

Centrale elementer 
i en ny 2020-plan: 
 
- Holdbarhed og 
troværdighed 
 
 
 
 
 
 
- Symmetri 
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nominalprincip 

Velfærdssamfundet 
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tværs af personer 
og over livsforløb 



 

 15 

Resume

deling, der sigter mod at begrænse indkomstforskelle over 
et livsforløb. I begge tilfælde beror det på en politisk afvej-
ning, hvor stærkt lighed i indkomst skal vægte i forhold til 
andre hensyn, herunder økonomisk effektivitet. 
 
Velfærdssamfundets omfordeling af indkomster og for-
brugsmuligheder sker ved udbetaling af indkomst-
overførsler til personer, som af den ene eller anden grund 
har bortfald af indkomst. Det sker ved, at det offentlige 
stiller en række ydelser til rådighed enten gratis eller til en 
reduceret pris samt ved finansieringen af den offentlige 
aktivitet. Skatte- og afgiftssystemet indebærer således, at 
personer med de højeste indkomster alt andet lige betaler en 
højere andel af deres indkomst i skat, end personer med 
lavere indkomst. Dermed lægger omfordelingen en bund 
for, hvor dybt indkomsten kan falde, hvis man er uheldig, 
samtidig med at den potentielle gevinst, hvis man er heldig, 
reduceres af omfordelingen. Dermed indsnævres den enkel-
tes udfaldsrum ligesom i en forsikringsordning. Såvel be-
skatningen som adgangen til sociale ydelser påvirker imid-
lertid også den enkeltes privatøkonomiske beslutninger om 
bl.a. uddannelse, arbejdstid og tilbagetrækningstidspunkt. 
Dermed har indretningen af skatte- og overførselssystemet 
stor betydning for størrelsen af den samlede samfunds-
økonomiske indkomst. 
 
Den kollektivt finansierede omfordeling indebærer som 
nævnt, at den enkeltes økonomiske udfaldsrum indsnævres, 
hvorfor omfordelingen kan opfattes som en forsikringsord-
ning. Forsikringselementet kan have gunstige effekter, hvis 
den enkelte i fravær af forsikringen undlader at igangsætte 
aktiviteter, der anses for risikofyldte for den enkelte, men 
som set fra et samfundsmæssigt perspektiv er hensigts-
mæssige. Eksempler herpå kan være investering i uddannel-
se eller opstart af ny virksomhed. Ud fra et rent effektivi-
tetsmæssigt standpunkt kan der derfor argumenteres for en 
vis grad af omfordeling. 
 

Finansieringen af 
velfærdsstaten 
påvirker valg af 
uddannelse, 
arbejdstid og 
tilbagetræknings-
tidspunkt 

Omfordeling op til 
en vis grænse 
strider ikke mod 
effektivitetshensyn 
… 
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Omfordelingen kan dog også blive så omfattende, at ud-
faldsrummet for den enkelte indsnævres så meget, at der 
reelt ikke er noget incitament til at dygtiggøre sig eller 
udbyde sin arbejdskraft. Der findes således en – ikke nemt 
identificerbar – grad af omfordeling, der maksimerer effek-
tiviteten. Omfordeling ud over dette punkt kan ikke baseres 
på samfundsøkonomiske effektivitetsargumenter, men må i 
stedet bero på politiske præferencer. Et samfund, der både 
vægter økonomisk effektivitet og lighed, vil have en grad af 
omfordeling, som overstiger det punkt, hvor der ikke er 
modsætning mellem effektivitet og lighed. Der er derfor tale 
om en reel afvejning mellem lighed og effektivitet i et 
velfærdssamfund. En konsekvens heraf er, at en forde-
lingsmålsætning ikke kan stå alene, og at et valg af mere 
omfordeling i praksis vil skulle holdes op mod omkost-
ningen, der følger i form af tabt effektivitet. 
 
Hvis forvridningstabet, der følger af en omfordelende 
økonomisk politik, bliver for stort, risikerer samfundets 
samlede indkomst at falde i et omfang, hvor såvel nettoyder 
som -modtager mister indkomst. Er man fra politisk hold 
ikke villig til at acceptere, at alle stilles dårligere, er der 
således en øvre grænse for hvor meget lighed, man kan 
opnå gennem en omfordelende økonomisk politik.  
 
Baseret på den disponible indkomst er den danske ulighed 
lille i såvel et internationalt som historisk perspektiv og har 
i perioden siden starten af 1980’erne ligget mellem 22 pct. 
og 28 pct. opgjort ved den såkaldte Gini-koefficient, jf. 
figur B. Fra midten af 1990’erne og frem til 2008 voksede 
uligheden, således at Gini-koefficienten steg til omtrent 28 
pct. I 2009 faldt den imidlertid med knap 2 pct.point til 26 
pct. Dette svarer omtrent til situationen i midten af 
1980’erne og er kun en smule over niveauet i slutningen af 
1990’erne. Selvom uligheden reelt ikke er steget siden 
starten 1980’erne, har den dog svinget en del i den mellem-
liggende periode.  
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Figur B Indkomstulighed målt ved Gini-koefficienten 
for ækvivalerede indkomster 
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Anm.: De skraverede områder angiver perioder med økonomisk tilbage-

slag, hvor output-gap falder, mens output-gap er stigende i de 
øvrige perioder. Indkomster er opgjort for personer over 17 år. 
Indkomsterne er opgjort i ækvivalerede enheder. Privat indkomst 
omfatter lønindkomst, overskud af egen virksomhed og kapital-
indkomst (inklusive lejeværdi af egen bolig). Hvis de offentlige 
indkomstoverførsler tillægges, fremkommer bruttoindkomsten, 
hvis der herfra trækkes de direkte skatter, opstår den disponible 
indkomst. Indkomstbegreberne er defineret i boks II.1. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den målte udvikling kan være en konsekvens af bevidste 
politiske valg af ændringer i de offentlige indkomstover-
førsler og skattesystemet, men også konjunkturudviklingen 
påvirker indkomstfordelingen. I perioden fra 1983 er der 
således en generel tendens til, at uligheden i de disponible 
indkomster øges i en økonomisk opgangsfase, og omvendt 
at uligheden reduceres i en situation med økonomisk til-
bageslag. Dette er nettoresultatet af to modsatrettede ten-
denser. På den ene side betyder en højere beskæftigelsesan-
del under opgangskonjunkturen, at der er en tendens til, at 
indkomstfordelingen af arbejdsindkomster (løn + overskud 
af egen virksomhed) bliver mere lige. På den anden side er 
opgangskonjunkturer forbundet med betydelige stigninger i 
kapitalindkomsten og lejeværdien, som er relativt skævt 
fordelt. Dette fører isoleret set til en forøgelse af uligheden. 

Fordelingen 
påvirkes af 
konjunktur-
situationen … 
 
 
 
… primært som 
følge af ændringer i 
kapitalindkomsten 
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Bidraget fra kapitalindkomst og lejeværdi har i den analyse-
rede historiske periode domineret udviklingen i arbejdsind-
komst i både op- og nedgangsperioder. Samlet set har 
lejeværdi, aktieindkomst og renter øget uligheden målt ved 
Gini-koefficienten med 5 pct.point over perioden 1998-
2007, men reduceret uligheden med godt 6 pct.point i 2008-
09. I perioden 1998-2007 reducerede arbejdsindkomsten 
omvendt uligheden med godt 3 pct.point, men øgede de 
efterfølgende to år uligheden med samlet knap 5 pct.point. 
 
Der er større ulighed i mændenes end i kvindernes lønind-
komst. Frem til starten af 1990’erne steg uligheden i løn-
indkomsterne for både mænd og kvinder. Derefter har 
udviklingen i fordelingen af arbejdsindkomsterne for de to 
køn været meget forskellig. Uligheden i kvindernes lønind-
komster er således faldet siden slutningen af 1980’erne fra 
knap 29 pct. til knap 27 pct. målt ved Gini-koefficienten. 
For mændenes vedkommende er uligheden derimod steget 
fra knap 29 pct. til 31 pct.  
 
Uligheden i lønindkomsten er større i den private sektor end 
i den offentlige sektor både for mænd og kvinder, jf. figur 
C. Kvinderne vælger i større omfang at blive ansat i den 
offentlige sektor end i den private sektor, og andelen af den 
kvindelige arbejdsstyrke, der er ansat i den offentlige sektor, 
er steget med knap 4 pct.point fra 44,8 pct. til 48,6 pct. fra 
1988 til 2009. Mændenes andel af arbejdsstyrken, der er 
ansat i den offentlige sektor, er i samme periode steget med 
halvt så meget, det vil sige med 2 pct.point fra 19,6 til 21,5 
pct.  
 
Et mindre bidrag til forklaringen af, at uligheden i lønind-
komsten er faldet for kvinder, mens den er steget for mænd, 
er således, at en stigende andel af kvinderne vælger at blive 
ansat i den offentlige sektor, hvor lønspredningen er lille. 
Det kan dog ikke forklare hele den beskrevne forskel i 
udviklingen i mænd og kvinders ulighed i lønindkomsten.  
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offentlige lønninger 

Flere kvinder i den 
offentlige sektor 
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Figur C  Gini-koefficienten for lønindkomster 25-70 år 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
I perioden fra 2001 har boligafkastet, opgjort som leje-
værdien af egen bolig, haft stor betydning for udviklingen i 
fordelingen af den disponible indkomst. I 2008, hvor ulig-
heden var størst, bidrog boligafkastet til en forøgelse af 
Gini-koeffficienten for disponibel indkomst med godt 3¼ 
pct.point, mens bidraget i 2009 var reduceret til knap 1½ 
pct.point. Årsagen til det bratte fald i boligafkastets påvirk-
ning af uligheden i disponible indkomster skyldes, at såvel 
renten som boligpriserne faldt i 2009 som følge af det 
økonomiske tilbageslag.  
 
Med udgangspunkt i boligpriserne i 2009 bliver forskellen 
mellem den faktisk betalte skat og den potentielle skat i 
fravær af nominalprincippet en relativ skattelettelse på 3½ 
pct. af den disponible indkomst for personer i 10. indkomst-
decil, mens den 5. decil har en relativ skattebesparelse på 
godt ½ pct., jf. figur D.  Som formandskabet tidligere har 
fremført, ville boligpriserne imidlertid ikke være steget så 
meget, hvis ejendomsværdiskatten ikke var blevet udhulet 
af nominalprincippet. En opgørelse af den samlede skatte-
besparelse for boligejerne som følge af nominalprincippet er 
derfor et kompliceret regnestykke, hvor resultatet skal tages 
med forbehold. Det anslås i analyserne, at maksimalt 15 pct. 
point af stigningerne i boligpriserne kan tilskrives nominal-
princippet. Tages udgangspunkt i dette bidrag, reduceres 
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den sparede ejendomsværdiskat til knap 3 pct. for personer i 
10. indkomstdecil og til omtrent 0,4 pct. for personer i 5. 
indkomstdecil. 
 
 
Figur D Gevinsten for boligejere i sparet ejendoms-

værdiskat af skattestoppet, 2009 
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Anm.: Fordelt på indkomstdeciler. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Beskatningen af boligafkastet bør sidestilles med beskatning 
af kapitalindkomst af finansiel formue. Dette er ikke tilfæl-
det i dag, jf. bl.a. Dansk Økonomi, forår 2008 og Dansk 
Økonomi, efterår 2008. Skattesatsen for rentefradrag vil 
med skattereformen i 2009 gradvist blive nedsat til ca. 25 
pct. Under antagelse af et årligt nominelt afkast på 4,75 pct. 
svarer dette til, at en neutral beskatning vil medføre en 
effektiv beskatning af boligen på 1,2 pct. af ejendommens 
værdi. Dette skal holdes op mod en aktuel effektiv ejen-
domsværdibeskatning i omegnen af ½ pct.1  
 

 
1) I 2006 var den effektive ejendomsværdiskat knap ½ pct., jf. 

Dansk Økonomi, efterår 2008. Da boligpriserne i dag er tæt på 
samme niveau som i 2006, ligger den aktuelle effektive ejen-
domsværdiskat også i samme leje som dengang. 
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Som gennemgået i afsnit I.10 foreslås en genindførelse af 
ejendomsværdibeskatningens afhængighed af boligprisen 
med en sats på 1 pct., men samtidig med et nominelt fastsat 
skattenedslag, der modsvarer skatteforskellen mellem den 
aktuelle ejendomsværdiskat og 1 pct. af den aktuelle ejen-
domsværdi. Skattenedslaget fastholdes i en periode, hvor-
efter det aftrappes over en årrække. Forslaget betyder en 
genindførelse af boligskattens stabiliserende effekt på 
boligpriserne. Dette vil også stabilisere afkastet af bolig-
formuen og dermed lejeværdiens effekt på indkomst-
fordelingen. En sådan reform vil både kunne bidrage til en 
væsentlig forbedring af de offentlige finanser på længere 
sigt og til at reducere uligheden i samfundet. 
 
Hvis den økonomiske politik har som et af sine primære 
formål at skabe en øget lighed i fordelingen af disponible 
indkomster, bør implikationen heraf fastlægges med var-
somhed. Som allerede nævnt påvirkes fordelingen af dispo-
nible indkomster af konjunktursituationen, således at ulig-
heden vokser under et økonomisk opsving. Disse stigninger 
i uligheden vil således tendere mod at blive neutraliseret af 
efterfølgende makroøkonomiske tilbageslag. Et givet mål 
for ligheden bør således baseres på en neutral konjunktursi-
tuation. Konsekvensen er, at ændringer i uligheden over en 
kort tidshorisont ikke er særligt sigende og derfor ikke bør 
give anledning til ændringer i den førte politik. Tilsvarende 
skal man være opmærksom på, at tilstedeværelsen af frivil-
lige sociale ordninger som efterløn og orlov i sig selv ofte 
vil tendere mod at forøge den målte ulighed, selvom ord-
ningerne entydigt giver bedre muligheder for valg af for-
brug og fritid. 
 
Dertil kommer, at ulighed i indkomstfordelingen i et enkelt 
år kan være større end uligheden over en længere periode. 
Det kan skyldes, at personer, der er under uddannelse eller 
er ramt af arbejdsløshed eller andre midlertidige perioder 
med lav indkomst, ofte viser sig at have højere indkomst i 
efterfølgende år. Ligeledes kan personer ansat med bonus-
ordninger og selvstændige opleve år, der er særligt gode 
eller dårlige i forhold til andre. Det er mindre problematisk 
for en person at have en lav indkomst på et givet tidspunkt, 
hvis man tidligere har haft en høj indkomst eller kan forven-
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te at stige i indkomst siden hen. Derfor bør en betragtning af 
indkomstfordelingen suppleres med analyser, der på for-
skellig vis inddrager dynamikken i indkomstfordelingen. 
Dette er i kapitlet gjort ved dels at analysere forskellige mål 
for indkomstmobiliteten, dels ved at beregne livsindkomster 
opgjort for en række forskellige beskæftigelseskategorier. 
 
En mulighed er at basere vurderingen af uligheden på 
fordelingen af gennemsnitlige indkomster over en 3- eller 7-
årig periode og korrigere for indkomstmobiliteten. Forskel-
len mellem niveauet for den danske og udenlandske ind-
komstmobilitet er relativt lille. Dermed fremstår Danmark 
også som et land med en høj grad af lighed, når der korrige-
res for forskelle i mobilitet. Siden starten af 1980’erne har 
den danske indkomstmobilitet været ganske stabil. Selvom 
der kan spores en vis tendens til stigning i mobiliteten over 
perioden, er konklusionen, at den langsigtede ulighed har 
udviklet sig stort set parallelt med uligheden i de årlige 
lønindkomster.  
 
Et vigtigt spørgsmål er, om børn i høj grad “arver” deres 
forældres placering i indkomstfordelingen. Dette er vurderet 
ved at undersøge graden af samvariation mellem forældres 
og børns placering i indkomstfordelingen. En sådan vurde-
ring er foretaget med udgangspunkt i arbejdsindkomster for 
årene 2002-08 for personer, der er født mellem 1962 og 
1968, og deres forældres indkomst i perioden 1980-86. 
Graden af indkomstmobilitet er høj blandt børn af forældre, 
der i 1980-86 befandt sig i de midterste indkomstdeciler. 
Det kommer til udtryk ved, at der ikke er nogen nær sam-
menhæng mellem forældrenes og deres børns placering i 
indkomstfordelingen. Dette gælder for både piger og dren-
ge. Derimod lader det til, at mobiliteten blandt børn af 
forældre i såvel den nederste som øverste indkomstdecil er 
mere begrænset. Det gælder især for drenge, hvis fædre 
befandt sig i den øverste decil, idet op mod ⅓ af disse 
sønner ligeledes havner i den øverste decil, og op mod 
halvdelen havner i en af de to øverste deciler. 
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En tredje måde at inkludere den dynamiske dimension i 
indkomstfordelingen på opnås ved at betragte livsind-
komster, hvor forventede indkomster over en arbejds-
markedskarriere sammenlignes.  Her kan der tages højde for 
forskellene i indkomster over livet, idet personer med en 
lang videregående uddannelse typisk starter med en lav 
indkomst bestående af SU og en mindre erhvervsindkomst, 
mens ufaglærte umiddelbart træder ind på arbejdsmarkedet 
og tjener en egentlig løn. Først når personerne bliver ca. 25-
30 år, overhaler de langvarigt uddannede de ufaglærte målt 
på årsløn. Til gengæld har de i gennemsnit en højere ind-
komst fra slutningen af 20’erne, og indtil de forlader ar-
bejdsmarkedet. Analysen søger ikke at adskille effekten af 
uddannelse fra effekten af eventuelle forskelle i evner og 
arbejdsomfang, og dermed angiver livsindkomsterne ikke 
det forventede afkast af at tage en given uddannelse. Set 
over et livsforløb er der dog en klar tendens til, at personer 
med en lang videregående uddannelse opnår en højere 
indkomst end personer med en kort eller ingen uddannelse. 
 
Der er en bemærkelsesværdig stabilitet i de relative livsind-
komster på tværs af uddannelses- og beskæftigelses-
kategorier. Således har en gennemsnitlig ufaglært en livs-
indkomst, der svarer til omkring ¾ af en smeds, mens en 
gennemsnitlig person med en lang videregående uddannelse 
har en livsindkomst, som er knap ¼ højere end en smeds 
gennem perioden fra 1995 til 2009. 
  
En anden konklusion i afsnittet vedrører den forventede 
livsindkomst for kvinder og mænd. For en given beskæfti-
gelseskategori er der som hovedregel en betydeligt højere 
livsindkomst for mænd end for kvinder. Som følge af at 
kvinder i gennemsnit kan forvente at leve længere end 
mænd, vil de over et livsforløb modtage en indirekte over-
førsel fra mændene gennem folkepensionssystemet og via 
private og arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger i 
livrenteprodukter svarende til 2-3 pct. af mandens livsind-
komst. For langt de fleste beskæftigelseskategorier er dette 
dog langt fra tilstrækkeligt til at udligne indkomstforskelle-
ne mellem kønnene. Ligeledes er det relevant at bemærke, 
at hvis præferencer for lighed mellem kvinder og mænd 
tager udgangspunkt i forbrugsmuligheder pr. leveår, er 
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omfordelingen fra mænd til kvinder en nødvendig konse-
kvens. 
 
Udviklingen i indkomstandelen for personerne med de 
højeste indkomster er særlig interessant, fordi denne gruppe 
i en række lande, og i særdeleshed USA og Storbritannien, 
har opnået hovedparten af landets samlede stigning i real-
indkomsten siden begyndelsen af 1980’erne. I USA er 
koncentrationen sket gradvist siden 1980, og i dag modtager 
de 10 pct. af personerne, der har de højeste indkomster, 
næsten halvdelen af den samlede indkomst i USA.  
 
Dette er slet ikke tilfældet i Danmark, hvor indkomstande-
lene for personer med de 10 pct. højeste indkomster har 
ligget på et bemærkelsesværdigt stabilt niveau omkring 27 
pct. af den samlede indkomst i de seneste tre årtier, jf. figur 
E. Sverige og Danmark er karakteriseret ved, at de 10 pct. 
højeste indkomster har en lavere andel af den samlede 
indkomst i landet end i de øvrige lande, der sammenlignes 
med. I de kontinentale vesteuropæiske lande er den tilsva-
rende andel højere end i Danmark, men væsentligt lavere 
end i USA og Storbritannien. 
 
 
Figur E Indkomstandelen i den øverste indkomstdecil 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og Facundo, 

Atkinson, Piketty og Saez, The World Top Incomes Database. 
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Det fremføres undertiden i samfundsdebatten, at beskatnin-
gen af de højeste arbejdsindkomster i samfundet burde øges. 
Analyser i kapitlet viser, at en forøget beskatning af grup-
pen af personer med de 10 pct. højeste arbejdsindkomster – 
dvs. personer med arbejdsindkomster fra omkring 480.000 
kr. efter pensionsindbetaling og arbejdsmarkedsbidrag (ca. 
520.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag) – ligefrem risikerer 
at reducere de samlede skatteindtægter. Tilsvarende resulta-
ter opnås, hvis der i stedet ses på de 5 pct. højeste indkom-
ster (fra ca. 580.000 kr. og 632.000 kr. ekskl. henholdsvis 
inklusive arbejdsmarkedsbidrag) eller de 1 pct. højeste 
indkomster (fra ca. 933.000 kr. henholdsvis 1.015.000 kr.). 
Dette bemærkelsesværdige resultat skyldes dels, at spred-
ningen imellem topindkomsterne indbyrdes er begrænset, 
og dels at den effektive marginalskat på de højeste arbejds-
indkomster allerede er høj. Derfor er skattebasen og dermed 
den mekaniske provenugevinst ved en skattestigning ganske 
begrænset, mens den adfærdsreaktion, der fører til et fald i 
indkomstmassen blandt de, der berøres af skattestigningen, 
vil blive forholdsvis stor. Der er derfor en betydelig risiko 
for, at den mekaniske provenugevinst ved en skattestigning 
vil blive opvejet af et adfærdsmæssigt provenutab, og der er 
således ringe udsigt til en samlet provenugevinst ved en 
skattestigning.  
 
Analyserne i kapitlet peger på, at det centrale skøn for den 
effektive skattesats, der giver det største provenu fra de 
højeste arbejdsindkomster, ligger tæt på 60 pct., uanset om 
der ses på de 10 pct., 5 pct. eller 1 pct. højeste indkomster. 
Dette skal ses i forhold til, at den effektive skattesats i dag 
ligger i nærheden af 66 pct. Baseret på kapitlets centrale 
estimation af adfærdsresponsen er konklusionen således, at 
det eksisterende skatte- og afgiftssystem indebærer en 
effektiv skattesats, som ligger tæt på den skattesats, der 
giver det største provenu til det offentlige. 
 
Det centrale skøn for den effektive skattesats, som giver det 
højeste provenu, er baseret på en estimeret værdi af elastici-
teten af skattepligtig arbejdsindkomst på 0,2. Imidlertid er 
resultatet meget følsomt over for ændringer i adfærdsre-
sponsen. Derfor er der – som en illustration af usikkerheden 
– lavet beregninger baseret på en elasticitet på henholdsvis 
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0,1 og 0,3. Inddrages denne usikkerhed, er konklusionen, at 
den provenumaksimerende effektive skattesats befinder sig i 
intervallet mellem 50 pct. og 75 pct.  
 
Som et konkret eksempel er der regnet på en forøgelse af 
marginalskatten med 6 pct.point for de 10 pct. højeste 
arbejdsindkomster. Resultatet er, at dette fører til et pro-
venutab på godt ½ mia. kr. Regneeksemplerne baseret på 
elasticiteter på 0,3 og 0,1 giver henholdsvis et provenutab 
på godt 2 mia. kr. og en provenugevinst på godt 1 mia. kr. 
 
Samlet set er der ganske begrænsede muligheder for at opnå 
et ekstra skatteprovenu ved ændringer i beskatningen for de 
højeste arbejdsindkomster. Hvis målsætningen er at øge 
skatteprovenuet og samtidig gøre indkomstfordelingen mere 
lige, skal der derfor tænkes i andre skatteinstrumenter. Som 
fremført ovenfor forekommer boligbeskatningen at være et 
mere nærliggende valg. 
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KAPITEL I  
 
KONJUNKTURVURDERING 
 
 
I.1 Indledning 
 
Udsigterne for den danske økonomi er blevet kraftigt for-
værrede igennem det seneste halve år. Usikkerheden om-
kring udviklingen i statsfinanserne i flere europæiske lande 
og til dels USA har bidraget til nedjusteringer af såvel de 
globale som de danske vækstudsigter. De lavere vækstfor-
ventninger har blandt andet manifesteret sig i aktiekursfald, 
fald i erhvervs- og forbrugertilliden og stigende risikopræ-
mier på de finansielle markeder. I Danmark har udviklingen 
i det private forbrug været stagnerende siden starten af 
2010, og de private investeringer er fortsat på et lavt niveau. 
Samtidig er det danske boligmarked trods historisk lave 
renter præget af stilstand. Selvom BNP-niveauet i mange 
lande fortsat er markant lavere end før krisen, og der der-
med er meget at indhente, er væksten kun svag, jf. figur I.1. 
 
 
Figur I.1 BNP i Danmark, USA og euroområdet 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 

 
Kapitlet er færdigredigeret den 10. oktober 2011. 
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Såvel de internationale som de danske aktiekurser styrt-
dykkede i august, jf. figur I.2. Det danske C20-indeks er 
således faldet med ca. 25 pct. siden årets begyndelse.  
Aktiekursfaldene kan indikere et forventningsskifte i retning 
af en mere langtrukken international konjunkturgenopret-
ning. Større erkendelse af udfordringerne knyttet til ned-
bringelsen af de offentlige underskud og øget bekymring for 
den store offentlige gæld i mange lande kan være forklaring 
på den forøgede pessimisme. Den uholdbare udvikling i de 
offentlige finanser i USA og en række europæiske lande vil 
således kræve kraftige finanspolitiske stramninger, der ikke 
nødvendigvis vil være afstemt med konjunktursituationen. 
Forventninger om en strammere fremtidig finanspolitik kan 
forklare aktiekursfaldene og forventningerne om en mere 
afdæmpet vækstfremgang. En supplerende forklaring kan 
være, at forventningerne hidtil var for optimistiske og ikke 
fuldt ud havde taget højde for de store konsolideringsbehov, 
der fulgte af finanskrisen. 
 
 
Figur I.2 Aktiekurser 
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Anm.: For Danmark anvendes C20-indekset, for USA Standard & 
Poor’s index 500 og for euroområdet Blue Chip index 500. 
Seneste observationer er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 
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I.1 Indledning

Usikkerheden omkring konsekvenserne af den uholdbare 
offentlige gældsudvikling i mange lande har bidraget til 
forøgede risikopræmier og generel usikkerhed og utryghed 
blandt forbrugere og virksomheder. Risikoen for eksempel-
vis en græsk statsbankerot indebærer øget sandsynlighed for 
tab i såvel græske banker som banker i andre lande.  
Den truende statsbankerot i Grækenland har, i kombination 
med frygten for en lignende udvikling i andre lande skabt 
øget frygt for solvensproblemer i europæiske banker.  
Den forøgede usikkerhed har bredt sig til husholdninger og 
virksomheder, der bliver mere tilbageholdende, og til ak-
tiemarkederne, der har reageret på de mere negative vækst-
udsigter. Den høje ledighed og den fortsat svage udvikling 
på boligmarkederne i mange lande har yderligere bidraget 
til at dæmpe fremgangen i det private forbrug. Samlet peger 
disse forhold i retning af en endnu langsommere normalise-
ring af de internationale konjunkturer, end tidligere ventet. 
Tidligere var der udsigt til, at et relativt solidt opsving i 
amerikansk økonomi kunne have bidraget til at trække de 
europæiske økonomier med op, men på det seneste har der 
også vist sig tydelige svaghedstegn i det amerikanske op-
sving.  
 
Lavere vækst i udlandet kombineret med en svag dansk 
konkurrenceevne som følge af mange års høje lønstigninger 
og svag produktivitetsudvikling begrænser mulighederne 
for, at eksporten kan bidrage til opsvinget i dansk økonomi. 
Endvidere er der andre forhold, der trækker i retning af en 
svag vækst i den indenlandske efterspørgsel og som følge 
heraf et krybende dansk konjunkturopsving.  
 
Udviklingen på det danske boligmarked udgør en af hoved-
årsagerne til forventningen om et fortsat svagt indenlandsk 
opsving. Boligpriserne faldt markant i 2008 og 2009, og 
boligmarkedet ligger fortsat underdrejet. Det danske bolig-
marked er karakteriseret ved faldende reale priser, lange 
liggetider, et lavt antal handler og et stort antal boliger 
udbudt til salg. De kommende år forventes en fortsat tilpas-
ning nedad i de reale boligpriser, således at de reale bolig-
priser ventes at nå ned på det langsigtede ligevægtsniveau 
omkring 2014, jf. figur I.3. Formuetabene på boligmarkedet 
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indenlandske 
forhold begrænser 
opsvinget 

Svag udvikling på 
boligmarkedet 
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forventes at lægge en dæmper på væksten i det private 
forbrug i de kommende år. 
 
 
Figur I.3 Real boligpris 
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Anm.: Den reale boligpris er defineret som kontantprisen på enfamilie-
huse divideret med deflatoren for det private forbrug. Den viste 
trend er estimeret for perioden 1955-2005. 

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

 
 
Ud over den svage udvikling på boligmarkedet trækker flere 
andre forhold også i retning af lav vækst i det private  
forbrug de kommende år. Væksten i den disponible ind-
komst ventes således at blive meget behersket, hvilket skal 
ses i lyset af forventningen om en svag beskæftigelsesud-
vikling, lave lønstigninger og skattestramninger. Derudover 
kan den seneste tids fald i aktieformuerne også trække 
forbruget ned, såfremt aktiekurserne ikke bliver hurtigt 
genoprettet. Udviklingen i flere indikatorer bestyrker for-
ventningen om en fortsat svag forbrugsudvikling. Både 
forbrugertillid, detailsalg og bilsalg er således faldet den 
seneste tid.  
 
Det samlede private investeringsomfang faldt kraftigt under 
tilbageslaget og er endnu på et meget lavt niveau. Investe-
ringerne er faldet 25 pct. i forhold til før krisen, og man skal 
mere end 10 år tilbage for at finde et investeringsniveau, der 
er lavere end i dag. Virksomhedernes investeringer er 
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dermed fortsat præget af den store usikkerhed omkring den 
fremtidige konjunktursituation og afsætningsmulighederne. 
 
Regeringsgrundlaget for S-R-SF-regeringen indebærer, at 
den nye regerings økonomiske politik bygger oven på  
VK-regeringens politik. Konjunkturprognosen, hvis hoved-
tal fremgår af tabel I.1, tager udgangspunkt i den afgåede 
VK-regerings finanslovsforslag fra august 2011, som igen 
bygger på blandt andet genopretningsaftalen fra foråret 
2010, skattereformen fra 2009 samt udbetalingen af efter-
lønsbidrag i 2012 i medfør af tilbagetrækningsaftalen.  
Det skønnes, at disse forudsætninger tilsammen indebærer, 
at finanspolitikken i 2012 er neutral i relation til væksten.  
 
Regeringsgrundlaget for den nye regering indeholder imid-
lertid en række tiltag, der virker ekspansivt på kort sigt. 
Disse tiltag er ikke fuldt specificerede i regeringsgrundlaget, 
og de er ikke indregnet i grundfremskrivningen. I afsnit I.2 
er det dog forsøgt at præsentere beregninger, der illustrerer 
den mulige effekt af at inddrage elementer af den nye 
regerings forventede politik, herunder fremrykning af 
offentlige investeringer samt et højere niveau for det offent-
lige forbrug, finansieret ved højere skatter. Samlet skønnes 
disse elementer at resultere i en beskæftigelsesstigning på 
ca. 5.000 personer i 2012, hvor der i grundforløbet ventes et 
fald på 5.000 personer, jf. figur I.4. Omkostningen ved den 
mere ekspansive politik består i, at underskuddet på de 
offentlige finanser vil blive forøget med omkring 5 mia. kr. 
i forhold til en situation med en neutral finanspolitik.  
De svækkede konjunkturer og en række midlertidige for-
hold gør dog, at der selv uden den ekstra lempelse er udsigt 
til et underskud i størrelsesordenen 4½ pct. af BNP. 
 
 
 

Prognosen tager 
udgangspunkt i 
VK-regeringens 
finanslovsforslag 

Ny regering 
lægger op til en 
lempeligere 
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Figur I.4 Beskæftigelse 
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Anm.: Tilbagetrækningsaftalen skønnes at øge den strukturelle beskæf-
tigelse med godt 60.000 personer i 2020, mens den faktiske 
stigning skønnes at være noget mindre på kort sigt. Beskæftigel-
sesudviklingen i Regeringsgrundlagsforløbet omfatter, i forhold 
til grundforløbet inkl. tilbagetrækningsaftalen, også elementer fra 
regeringsgrundlaget, jf. afsnit I.2. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011, Regeringsgrundlag 2011, og egne beregninger, jf. afsnit I.2. 

 
 
Prognosens grundforløb lægger samlet op til en meget svag 
vækst i de kommende år, efterfulgt af en gradvis og relativt 
langsom normalisering af konjunktursituationen efter 2013. 
Bag denne relativt negative vurdering ligger, som nævnt, 
forventningen om fortsat tilbageholdenhed blandt hushold-
ninger og virksomheder, et boligmarked præget af stagna-
tion og lav vækst i udlandet, blandt andet som resultat af 
markante opstramninger af finanspolitikken. 
 
Selvom prognosen er forholdsvis negativ, kan det ikke 
udelukkes, at det kommer til at gå værre. Det er således 
tænkeligt, at de påkrævede finanspolitiske stramninger i 
udlandet vil blive endnu kraftigere end lagt til grund for 
prognosen. Hvis de statsfinansielle problemer i flere euro-
pæiske lande fortsætter med at udvikle sig i negativ retning, 
kan det i sidste ende betyde, at et land som Grækenland vil 
gå statsbankerot. Frygten for, at et sådant scenarie spreder 
sig til andre eurolande, kan føre til, at de pågældende lande 
føler sig tvunget til at gennemføre så kraftige finanspolitiske 

Svag vækst i 
prognosen …     
 
 
 
 
 
 

… men det kan gå 
endnu værre … 
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opstramninger, at den europæiske og dermed globale  
konjunktursituation trues. I en sådan situation vil dansk 
økonomi blive ramt, også selvom tillidskrisen ikke direkte 
relaterer sig til de offentlige finanser i Danmark. Eksporten 
af danske varer vil falde, og forbruger- og erhvervstilliden 
vil formentlig blive svækket med større tilbageholdenhed i 
privat forbrug og investeringer til følge. I afsnit I.3 illustre-
res konsekvenserne af en markant lavere vækst i udlandet, 
eksempelvis som følge af kraftigere finanspolitiske stram-
ninger. Beregningerne viser, at et fald i beskæftigelsen på 
op mod 100.000 personer i et sådant meget negativt scenarie 
ikke kan udelukkes. 
 
Omvendt er der dog også mulighed for, at nedjusteringen af 
den forventede udvikling i dansk økonomi de kommende år 
er for kraftig. Det kan således ikke udelukkes, at faldet i 
aktiekurser og andre tillidsindikatorer er udtryk for en 
overreaktion, og at nedjusteringerne af de internationale 
konjunkturudsigter derfor ikke er fuldt velbegrundede, 
særligt hvis der vedtages tiltag, der kan inddæmme den 
europæiske gældskrise. En hurtigere genopretning af den 
danske økonomi kan også understøttes af den private  
sektors relativt store opsparingsoverskud, som de aktuelt 
lave forbrugs- og investeringskvoter indebærer. Opspa-
ringsoverskuddet betyder, at der er potentiale for en hurtige-
re genopretning af privat forbrug og investeringer end lagt 
til grund for prognosen. I afsnit I.5 illustreres netop konse-
kvenserne af en sådan hurtigere genopretning af den inden-
landske efterspørgsel. 

… eller bedre 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingena 

2009 2010 2011 2012 2013

Privat forbrug 853 -4,5 2,3 -0,8 1,7 2,2
Offentligt forbrug 512 3,1 0,7 0,2 0,2 -0,2
Offentlige investeringer 38 4,6 6,9 7,3 -5,0 -9,0
Boliginvesteringer 74 -16,9 -9,0 10,1 1,3 3,9
Erhvervsinvesteringer 180 -16,2 -4,5 -1,7 5,0 5,1
Lagerændringer -6 -2,0 0,9 0,9 0,3 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.651 -6,5 1,7 0,5 1,9 1,7
Eksport i alt 883 -9,7 3,8 6,2 1,5 2,4

Vareeksport 540 -10,3 5,1 5,7 0,6 1,5
heraf industrivarer 482 -10,5 6,0 7,4 1,7 2,7

Tjenesteeksport 343 -8,9 1,8 7,0 3,2 3,9
Efterspørgsel i alt 2.533 -7,7 2,4 2,5 1,8 1,9
Import i alt 791 -12,5 3,9 5,2 3,2 3,2

Vareimport 502 -14,9 4,6 6,0 3,5 3,1
heraf industrivarer 433 -16,2 5,5 6,0 3,7 2,9

Tjenesteimport 288 -7,9 2,7 3,7 2,7 3,5
Bruttonationalprodukt 1.743 -5,2 1,7 1,3 1,1 1,3
Bruttoværditilvækst 1.498 -4,7 1,5 0,9 1,1 1,4

heraf private byerhverv 892 -8,1 1,7 2,0 2,1 2,5

Mængdestigning

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

Årets
priser
2010

Mia. kr.

a) De finanspolitiske antagelser bag prognosen tager udgangspunkt i VK-regeringens forslag til 
finanslov. En illustrativ beregning af betydningen af at tage udgangspunkt i en mere ekspansiv 
finanspolitik, sådan som der lægges op til i grundlaget for den nye S-R-SF-regering, præsenteres 
i afsnit I.2. 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
2009 2010 2011 2012 2013

Forbrugerpriser 1,3 2,5 2,8 1,7 1,8
Eksportpriser -8,4 7,2 1,8 1,6 1,5
Importpriser -7,7 4,3 3,5 1,4 1,4
Timelønomkostninger 2,9 2,6 2,0 2,1 2,3
Kontantpris på boliger -12,8 2,4 -2,5 -1,6 -0,3

Arbejdsstyrke -39 -44 -15 7 2
Privat beskæftigelse -103 -70 -3 -6 -4
Offentlig beskæftigelse 18 9 -8 0 0

Ledighed 98 114 110 122 128

Betalingsbalance 59 90 94 75 67
Offentlig saldo -47 -48 -72 -84 -52
Tilgodehavende i udlandet 76 167 261 336 403
Offentlig bruttogæld 692 761 833 917 969

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

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

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

------  Ændring i 1.000 pers.  ------

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

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

 

Anm.: Mængdestigninger er angivet i kædeindeks. Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver 
vækstbidraget til BNP. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for 
det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivnings-
perioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i 
tilgodehavende i udlandet er lig saldoen på betalingsbalancen. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, BLS, OECD, EcoWin og egne beregninger. 
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Hovedtræk og ændringer i konjunkturvurderingen 
 
Konjunkturprognosen indebærer en relativt negativ udvik-
ling i dansk økonomi de kommende år. Der forventes ikke 
negative årsvækstrater i BNP, men væksten ventes kun at 
blive godt 1¼ pct. i 2011, godt 1 pct. i 2012 og godt 1¼ pct. 
i 2013. Disse vækstskøn indebærer i særdeleshed for 2012 
og 2013 betydelige nedjusteringer i forhold til prognosen i 
Dansk Økonomi, forår 2011, jf. tabel I.2. Den lavere vækst 
indebærer, at BNP-niveauet i 2013 er nedjusteret med ca. 2 
pct. i forhold til foråret, hvilket slår ud i en tilsvarende 
ændring af output gap, jf. figur I.5. Den mere negative 
vurdering af konjunktursituationen i indeværende prognose 
er en konsekvens af en mere negativ vurdering af udviklin-
gen i indenlandsk forbrug og investeringer, ikke mindst som 
følge af udviklingen på boligmarkedet, samt de negative 
signaler fra udlandet. Den moderate vækst, der trods alt er i 
BNP, skyldes i 2012 og 2013 svage stigninger i det private  
forbrug og investeringer fra lave niveauer. Prognosen er 
baseret på VK-regeringens forslag til finanspolitik, der 
indebærer en neutral finanspolitik i 2012. I afsnit I.2 vises 
en beregning, der baseret på S-R-SF-regeringsgrundlaget 
tager udgangspunkt i en mere ekspansiv finanspolitik. 
Selvom væksten vil øges lidt i 2012, ændres det overordne-
de billede af en meget svag konjunktursituation ikke. 
 
 

Langsom 
normalisering af 
konjunktur-
situationen 
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Figur I.5 Output gap i nærværende prognose og i  
forårsprognosen 
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Anm.: Prognosen bygger på finanspolitiske antagelser baseret på VK-
regeringens finanslovsudspil. I afsnit I.2 præsenteres en illustrativ 
beregning, der viser effekten af at indlægge en mere ekspansiv 
finanspolitik (baseret på elementer af regeringsgrundlaget for den 
nye S-R-SF-regering). I figuren er der ikke taget højde for, at 
arbejdsudbuddet i medfør af tilbagetrækningsaftalen øges fra 
2014. Betydningen af dette illustreres også i afsnit I.2. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011 og egne beregninger. 

 
 
En af de primære årsager til nedjusteringen af væksten i 
BNP i forhold til prognosen i foråret 2011 er en markant 
nedjustering af væksten i det private forbrug i 2011, efter-
fulgt af mindre nedjusteringer i 2012 og 2013. I 2011 ventes 
således et fald i det private forbrug på ca. ¾ pct., hvilket 
udgør en nedjustering på ca. 2½ pct.point i forhold til  
forårsprognosen. Faldet i det private forbrug i 2011, der 
allerede er indtruffet, skal blandt andet ses i lyset af udvik-
lingen på boligmarkedet, den svage beskæftigelsesudvikling 
samt reallønstilbagegang i 2011, som igen er en konsekvens 
af lave nominelle lønstigninger og en relativt høj inflation.  
I prognosen er der endvidere lagt op til en langsommere 
genopretning af det private forbrug end i prognosen fra 
foråret, jf. figur I.6. Nedjusteringen af den forventede 
udvikling i det private forbrug i 2012 og 2013 skal især ses i 
lyset af en nedjustering af den forventede udvikling på 
boligmarkedet og de dårligere beskæftigelsesudsigter. 

Fald i det private 
forbrug i 2011 
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Omvendt indregnes i indeværende prognose den skattefrie 
udbetaling af efterlønsindbetalingerne i 2012, hvilket ikke 
blev indregnet i forårsprognosen. Udbetalingerne ventes 
isoleret set at forøge væksten i det private forbrug i 2012 
med knap 1 pct.point. 
 
 
Figur I.6 Den forventede udvikling i det private for-

brug i foråret og i nærværende prognose  
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Anm.: Seneste observation for indeværende prognose er 2. kvartal 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
På trods af meget lave boligrenter er det danske bolig-
marked fortsat præget af stilstand. I år ventes boligpriserne 
at falde med 2½ pct., og der ventes et yderligere fald på 
godt 1½ pct. i 2012. Samlet er skønnet over væksten  
i boligpriserne nedjusteret med 7½ pct.point i perioden 
2011-13 i forhold til forårsprognosen. Forventningen om en 
fortsat svag udvikling på boligmarkedet skal blandt andet 
ses på baggrund af udviklingen i antallet af udbudte huse, 
de lange liggetider og et lavt antal handler. Den svage 
udvikling på boligmarkedet begrænser endvidere væksten i 
boliginvesteringerne.  
 
De private investeringer ligger på et meget lavt niveau. 
Efter at erhvervsinvesteringerne er faldet tre år i træk, 
forventes såvel maskin- som bygningsinvesteringer at have 
nået bunden. I 2012 og 2013 ventes investeringerne således 

Yderligere 
boligprisfald 

Fortsat underdrejet 
investeringsniveau 
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gradvist at stige fra deres nuværende lave udgangsniveau. 
Konjunkturprognosen indebærer en langsom normalisering 
af investeringskvoterne, dvs. investeringernes andel af BNP. 
 
Under krisen blev der foretaget en massiv lagernedbrydning 
som reaktion på det store fald i efterspørgslen og formentlig 
også som konsekvens af likviditetsproblemer i mange 
virksomheder. Siden midten af 2009 er store negative 
vækstbidrag fra lagrene blevet vendt til positive bidrag. I 
2011 ventes lagerinvesteringerne således at bidrage med ca. 
1 pct.point til væksten i BNP. Dette vækstbidrag ventes at 
forsvinde gradvist de kommende år. 
 
Selvom væksten i Danmarks to vigtigste samhandels-
partnere, Tyskland og Sverige, ser ud til at blive relativt høj 
i 2011, forventes væksten på de danske eksportmarkeder at 
falde tilbage i 2011 og nå under 2 pct. i 2012. De internatio-
nale institutioners vækstskøn for 2011 og 2012 er således 
blevet nedjusteret markant hen over sommeren for både 
eurolandene og USA, hvilket blandt andet afspejler offent-
liggørelsen af skuffende nationalregnskabstal og udviklin-
gen i flere tillidsindikatorer. Skønnet for udlandsvæksten i 
nærværende prognose er samlet nedjusteret med knap  
1½ pct.point hen over årene 2011-13. 
 
Eksporten ventes at vokse omkring 6 pct. i 2011, hvilket 
altovervejende skal ses som resultatet af udviklingen igen-
nem 2010 samt en ekstraordinær høj eksport i første kvartal 
2011. Den kraftige vækst i eksporten i 2011 bidrager til, at 
det rekordstore betalingsbalanceoverskud i 2010 forvente-
ligt vil blive overgået i 2011. Eksportens bidrag til væksten 
i Danmark ventes dog at aftage betydeligt de kommende år 
som følge af en afmatning af den internationale konjunktur-
situation. Samtidig begrænser forværringen af den danske 
konkurrenceevne igennem de seneste godt 10 år muligheden 
for, at stigende eksport kan bidrage væsentligt til det danske 
opsving. Væksten i importen ventes også at blive relativt 
høj i 2011, men samlet forventes udenrigshandelen at bidra-
ge med godt 1 pct.point til væksten i BNP i 2011. Dette er 
en markant opjustering af vækstbidraget i forhold til prog-
nosen i foråret. De kommende år ventes også væksten i 
importen at falde, hvilket afspejler forventningen om gene-

Lageromsving af 
stor betydning for 
væksten 

Lavere vækst i 
udlandet 

Vækstbidraget fra 
eksporten falder 
tilbage 
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rel tilbageholdenhed blandt husholdningerne. Samlet for-
ventes nettoeksporten at bidrage negativt til væksten i 2012 
og 2013. 
 
Nedjusteringen af skønnet for væksten i BNP har også 
konsekvenser for den forventede beskæftigelsesudvikling. 
Beskæftigelsen er allerede faldet med ca. 155.000 personer 
siden det historisk høje niveau i slutningen af 2008. I prog-
nosen forventes et yderligere fald på ca. 10.000 personer 
frem mod 2013, hvilket indebærer, at niveauet for beskæfti-
gelsen i 2013 er nedjusteret med knap 40.000 personer i 
forhold til prognosen i foråret. Ledigheden ventes primært 
som følge af beskæftigelsesfaldet at stige frem mod 2013, 
hvor den registrerede nettoledighed forventes at toppe på 
omkring 130.000 personer. 
 
Nedjusteringen af vækstforudsætningerne har også påvirket 
skønnet for udviklingen på den offentlige saldo. Det offent-
lige budgetunderskud ventes at blive omtrent 4 pct. af BNP 
i 2011, hvilket er en forværring på ca. 1 pct.point i forhold 
til prognosen i foråret. I 2012 forventes den offentlige saldo 
at blive yderligere forværret, hvilket primært skyldes tilba-
gebetalingen af efterlønsindbetalinger. 

Nedjustering af 
beskæftigelsen 

Større offentligt 
budgetunderskud 
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Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, forår 2011 og efterår 2011 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Privat forbrug            2,2 1,7 1,9 2,7 2,3 -0,8 1,7 2,2
Offentligt forbrug        1,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,2 0,2 -0,2
Offentlige investeringer  7,3 9,5 -8,0 -8,0 6,9 7,3 -5,0 -9,0
Boliginvesteringer        -9,4 3,8 4,3 7,3 -9,0 10,1 1,3 3,9
Erhvervsinvesteringer     -1,4 0,4 7,7 8,2 -0,2 -6,8 6,7 5,3
Lagerændringer            0,9 0,7 0,5 0,2 0,9 0,9 0,3 0,0
Indl. efterspørgsel i alt 1,7 2,1 2,4 2,7 1,7 0,5 1,9 1,7
Vareeksport               5,0 2,1 1,9 2,2 5,1 5,7 0,6 1,5
Tjenesteeksport           1,4 7,1 3,8 3,3 1,8 7,0 3,2 3,9
Efterspørgsel i alt       2,3 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 1,8 1,9
Vareimport                4,5 5,8 3,3 4,2 4,6 6,0 3,5 3,1
Tjenesteimport            0,2 4,5 3,9 3,6 2,7 3,7 2,7 3,5
Bruttonationalprodukt     2,1 1,6 2,0 2,0 1,7 1,3 1,1 1,3
BVT i private byerhverv   2,4 2,3 3,4 3,3 1,7 2,0 2,1 2,5
                          
Arbejdsstyrke             -44 -9 10 12 -44 -15 7 2
Privat beskæftigelse      -69 -5 12 15 -70 -3 -6 -4
Offentlig beskæftigelse   9 -4 0 0 9 -8 0 0
                          
Ledighed                  114 114 112 108 114 110 122 128
                          
Forbrugerpriser           2,6 2,5 2,0 1,8 2,5 2,8 1,7 1,8
Eksportpriser             7,2 2,7 1,6 1,6 7,2 1,8 1,6 1,5
Importpriser              4,4 3,6 2,1 1,5 4,3 3,5 1,4 1,4
Timelønomkostninger       2,6 2,0 2,2 2,5 2,6 2,0 2,1 2,3
Realvækst i aftagerlande  2,8 2,8 2,7 2,6 2,9 2,5 1,9 2,4
10-årig obligationsrente    2,9 3,3 3,7 4,4 2,9 3,1 3,5 4,1
Timeprod. i priv. byerhv. 6,2 2,3 2,3 2,0 5,6 2,1 2,1 2,3
                          
Betalingsbalance          96 85 69 56 90 94 75 67
Offentlig saldo           -51 -57 -51 -34 -48 -72 -84 -52

Forår 2011 Efterår 2011

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

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

 --------------------  Mængdestigning i pct.  -------------------

  -------------------  Ændring i 1.000 pers.  --------------------

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

 

Anm.: “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP. Forbrugerpriserne angiver væksten i deflato-
ren for det private forbrug. 
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I.2 Finanspolitiske forudsætninger  
 
De finanspolitiske forudsætninger bag grundfremskriv-
ningen i kapitlet tager udgangspunkt i finanslovsforslaget 
fremlagt i august 2011 af den daværende VK-regering inden 
udskrivning af valget til Folketinget. VK’s forslag til en 
vækstpakke, som ikke var en del af finanslovsforslaget, er 
ikke medtaget i beregningerne. Det forudsættes, at tilbage-
trækningsaftalen bliver vedtaget i Folketinget, herunder 
muligheden for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 
2012.  
 
I starten af oktober tiltrådte den nye S-R-SF-regering. 
Regeringsgrundlaget, herunder den planlagte finanspolitik i 
overordnede træk, er beskrevet i Et Danmark, der står 
sammen. Der er endnu ikke fremlagt et nyt finanslovforslag, 
og det har ikke været muligt at lægge finanspolitikken i det 
nye regeringsgrundlag til grund for fremskrivningen. For 
alligevel at give et bud på de mulige konsekvenser af den 
nye finanspolitik illustreres sidst i afsnittet betydningen af 
nogle af centrale elementer fra regeringsgrundlaget, som 
vurderes at have betydning for den økonomiske udvikling 
de kommende år. 
 
I henhold til grundfremskrivningen er der udsigt til store 
underskud på de offentlige finanser både i år og næste år, jf. 
tabel I.3. Først og fremmest indebærer den dårlige konjunk-
tursituation ekstraordinært høje udgifter til dagpenge, akti-
vering mv. samt lavere offentlige indtægter fra skatter og 
afgifter. Næste år forværres de offentlige finanser yderligere 
af den forudsatte tilbagebetaling af efterlønsbidrag for 
personer, som vælger at melde sig ud af efterlønsordningen. 
I Dansk Økonomi, forår 2011 blev det vurderet, at der vil 
blive udbetalt ca. 10 mia. kr. skattefrit. I 2012 ventes på 
denne baggrund et offentligt underskud på ca. 85 mia. kr., 
hvilket er omtrent det samme som forventet i Økonomisk 
Redegørelse, august 2011, hvor der dog lægges en tilbage-
betaling af efterlønsbidrag på 17 mia. kr. til grund, men 
hvor vurderingen af konjunkturudsigterne omvendt er mere 
positiv. 
 

Grundfremskriv-
ningen er baseret 
på VK-regeringens 
finanslovsforslag  

Regeringsgrundlag 
fra S-R-SF 
 
 
 
 
Finanspolitiske 
forudsætninger på 
kort sigt illustreres 

Store offentlige 
underskud  
i 2011-12 
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Tabel I.3 Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
 

2010 2011 2012 2013
Mia. kr.

Skatter                     546 29,2 -19,2 25,6 28,0
heraf indkomstskatter         402 -15,4 6,7 20,7 19,8

selskabsskat 48 7,1 7,1 7,4 5,7
pensionsafkastbeskatning 42 33,4 -34,8 -1,4 1,4

Afgifter 293 13,4 11,3 9,8 13,4
Øvrige indtægter 80 7,2 -0,4 -0,4 2,4
Indtægter i alt                     918 49,8 -8,3 35,0 43,8
Offentligt forbrug                  512 15,4 5,9 14,7 11,8
Offentlige investeringer            38 3,7 3,7 -1,6 -3,3
Indkomstoverførsler 303 19,5 12,4 15,2 7,4
Øvrige udgifter 105 9,8 -7,3 14,8 -4,9
Udgifter i alt                      958 48,4 14,8 43,1 11,0

Primær saldo a) -39,5 -62,6 -70,7 -37,9
Nettorenteindtægter -8,8 -9,9 -13,5 -14,2
Saldo                               -48,3 -72,5 -84,2 -52,1

Saldo                               -2,8 -4,1 -4,6 -2,7
Strukturel saldo -2,2 -1,9 -2,3 -0,7
Offentlig bruttogæld b) 43,7 46,7 49,9 51,1

Offentligt forbrug                  0,7 0,2 0,2 -0,2
Offentlige investeringer            6,9 7,3 -5,0 -9,0

Førtidspensionister 238 240 241 243
Efterlønsmodtagere 124 116 112 108
Folkepensionister 873 904 935 962

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

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

-------  Ændring i mia. kr. ----------
2010

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

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

 
 

a) Den primære saldo er indtægter fratrukket udgifter, hvor begge er opgjort ekskl. renter. 
b) Det er antaget, at ændringen i den offentlige formue i fremskrivningsperioden er lig den 

offentlige sektors saldo. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I år forventes underskuddet på de offentlige finanser at 
udgøre ca. 4 pct. af BNP, hvilket er godt 2 pct.point mere 
end det skønnede underskud på den strukturelle saldo. Dette 
skyldes først og fremmest, at de automatiske stabilisatorer i 
økonomien isoleret set skønnes at give anledning til et 
underskud på ca. 1½ pct. af BNP. Dertil kommer, at en 
række særlige poster forventes at bidrage til et større under-
skud i år end det skønnede strukturelle niveau. Det drejer 
sig især om pensionsafkastskatten. I 2010 indbragte PAL-
skatten 42 mia. kr. til statskassen, hvilket var et historisk 
højt provenu, men kursfald på de finansielle markeder peger 
på et meget lavt provenu i år og forventeligt også næste år. 
Som følge af den forventede langtrukne normalisering af 
konjunktursituationen ventes underskuddet på den offent-
lige saldo at være større end det skønnede underskud på den 
strukturelle saldo i flere år. 
 
Der har som svar på krisen været en markant lempelse af 
finanspolitikken i 2009 og 2010, hvilket har bidraget til at 
mindske de realøkonomiske konsekvenser i Danmark. Det 
har dog også givet anledning til en betydelig forværring af 
den offentlige saldo. Blandt andet er niveauet for de offent-
lige investeringer blevet løftet, og der forudsættes en yder-
ligere stigning i år til et niveau på godt 40 mia. kr., eller 
godt 2¼ pct. af BNP, hvilket svarer til forudsætningen i 
Økonomisk Redegørelse, august 2011. I årene efter forud-
sættes i tråd med det seneste konvergensprogram en gradvis 
tilbagevenden til et investeringsniveau på godt 1¾ pct. af 
BNP, svarende til det gennemsnitlige niveau i perioden 
2000-10.1 
 
En betragtelig del af den finanspolitiske lempelse har bestå-
et i en stigning i udgifterne til det offentlige forbrug. I 2009 
kom udgiften til offentligt forbrug op på 30 pct. af BNP. 
Sidste år steg det reale offentlige forbrug kun 0,7 pct. – en 
så lav realvækst forekom senest i 2003. I år ventes en endnu 
lavere realvækst på ca. ¼ pct. i tråd med udviklingen i det 
første halvår ifølge Nationalregnskabet og forudsætningerne 

 
1) I regeringsgrundlaget fra S-R-SF lægges op til en fremrykning af 

offentlige investeringer på 10 mia. kr. til 2012, jf. senere i afsnit-
tet. 

Offentligt 
underskud er 
delvist 
konjunkturbestemt 

Højt offentligt 
investeringsniveau 

Lav vækst i 
offentligt forbrug 
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i Økonomisk Redegørelse, august 2011. Næste år forudsæt-
tes udgiften at være som fastlagt i sommerens kommune- og 
regionsaftale samt VK-regeringens finanslovsforslag, hvil-
ket indebærer en realvækst i det offentlige forbrug på ca. ¼ 
pct. I 2013 forudsættes en realvækst på -¼ pct., hvorved 
niveauet i 2013 for det reale offentlige forbrug er som 
forudsat i det seneste konvergensprogram og dermed som 
aftalt med genopretningsaftalen. Derefter forudsættes det 
reale offentlige forbrug at følge den demografiske udvik-
ling, hvilket indebærer en realvækst på ca. ¾ pct. om året i 
gennemsnit i perioden 2014-20. 
 
De her angivne finanspolitiske forudsætninger vurderes at 
være omtrent neutrale for væksten i såvel 2011 som 2012. 
Den forudsatte lave vækst i det reale offentlige forbrug 
indebærer isoleret set en lille opstramning af finanspolitik-
ken i årene 2011-13. I år opvejes stramningen af en stigning 
i de offentlige investeringer. Fra 2012 forudsættes en be-
gyndende normalisering af niveauet for de offentlige inve-
steringer. Næste år skønnes tilbagebetalingen af efterlønsbi-
drag isoleret set at øge væksten i BNP med ca. ¼ pct.point,2 
hvilket opvejer opstramningen som følge af lav realvækst i 
det offentlige forbrug og det forudsatte fald i de offentlige 
investeringer. I 2013 er der planlagt en opstramning af 
finanspolitikken med fald i det reale offentlige forbrug og 
en normalisering af niveauet for de offentlige investeringer. 
Sammen med bortfaldet af tilbagebetalingen af efterløns-
bidrag skønnes dette at sænke væksten med ca. ¾ pct.point i 
forhold til en neutral finanspolitik, jf. tabel I.4.  
 
2) Aktivitetsvirkningen af en skattefri udbetaling af 10 mia. kr. (0,5 

pct. af BNP) er beregnet med SMEC. En stigning i disponibel 
indkomst på 10 mia. kr. giver samme år umiddelbart anledning til 
en stigning i det private forbrug på ca. 6 mia. kr. Dette øger pro-
duktion og investeringer, og derved kommer en yderligere stig-
ning i den disponible indkomst og det private forbrug. Samlet set 
stiger den disponible indkomst med ca. 13 mia. kr. første år og 
det private forbrug med ca. 8 mia. kr., svarende til en real stig-
ning på ca. 0,9 pct. Den samlede efterspørgsel stiger ca. 9 mia. 
kr., svarende til en real stigning på knap 0,4 pct. (det private for-
brug udgør ca. 1/3 af den samlede efterspørgsel). Den kortsigtede 
marginale importelasticitet er lidt større end 1, så importen øges 
realt med godt 0,4 pct., svarende til ca. 4 mia. kr. Dermed øges 
BNP med ca. 5 mia. kr., svarende til en realvækst på ca. 0,3 pct. 
første år. 

Neutral 
finanspolitik  
i 2011 og 2012, 
men opstramning  
i 2013 
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Tabel I.4 Finanseffekt 2007-13 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
---------------------  Pct.point  ---------------------

Udgifter i alt 0,1 -0,5 1,3 0,2 0,1 0,0 -0,7
  heraf offentligt forbrug 0,1 -0,6 1,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,2
           off. investeringer -0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,2
           indkomstoverførsler 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,3
Indtægter i alt 0,1 0,0 0,5 0,1 -0,1 0,0 -0,1
  heraf personlige skatter 0,0 0,0 0,4 0,3 -0,1 -0,1 -0,1
           boligskatter 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
           punktafgifter 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Finanseffekt i alt 0,2 -0,5 1,8 0,3 0,0 0,0 -0,7  

 

Anm.: Tabellen viser den beregnede finanseffekt med de finanspolitiske antagelser i VK-regeringens 
finanslovsforslag. Senere i afsnittet vises den beregnede finanseffekt under forudsætning af
udmeldningerne i regeringsgrundlaget fra S-R-SF. Den et-årige finanseffekt angiver finans-
politikkens aktivitetsvirkning, målt som finanspolitikkens vækstbidrag til BNP i forhold til en
situation med neutral finanspolitik i forhold til året før. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 
2012 og lavere indbetaling af efterlønsbidrag fra og med 2012 er indeholdt i posten “indkomst-
overførsler”. Ikke alle budgetposter er vist særskilt, men er indeholdt i totalposterne.  

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

 
 
Den aktive finanspolitik, der er ført fra 2009 og frem, 
vurderes på baggrund af en modelberegning at have løftet 
BNP-niveauet i 2011 med godt 2 pct. og beskæftigelsen 
med knap 50.000 personer i forhold til en situation, hvor der 
havde været ført en neutral finanspolitik i alle år. Selv når 
der tages højde for den planlagte stramning af finanspolitik-
ken i 2013, vurderes den samlede effekt af finanspolitikken 
ført fra og med 2009 fortsat at være positiv for aktivitets-
niveauet i økonomien i 2013. Ifølge modelberegningen vil 
BNP være ca. 1 pct. højere og beskæftigelsen ca. 20.000 
personer højere i 2013, end hvis der havde været ført neutral 
finanspolitik i alle årene 2009-13, jf. figur I.7. 
 
 

Samlet effekt af 
finanspolitikken 
efter 2008 er stadig 
positiv i 2013 
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Figur I.7 Beskæftigelseseffekt af den førte finanspolitik 
2009-13 
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Anm.: Den blå kurve viser beskæftigelsesudviklingen i nærværende 
fremskrivning med den forudsatte finanspolitik baseret på VK-
regeringens finanslovsforslag. Alternativet (brun) viser den 
modelberegnede udvikling i beskæftigelsen, hvis der havde været 
ført neutral finanspolitik i alle årene 2009-13. 

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

 
 
Danmark er i EU’s procedure for uhensigtsmæssigt store 
underskud og har modtaget en henstilling om at forbedre 
den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 
samt bringe underskuddet på de offentlige finanser under 3 
pct. af BNP i 2013. Underskuddet på den offentlige saldo 
skønnes at komme under 3 pct. af BNP i 2013 med de 
angivne finanspolitiske forudsætninger. Den strukturelle 
saldo vurderes at blive forbedret med ca. 1½ pct. fra 2010 til 
2013. Der er en midlertidig forværring af den strukturelle 
saldo i 2012 som følge af tilbagebetalingen af efterlønsbi-
drag, der isoleret set indebærer en forværring på ca. ½ pct. 
af BNP. I forhold til vurderingen i foråret er der nu udsigt til 
en lidt mindre strukturel forbedring i løbet af de tre år, 
hvilket hænger sammen med dels en forudsætning om, at 
der vil være lavere indbetaling til efterløn fra og med 2012, 
dels lidt højere renteudgifter som følge af de forværrede 
konjunkturudsigter. 
 

Strukturel saldo 
forbedres ca. 1½ 
pct. fra 2010 til 
2013 
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I Dansk Økonomi, forår 2011 blev holdbarhedsproblemet 
beregnet til ca. 0,5 pct. af BNP. I forhold til forårets frem-
skrivning til 2020 er skønnet over den primære saldo i 2020 
omtrent uændret, mens nettogælden i 2020 er øget med ca. 5 
pct. af BNP i forhold til fremskrivningen i foråret. Dette er 
en konsekvens af de dårligere konjunkturudsigter og der-
med større offentlige underskud i perioden frem mod 2020. 
Dermed er rentebyrden permanent forøget, og den offentlige 
saldo vil udvise et større underskud fremover. Samlet skøn-
nes holdbarhedsproblemet at være ca. 0,6 pct. af BNP i 
grundfremskrivningen, når der ikke tages højde for færre 
efterløns- og folkepensionsudbetalinger samt større skatte-
indtægter som følge af tilbagetrækningsaftalen.3 
 
Tilbagetrækningsaftalen 
 
I maj blev der indgået en politisk aftale (tilbagetræknings-
aftalen) om at øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 
ved for det første at fremrykke stigningen i efterløns- og 
folkepensionsalderen, som blev aftalt med velfærdsaftalen, 
for det andet at nedsætte den maksimale efterlønsperiode fra 
fem til tre år og for det tredje at forstærke pensions-
modregningen i efterlønnen. Det ventes, at aftalen vil blive 
vedtaget i Folketinget i dette efterår. Aftalen er nærmere 
beskrevet i boks I.1, som også opsummerer de beregnede 
konsekvenser af aftalen, som de fremgik af Dansk Økonomi, 
forår 2011.  
 
Tilbagetrækningsaftalen indebærer, at efterlønsalderen i 
2014 øges med et halvt år, hvilket vurderes at øge den 
strukturelle arbejdsstyrke med godt 5.000 personer i 2014. I 
2020 vurderes der at være godt 60.000 flere i arbejdsstyrken 
end forudsat i grundfremskrivningen. Aftalen er fuldt ind-
faset i 2027, og arbejdsstyrken vurderes derefter at være 
permanent forøget med ca. 35.000 personer. 

 
3) Hvis der er tale om en permanent forværring (eller forbedring) af 

de offentlige finanser, kan ændringen i holdbarhedsindikatoren 
beregnes som den permanente ændring i den primære offentlige 
saldo. Hvis den offentlige gæld øges (eller reduceres), kan æn-
dringen i holdbarhedsindikatoren beregnes som ændringen i 
gældsniveauet ganget med den vækstkorrigerede realrente, som i 
beregningerne forudsættes at være 1½ pct.  

Lidt større 
holdbarheds-
problem end 
vurderet i foråret 

Tilbagetræknings-
aftalen hæver 
tilbagetræknings-
alderen 

Strukturel 
beskæftigelse øges 
60.000 i 2020 og 
35.000 på lang sigt 
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Vurderingen af, hvor mange der vil melde sig ud af efter-
lønsordningen, er foretaget ved at se på, hvor mange der har 
et økonomisk incitament til at være medlem. Det er dog 
forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over, hvor 
mange der rent faktisk vælger at melde sig ud af efterløns-
ordningen, og dermed hvor stor stigningen i arbejdsstyrken 
bliver på længere sigt. Hvor mange der vælger at melde sig 
ud – og hvor meget de har betalt i bidrag indtil nu – har 
også betydning for, hvor stor tilbagebetalingen i 2012 vil 
være. I Finansministeriets beregning, der ligger bag tilbage-
trækningsaftalen, er der omtrent samme vurdering af æn-
dringen i antallet af efterlønsmodtagere som i beregningen i 
Dansk Økonomi, forår 2011, men i Finansministeriets 
beregning er det i mindre grad yngre personer, som vurderes 
at framelde sig efterlønsordningen. Derfor forudsætter 
Finansministeriet, at tilbagebetalingen af efterlønsbidrag 
udgør et større beløb, konkret 17 mia. kr., end de 10 mia. 
kr., som er forudsat i nærværende fremskrivning.  
 
Som diskuteret i Dansk Økonomi, forår 2011 må det forven-
tes at tage noget tid, inden beskæftigelsen tilpasser sig til 
det nye, højere niveau for den strukturelle beskæftigelse. Et 
bud på, hvor hurtigt tilpasningen sker, er beregnet med den 
makroøkonometriske model SMEC, jf. boks I.2. Tages der 
ikke højde for den stigning i arbejdsudbuddet, som følger af 
tilbagetrækningsaftalen, ventes ledigheds- og beskæftigel-
sesgap at blive lukket i løbet af de kommende 5-6 år i takt 
med den forventede normalisering af konjunktursituationen. 
Tilbagetrækningsaftalen indebærer en stigning i beskæfti-
gelsen, men den faktiske beskæftigelse vil i en årrække 
ligge under det nye, højere strukturelle niveau ifølge model-
beregningen, jf. figur I.8. Tilsvarende vil ledigheden være 
over det strukturelle niveau i en længere periode. 
 
 

Usikkert,  
hvor mange der 
melder sig ud, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 … og hvor meget 
der tilbagebetales 

Beskæftigelsen 
lavere end det 
strukturelle  
niveau i en 
tilpasningsperiode 
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Boks I.1 Tilbagetrækningsaftalen 

I maj 2011 blev tilbagetrækningsaftalen indgået som en politisk aftale. 
 

• Velfærdsaftalen fremrykkes med 5 år, dvs. efterlønsalderen sættes gradvist 
op med et halvt år om året fra 2014 til 2017, og folkepensionsalderen sæt-
tes gradvist op med et halvt år om året fra 2019 til 2022 

• Efterlønnen ændres til en treårig ordning med forhøjet efterlønssats og 
skærpet modregning i efterlønnen for pensionsformue i alle tre år. Efter-
lønsperioden forkortes gradvist fra 5 til 3 år fra 2018 til 2023 

• Der indføres en seniorførtidspensionsordning. Personer, der har nedsat ar-
bejdsevne, og som er mindre end 5 år fra folkepensionsalderen, sikres en 
hurtigere adgang til førtidspension. Det gælder, uanset om de er tilmeldt 
efterlønsordningen 

 
Den tidligst mulige tilbagetrækningsalder på efterløn og folkepension for forskel-
lige fødselsårgange med velfærdsaftalen hhv. tilbagetrækningsaftalen fremgår af 
figur A. For folkepensionsalderen er der udelukkende tale om en fremrykning af 
den første stigning aftalt i velfærdsaftalen, dvs. syv årgange får øget deres folke-
pensionsalder med ½-2 år. Med hensyn til den tidligste alder, hvor man kan gå på 
efterløn, sker der både en fremrykning af den aftalte stigning i velfærdsaftalen og 
en forkortelse af den maksimale periode på efterløn fra 5 til 3 år. 
 
                    Figur A  Tilbagetrækningsalder ifølge velfærdsaftalen  
                                   hhv. tilbagetrækningsaftalen 
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                           Kilde: DREAM’s befolkningsfremskrivning 2011. 
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Boks I.1 Tilbagetrækningsaftalen, fortsat 

Den forventede reduktion i antallet af efterlønsmodtagere og konsekvenserne for de 
offentlige finanser er beregnet med den generelle ligevægtsmodel DREAM, jf. Dansk 
Økonomi, forår 2011. Ifølge beregningen forbedres den strukturelle saldo i 2020 med 
0,9 pct. af BNP, og den finanspolitiske holdbarhed forbedres med 0,4 pct. af BNP, 
svarende til 8 mia. kr. 
 
I 2020 vil der ifølge beregningen være 30.000 færre efterlønsmodtagere, 52.000 fær-
re folkepensionister, 20.000 flere førtidspensionister og dermed 62.000 flere i den 
strukturelle arbejdsstyrke. Den maksimale effekt på arbejdsstyrken indtræffer i 2023 
med 65.000 flere personer som følge af tilbagetrækningsaftalen. Efter at reformen er 
fuldt indfaset i 2027, vil arbejdsstyrken ifølge beregningen være permanent øget med 
ca. 35.000 personer, jf. figur B. 
 

Figur B.  Ændring i overførselsmodtagere og arbejdsstyrke 
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Anm.: Når antallet af efterlønsmodtagere i nogle få år lige efter 2020 er større med tilbagetræknings-

aftalen end i grundforløbet, skyldes det, at der i disse år midlertidigt er flere samtidige årgange på 
efterløn med aftalen end uden. Dette skyldes et samspil mellem, hvornår efterløns- og folke-
pensionsaldrene rykker med hhv. uden tilbagetrækningsaftalen, jf. Dansk Økonomi, forår 2011. 
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Boks I.2 Effekter på kort sigt af stigning i strukturelt arbejdsudbud 

Hvis den strukturelle beskæftigelse øges permanent, vil den faktiske beskæftigel-
se før eller siden tilpasse sig det nye højere niveau. Dette gælder både i den gene-
relle ligevægtsmodel DREAM og i makroøkonometriske modeller som ADAM 
og SMEC. Der er imidlertid forskel mellem modellerne på, hvor hurtigt tilpasnin-
gen sker. 
 
Hvis arbejdsstyrken øges permanent, er der i DREAM næsten øjeblikkelig tilpas-
ning af beskæftigelsen, mens det i f.eks. ADAM (modelversion december 2009) 
tager 11-12 år, før ¾ af tilpasningen er sket. I den nuværende version af De Øko-
nomiske Råds model SMEC tager det 4-5 år, før ¾ af tilpasningen i beskæftigel-
sen er sket, jf. figur A. Tilpasningshastigheden i SMEC er dermed omtrent mel-
lem DREAM og ADAM, og i de viste beregninger i teksten er anvendt effekterne 
beregnet i SMEC. 
 
            Figur A.  Beskæftigelse                             Figur B.  Primær saldo 
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Anm.: Arbejdsstyrken er hævet permanent med 10.000 personer. Figurerne viser den resulterede 
effekt på beskæftigelse hhv. offentlig primær saldo i pct. af BNP i forhold til et grundforløb. 

Kilde: Beregninger med DREAM, ADAM (december 2009) og SMEC. 
 
I modellerne vil et højere arbejdsudbud give sig udslag i et fald i reallønnen, hvor-
ved afsætningspriserne reduceres, så eksporten øges, og importen sænkes. Derved 
øges produktion og beskæftigelse svarende til det højere arbejdsudbud. I de ma-
kroøkonometriske modeller giver det øgede udbud af arbejdskraft først anledning 
til øget ledighed, hvilket presser lønnen ned og sætter gang i tilpasnings-
mekanismen. Den langsomme tilpasning i beskæftigelsen i de makroøkonometri-
ske modeller skyldes for det første, at løn og priser er relativt træge (hvorfor den 
nødvendige tilpasning i løn- og prisniveau tager tid), og for det andet, at forbruge-
re og producenter i disse modeller ikke er fremadskuende, hvilket betyder, at de 
kun tilpasser forbrug og investeringer til det aktuelle indkomst- og produktions-
niveau – og ikke til det højere niveau, der vil gælde i fremtiden som følge af det 
højere udbud af arbejdskraft. 
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Boks I.2 Effekter på kort sigt af stigning i strukturelt arbejdsudbud, fortsat 

I SMEC er den aggregerede eksportpriselasticitet 2½ på lang sigt og lavere på 
kort sigt. I DREAM forudsættes en elasticitet på 5 på både kort og lang sigt. Også 
for importen forudsætter DREAM en højere priselasticitet, end det er tilfældet i 
SMEC. Dette indebærer, at reallønnen ikke behøver at blive reduceret nær så 
meget i DREAM-beregningen som i SMEC-beregningen for at opnå samme 
fremgang i nettoeksporten og dermed i den indenlandske produktion og beskæfti-
gelse. 
 
Ifølge modelberegningerne med SMEC og DREAM forbedres den offentlige 
primære saldo permanent med ca. 0,09 pct. af BNP, hvis arbejdsstyrken øges 
permanent med 10.000 personer (som ikke kom fra offentlig indkomstoverførsel), 
jf. figur B. Dette svarer til ca. 170.000 kr. pr. person. Modtog personen en offent-
lig indkomstoverførsel før, så opnås en større gevinst for de offentlige finanser 
ved at flytte personen ind i arbejdsstyrken. Ifølge en beregning med DREAM vil 
det forbedre de offentlige finanser med ca. 0,15 pct. af BNP, hvis 10.000 personer 
flyttes fra førtidspension til arbejdsstyrken, svarende til ca. 280.000 kr. pr. person. 

 

 
 
Figur I.8 Beskæftigelse uden hhv. med tilbagetræk-

ningsaftalen 
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Anm.: De blå kurver viser udviklingen i beskæftigelsen i grundfrem-
skrivningen uden tilbagetrækningsaftalen (fuldt optrukken) hhv. 
med tilbagetrækningsaftalen (stiplet). De brune kurver viser den 
strukturelle beskæftigelse uden hhv. med tilbagetrækningsaftalen. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011, og egne beregninger, jf. boks I.2. 
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Når ledigheden i en periode er højere end det strukturelle 
niveau, indebærer det også, at den offentlige saldo udviser 
et større underskud end det skønnede strukturelle niveau. 
Ifølge modelberegningen vil den offentlige saldo derfor kun 
blive forbedret med ca. ½ pct. af BNP i 2020, hvor forbed-
ringen af den strukturelle saldo skønnes at være knap 1 pct. 
af BNP i 2020, jf. figur I.9. 
 
 
Figur I.9 Offentlig saldo uden og med tilbagetræk-

ningsaftale 
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Anm.: Den beregnede strukturelle saldo i 2020 er vist uden (firkant) 
hhv. med tilbagetrækningsaftalen (trekant). 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011, og egne beregninger. 

 
 
Tilbagetrækningsaftalen har størst virkning på den primære 
strukturelle saldo i årene omkring 2020, hvilket især skyldes 
fremrykningen af stigningen i folkepensionsalderen. Den 
finanspolitiske holdbarhed vurderes i Dansk Økonomi, forår 
2011 at blive forbedret med 0,4 pct. af BNP som følge af 
tilbagetrækningsaftalen, hvorved holdbarhedsproblemet 
reduceres til ca. 0,2 pct. af BNP. De lavere udgifter til 
indkomstoverførsler samt det forøgede arbejdsudbud med-
virker til at mindske problemerne med meget store struktu-
relle underskud på de offentlige finanser og kraftig gælds-
opbygning i en lang årrække efter 2020. Den strukturelle 
saldo vil dog fortsat udvise et underskud på op imod 3 pct. 
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af BNP i en længere årrække, og den offentlige nettogæld, 
som aktuelt er omtrent nul, ventes at overstige 50 pct. af 
BNP i 2050, jf. figur I.10. 
 
 
Figur I.10 Strukturel saldo og offentlig nettogæld uden 

hhv. med tilbagetrækningsaftalen 
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Anm.: Figuren viser udviklingen i den strukturelle saldo uden hhv. med 
tilbagetrækningsaftalen. Frem til 2020 er beregningerne foretaget 
med SMEC. Efter 2020 er saldoudvikling og gældsakkumulation 
beregnet på baggrund af niveauerne i 2020 og udviklingen i den 
primære saldo efter 2020 ifølge DREAM-beregningerne vist i 
Dansk Økonomi, forår 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011, og egne beregninger. 

 
 
Finanspolitiske forudsætninger i regeringsgrundlaget 
 
I begyndelsen af oktober fremlagde den nye S-R-SF-
regering regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, 
som kort er beskrevet i boks I.3. De overordnede finans-
politiske mål i regeringsgrundlaget er, at finanspolitikken 
skal være mere end holdbar, og at der skal være strukturel 
balance eller overskud på de offentlige budgetter i 2020. 
Desuden skal finanspolitikken tilrettelægges, så kravene i 
EU’s stabilitets- og vækstpagt overholdes. På den kortere 
bane er der en målsætning om at efterleve EU-henstillingen 
i 2013. 
 

Regeringsgrundlag: 
Et Danmark, der 
står sammen 
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Boks I.3 Regeringsgrundlag fra S-R-SF 

Regeringsgrundlaget fra S-R-SF-regeringen, Et Danmark, der står sammen, inde-
holder en række finanspolitiske elementer. Regeringens politik tager udgangs-
punkt i allerede aftalt politik, herunder genopretnings- og tilbagetrækningsaftalen. 
 
I regeringsgrundlaget angives bl.a. følgende finanspolitiske målsætninger: 

• Den strukturelle saldo skal i 2020 mindst være i balance 
• Finanspolitikken skal være overholdbar (positiv holdbarhedsindikator) 
• Efterlevelse af EU-henstillingen om at forbedre den strukturelle saldo 1½ 

pct. fra 2010 til 2013 
• Efterlevelse af kravene i EU’s stabilitets- og vækstpagt og sikring af, at 

der for den offentlige gæld er en bred sikkerhedsafstand til EU-kravet 
• Regeringen vil fremlægge en ny økonomisk 2020-plan 

 
På kort sigt foreslås følgende finanspolitiske initiativer i regeringsgrundlaget: 

• Fremrykning af offentlige investeringer for 10 mia. kr. til 2012 
• Et energirenoveringstilskud til boliger erstatter fra 2012 BoligJobplanen 

vedtaget i foråret 
• Omprioritering af erhvervsstøtte 
• Øgede skatter og afgifter i 2012-13 på i alt 5 mia. kr. 
• Øgede offentlige udgifter fra 2012 under den betingelse, at EU-

henstillingen om saldoforbedring i 2013 overholdes 
 
Derudover foreslås bl.a. følgende finanspolitiske initiativer frem mod 2020: 

• Fuldt finansieret skattereform, hvor lempelse af skatten på arbejdsind-
komst skal øge arbejdsudbuddet svarende til 7.000 personer, hvilket angi-
ves at indebære en forbedring af de offentlige finanser på ca. 3 mia. kr. 

• Yderligere stigning i det strukturelle arbejdsudbud på ca. 48.000 personer 
via trepartsforhandlinger og påtænkte reformer af bl.a. kontanthjælp, før-
tidspension og fleksjob, unge hurtigere igennem uddannelse samt forbed-
ret integration mv. Det øgede arbejdsudbud angives at indebære en for-
bedring af de offentlige finanser på ca. 11 mia. kr.  

• Råderummet fra øget arbejdsudbud kan finansiere løft i de offentlige ud-
gifter  

 
I regeringsgrundlaget nævnes desuden en række målsætninger, bl.a. vedrørende 
uddannelse og på energi-, klima- og miljøområdet. Det angives i regeringsgrund-
laget, at et eventuelt råderum fra øget arbejdsudbud skal disponeres efter et forsig-
tighedsprincip, så øgede udgifter først kan gennemføres, når finansieringen er 
tilvejebragt. 
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De finanspolitiske forudsætninger i regeringsgrundlaget 
bygger oven på allerede aftalt finanspolitik, herunder gen-
opretningsaftalen og tilbagetrækningsaftalen. Regeringen 
foreslår at fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr. 
til 2012. Desuden foreslås en stigning i skatter og afgifter i 
løbet af 2012-13 på 5 mia. kr., som skal finansiere perma-
nent øgede offentlige udgifter. 
 
I regeringsgrundlaget lægges derudover op til en fuldt 
finansieret skattereform, der bl.a. skal sænke skatten på 
arbejde, og som forudsættes at give anledning til en stigning 
i arbejdsudbuddet på ca. 7.000 personer. Frem mod 2020 er 
der yderligere en målsætning om at øge den strukturelle 
arbejdsstyrke svarende til ca. 48.000 personer, bl.a. ved 
trepartsforhandlinger samt reformer af kontanthjælp, før-
tidspension og fleksjob.4 Der lægges dermed op til en 
betragtelig udvidelse af arbejdsstyrken set i lyset af, at 
tilbagetrækningsreformen skønnes at øge arbejdsstyrken 
permanent med ca. 35.000 personer. For at opnå den tænkte 
stigning i arbejdsstyrken kan der derfor blive tale om bety-
delige udgifter, f.eks. på uddannelsesområdet og i den 
aktive arbejdsmarkedspolitik. Den forbedring af de offentli-
ge finanser, som den forudsatte stigning i arbejdsstyrken 
kan give anledning til, foreslår regeringen anvendt til sti-
gende offentlige udgifter.  
 
Regeringen foreslår at styrke målsætningerne på uddannel-
sesområdet, så flere skal have en videregående uddannelse. 
Desuden angives ambitiøse målsætninger på energi-, klima- 
og miljøområdet. I regeringsgrundlaget angives ikke de 
forventede omkostninger ved de mere ambitiøse målsætnin-
ger, men opfyldelse af målene kan være forbundet med 
højere offentlige udgifter.  
 
 

 
4) I regeringsgrundlaget angives en stigning i det strukturelle 

arbejdsudbud på i alt 135.000 personer frem mod 2020. Ud over 
de her nævnte stigninger på ca. 55.000 personer drejer det sig om 
effekten af den aftalte forkortelse af dagpengeperioden og af til-
bagetrækningsaftalen. 
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For at illustrere de mulige makroøkonomiske konsekvenser 
af regeringens foreslåede finanspolitik er der foretaget en 
fremskrivning baseret på finanspolitiske forudsætninger 
svarende til centrale elementer af regeringsgrundlaget, jf. 
boks I.4. Konkret ses i det følgende på effekterne af frem-
rykningen af offentlige investeringer på 10 mia. kr. til 2012 
samt øgede skatter på 5 mia. kr. i 2012-13 og en tilsvarende 
stigning i det offentlige forbrug. 
 
 
 

Boks I.4 Illustration af effekterne af finanspolitiske tiltag i regeringsgrundlaget 

De makroøkonomiske konsekvenser af de finanspolitiske forudsætninger i rege-
ringsgrundlaget, jf. boks I.3, kan illustreres med en beregning i SMEC.  
 
I forhold til grundfremskrivningen, som er baseret på VK-regeringens finanslovs-
forslag, øges de offentlige investeringer med 10 mia. kr. i 2012, og det antages, at 
de offentlige investeringer er 2 mia. kr. lavere end i grundfremskrivningen i årene 
2014-18. Skatteprovenuet øges permanent med 5 mia. 2011-kr. I modelberegnin-
gen er dette konkret gjort ved at hæve bundskattesatsen ca. ½ pct.point (¼ 
pct.point i 2012 og resten i 2013). Det øgede skatteprovenu antages at finansiere 
en permanent stigning i det offentlige forbrug. I modelberegningen er den offent-
lige beskæftigelse øget permanent med 5.000 personer (2.500 i 2012 og 2013). 
Dermed stiger det reale offentlige forbrug ca. ½ pct. om året i både 2012 og 2013, 
hvor der i grundfremskrivningen er omtrent nulvækst henover de to år. Efter 2013 
forudsættes den samme vækst i det reale offentlige forbrug som i grundfremskriv-
ningen. 
 
Det er antaget, at aktivitetsvirkningen af energirenoveringstilskuddet er af samme 
størrelse som BoligJobplanen, der er medregnet i grundfremskrivningen. Desuden 
er der ikke regnet på eventuelle aktivitetsvirkninger af den foreslåede ompriorite-
ring af erhvervsstøtten. Endvidere er der ikke medregnet forslag til yderligere 
stigning frem mod 2020 i arbejdsudbuddet samt de tilsvarende stigninger i de 
offentlige udgifter.  
 
Der er kun tale om en illustrativ beregning. Der er endnu ikke fremlagt et finans-
lovsforslag, og regeringsgrundlaget indeholder kun få udspecificerede finanspoli-
tiske tiltag, så det har ikke været muligt at regne mere konkret på elementerne i 
regeringsgrundlaget. 
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De nye finanspolitiske forudsætninger vurderes ikke at 
ændre afgørende på det konjunkturbillede, som blev tegnet i 
indledningen af kapitlet. Den mere ekspansive finanspolitik 
med fremrykning af offentlige investeringer til 2012 øger 
BNP-væksten med ca. ½ pct. i 2012, men samtidig reduce-
res væksten i 2013. Dermed udglattes ledighedsudviklingen 
lidt i forhold til fremskrivningen baseret på VK-regeringens 
finanslovsforslag. Den mere ekspansive finanspolitik består 
af en stigning i den offentlige efterspørgsel. Derimod er der 
kun en lille afledt effekt på den private efterspørgsel, hvilket 
hænger sammen med, at den permanente forøgelse af de 
offentlige udgifter antages finansieret ved skattestramnin-
ger, jf. tabel I.5. 
 
 

Tabel I.5 Effekt på kort sigt af forskellige finanspolitiske forudsætninger 
 

2012 2013 2012 2013

Offentligt forbrug 0,2 -0,2 0,6 0,4
Offentlige investeringer -5,0 -9,0 19,3 -27,5
Privat efterspørgsel 3,0 2,9 3,1 2,7
BNP 1,1 1,3 1,6 1,0

Output gap -3,8 -3,6 -3,4 -3,5

Offentlig beskæftigelse 0 0 3 3
Privat beskæftigelse -6 -4 1 -8

Beskæftigelsesgap -69 -75 -60 -67
Ledighed 122 128 114 122

Offentlig saldo -4,6 -2,7 -4,8 -2,6
Strukturel saldo -2,3 -0,7 -2,8 -0,7

Finanseffekt 0,0 -0,7 0,5 -1,1
-----------------------  Pct.point  -----------------------

Grundfremskrivning Regeringsgrundlag

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

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

-------------  Ændring i 1.000 personer  -----------

--------------------  1.000 personer  ------------------

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

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger, jf. boks I.4. 
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De offentlige investeringer vurderes i 2011 at udgøre knap 
2½ pct. af BNP. Et så højt offentligt investeringsniveau er 
ikke set siden starten af 1980’erne. Den af regeringen 
planlagte fremrykning af offentlige investeringer på 10 mia. 
kr. til 2012 vil øge investeringsniveauet til over 2¾ pct. af 
BNP, svarende til en realvækst på ca. 20 pct. fra 2011 til 
2012. Det forudsættes, at investeringsniveauet er det samme 
i 2013 som i grundfremskrivningen, og at de offentlige 
investeringer er lavere i 2014-18, end det forudsættes i 
grundfremskrivningen, jf. figur I.11. Set i lyset af de histori-
ske erfaringer med at få udført de planlagte offentlige 
investeringer i et givet år, jf. eksempelvis Dansk Økonomi, 
forår 2011, kan det forekomme vanskeligt at øge det offent-
lige investeringsniveau så meget i 2012 med så kort varsel 
og bringe investeringsniveauet tilbage på det oprindeligt 
planlagte i 2013. 
 
 
Figur I.11 Offentlige investeringer 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger, jf. 
boks I.4. 

 
 
På kort sigt er der som nævnt lagt op til en mere ekspansiv 
finanspolitik i regeringsgrundlaget end med de finans-
politiske forudsætninger baseret på VK-regeringens finans-
lovsforslag. I grundfremskrivningen blev finanspolitikken 
skønnet at være omtrent neutral for væksten næste år, mens 
der skønnes en finanseffekt på ca. ½ pct.point med S-R-SF-
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finanspolitikken. Det største aktivitetsbidrag i 2012 med de 
nye finanspolitiske forudsætninger kommer fra fremryknin-
gen af offentlige investeringer til 2012. En stigning i de 
offentlige investeringer på 10 mia. kr. vil ifølge model-
beregningerne isoleret set øge BNP-væksten med knap ½ 
pct. i 2012. I forhold til grundfremskrivningen er der en 
stigning i såvel skatter som offentligt forbrug på 5 mia. kr., 
og da aktivitetsvirkningen er større for offentligt forbrug 
end for skatter, giver det samlet set anledning til en lille 
positiv aktivitetseffekt i både 2012 og 2013. På denne 
baggrund ventes en vækst i BNP på godt 1½ pct. i 2012. 
 
Forslagene om en mere ekspansiv finanspolitik indebærer 
samlet set, at underskuddet på den offentlige saldo i 2012 
skønnes at blive forøget med ca. ¼ pct. af BNP i forhold til 
grundfremskrivningen, og underskuddet skønnes dermed at 
blive omkring 90 mia. kr. næste år. 
 
Den mere ekspansive finanspolitik næste år med regerin-
gens forudsætninger vurderes at indebære en stigning i 
beskæftigelsen på ca. 5.000 personer næste år i forhold til i 
år, mens der i grundfremskrivningen baseret på VK-
regeringens finanslovsforslag ventes et fald på 5.000 perso-
ner i 2012. De ændrede finanspolitiske forudsætninger 
vurderes dermed isoleret set at give anledning til et løft i 
beskæftigelsen på ca. 10.000 personer næste år, jf. figur 
I.12. Modstykket er, at der på mellemlang sigt vil være lidt 
langsommere fremgang i beskæftigelsen, hvilket hovedsa-
geligt skyldes, at der er forudsat lidt lavere offentlige inve-
steringer i en årrække som konsekvens af fremrykningen til 
2012. Desuden giver den mere ekspansive finanspolitik på 
kort sigt anledning til lidt højere lønstigninger, som i de 
følgende år vil betyde en lille forværring af konkurrence-
evnen og dermed lavere eksportvækst. 
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Figur I.12 Beskæftigelse med forskellige finanspolitiske 
forudsætninger 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, forår 
2011, Regeringen, Et Danmark, der står sammen, og egne 
beregninger, jf. boks I.4. 

 
 
Den mere ekspansive finanspolitik vurderes at indebære, at 
BNP er knap ¼ pct. højere i 2013 end med VK-regeringens 
finanslovsforslag, og at beskæftigelsen er 5-10.000 personer 
højere. Løftet i det offentlige forbrug indebærer en perma-
nent stigning i den offentlige beskæftigelse på 5.000 perso-
ner, så i 2013 er den private beskæftigelse kun få tusinde 
højere som følge af den mere ekspansive finanspolitik. På 
længere sigt indebærer den højere offentlige beskæftigelse 
et tilsvarende fald i den private beskæftigelse. 
 
Opstramningen af finanspolitikken i 2013 vurderes at være 
noget større med de finanspolitiske forudsætninger i rege-
ringsgrundlaget (finanseffekten er mere negativ) end i 
grundfremskrivningen baseret på VK-regeringens finans-
lovsforslag. Dette skyldes, at fremrykningen af offentlige 
investeringer til 2012 isoleret set giver anledning til en 
positiv aktivitetsvirkning i 2012 på knap ½ pct.point og en 
tilsvarende negativ aktivitetsvirkning året efter, hvor inve-
steringsniveauet er forudsat at være som i grundfremskriv-
ningen. 
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Danmark har som nævnt modtaget en EU-henstilling om at 
forbedre den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 
2010 til 2013 og bringe underskuddet på den offentlige 
saldo ned under 3 pct. af BNP i 2013. I beregningen med de 
finanspolitiske forudsætninger fra regeringsgrundlaget er 
der tale om et højere niveau for de offentlige investeringer 
alene i 2012 og en balanceret stigning i skatter og offentligt 
forbrug i 2012-13, hvorfor den strukturelle saldo i 2013 
skønnes at udvise samme forbedring i forhold til 2010 som i 
grundfremskrivningen, dvs. ca. 1½ pct. af BNP. Det offent-
lige underskud ventes at blive reduceret til under 3 pct. af 
BNP i 2013 i begge forløb.  
 
I regeringsgrundlaget lægges op til at videreføre allerede 
aftalt finanspolitik, herunder genopretningsaftalen og tilba-
getrækningsaftalen. Dermed er udgangspunktet med hensyn 
til de finanspolitiske udfordringer det samme som før rege-
ringsskiftet. I beregningen er der kun set på de nye, kort-
sigtede finanspolitiske initiativer, som bl.a. indebærer en 
fremrykning af offentlige investeringer til 2012. Under 
forudsætning af, at de offentlige investeringer vil være 
tilsvarende lavere i en efterfølgende periode, påvirker det 
ikke holdbarheden af de offentlige finanser. Yderligere er 
der i regeringsgrundlaget lagt op til en parallel stigning i 
skatter og offentlige udgifter, hvilket heller ikke påvirker 
den primære offentlige saldo og dermed heller ikke den 
finanspolitiske holdbarhed. 
 
Under forudsætning af vedtagelse af tilbagetrækningsafta-
len, og at de offentlige udgifter og indtægter udvikler sig 
som forudsat, viser beregningerne, at der er udsigt til et 
beskedent holdbarhedsproblem på ca. 0,2 pct. af BNP og et 
underskud på den strukturelle saldo i 2020 på ca. ¼ pct. af 
BNP. Hvis holdbarhedsproblemet skal løses alene ved at 
øge beskæftigelsen, vil det under forudsætning af uændrede 
udgifter til offentligt forbrug mv. kræve en permanent 
stigning på ca. 20.000 personer udover den forudsatte 
stigning på 135.000 personer, der ligger i regeringsgrundla-
get. Med en stigning i beskæftigelsen på ca. 20.000 personer 
vil der også opnås omtrent balance på den strukturelle saldo 
i 2020. 
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I.3 International baggrund 
 
Udsigterne for de internationale konjunkturer er mærkbart 
forringede hen over sommeren. Stigende bekymring for de 
statsfinansielle problemer i både Europa og USA har bidra-
get til et skift i retning af forventninger om en langsommere 
konjunkturgenopretning. Øget risiko for tab på statsobliga-
tioner fra de hårdest ramte lande har i kombination med 
nedjusteringen af vækstudsigterne givet anledning til sti-
gende bekymring for tab i den finansielle sektor og stigende 
risikopræmier på pengemarkedet og markedet for statsobli-
gationer fra en række lande. På aktiemarkederne kulminere-
de udviklingen i august i kraftige kursfald verden over,  
jf. figur I.13. I mange europæiske lande er aktiekurserne 
faldet med omkring 25 pct. siden årsskiftet, mens faldet har 
været på knap 20 pct. i Japan og godt 10 pct. i USA. 
 
 
Figur I.13  Aktiekurser 
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Anm.: Seneste observationer er primo oktober 2011. For USA anvendes 
Standard & Poors index 500, for euroområdet anvendes Blue 
Chip index 50, og for Japan anvendes Nikkei index 225. 

Kilde: EcoWin. 
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Aktivitetsfremgangen har været svag i USA og de fleste 
europæiske lande i første halvår 2011, jf. figur I.14a. Den 
afdæmpede økonomiske udvikling betyder, at der bliver 
skabt relativt få job og dermed, at ledigheden fortsat er på et 
højt niveau både i USA og i euroområdet, jf. figur I.14b.  
I Europa er især de sydeuropæiske lande prægede af lav 
vækst og i enkelte tilfælde direkte tilbagegang. Den svage 
aktivitetsudvikling i mange europæiske lande skal både ses i 
lyset af finanspolitiske stramninger, udløst af spirende 
gældskriser i en række lande, og bekymringen for konse-
kvenserne af gældskrisen. Statsfinansielle problemer i 
enkelte lande kan potentielt sprede sig til andre lande, 
blandt andet via problemer i banksektoren som følge af 
mærkbare tab på statsobligationer.  
 
Opsvinget i amerikansk økonomi er fortsat præget af den 
svage udvikling på boligmarkedet og en høj ledighed, der 
bidrager til at holde husholdningernes forbrugslyst nede. 
Amerikansk BNP voksede i første halvår 2011 med knap  
1 pct. (omregnet til årsvækstrate), hvilket var markant 
lavere end i 2010, hvor BNP voksede mere end 3 pct.  
Den lave aktivitetsstigning i første halvår 2011 skyldtes i 
høj grad et markant fald i væksten i det private forbrug, der 
udgør over 70 pct. af BNP, og dermed har stor indflydelse 
på udviklingen i amerikansk økonomi. Den lavere vækst i 
det private forbrug skal ud over den træge udvikling på 
bolig- og arbejdsmarkedet ses i lyset af den kraftige stigning 
i råvarepriserne i slutningen af 2010 og begyndelsen af 
2011, der har sænket husholdningernes realindkomster. 
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Figur I.14a BNP  Figur I.14b Ledighed 
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Anm.: Seneste observationer er 2. kvartal 2011 for BNP og august 2011 for ledigheden i euroområdet
og Japan og september for USA.  

Kilde: EcoWin. 

 
 
BNP i Japan er faldet ca. 1,5 pct. fra fjerde kvartal 2010 til 
andet kvartal 2011, hvilket primært skyldes jordskælvene i 
marts og den heraf mistede produktionskapacitet og forøge-
de usikkerhed. Udviklingen i flere indikatorer, herunder 
industriproduktionen, peger dog i retning af en relativt 
kraftig BNP-vækst i Japan i resten af 2011 og 2012 i takt 
med genopbygningen efter jordskælvene. 
 
Den svage vækst forventes at vare ved de kommende år. 
Flere internationale institutioner har således nedjusteret 
deres skøn for væksten i USA og euroområdet henover 
sommeren, jf. figur I.15. Denne nedjustering skyldes især 
offentliggørelsen af skuffende nationalregnskabstal,  
en negativ udvikling i flere tillidsindikatorer og den forøge-
de bekymring for konsekvenserne af de statsfinansielle 
problemer i såvel USA som euroområdet. Eksempelvis er 
konsensusskønnet for væksten i amerikansk økonomi i 2012 
faldet med over 1 pct.point siden starten af 2011. 
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Figur I.15 Udviklingen igennem 2011 i konsensusskøn 
for væksten i 2012 
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Anm.: Den enkelte månedsobservation angiver konsensusskønnet i den 
pågældende måned for væksten i 2012. Skønnene er gennemsnit 
af skønnene fra en lang række internationale institutioner. 

Kilde: Consensus Forecast. 
 

 
 
Selvom verdensøkonomien formentlig står over for en 
periode med lav vækst og fortsat høj arbejdsløshed, er der 
kun meget begrænsede muligheder for at stimulere aktivi-
tetsniveauet via den økonomiske politik. De offentlige 
finanser blev kraftigt svækkede i mange lande under tilba-
geslaget i 2008 og 2009, hvilket både skyldtes de automa-
tiske budgetvirkninger af den lavere aktivitet og den aktive 
indsats, der blev gjort for at stimulere efterspørgslen via 
skattelettelser og forøgede offentlige udgifter. Kombinatio-
nen af, at mange lande havde betydelige underskud allerede 
før krisen, og de nye svækkelser som følge af krisen har 
resulteret i kraftig gældsopbygning, jf. figur I.16. Forvær-
ringen af de offentlige finanser betyder, at der i mange 
lande er meget begrænsede finanspolitiske handlemulighe-
der, og at fokus i stedet er rettet mod den nødvendige lang-
sigtede konsolidering. Samtidig er de pengepolitiske renter 
fortsat meget lave, og der er derfor kun begrænsede mulig-
heder for at forøge aktivitetsniveauet via pengepolitikken. 
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Figur I.16a Offentlig bruttogæld  Figur I.16b Offentlig nettogæld 
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Anm.: Tallene for 2011 og 2012 angiver IMF’s prognose. Forskellen mellem netto- og bruttogæld 
består i de offentlige sektorers finansielle aktiver. 

Kilde: IMF World Economic Outlook september 2011. 
 

 
 
De store budgetunderskud og den stigende offentlige gæld i 
mange lande er ikke kun med til at begrænse de økonomisk-
politiske handlemuligheder, men udgør også en selvstændig 
kilde til usikkerhed og uro på de finansielle markeder.  
De statsfinansielle problemer i euroområdet er, som nævnt, 
blevet yderligere intensiverede hen over sommeren, hvilket 
blandt andet er kommet til udtryk ved stigende rentespænd 
på statsobligationer i forhold til Tyskland for ikke bare 
Grækenland, men også for lande som Spanien og Italien,  
jf. figur I.17. Højere statsobligationsrenter gør refinansie-
ringen af den eksisterende gæld og stiftelse af ny gæld 
dyrere. Den europæiske centralbank (ECB) har i løbet af 
sommeren som konsekvens af de øgede rentespænd set sig 
nødsaget til at opkøbe flere af de udsatte landes statsobliga-
tioner. Rentespændene for Spanien og Italien faldt tilbage 
efter ECB’s opkøb i august, men er efterfølgende steget 
igen. Fastholdes rentespændene på de nuværende niveauer, 
eller stiger de yderligere, vil det betyde, at de berørte lande 
vil være tvunget til at gennemføre endnu kraftigere op-
stramninger end allerede planlagt. Konkret må udviklingen i 
det græske rentespænd opfattes som et signal om, at aktø-
rerne på de finansielle markeder vurderer, at der er en 
overhængende risiko for, at Grækenland vil ende med at 
misligholde sine gældsforpligtelser og gå statsbankerot. 
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Figur I.17 Udviklingen i rentespænd for 10-årige  
statsobligationer igennem 2011 
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Anm.: Figuren viser rentespændet i forhold til Tyskland. Seneste 
observationer er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Et andet udtryk for investorernes tillid til, at lande kan og 
vil servicere deres gældsforpligtelser, er udviklingen i 
præmien på landenes Credit Default Swaps, CDS. CDS-
præmien angiver prisen på at forsikre sig mod, at en lånta-
ger ikke honorerer sin gældsforpligtelse, jf. boks I.6 senere i 
dette afsnit. CDS-præmierne er generelt steget hen over 
sommeren, hvilket ligesom de stigende rentespænd på 
statspapirer illustrerer opblusningen af den europæiske 
gældskrise, jf. figur I.18. Stigningen i CDS-præmierne har 
klart været størst for Grækenland, men der har også været 
mærkbare stigninger for eksempelvis Italien, hvor CDS-
præmien er steget fra ca. 2 pct. ved årets indgang til over 4 
pct. i oktober. 
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Figur I.18 Udviklingen i renteniveau og CDS i 2011 
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Anm.: Figuren viser rente og CDS-præmie for 10-årige statsobligationer. 
Seneste observationer er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Uroen omkring statsfinanserne har også spredt sig til et land 
som Frankrig, der ellers tidligere har været betragtet som et 
af de lande, der om nødvendigt skulle bidrage til finansie-
ringen af hjælpepakker til andre eurolande i statsfinansielle 
problemer. Bekymringen i forhold til Frankrig er især 
knyttet til banksektoren og dennes eksponering over for 
statspapirer fra lande, der trues af den europæiske gælds-
krise. Solvenskriser i den franske banksektor kan således 
blive konsekvensen, såfremt kurserne på de øvrige eurolan-
des statsobligationer falder markant. Stigningen i CDS-
præmien for franske statsobligationer er dog forholdsvis 
begrænset, jf. figur I.19. 
 
Hen over sommeren har der været en generel tendens til fald 
i de lange renter på trods af de udvidede rentespænd for 
enkelte lande. Eksempelvis er den tyske 10-årige statspapir-
rente faldet omkring et pct.point fra juli til september. 
Faldet i den tyske rente, der har bragt den 10-årige tyske 
rente ned på et historisk lavt niveau, kan ses som udtryk for, 
at de finansielle investorer søger væk fra risikable aktiver 
og over mod mere sikre aktiver. Det underliggende fald i de 
lange renter kan dog også indikere forventninger om, at den 
pengepolitiske rente forbliver lav i længere tid, blandt andet 
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som følge af lavere vækst- og inflationsforventninger og 
den generelle uro på de finansielle markeder. 
 
 
Figur I.19 Udviklingen i renteniveau og CDS i 2011 
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Anm.: Figuren viser rente og CDS-præmie for 10-årige statsobligationer. 
Seneste observationer er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Forventningen om en langsommere fremtidig stramning af 
pengepolitikken ville som udgangspunkt være slået kraftige-
re igennem på de lange renter, hvis ikke risikopræmierne 
var steget som følge af intensiveringen af gældskrisen i 
euroområdet. Investorernes bekymring for landenes evne til 
at honorere deres gældsforpligtelser, målt ved de stigende 
risikopræmier, har således modvirket faldet i den lange 
rente. De øgede risikopræmier kan ses som en omkostning, 
som landene betaler for den øgede gældsætning. Dette er i 
særdeleshed tydeligt for gældsplagede lande, hvor effekten 
af øgede risikopræmier er stærkere end effekten af forvent-
ningen om en lempeligere pengepolitik. 
 
De kraftige aktiekursfald i august fulgte i kølvandet på 
Standard & Poor’s nedgradering af den amerikanske stats 
kreditværdighed fra den højeste kreditvurdering (AAA) til 
den næsthøjeste (AA+). Nedgraderingen blev blandt andet 
begrundet med den langtrukne politiske proces omkring 
forøgelsen af det amerikanske gældsloft. En del af forkla-
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ringen på de globale aktiekursfald er formentlig den øgede 
fokus på statsgældsproblemerne i såvel euroområdet som 
USA. Den forøgede bekymring kan have medført forvent-
ninger om, at det i mange lande vil være nødvendigt at 
gennemføre endnu skrappere finanspolitiske stramninger 
end allerede planlagt. Kraftigere finanspolitiske stramninger 
vil bidrage til at svække aktivitetsfremgangen yderligere. 
Derfor kan forventningerne om skrappere opstramninger 
begrunde såvel aktiekursfaldene som tilbageholdenhed med 
privat forbrug og private investeringer, hvilket i sig selv kan 
bidrage til at skabe den forventede økonomiske stagnation. 
 
De nævnte finanspolitiske stramninger samt husholdninger-
nes og virksomhedernes tilbageholdende forbrugs- og 
investeringsadfærd udgør de væsentligste årsager til, at der i 
nærværende prognose for udviklingen i international  
økonomi forventes en langsom normalisering af konjunktur-
situationen. Forbrugs- og investeringslysten begrænses også 
af den svage udvikling på arbejdsmarkederne samt formue-
tab på boligmarkederne. Fremgangen i aktivitetsniveauet 
ventes endvidere at blive begrænset af, at der fortsat udestår 
en konsolidering i den finansielle sektor, blandt andet som 
følge af forstærket regulering, herunder strengere kapital-
krav. De nævnte forhold bevirker, at der på trods af stor 
uudnyttet kapacitet i mange lande kun ventes moderate 
vækstrater, jf. tabel I.6. 

Vækstskøn 
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Tabel I.6 Hovedtræk af international konjunkturvurdering 
2010 2011 2012 2013 2014-20

Realvækst
    USA 3,0 1,6 2,1 2,6 3,2
    Euroområdet 1,8 1,8 1,0 1,5 1,8
    DKs aftagerlandea) 2,9 2,5 1,9 2,4 2,4
Inflation
    USA 1,6 3,0 2,2 2,0 2,0
    Euroområdet 1,6 2,6 2,0 2,0 2,0
Lønomkostninger
    USA 2,0 2,3 2,2 2,5 3,0
    Tyskland 2,1 2,7 2,7 2,8 2,0
    DKs aftagerlandeb) 2,6 2,2 2,3 2,7 2,8
Pengepolitiske renter
    USA 0,25 0,25 0,25 0,30 2,50
    Euroområdet 1,00 1,30 1,55 2,00 3,27
Lange renter
    USA 3,30 2,80 3,30 4,00 4,20
    Tyskland 2,78 2,80 3,20 3,80 4,44

Oliepris, Brent 80 110 105 108 122

Dollar/euro-kurs 1,33 1,40 1,37 1,37 1,37

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

--------------  Dollar pr. euro  --------------

-------------  Dollar pr. tønde  -------------

 
a) I bilagstabel I.1 er BNP-væksten i de enkelte lande angivet. 
b) I bilagstabel I.8 er lønstigningstakten i de enkelte lande angivet. 
Anm.: Inflationen angiver stigningstakten i forbrugerprisindekset. Lønudviklingen angiver stignings-

takten for timelønsomkostningerne i industrien. Renterne er gennemsnitlige årlige renter. De 
lange renter er renten på 10-årige statsobligationer. 

Kilde: EcoWin og egne skøn. 
 

 
 
Den generelle usikkerhed omkring styrken af det globale 
opsving og nedjusteringen af de globale vækstforventninger 
har hen over sommeren bidraget til et fald i olieprisen,  
jf. figur I.20. I slutningen af 2010 og begyndelsen af 2011 
steg olieprisen og øvrige råvarepriser ellers meget kraftigt, 
blandt andet som konsekvens af uroligheder i Mellemøsten 

Fald i olieprisen 
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og Nordafrika. De høje olie- og råvarepriser igennem 2011 
har formentlig bidraget til den globale vækstnedgang. Siden 
forsommeren er olieprisen faldet en anelse tilbage. I prog-
nosen forudsættes det, at olieprisen vil ligge mellem 105 og 
110 dollar pr. tønde de kommende år. På længere sigt 
forudsættes det, at den reale oliepris vil vokse med omkring 
1 pct. om året. 
 
 
Figur I.20 Oliepris 
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Anm.: Olieprisen angiver prisen på Brent-olie. Seneste observation er 
primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Verdenshandelen er steget kraftigt efter det voldsomme 
fald, der fulgte af krisen i slutningen af 2008. Fremgangen i 
verdenshandlen i løbet af 2009 og 2010 skyldtes især en 
kraftig vækst i flere nyligt udviklede økonomier, herunder 
Kina, Indien, Brasilien og Sydkorea. Stigningen i verdens-
handelen er imidlertid næsten ophørt den senere tid, jf. figur 
I.21. Opbremsningen af verdenshandelen skal ses i lyset af 
den generelle afmatning i verdensøkonomien. Væksttempo-
et er endvidere faldet en anelse i flere nyligt udviklede 
økonomier. 
 
 

Fremgangen i 
verdenshandlen er 
ophørt 
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Figur I.21 Verdenshandel 
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Anm.: Seneste observation er juli 2011. 
Kilde: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

 
 
Inflationen steg kraftigt i slutningen af 2010 og første 
halvdel af 2011, blandt andet som et udslag af kraftige 
stigninger i priserne på olie og andre råvarer. Hen over 
sommeren er stigningen i inflationen fortsat i USA, men 
aftaget i euroområdet, jf. figur I.22. Den lavere inflation i 
euroområdet skal blandt andet ses i lyset af vækstafmatnin-
gen og et fald i råvarepriserne. I prognosen antages, at 
inflationen falder yderligere som følge af den langsomme 
konjunkturgenopretning og stabiliseringen af olieprisen. 
 
 

Aftagende inflation 
i euroområdet 
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Figur I.22a Inflation i USA  Figur I.22b  Inflation i euroområdet 
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Anm.: Seneste observation er august 2011. 
Kilde: EcoWin. 
 

 
 
Nedjusteringerne af vækstudsigterne, den generelle uro på 
de finansielle markeder og faldet i råvarepriserne har ført til 
forventninger om en langsommere opstramning af den 
europæiske pengepolitik end tidligere ventet. Dette kommer 
blandt andet til udtryk ved udviklingen i futures, jf. figur 
I.23. Forventningerne om en lempeligere pengepolitik 
understøttes af udmeldingerne fra den europæiske central-
bank (ECB), der ellers påbegyndte opstramningen af penge-
politikken i sommer og ad to omgange har hævet den pen-
gepolitiske rente fra 1 pct. til 1½ pct. ECB fortsætter fore-
løbig frem til i hvert fald 10. juli 2012 med at tildele al den 
likviditet, som bankerne efterspørger, ved de ugentlige 
tildelinger af likviditet. Herudover har ECB genoptaget 
længerevarende udlån med løbetider på 3, 6 og 12 måneder, 
og gjort det muligt at få tildelt 3-måneders lån i dollar. 
Endelig har ECB besluttet at købe obligationer for i alt 40 
mia. euro udstedt af banker i euroområdet. Obligations-
udstedelserne bruges af bankerne som et instrument til at 
tilvejebringe finansiering. Den amerikanske centralbank 
(FED) har som reaktion på de mere dystre vækstudsigter 
meldt ud, at den pengepolitiske rente formentlig vil blive 
fastholdt på det nuværende niveau mellem 0 og ¼ pct. frem 
til 2013. 
 
 
 

Udsigt til 
lempeligere 
pengepolitik 
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Figur I.23a Pengepolitisk rente 
 og futures i USA 

 Figur I.23b  Pengepolitisk rente 
og futures i euroområdet 
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Anm.: En future er en aftale om at udveksle et aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en pris fastsat i dag.
En future på en rente kan tolkes som markedets forventninger til renten i fremtiden. Seneste
observationer er primo oktober. 

Kilde: EcoWin. 
 

 
 
Euroen steg kraftigt i værdi over for dollaren i første halvdel 
af 2011, men faldt igen hen over sommeren jf. figur I.24. 
Svækkelsen af euroen skal formentlig primært ses i lyset af 
den øgede fokus på flere europæiske landes gældsproble-
mer. Samtidig kan ændrede udmeldinger og forventninger 
omkring den europæiske pengepolitik have bidraget til 
svækkelsen af euroen, mens FED’s udmeldinger om en 
fastholdelse af de lave renter formentlig har været bedre i 
overensstemmelse med de hidtidige forventninger. Det 
antages beregningsteknisk, at valutakurserne forbliver på de 
nuværende niveauer i prognoseperioden. 
 
 
 

Svækkelse af euro 
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Figur I.24 Dollar/euro kurs 
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Anm.: Seneste observation er primo oktober 2011. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Den økonomiske situation og finanspolitisk konsolide-
ring i Europa 
 
De europæiske økonomier er stadig hårdt mærkede af 
følgevirkningerne af den finansielle krise og det økonomi-
ske tilbageslag i 2008 og 2009. I en række europæiske lande 
er aktivitetsniveauet stadig væsentligt under det normale 
niveau, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved en høj 
arbejdsløshed. Opsvinget i Europa har hidtil været meget 
behersket, men dog samtidig todelt. Der har således været 
en ganske solid konjunkturgenopretning i Nordeuropa, i 
særdeleshed i Sverige og Tyskland, mens flere sydeuro-
pæiske økonomier har oplevet stagnation eller ligefrem 
tilbagegang. Den økonomiske udvikling i især Sydeuropa er 
i høj grad præget af den truende gældskrise, der senest er 
kommet til udtryk ved nedjusteringer af kreditværdigheden 
af den italienske og spanske stat og flere sydeuropæiske 
banker. Irland, Portugal og Grækenland har siden november 
2010 fået nødlån fra den europæiske fondskonstruktion, 
EFSF, og der er bekymring for, at flere lande kan blive nødt 
til at låne af fonden, eksempelvis fordi det bliver nødvendigt 
at rekapitalisere banker, der bliver ramt af kursfald på 
statspapirer. 
 

Europa hårdt ramt 
af efterdønningerne 
fra krisen 
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Den svage aktivitetsgenopretning i de sydeuropæiske lande 
er sket på trods af en kraftig vækst i eksporten fra landene i 
euroområdet, jf. figur I.25a. Væksten i eksporten skal blandt 
andet ses i lyset af genopretningen af verdenshandelen og 
den høje vækst i en række nyligt udviklede økonomier uden 
for Europa, i særdeleshed i Asien. Virksomhederne i euro-
området har samtidig været begunstiget af svækkelsen af 
euro siden 2009, der blandt andet har været en konsekvens 
af gældskrisen. Aktivitetsfremgangen i euroområdet har 
endvidere været stimuleret af omsvinget i lagerinvesterin-
gerne, jf. figur I.25b. Denne vækstimpuls er dog kun mid-
lertidig, og lagerinvesteringer kan ikke forventes at levere et 
varigt bidrag til genopretningen af den europæiske konjunk-
tursituation. 
 
BNP i euroområdet under et voksede 0,8 pct. fra fjerde 
kvartal 2010 til første kvartal 2011, i særdeleshed som følge 
af en kraftig vækst i Tyskland. I andet kvartal var væksten 
dog markant svagere, og BNP i euroområdet voksede kun 
0,2 pct. fra første til andet kvartal. Der var i andet kvartal 
behersket fremgang i Italien, Holland og Spanien, mens 
BNP i både Tyskland og Frankrig var omtrent uændret, jf. 
figur I.26. Tyskland har ellers hidtil været euroområdets 
største vækstmotor. Den svage vækst i euroområdet i andet 
kvartal er blandt andet et udslag af fald i det private forbrug 
i Frankrig, Holland og Tyskland. Faldet i det private forbrug 
 
 

Figur I.25a Eksport i euroområdet  Figur I.25b Lagerinvesteringer  
i euroområdet 
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Anm.: Eksporten er målt i faste priser. Lagerinvesteringerne er opgjort som andel af BNP. Seneste
observationer er 2. kvartal 2011. 

Kilde: EcoWin. 
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skal blandt andet ses i lyset af stigningen i energi- og føde-
varepriserne i slutningen af 2010 og begyndelsen af 2011, 
der har trukket i retning af lavere realløn. De statsfinansielle 
problemer i en række lande kan desuden have bidraget til 
øget usikkerhed og dermed tilbageholdenhed blandt hus-
holdningerne. Irland er et af de få lande, der har oplevet høj 
vækst i første halvår 2011, idet BNP i Irland er vokset knap 
3½ pct. fra fjerde kvartal 2010 til andet kvartal 2011. 
 
Fremadrettet er der flere indikatorer, der peger i retning af 
en fortsat svag udvikling i aktiviteten i den private sektor i 
euroområdet i resten af 2011 og i 2012. Erhvervs- og for-
brugertilliden er således faldet hen over sommeren, og der 
har ikke har været vedvarende stigninger i detailsalget siden 
begyndelsen af 2010, jf. figur I.27. Industriproduktionen har 
endvidere været stagnerende siden slutningen af 2010. 
Sammen med faldet i aktiekurserne tegner udviklingen i 
indikatorerne et billede af en fortsat svag udvikling i såvel 
det private forbrug som investeringerne. Blandt andet som 
følge heraf forventer EU-Kommissionen i deres seneste 
prognose fra september 2011 meget lav vækst i euroområdet 
i andet halvår 2011 (ca. ½ pct. omregnet til årsvækstrate). 
 
 

Figur I.26a BNP i udvalgte  
europæiske lande 

 Figur I.26b BNP i udvalgte  
europæiske lande 
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Anm.: Seneste observationer er 1. kvartal 2011 for Grækenland og 2. kvartal for de øvrige lande.  
Kilde: EcoWin. 
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Figur I.27a Forbrugertillid og  
detailsalg i euroområdet 

 Figur I.27b Erhvervstillid og 
industriproduktion  
i euroområdet 
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Anm.: Seneste observationer er juli 2011 for detailsalg og industriproduktion og september for 
forbruger- og erhvervstillid. 

Kilde: EcoWin. 
 

 
 
Som nævnt er flere europæiske lande plaget af, at bekym-
ring om udviklingen i de offentlige finanser og en stigende 
gæld har medført stigende renter på deres statsgæld, hvilket 
i sig selv gør det dyrere at servicere gælden. Forværringen 
af de offentlige finanser skal ses på baggrund af det kraftige 
tilbageslag i 2008 og 2009, der medførte fald i skatteindtæg-
terne og højere udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse 
mm. De store offentlige budgetunderskud og den kraftige 
gældsopbygning betyder, at der er et betydeligt finans-
politisk konsolideringsbehov i de fleste europæiske lande.  
I mange lande er der åbenlyst et behov for at opnå markante 
budgetforbedringer for at genskabe troværdigheden om-
kring de offentlige finanser og undgå mærkbare yderligere 
rentestigninger på landets statsgæld. De fleste eurolande har 
endvidere fået påbud fra EU’s finanspolitiske ministerråd 
om at konsolidere finanspolitikken, idet budgetunderskud-
det i de fleste lande har overskredet stabilitets- og vækst-
pagtens grænse på tre pct. af BNP. På denne baggrund har 
landene udarbejdet stabilitetsprogrammer, der specificerer 
hovedtrækkene i denne konsolidering. 
 
For euroområdet som helhed udgør budgetunderskuddet 
omkring 4 pct. af BNP. Dette relativt beskedne underskud 
skal dog ses i lyset af, at euroområdets største økonomi, 

Behov for 
finanspolitisk 
konsolidering 

Store 
budgetunderskud i 
visse lande 
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Tyskland, har et relativt lille budgetunderskud, jf. figur I.28. 
Tyskland kan derfor se frem til en relativt mild konsolide-
ringsfase, hvor underskuddet påregnes at blive reduceret 
med ca. 2 pct. af BNP fra 2011 til 2014. Budgetunderskud-
det er væsentligt større i lande som Frankrig, Spanien, 
Grækenland og Storbritannien, der lægger op til forbedrin-
ger af den offentlige saldo på 4-7 pct. af BNP frem mod 
2015. 
 
En del af forbedringen af de offentlige finanser vil ske 
automatisk i takt med, at den økonomiske situation ventes at 
blive gradvist forbedret de kommende år. Den resterende 
del af konsolideringen kræver imidlertid nye tiltag, der 
virker i retning af at forbedre de offentlige finanser, i form 
af skattestramninger, besparelser eller strukturreformer. 
Forbedringen af den strukturelle saldo kan opfattes som 
udtryk for størrelsen af de diskretionære stramninger, der 
planlægges. For euroområdet som helhed påregner landene 
at forbedre den strukturelle saldo med ca. 2 pct. af BNP 
frem mod 2014. Lande med lave offentlige underskud i 
udgangspunktet, såsom Tyskland, skal kun stramme finans-
politikken i et begrænset omfang. Frankrig, Spanien,  
Grækenland og Storbritannien påregner omvendt at gen-
nemføre tiltag, der forbedrer den strukturelle saldo med 3-4 
pct. af BNP i perioden 2011-15, jf. figur I.29.  
 
 

Figur I.28a Offentlig saldo  Figur I.28b Offentlig saldo 
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Anm.: I sammenvejningen af euroområdet er anvendt BNP-vægte. Irland indgår ikke i sammenvejnin-
gen af euroområdet, idet budgetunderskuddet i 2010 var unormalt stort som konsekvens af
rekapitalisering af den irske banksektor. Portugal indgår heller ikke i den sammenvejede saldo, 
da Portugal ikke har fremlagt et stabilitetsprogram i 2011. 

Kilde: De enkelte landes stabilitets- eller konvergensprogrammer fra foråret 2011. 
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Figur I.29a Strukturel offentlig saldo  Figur I.29b Strukturel offentlig saldo 
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Anm.: I sammenvejningen af euroområdet er anvendt BNP-vægte. Irland og Portugal indgår ikke i 
sammenvejningen af euroområdet, jf. anmærkningen til figur I.28. 

Kilde: De enkelte landes stabilitets- eller konvergensprogrammer fra foråret 2011. 
 

 
 
I maj 2010 etablerede eurolandene, i samarbejde med IMF, 
tiltag med hensigt på at sikre, at den græske statsfinanskrise 
ikke udviklede sig. Tiltagene skulle sikre finansiel stabilitet 
via midlertidige, moderat forrentede lån til eurolande i 
statsfinansielle kriser, mod at landene vedtager strukturre-
former og gennemfører finanspolitiske stramninger, der skal 
afhjælpe de statsfinansielle vanskeligheder på længere sigt. 
Tiltagene består primært af European Financial Stability 
Facility (EFSF) med en lånekapacitet på 440 mia. euro. 
Midlerne i EFSF tilvejebringes via salg af obligationer eller 
andre finansielle instrumenter med statsgarantier som 
sikkerhedsstillelse. Derudover indgår 60 mia. euro med 
sikkerhedsstillelse i EU’s budget European Financial 
Stability Mechanism (EFSM) samt et bidrag fra IMF på op 
til 250 mia. euro. Lånefaciliteten blev funktionsdygtig i 
september 2010 og har bidraget til finansieringen af hjælpe-
pakker til Irland, Portugal og senest Grækenland i juli 2011, 
jf. boks I.5. 
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Boks I.5 Hjælpepakker i regi af European Financial Stability Facility 

European Financial Stability Facility (EFSF) har indtil videre bidraget til hjælpe-
pakker til tre eurolande i statsfinansielle problemer. 
 
Den første hjælpepakke blev givet til Irland i november 2010 og bestod i nødlån 
til en værdi af 85 mia. euro. En del af lånet, 17,5 mia. euro, bidrog Irland dog selv 
med. Den irske stats betalingsvanskeligheder i slutningen af 2010 skyldtes især 
problemer i banksektoren, og ud af lånet blev 35 mia. euro stillet til rådighed for 
rekapitalisering af den irske banksektor. Som betingelse for lånet indvilgede Ir-
land i at gennemføre flere tiltag, herunder blandt andet at fortsætte en igangvæ-
rende proces med at fjerne dårlige lån fra bankernes balance og gennemføre mar-
kante finanspolitiske stramninger. EU-Kommissionen har i juli 2011 officielt 
udmeldt, at de aftalte finanspolitiske stramninger er godt på vej til at blive gen-
nemført.a) Finansieringen er fordelt mellem IMF og European Financial Stability 
Mechanism (EFSM) (22,5 mia. euro hver), EFSF (17,7 mia. euro) samt bilaterale 
lån fra Storbritannien, Danmark og Sverige (tilsammen 4,8 mia. euro). 
 
Den anden hjælpepakke blev ydet til Portugal i maj 2011 og bestod af nødlån på i 
alt 78 mia. euro. Som betingelse for lånet blev der blandt andet stillet krav om 
ambitiøse finanspolitiske stramninger med henblik på at sænke budgetunderskud-
det fra godt 9 pct. i 2010 til 3 pct. i 2013, reformer af blandt andet sundheds-
systemet, retssystemet og arbejdsmarkedet samt privatiseringsprogrammer.  
Finansieringen af hjælpepakken blev delt ligeligt mellem EFSF, EFSM og IMF.  
 
Den tredje hjælpepakke blev tildelt Grækenland i juli 2011 og bestod af en aftale 
om lavere renter og forlængede løbetider på eurolandenes eksisterede lån til Græ-
kenland. Størrelsen af den samlede hjælpepakke beløber sig til 109 mia. euro og 
dækker perioden 2011-14. Endvidere involveres private banker i finansieringen. 
Ca. 30 banker har således indvilget i at deltage i redningspakken. Udover længere 
løbetider og lavere renter kan der blive tale om, at værdien af hovedstolen på 
nogle af obligationerne nedskrives med 20 pct. Ud over at dække den græske stats 
løbende finansieringsbehov sigter denne hjælpepakke mod rekapitalisering af de 
græske banker, ligesom der også er et bidrag til tilbagekøb af eksisterende græsk 
gæld. Betingelserne for denne tredje hjælpepakke er omtrent de samme som ved 
det første græske nødlån, der blev givet i maj 2010. Betingelserne består blandt 
andet i omfattende finanspolitisk konsolidering og gennemførelse af strukturre-
former. Det første græske nødlån blev givet som bilaterale lån og var således uden 
for EFSF-regi. 
 
a) Jf. Rådets henstilling af 12. juni 2011. 
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Det har været debatteret, om gældskrisen i Europa kan 
afhjælpes ved at gøre lånefacilitetens større, eller ved at 
ændre dens virkemåde. I løbet af sommeren er der blandt 
andet truffet beslutning om at forøge størrelsen af de bag-
vedliggende statsgarantier, således at EFSF’s effektive 
lånekapacitet bliver 440 mia. euro. Hidtil har EFSF’s effek-
tive lånekapacitet været mindre end 440 mia. euro, hvilket 
skyldes, at opnåelse af den højeste rating blandt kreditbu-
reauerne kræver, at en del af lånekapaciteten ikke udnyttes 
fuldt ud. Endvidere er det besluttet, at EFSF skal kunne 
opkøbe statsobligationer i både det primære og sekundære 
marked. Denne beslutning er dog endnu ikke godkendt af 
samtlige nationale parlamenter. Endelig er det også besluttet 
hen over sommeren, at EFSF skal have mulighed for at gå 
direkte ind og rekapitalisere banker. Dette skal også være 
muligt i lande, der ikke er omfattet af et hjælpeprogram. 
EFSF er en midlertidig ordning og ophører formelt med sine 
aktiviteter i 2013, hvor EFSF afløses af et permanent krise-
beredskab, European Stability Mechanism (ESM), der 
kommer til at bygge på de samme overordnede principper 
som EFSF. 
 
Internationale finansielle forhold 
 
Den europæiske statsgældskrise har ikke bare påvirket 
markedet for statsobligationer fra de gældsplagede lande, 
men har også sat sit præg på andre finansielle markeder. 
Den øgede risiko for, at de europæiske stater ikke fuldt ud 
kan eller vil leve op til deres gældsforpligtelser, har således 
ikke blot givet sig udtryk i højere renter og CDS-præmier på 
statsobligationerne, men også øgede CDS-præmier for 
større europæiske banker i Europa, jf. figur I.30. CDS-
præmien kan opfattes som prisen for at forsikre sig mod, at 
en stat eller virksomhed misligholder sine lån, jf. boks I.6. 
 
 

Mulighed for at 
opkøbe 
statsobligationer 

Statsgældskrisen er 
også en bankkrise 
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Figur I.30 CDS-præmier 
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Anm.: CDS-præmien for finansielle selskaber er Itraxx Senior Finan-
cials, som er et indeks af CDS-præmier for 25 store europæiske 
banker. CDS-præmien for stater er beregnet som et simpelt 
gennemsnit af CDS-præmierne for Tyskland, Frankrig, Italien, 
Spanien og Storbritannien. Seneste observation er primo septem-
ber 2011. 

Kilde: Bloomberg og EcoWin. 

 
 
Sammenhængen mellem CDS-præmien for stater og for 
banker kan dække over påvirkninger begge veje: Jo større 
risikoen er for konkurser i bankerne, jo større behov kan der 
være for statslig indgriben, f.eks. i form af rekapitalisering 
af bankerne. Dette vil føre til større offentligt underskud og 
større risiko for, at det pågældende lands regering vil mis-
ligholde gældsforpligtelser. Omvendt vil en eventuel stats-
bankerot give anledning til, at bankerne oplever tab på deres 
beholdning af statspapirer, hvilket vil øge risikoen for 
bankkonkurser. Den observerede samvariation mellem 
CDS-præmier for banker og stater er derfor ikke over-
raskende. Alvorligheden i den nuværende situation illustre-
rer, at de større bankers CDS-præmie i gennemsnit nu er 
højere end under finanskrisens højdepunkt, da den ameri-
kanske investeringsbank Lehman Brothers gik konkurs i 
september 2008. 
 
 

Sammenhængen 
går begge veje 
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Boks I.6 Credit Default Swap (CDS) 

En CDS-kontrakt er en form for forsikring mod misligholdelse af en finansiel 
kontrakt, f.eks. en obligation udstedt af en stat eller en virksomhed. En forskel 
mellem en forsikring og en CDS er, at køberen ikke behøver at eje det underlig-
gende aktiv, men kan bruge CDS-kontrakten som en måde at spekulere i, at akti-
vet står over for en såkaldt “kreditbegivenhed”. En kreditbegivenhed skal ikke 
nødvendigvis forstås som en fallit eller konkurs. For at udløse kontrakten er det 
eksempelvis nok, at et land eller virksomhed udskyder en rentebetaling eller ser 
sig nødsaget til at øge udløbsdatoen på obligationen. 
 
Sælgeren af en CDS-kontrakt modtager en præmie indtil kontraktens udløb, hvis 
der ikke opstår en kreditbegivenhed. Hvis der opstår en kreditbegivenhed, kom-
penseres køberen. Hvis der er aftalt fysisk betaling, modtager sælgeren i tilfælde 
af en kreditbegivenhed det underliggende aktiv og dermed ejerskabet; til gengæld 
betaler sælgeren pari af aktivet (typisk kurs 100) til køberen af CDS-kontrakten. 
Ofte indebærer kontrakten ikke en fysisk betaling i form af udveksling af aktivet. 
I stedet bygger kontrakten på, at en bank i tilfælde af en kreditbegivenhed efter 
standardiserede principper beregner prisen på det underliggende aktiv. Køberen af 
kontrakten modtager derefter forskellen mellem pari og den beregnede værdi, 
men beholder aktivet. 
 

Køber Sælger

Præmie, basispoint 

Betaling hvis kreditbegivenhed
 

 
 
CDS’er handles ikke på børserne, men kontrakterne er baseret på standarder fast-
lagt af International Swaps and Derivatives Association (ISDA), som er en orga-
nisation oprettet på initiativ af bankerne. ISDA afgør både, om der er indtrådt en 
kreditbegivenhed, og hvordan kompensationen herfor skal beregnes. 
 
En CDS-kontrakt prissættes som den præmie, som køberen af CDS-kontrakten 
skal betale eksempelvis pr. år. Hvis køberen af kontrakten eksempelvis ønsker at 
forsikre 1 mio. kr., og præmien er 300 basispoint, skal køberen betale sælgeren 
30.000 kr. pr. år. Præmien afhænger af kontraktens løbetid, rentekurven, renten på 
den underliggende obligation, den forventede værdi af det underliggende aktiv 
efter en kreditbegivenhed – den såkaldte “recovery rate” – samt af sandsynlig-
hederne for, at der sker en kreditbegivenhed. 
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De europæiske bankers helt overordnede modstandsdygtig-
hed over for tab, f.eks. som følge af store tab på lån til 
gældsplagede lande, afhænger blandt andet af deres  
solvensgrad. Solvensgraden angiver forholdet mellem 
kapitalen i bankerne og de risikovægtede aktiver. En stress-
test udført af European Banking Authority (EBA) har vist, 
at den gennemsnitlige solvensgrad, som defineret i testet 
(“core tier 1 capital ratio”) for 90 store europæiske banker 
svarende til ca. 65 pct. af aktiverne i europæiske banker var  
10,3 pct. i stresstesten offentliggjort i 2010 (for året 2009) 
og 8,9 pct. i stresstesten offentliggjort i 2011 (for året 
2010).5 Af de 90 banker klarede 8 banker ikke stresstesten i 
2011, hvilket vil sige, at de 8 bankers solvensgrad ville 
falde under den kritiske grænse i et stressscenarie med 
lavere end forventet vækst i BNP (for Danmarks vedkom-
mende, at væksten i BNP i 2011 falder fra et skønnet niveau 
på 1,9 pct. til 0,4 pct.), højere ledighed og lavere huspriser. 
Risikoscenariet i stresstesten fra 2011 indeholdt potentielle 
tab på statsobligationer fra gældsplagede lande, hvilket ikke 
var tilfældet i stresstesten fra 2010. Det og andre forhold 
betyder, at resultaterne fra stresstestene for forskellige år 
ikke er fuldt sammenlignelige. 
 
Ifølge beregninger fra IMF offentliggjort i Report on Finan-
cial Stability i september 2011 er kreditrisikoen, dvs. risiko-
en for tab på grund af misligholdelse af gældsforpligtelser, 
fra europæiske bankers beholdning af statsobligationer fra 
gældsplagede europæiske lande steget med ca. 300 mia. 
euro siden gældskrisens start. Beløbet inkluderer den øgede 
kreditrisiko ved eksponering over for banker i gældsplagede 
lande. Til sammenligning med den øgede kreditrisiko havde 
de europæiske banker, der deltog i stresstesten i 2010, 
kapital, som defineret af EBA, for ca. 1.000 mia. euro. 
Eksponeringen af de enkelte landes banker over for stats-
obligationer fra de gældsplagede lande varierer fra land til 
land. Således er blandt andet franske og tyske banker i 
relativt høj grad eksponeret overfor græsk statsgæld. 

 
5) Solvensgraden defineret af EBA kan ikke umiddelbart sammen-

lignes i de to test på grund af ændrede definitioner. De seneste 
stresstest lagde blandt andet strengere kriterier til grund for be-
regningen af kapital. 

Stresstest af 
europæiske banker 

Europæiske banker 
kan stå over for 
store tab på lån til 
gældsplagede lande 
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Et andet tegn på den stigende nervøsitet på de finansielle 
markeder er spændet mellem usikre og sikre lån på penge-
markedet. Et velfungerende pengemarked er vigtigt både for 
virkningen af centralbankernes pengepolitik og for hushold-
ninger og erhverv, da pengemarkedsrenterne blandt andet 
danner basis for renter på ind- og udlån i pengeinstitutter. 
Usikkerhed om bankernes solvens gav under finanskrisen i 
2008-09 anledning til et markant højere spænd mellem 
usikre og sikre lån på pengemarkedet. Spændet på det  
3-månedlige sigt udgjorde lige efter krakket af Lehman 
Brothers næsten 2 pct.point, men faldt mærkbart i løbet af 
2009 og har i en længere periode ligget nogenlunde stabilt 
omkring 0,3 pct.point i Europa og omkring 0,1 pct.point i 
USA. Spændet begyndte imidlertid at stige i midten af juni 
2011, jf. figur I.31. Stigningen var markant større i Europa, 
hvilket sandsynligvis kan ses som en konsekvens af de 
statsfinansielle problemer i en række europæiske lande.  
Det nuværende rentespænd på omkring ¾ pct.point må, i 
lyset af den meget lempelige pengepolitik og deraf følgende 
rigelige likviditet, tages som udtryk for, at der fortsat er en 
betydelig nervøsitet for konkurser blandt bankerne. 
 
 
Figur I.31 Risikopræmie på pengemarkedet 
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Anm.: Risikopræmien er forskellen mellem usikrede og sikrede (swap) 

tremåneders pengemarkedsrenter i henholdsvis euroområdet og 
USA. Seneste observation er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 
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Signalerne omkring mindre tillid til, at visse europæiske 
stater kan honorere deres forpligtelser, en større usikkerhed 
om store europæiske bankers solvens samt indikationerne 
på pengemarkedsstress kan pege frem mod en mulig forvær-
ring af udsigterne for specielt europæisk økonomi. Uroen på 
de finansielle markeder har således bidraget til faldende 
forbruger- og erhvervstillid og en generel nedjustering af 
vækstforventningerne. Disse nedjusteringer spiller selvsagt 
negativt tilbage på de finansielle markeder. 
 
I sidste ende kan den statsfinansielle krise udvikle sig til 
noget, der kunne minde om et sammenbrud. Et sådant 
scenarie kan eksempelvis begynde med, at Grækenland 
tvinges til at restrukturere sin statsgæld, og at dette afføder 
yderligere rentestigninger på statsgælden fra de gældsplage-
de lande i Europa, herunder Spanien og Italien. Behovet for 
hjælp til disse lande kan blive så stort, at den hjælp, som 
EFSF kan stille til rådighed, ikke vil være tilstrækkelig, 
hvilket vil betyde, at landene må gennemføre markante 
finanspolitiske stramninger, der ligger væsentligt ud over 
det allerede planlagte. De ekstra opstramninger og frygten 
for tab på blandt andet statsobligationer i den finansielle 
sektor vil få husholdningerne til at holde igen med forbruget 
og erhvervslivets investeringer til at falde. De øvrige lande i 
euroområdet, herunder eksempelvis Tyskland, Frankrig og 
Holland, vil måske blive tvunget til at afgive yderligere 
garantier, hvilket risikerer at give anledning til, at aktørerne 
på de finansielle marked også begynder at stille spørgsmåls-
tegn ved disse landes kreditværdighed. Usikkerheden vil 
øge risikopræmierne og dermed renten på statsobligationer, 
inklusive renten på de obligationer, som EFSF udsteder. 
Uroen og den svækkede konjunktursituation kan forventes 
at ramme de europæiske banker, der kan få behov for kapi-
taltilførsel, hvilket kan belaste de offentlige finanser yderli-
gere. Ultimativt kan et sådant forløb ende i en selvforstær-
kende negativ spiral, der leder til behov for restrukturering 
af adskillige landes statsgæld og får de finansielle markeder 
til at bryde helt sammen, som man delvist så det ved finans-
krisen i 2008-09. 
 

Tegn på solvens- 
og likviditets-
problemer for både 
stater og banker 

Konturerne af et 
skrækscenarie  
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Det beskrevne scenarie vil være så alvorligt, at det forment-
ligt vil blive forsøgt undgået med alle tænkelige midler. En 
vigtig forskel mellem situationen i 2008 og den her be-
skrevne “ultimative” situation er imidlertid, at det ikke er 
muligt at gennemføre traditionelle lempelser af penge-
politikken, da den pengepolitiske rente er tæt på nul, eller at 
lempe finanspolitikken, da de statsfinansielle problemer i 
udgangspunktet gør, at en finanspolitisk lempelse snarere 
vil skade end gavne. For at forhindre scenariet i at udspille 
sig, er det muligt, at de europæiske lande og måske også 
USA bliver nødt til at stramme finanspolitikken voldsomt i 
forhold til de allerede vedtagne stramninger. Det betyder, at 
alene frygten for det ultimativt negative scenarie kan føre til 
en situation, hvor der lægges en mærkbar bremse på de 
internationale vækstudsigter. 
 
Hvis den internationale konjunktursituation forværres 
væsentligt, f.eks. som følge af markante finanspolitiske 
stramninger ud over de allerede planlagte, vil det også 
ramme Danmark, uanset om der opstår mistillid til den 
danske finanspolitik eller ej. En lavere vækst i udlandet vil i 
første omgang indebære en lavere vækst på Danmarks 
eksportmarkeder, men det vil sandsynligvis også føre til et 
yderligere omslag i negativ retning i forbrugernes og  
erhvervslivets forventninger til fremtiden. Herved vil dansk 
økonomi ikke bare rammes af lavere eksport, men også af et 
selvstændigt fald i forbrug, investeringer og boligpriser.  
Det kan heller ikke afvises, at en situation med mere generel 
mistillid til statsfinanserne i Europa vil føre til en stigning i 
renterne også i Danmark, f.eks. fordi prisen på at skaffe 
finansiering i bankerne stiger. Konsekvenserne af et sådan 
negativt scenarie for dansk økonomi er beskrevet i boks I.7. 
 
 

Risiko for meget 
kraftig 
finanspolitisk 
opstramning  

Kraftig 
finanspolitisk 
stramning og lavere 
vækst i udlandet vil 
påvirke Danmark 
voldsomt 
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Boks I.7 Alternative forudsætninger om væksten i udlandet 

I denne boks præsenteres et forløb, der kan illustrere konsekvensen for dansk 
økonomi af ændrede forudsætninger om udviklingen i udlandet og afledte effekter 
heraf på den indenlandske efterspørgsel.  
 
Det alternative forløb 
Der betragtes et scenarie som beskrevet i teksten, hvor det lægges til grund, at 
væksten i udlandet reduceres markant som følge af finanspolitiske stramninger, 
der ligger væsentligt ud over det planlagte.  
 
Det antages, at den negative udvikling i udlandet afføder en stort set tilsvarende 
reduktion af den indenlandske efterspørgsel i Danmark. Det antages således, at 
den lavere vækst i udlandet dels påvirker Danmark gennem lavere vækst på Dan-
marks eksportmarkeder, dels gennem et selvstændigt omslag i de indenlandske 
forbruger- og erhvervsforventninger, der medfører fald i det private forbrug, bo-
ligpriserne og i de private investeringer. Omkring halvdelen af det negative stød 
til dansk økonomi kommer direkte fra lavere vækst i udlandet og dermed ekspor-
ten, mens den anden halvdel fremkommer som et negativt stød til indenlandsk 
efterspørgsel. Hverken finans- eller pengepolitikken lempes. 
 
I det alternative scenarie nedjusteres væksten i sammenvejet BNP på de danske 
eksportmarkeder med ½ pct.point i 2011, 2½ pct.point i 2012 og ½ pct.point i 
2013. Nedjusteringen indebærer, at sammenvejet BNP i udlandet i 2012 går fra at 
stige knap 2 pct. til at falde ca. ½ pct. Samlet nedjusteres BNP-niveauet i 2013 
med ca. 3 pct., hvilket øger output gap fra ca. -3 til -6 pct. Fra 2014 antages væk-
sten i udlandet at blive højere end i grundforløbet, hvilket indebærer, at output 
gap gradvis bliver lukket. Det antages dermed implicit, at det strukturelle niveau 
for BNP er upåvirket af det markante tilbageslag på kort sigt, hvilket kan siges at 
være en relativt optimistisk antagelse. Udviklingen i output gap i udlandet er vist i 
figur A.  
 
Hvis det antages, at der sker en stort set tilsvarende påvirkning af BNP i Dan-
mark, vil der ske en forøgelse af output gap fra omkring -4 pct. i grundforløbet til 
omkring -6 pct. i det negative scenarie i 2012. Faldet på 3 pct.point er stort, men 
er kun omkring halvdelen af faldet fra 2008 til 2009. I det negative scenarie redu-
ceres BNP-væksten i Danmark til omkring ¼ i 2011, -½ i 2012 og 1 pct. i 2013. 
Fra 2014 ligger væksten omkring ½ pct.point højere end i grundkørslen, sådan at 
output gap i 2020 er stort set lukket, jf. figur B. 
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Boks I.7 Alternative forudsætninger om væksten i udlandet, fortsat 

Figur A Output gap i udlandet            Figur B Output gap i Danmark 
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Det kraftige fald i produktionen fører til et fald i beskæftigelsen på op imod 
100.000 personer, jf. figur C. Til sammenligning faldt beskæftigelsen med ca. 
165.000 personer fra 2008 til 2010. Faldet i produktion og beskæftigelse fører 
automatisk til en forværring af de offentlige finanser. Underskuddet på den offent-
lige saldo øges med 2½-3 pct.point af BNP i 2012-13, og underskuddet er højere i 
alle år frem mod 2020, jf. figur D. De højere underskud betyder, at ØMU-gælden 
øges fra ca. 47 pct. af BNP i 2020 i grundfremskrivningen til ca. 62 pct. af BNP i 
det negative scenarie, hvilket medfører en øget rentebyrde. 
 
 
       Figur C Beskæftigelse                            Figur D Offentlig saldo 
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I.4 Finansielle forhold 
 
De danske finansielle markeder er i lighed med markederne 
i euroområdet påvirket af den internationale uro, jf. afsnit 
I.3. På det danske pengemarked er spændet mellem usikre 
og sikre lån ligesom i euroområdet steget kraftigt henover 
sommeren efter at have været faldende siden starten af 
2009, jf. figur I.32. Det er ikke overraskende, at det danske 
pengemarked også rammes af den stigende uro i kølvandet 
på den europæiske gældskrise, selvom den danske stat ikke 
er ramt. Således er pengemarkederne indbyrdes forbundne, 
og flere udenlandske aktører agerer på det danske penge-
marked. Samtidig er der også i Danmark en vis usikkerhed 
om bankers solvens og likviditet. Der er dog tegn på, at 
solvens- og likviditetsproblemerne er relativt mindre for de 
danske banker i forhold til de udenlandske, hvilket kan være 
en forklaring på, at risikopræmien på det danske penge-
marked er steget mindre end i euroområdet. 
 
 
Figur I.32 Risikopræmie på pengemarkedet 
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Anm.: Risikopræmien er forskellen mellem usikrede og sikrede (swap) 

tremåneders pengemarkedsrenter i Danmark. Seneste observation 
er primo oktober 2011. 

Kilde: EcoWin. 
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Stigningen i risikopræmien på pengemarkedet henover 
sommeren må ses som udtryk for stigende nervøsitet hos 
bankerne angående modparternes solvens og mulighed for 
at dække deres likviditetsbehov på kort sigt. For at forbedre 
de danske bankers adgang til likviditet har Nationalbanken 
fra 1. oktober åbnet mulighed for, at bankerne kan belåne 
deres udlån med god bonitet i Nationalbanken. Den nye 
lånemulighed, der blev annonceret den 16. august, har 
bidraget til at mindske risikopræmierne i den korte ende af 
pengemarkedet. Således faldt risikopræmien på 1-3 måne-
ders sigt med 8 basispoint i forbindelse med annonceringen, 
jf. figur I.33. 
 
 
Figur I.33 Risikopræmier for forskellige horisonter 
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Anm.: Figuren viser forskellen mellem usikrede og sikrede pengemar-
kedsrenter på det danske pengemarked for henholdsvis 1 mdr., 2 
mdr., 3 mdr., 6 mdr., 9 mdr. og 1 år for forskellige tidspunkter. 

Kilde: EcoWin og egne beregninger. 

 
 
Nationalbankens udvidede udlånsordning har derimod ikke 
medført noget nævneværdigt fald i risikopræmien set over 
en horisont på 6 måneder og derover. Den manglende 
reaktion i det lange segment af pengemarkedet kan delvist 
reflektere en usikkerhed om danske bankers solvens på 
længere sigt, delvist om danske banker selv vil få svært ved 
at skaffe likviditet i fremtiden. 
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problemer 
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Rentespændet mellem bankernes udlånsrenter og National-
bankens udlånsrente steg i takt med finanskrisens gennem-
slag, og selvom renteniveauet er faldet kraftigt, er spændet 
fortsat højt, jf. figur I.34. Den større renteforskel er udtryk 
for, at bankerne som led i den nødvendige konsolidering 
oven på finanskrisen søger at øge indtjeningen. Samtidig 
betyder nervøsiteten på både det danske og europæiske 
pengemarked, at omkostningerne for tilvejebringelse af 
likviditet for danske banker er stigende.  
 
 
Figur I.34 Bankernes udlånsrenter 
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Anm.: Seneste observation for bankernes udlånsrenter er august 2011. 
Seneste observation for Nationalbankens udlånsrente er primo 
oktober 2011. 

Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Bankers modstandsdygtighed over for tab kan illustreres 
ved solvensgraden. Den gennemsnitlige solvensgrad for 
Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank, der alle deltog i den 
europæiske stresstest i både i 2009 og 2010 (se også omta-
len i afsnit I.3), ligger ca. 2½ pct.point over det europæiske 
gennemsnit. Solvensgraden i testen kan ikke umiddelbart 
sammenlignes med den af Finanstilsynet beregnede sol-
vensgrad. Finanstilsynets beregninger af solvensgraden for 
store danske banker viste en stigning, og hermed en større 
evne til at modstå tab, fra ca. 11 pct. i 2006 til ca. 15½ pct. i 
2010. 

Højt spænd mellem 
Nationalbankens 
rente og bankernes 
udlånsrenter 

Store danske 
banker mere solide 
end gennemsnittet i 
euroområdet 



 

 97 

I.4 Finansielle forhold

Bankernes udlånsgearing er et blandt flere mål for banker-
nes kreditrisiko. Gearingen opgøres som bankernes samlede 
udlån i forhold til deres egenkapital. Udlånsgearingen steg 
fra et niveau omkring faktor 7 til over faktor 9 i perioden op 
imod den finansielle krise, jf. figur I.35. Siden er gearingen 
blevet reduceret, hvilket både skyldes, at bankerne har 
reduceret udlånene, og at nogle banker har hentet ny kapital 
på aktiemarkedet. Bankernes gearing lå trods dette i 2010 
fortsat klart over gennemsnittet for de seneste 25 år. Et 
spejlbillede af en relativ høj udlånsgearing er normalt, at 
egenkapitalen set i forhold til de samlede aktiver er relativt 
lav. Egenkapitalprocenten var i første halvår af 2011 ca. 6¾ 
pct.point, hvilket er ca. 1 pct.point højere end gennemsnittet 
for perioden 1985-2010. 
 
 
Figur I.35 Udlånsgearing 
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Anm.: Udlånsgearing opgøres som bankernes samlede udlån i forhold til 

egenkapitalen og er et mål for bankernes relative kreditrisiko. 
Den vandrette streg angiver gennemsnittet for perioden 1985-
2010. Seneste observation er 2010. 

Kilde: Nationalbanken, Finanstilsynet og egne beregninger. 

 
 
Perioden før den finansielle krises udbrud var karakteriseret 
ved, at bankernes udlån steg væsentligt mere end den øko-
nomiske aktivitet. Således toppede bankernes udlån i for-
hold til BNP i 2008 på ca. 35 pct. Stigningen skete blandt 
andet på baggrund af stigende ejendomspriser, hvilket gav 
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banker til erhverv 
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bankerne mulighed for at øge udlånene med sikkerhed i de 
stigende ejendomsværdier. I kølvandet på krisen faldt 
bankernes udlån, både fordi efterspørgslen efter lån blev 
reduceret i takt med den faldende aktivitet, og fordi banker-
ne ønskede at nedbringe deres udlån og forbedre deres 
solvensgrad. De samlede udlån fra bankerne er således 
reduceret med ca. 175 mia. kr. eller ca. 15 pct. siden toppen 
i slutningen af 2008. Faldet i det samlede udlån dækker 
udelukkende over et fald i udlån til erhverv, mens bankernes 
udlån til husholdninger har ligget stort set konstant i perio-
den, jf. figur I.36. 
 
 
Figur I.36 Penge- og realkreditinstitutters udlån 
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Anm.: Seneste observation er juli 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Udlån fra realkreditinstitutterne til både husholdninger og 
erhverv er modsat banklånene fortsat stigende. Stigningen i 
udlån fra realkreditinstitutter til erhverv, og faldet i udlån 
fra pengeinstitutter til erhverv, reflekterer formentlig i en 
vis udstrækning et incitament for pengeinstitutterne til at 
konvertere banklån til realkreditlån. Det skal ses i sammen-
hæng med mere lempelige likviditetsregler for realkreditlån. 
Samlet har udlån fra penge- og realkreditinstitutter ligget 
konstant siden midten af 2008 og er således faldet en smule 
set i forhold til BNP. 
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Frem mod den finansielle krises udbrud opbyggede banker-
ne et meget stort indlånsunderskud, jf. figur I.37. Indlåns-
underskuddet angiver forskellen mellem bankernes udlån til 
husholdninger og erhverv og indlån på almindelige bank-
konti. Som andel af BNP er indlånsunderskuddet næsten 
halveret, siden det toppede i slutningen af 2008, men udgør 
fortsat godt 15 pct. af BNP.  
 
 
Figur I.37 Indlånsunderskud i forhold til BNP 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2011. Indlånsunderskuddet er 

opgjort inklusivt de danske institutters udenlandske filialer. 
Kilde: Nationalbanken og Danmarks Statistik. 

 
 
Indlånsunderskuddet finansieres blandt andet ved, at  
bankerne optager lån hos banker i udlandet og institutionelle 
investorer som f.eks. pensionskasser. En del af disse lån 
havde specielt før finanskrisen korte løbetider og skulle 
derfor løbende refinansieres, jf. figur I.38. Et stort indlåns-
underskud finansieret ved korte lån i f.eks. udenlandske 
banker udgør en likviditetsrisiko, idet lånene ikke vil kunne 
refinansieres til et normalt renteniveau ved et tillidssam-
menbrud på de finansielle markeder. Hvis indlånsunder-
skuddet derimod dækkes af lån eller gældsinstrumenter med 
løbetid svarende til udlånene, indebærer et stort indlånsun-
derskud ikke nødvendigvis en likviditetsrisiko. 
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Figur I.38 Udvikling i bankernes finansiering 
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Anm.: Kort løbetid er defineret som oprindelig løbetid op til et år, mens 
lang løbetid er over et år. MFI er monetære og finansielle institu-
tioner. Tallene er ikke konsoliderede, dvs. udenlandske filialers 
finansiering indgår ikke. Seneste observation er juli 2011. Tallene 
dækker ikke kun indlånsunderskuddet, men eksempelvis også 
værdipapirbeholdningen på aktivsiden. 

Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Bankpakke II gav mulighed for, at bankerne kunne optage 
statsgaranterede lån, der udløber i 2013. Bankpakke II 
understøttede derved bankernes mulighed for at kunne 
finansiere deres aktiver med lån med længere løbetid. 
Bortfaldet af de statsgaranterede lån i 2013 modvirkes af 
Nationalbankens nyetablerede udlånsfacilitet, jf. omtale 
senere. Andelen af finansieringen med en oprindelig løbetid 
på under et år er ikke mindst på grund af Bankpakke II 
faldet fra knap trefjerdedele i 2003 til omkring halvdelen i 
juli 2011. Risikoen forbundet med et indlånsunderskud af 
en given størrelse er dermed reduceret i takt med, at  
bankerne har øget varigheden på finansieringen.  
 
Basel-Komiteen, som repræsenterer en række nationalban-
ker, fremsatte i slutningen af 2010 et endeligt forslag til en 
styrket regulering af bankerne, den såkaldte Basel III-
protokol, jf. boks I.8. Basel III introducerer blandt andet to 
nye kvantitative likviditetskrav til banker og realkredit-
institutter: Finansieringsbrøken og likviditetsbrøken. Finan-
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sieringsbrøken har til formål at få banker og realkredit-
institutter til at benytte sig af mere stabil og langsigtet 
finansiering. Likviditetsbrøken har til formål at sikre, at de 
finansielle institutioner har en stor mængde likvide aktiver, 
som kan omsættes inden for 30 dage for at imødekomme 
alle forpligtelser. 
 
EU-Kommissionen fremlagde den 20. juli 2011 forslag til, 
hvordan Basel III skal implementeres i EU herunder i 
Danmark. Likviditetsbrøken i det endelige Basel III udspil 
indebærer, at realkreditobligationer ikke betragtes som fuldt 
likvide og risikofrie og derfor ikke vil kunne tælle med 
deres fulde værdi i likviditetsbrøken. Hvis Basel III blev 
implementeret i sin fulde form, ville det gøre det særdeles 
vanskeligt for danske pengeinstitutter at leve op til kravet, 
da realkreditobligationer i vid udstrækning bruges til at 
dække danske pengeinstitutters likviditet. Samtidig ville 
kravet mindske efterspørgslen efter realkreditobligationer 
og øge danske boligrenter. EU-Kommissionens udspil 
lægger op til, at aktiver skal leve op til ni kriterier for at 
kunne tælle med deres fulde værdi i likviditetsbrøken. Hvis 
danske realkreditobligationer vurderes til at opfylde de ni 
kriterier, løses en del af problemerne med likviditetsbrøken. 
 
Problemstillingen i Basel III’s krav om stabil finansiering i 
relation til danske realkreditinstitutter er, at de ikke fuldt ud 
vil kunne indregne realkreditobligationer med løbetid på 
under et år som en stabil finanseringskilde. Dermed vil 
realkreditinstitutterne skulle have overdækning for disse 
lån, og omkostningen herved vil formentlig gøre rentetil-
pasningslån med rentebindingsperiode på op til et år så 
dyre, at de ikke vil være konkurrencedygtige. EU-Kommis-
sionens udspil lægger ikke op til en ændring af finansie-
ringsbrøken, men fastholder en observationsperiode frem 
mod 2018. Der er derfor stadig en vis usikkerhed om eller i 
hvilken form, rentetilpasningslån med kort bindingsperiode 
vil kunne tilbydes danske boligejere efter 2018. 
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Boks I.8 Realkredit, Basel III og EU-Kommissionens endelige udspil 

Basel-komiteen fremlagde i december 2010 det endelige forslag til regulering af 
den finansielle sektor, den såkaldte Basel III protokol. 
 
• Højere kvalitet i basiskapitalen og buffere dækker bl.a. over, at minimumskravet 
til solvensgraden fastholdes på 8 pct. af de risikovægtede aktiver, men kvaliteten 
af kapitalen og risikovægtene øges. Samtidig blev det foreslået, at der indføres en 
buffer på 2½ pct.point som tillæg til de øvrige solvenskrav. Institutterne må såle-
des ikke betale udbytte eller bonus, hvis egenkapitalprocenten er under 7 pct., 
eller solvensgraden er under 10½ pct. Der lægges også op til, at kapitalkravet kan 
øges med 2½ pct. i perioder med høj kreditvækst. 
 
• Gearingsbrøken er et mål for institutternes risiko og opgøres som basiskapital i 
forhold til de samlede uvægtede aktiver. Kravet foreslås fastlagt til 3 pct., hvilket 
bl.a. vil kunne betyde, at specielt realkreditinstitutterne skal hente mere kapital. 
 
• Likviditetsbrøken (liquidity coverage ratio) er et krav, der har til formål at sikre, 
at institutterne har en stor mængde højlikvide aktiver, som hurtigt kan sælges i 
tilfælde af en likviditetskrise. Kravet er, at de likvide aktiver skal svare til de 
forventede nettoforpligtelser inden for de næste 30 dage i et stressscenarie.  
I beregningen inddeles aktiver i to typer. Type 1 aktiver er højlikvide, eksempel-
vis statsobligationer. Type 2 aktiver er mindre likvide aktiver og kan maksimalt 
udgøre 40 pct. af det nødvendige likviditetsberedskab og desuden kun indgå med 
en del af aktivets værdi afhængig af aktivets risiko. Realkreditobligationer er efter 
forslaget type 2 aktiver og må kun indgå med 85 pct. af deres værdi, hvilket for-
mentlig vil reducere efterspørgslen og øge renten.  
 
• Finansieringsbrøken (net stable funding ratio) har til formål at sikre, at der bli-
ver en bedre overensstemmelse mellem løbetiden på institutternes udlån/aktiver 
og deres indlån/passiver ved at stille krav til størrelsen af den stabile finansiering:  
Jo mindre likvide aktiverne er, jo større er den krævede stabile finansiering.  
Den stabile finansiering skal altid mindst være lig med en vægtet sum af aktiver-
ne, hvor vægtene er større, jo vanskeligere aktiverne vurderes at kunne realiseres i 
en krise. Aktiver, der er meget likvide, indgår med en lav vægt. Kravet indebærer, 
at udlån med løbetid over et år skal finansieres med indlån eller anden finansie-
ring, der løber mere end et år. Boliglån har typisk lang løbetid og kræver dermed 
stabil finansiering. Ifølge de foreslåede retningslinjer kan realkreditobligationer 
med løbetid på under 1 år ikke fuldt ud opfattes som stabil finansieringskilde, 
hvilket betyder, at realkreditinstitutterne skal have en overdækning på korte lån.  
Det vil øge omkostningerne og hermed renten på korte rentetilpasningslån.  
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Boks I.8 Realkredit, Basel III og EU-Kommissionens endelige udspil, fortsat 

EU-kommissionen fremlagde den 20. juli 2011 forslag til, hvordan Basel III skal 
implementeres i EU. Efter forslagets fremlæggelse venter den politiske behand-
ling og vedtagelse i Ministerrådet og EU-parlamentet. Herefter kan det endelige 
forslag indføres af de pågældende myndigheder i de enkelte EU-lande. 
 
• Højere kvalitet i basiskapitalen og buffere: EU-Kommissionen har valgt at følge 
Basel III uden væsentlige ændringer. 
 
• Gearingsbrøken: EU har i modsætning til Basel III ikke valgt et specifikt gea-
ringsniveau, som institutterne skal holde sig indenfor. EU-Kommissionen har 
imødekommet den danske kritik af, at kravet til brøken ikke tager højde for for-
rentningsområder med meget lav risiko, såsom det danske realkreditsystem, hvor 
der er pant i fast ejendom. Institutterne skal i en prøveperiode fra og med 2013 til 
og med 2017 rapportere deres gearingsbrøk til de finansielle myndigheder.  
På baggrund heraf vil EU-Kommissionen formulere retningslinierne for brøken. 
 
• Likviditetsbrøken bliver bindende i 2015, og der indføres en undtagelsesløsning, 
som indebærer, at pengeinstitutterne vil kunne indregne realkreditobligationerne 
med en større del af deres værdi end i Basel-Komiteen oprindelige udspil. Det vil 
betyde, at efterspørgslen efter danske realkreditobligationer kan bibeholdes. Und-
tagelsesløsningen indebærer, at fastlæggelsen af, hvilke aktiver der kan opfattes 
som type 1 aktiver, ikke afgøres før ultimo 2013. Forslaget indeholder  
ni kriterier, som skal ligge til grund for klassificeringen af aktivklasserne:  
Handelsvolumen, udestående mængde, prisgennemsigtighed og post-handel in-
formation, kreditkvalitet, historisk prisstabilitet, daglige handelsvolumen og han-
delsstørrelse, bid/ask spænd, resterende løbetid og omsætningshastighed. Der er 
endnu ikke fastsat minimumsværdier for kriterierne. EU-Kommissionens forslag 
indeholder stadigvæk et forbud mod at tælle egne obligationer med i instituttets 
likviditetsberedskab. 
 
• Finansieringsbrøken: EU-Kommissionen giver ikke et konkret udspil på finan-
sieringsbrøken. Der lægges som i det tidligere udspil op til en observationsfase til 
2018, hvor konsekvenserne af reglen bliver vurderet. Ved udgangen af 2016 skal 
EU-Kommissionen rådgive EU-parlamentet og Ministerrådet vedrørende en  
potentiel indførelse af finansieringsbrøken som lov. Det betyder, at der stadig er 
usikkerhed om, og i givet fald i hvilken form, specielt rentetilpasningslån med  
1-årig binding kan overleve. 
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Efter udløbet af den ubegrænsede statsgaranti i Bankpakke I 
risikerer indskydere og ejere af obligationer udstedt af 
danske banker at miste en del af deres indskud over 750.000 
kr., hvis et pengeinstitut går konkurs. Amagerbankens 
konkurs i februar 2011 viste, at det i Danmark – i modsæt-
ning til flere andre lande – ikke kun er en teoretisk mulig-
hed. Det kan ikke afvises, at denne enegang med hensyn til 
praksis har bidraget til at gøre det sværere for danske banker 
at få tilført ny kapital og få dækket deres likviditetsbehov 
gennem låntagning på de udenlandske finansielle markeder 
uden at skulle betale en betydelig risikopræmie. 
 
Som nævnt tidligere har Nationalbanken adresseret proble-
merne for pengeinstitutterne med at skaffe likviditet på 
pengemarkedet. Dette er gjort ved at øge belåningsgrund-
laget i Nationalbanken. Fra 1. oktober 2011 kan penge-
institutterne således bruge udlån af god bonitet som sikker-
hedsstillelse ved Nationalbankens ugentlige tildelinger af 
likviditet og som sikkerhed for dag-til-dag lån i National-
banken. Desuden indføres 6 måneders lån til den samme, 
variable rente, som de ugentlige markedsoperationer. Fi-
nanstilsynet tillader herudover, at pengeinstitutterne inden 
for visse grænser kan medregne låneadgangen ved bereg-
ning af institutternes likviditet. Det vil lette pengeinstitut-
ternes opfyldelse af likviditetsreglerne. Der er ikke sat en 
udløbsdato på ordningen. Det forventes, at ordningen mu-
ligvis vil kunne løse nogle af de problemer, som pengeinsti-
tutterne står over for ved finansiering af indlåns-
underskuddet i kølvandet på finanskrisen, den særlige 
danske enegang med Bankpakke III og udløbet af de stats-
garanterede lån i Bankpakke II.  
 
Med Bankpakke III blev der oprettet en afviklingsordning 
for nødlidende banker. Ordningen indebærer, at staten 
overtager nødlidende banker, hvis der ikke kan findes en 
privat køber, og overfører dem til det statslige afviklingssel-
skab Finansiel Stabilitet. Efterfølgende er ordningen blevet 
ændret, således at tilskyndelsen for sunde banker til at 
overtage nødlidende banker øges, ved at en potentiel køber 
af en nødlidende bank får en medgift finansieret af indsky-
dergarantifonden. 
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Fra finanskrisens start er det kun få danske pengeinstitutter, 
som er fusioneret eller blevet overtaget. En finansiel sektor 
kendetegnet ved mange små eller mellemstore banker er 
ikke nødvendigvis et samfundsmæssigt problem. Tværtimod 
kommer den større konkurrence kunderne til gode. Det kan 
dog være ønskværdigt, at sunde banker overtager nødliden-
de banker, inden de nødlidende banker under Bankpakke III 
må overføres til Finansiel Stabilitet. Det kan ikke afvises, at 
store indlånsunderskud og problemer med finansieringen i 
øjeblikket skaber barrierer for fusioner. 
 
Bankpakke IV blev fremlagt den 25. august 2011. Bank-
pakken adresserer mulige barrierer for konsolidering i den 
danske finansielle sektor bl.a. ved at stille statslige låne-
garantier til banker, som ønsker at overtage nødlidende 
pengeinstitutter og ved at styrke medgiftsordningen indført i 
Bankpakke III. Bankpakke IV blev brugt første gang i 
weekenden 8-9. oktober, hvor Max Bank blev afviklet. 
Bankens sunde del blev overført til Sparekassen Sjælland, 
og den usunde del blev overført til Finansiel Stabilitet. Max 
Bank blev således afviklet efter model II, jf. boks I.9. 
 
 

Få fusioner i den 
danske banksektor 

Barrierer for 
konsolidering 
adresseret i 
Bankpakke IV  
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Boks I.9 Bankpakke IV 

Den 25. august 2011 blev der indgået aftale om Bankpakke IV. Pakkens målsæt-
ning er at styrke initiativer til konsolidering i banksektoren. Følgende beskriver 
kort aftalen. 
 
• En styrkelse af medgiftsordningen: Medgiftsordningen blev indført som et tillæg 
til Bankpakke III. Ordningen indebærer, at et institut, som ønsker at overtage et 
andet institut, kan få mulighed for at få tilført midler og stillet garantier fra  
Indskydergarantifonden. Det drejer sig om de beløb, fonden vurderes at ville mi-
ste ved egentlig afvikling gennem Finansiel Stabilitet. Medgiftsordningen udvides 
på to måder. Begge måder indebærer, at staten kan bidrage med det tab på den til 
instituttet stillede individuelle statsgaranti, der måtte forventes, hvis instituttet 
skulle afvikles efter Bankpakke III. I model I gives der mulighed for, at staten kan 
yde en medgift i det tilfælde, at der er et institut, som ønsker at overtage hele det 
nødlidende institut. Det sunde institut vil derved kunne få en medgift fra  
Indskydergarantifonden og en medgift fra Finansiel Stabilitet, hvis det viser sig 
nødvendigt for at få overtagelsen på plads. I model II kan Finansiel Stabilitet 
afvikle den usunde del med medgift fra Indskydergarantiordningen og indregning 
af det forventede tab på de individuelle statsgarantier ved afvikling under  
Bankpakke III, mens et sundt institut overtager den sunde del. Styrkelsen af med-
giftsordningen kan således ses som, at det overtagende institut fra Finansiel  
Stabilitet modtager offentlige midler, som alligevel ville være tabt. Lån med indi-
viduel statsgaranti forbliver i Finansiel Stabilitet.  
 
• Fjerne barrierer for fusioner gennem mulighed for statslig garanti: Et institut 
kan med Bankpakke IV ansøge om individuel statsgaranti for forfaldent lån i 
forbindelse med fusion, hvis en fusion mellem to institutter udløser forfald af lån. 
Ordningen løber til udgangen af 2013. Endvidere kan der indgås aftale om en 
individuel statsgaranti til afløsning af nuværende individuelle statsgarantier i det 
tilfælde, at to institutter ønsker at fusionere. Garantien har en maksimal løbetid på 
3 år og kan maksimalt dække samme beløb, som de eksisterende garantier i de 
fusionerede institutter. Det er en forudsætning for at få garantien, at der foreligger 
en forretningsplan for det fusionerede institut, der redegør for, hvordan instituttet 
vil håndtere udløbet af den nye statsgaranti, samt at mindst et af de fusionerende 
institutter ikke er under skærpet tilsyn af Finanstilsynet. Der betales en risiko-
baseret garantiprovision til Finansiel Stabilitet for garantien. Et institut kan an-
vende både den udvidede medgiftsordning og den statslige garantiordning i for-
bindelse med en fusion.                                                                                                 
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Boks I.9 Bankpakke IV, fortsat 

• Forberede regler om systemisk vigtige finansielle institutioner (SIFI): Med 
Bankpakke IV nedsættes et udvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet med 
en uafhængig formand udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Udvalget skal 
med afsæt i den kommende EU-regulering udrede, hvilke kriterier der skal være 
opfyldt for, at et dansk institut kan siges at være et dansk SIFI, hvilke krav der 
skal stilles til SIFI’er, eksempelvis højere kapitalkrav eller skærpet tilsyn, samt 
udrede, hvilke instrumenter der kan anvendes i forhold til SIFI’er, som måtte 
komme i vanskeligheder. Ekspertudvalget skal afrapportere i 2012. 
  
• En ændring af finansieringen af Indskydergarantifonden: Bankpakke IV ændrer 
bidragsfinansieringen af Indskydergarantifonden, så sektorens betalinger til ord-
ningen udjævnes. Den nuværende finansieringsform for Indskydergarantifonden 
indebærer, at betalingerne til fonden i tilfælde af betydelige tab i sektoren kan 
påvirke solvensen mærkbart i perioder, hvor sektoren i forvejen har økonomiske 
problemer. For at opnå en mere jævn belastning af sektoren i forbindelse med 
indbetalinger til fonden ændres finansieringen, så den fremover baseres på forsik-
ringslignende årlige præmier. Indskydergarantifonden vil fortsat være fuldt finan-
sieret af sektoren. Bankpakke IV indeholder endvidere etablering af en konsolide-
ringsfond, der kan medvirke til at dække omkostninger ved fusioner, jf. afsnit om 
styrkelse af medgiftsordningen. 
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I.5 Indenlandsk efterspørgsel 
 
Den indenlandske efterspørgsel har udviklet sig svagt siden 
midten af 2010, og i 2011 forventes en vækst i den samlede 
indenlandske efterspørgsel på blot ½ pct. Når væksten i den 
indenlandske efterspørgsel overhovedet forventes at blive 
positiv, skyldes det i høj grad udviklingen i lagerinvesterin-
gerne. Ses der bort fra den del af efterspørgslen, som kom-
mer fra lagrene, skønnes den private efterspørgsel at falde 
med ca. 1 pct. i 2011, jf. tabel I.7.  
 
 

Tabel I.7 Indenlandsk efterspørgsel opdelt på underkomponenter 

2009 2010 2011 2012 2013

Privat forbrug 853 -4,5 2,3 -0,8 1,7 2,2
Bilkøb 37 -29,8 34,3 10,2 2,8 -1,8
Andet forbrug 816 -3,2 1,1 -1,3 1,6 2,4

Boliginvesteringer 74 -16,9 -9,0 10,1 1,3 3,9
Erhvervsinvesteringer 180 -15,9 -2,6 -6,6 6,8 5,7

Maskiner 140 -13,0 8,5 -7,4 6,5 4,2
Bygninger 40 -22,1 -28,8 -3,8 8,0 10,6

Privat efterspørgsel ekskl. lager 1.107 -7,8 0,6 -1,0 2,4 2,9
Lagerinvesteringer -6 -2,1 0,9 0,9 0,4 0,0
Offentlig forbrug og investeringer 550 3,2 1,1 0,7 -0,2 -0,8
Indenlandsk efterspørgsel 1.651 -6,5 1,7 0,5 1,9 1,7

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

Mængdestigning

2010

Årets
priser

 
 

Anm.: “Lagerændringer” angiver bidrag til vækst i indenlandsk efterspørgsel. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I de kommende år forventes vækstbidraget fra lagerinveste-
ringerne gradvist at falde bort, mens udviklingen i den 
offentlige efterspørgsel forventes at bidrage negativt til 
udviklingen i den samlede indenlandske efterspørgsel. 
Derimod forventes den private efterspørgsel eksklusiv 
lagerinvesteringer at bidrage væsentligt til den samlede 
efterspørgsel, jf. figur I.39.  
 
 
Figur I.39 Vækstbidrag til indenlandsk efterspørgsel 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Husholdningernes forbrug faldt i første halvår af 2011, og 
der forventes et stort negativt bidrag til væksten i den inden-
landske efterspørgsel fra det private forbrug. Den svage 
udvikling i forbruget skal blandt andet ses på baggrund af 
en svag udvikling på boligmarkedet samt en kombination af 
høj inflation og lave lønstigninger, som har medført en 
faldende realløn. I 2012 og 2013 forventes det private 
forbrug at stige, blandt andet på grund af tilbagebetalingen 
af efterlønsbidrag.  
 
Erhvervenes investeringer i maskiner og bygninger forven-
tes at falde kraftigt i 2011. Dermed er erhvervs-
investeringerne faldet hvert år siden 2008, og det samlede 
fald har været på omkring 25 pct. Det vurderes imidlertid, at 
faldet nu er tilendebragt, og det skønnes, at investeringerne 
vil stige i 2012. Fremskrivningen indebærer dog, at der 

Privat forbrug 
forventes at trække 
den indenlandske 
efterspørgsel i 2012 
og 2013 

Faldende privat 
forbrug i 2011 

Også fald i 
erhvervs-
investeringerne 
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formentlig vil gå adskillige år, før investeringerne når op på 
niveauet fra før krisen. 
 
Den svage udvikling i den indenlandske efterspørgsel har 
ført til en stigning i den private sektors finansielle opspa-
ring. Den finansielle opsparing, som også kaldes den private 
sektors opsparingsoverskud eller nettofordringserhvervelse, 
angiver den del af indkomsten i virksomheder og hushold-
ninger, som ikke forbruges eller bruges til faste investerin-
ger. Så længe der er stor privat nettofordringserhvervelse, 
sker der en finansiel konsolidering af den private sektor. 
Konsolideringen kan være ønsket af de private aktører efter 
de store formuefald, der opstod under finanskrisen. Når den 
ønskede konsolidering er opnået, vil det finansielle opspa-
ringsoverskud i stort omfang kunne anvendes til højere 
privat forbrug og flere private investeringer. Den samlede 
private nettofordringserhvervelse er definitorisk lig med 
overskuddet på betalingsbalancens løbende poster plus 
underskuddet i den offentlige sektor. Når der i øjeblikket 
både er store overskud på betalingsbalancens løbende poster 
og store underskud på den offentlige saldo, er den private 
nettofordringserhvervelse derfor høj, og den finansielle 
opsparing ligger på et historisk højt niveau, jf. figur I.40. 
 
 

Lavt forbrug og 
lave investeringer 
har ført til stor 
finansiel opsparing 
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Figur I.40 Privat nettofordringserhvervelse 
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Anm.: Den private nettofordringserhvervelse opgøres som forskellen 
mellem den private sektors indkomst og udgifter til forbrug og 
faste investeringer. Den private nettofordringserhvervelse er 
definitorisk lig med underskuddet på betalingsbalancens løbende 
poster plus overskuddet på den offentlige saldo. Seneste observa-
tion er 2010 for årsserien og 2. kvartal 2011 for kvartalsserien. 
Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.  

 
 
Den høje nettofordringserhvervelse i den private sektor 
dækker over store forskelle mellem forskellige delsektorer. 
For husholdningerne er nettofordringserhvervelsen typisk 
negativ og lå i 2010 på det gennemsnitlige niveau for de 
seneste 30 år.6 I de to første kvartaler af 2011 er hushold-
ningernes nettofordringserhvervelse dog steget, så den nu er 
positiv og over det historiske gennemsnit, jf. figur I.41. 
 
 

 
6) Den negative nettofordringserhvervelse for husholdningerne skal 

blandt andet ses i sammenhæng med, at indbetalinger til pensio-
ner påvirker husholdningernes nettofordringserhvervelse negativt. 

Høj nettofordrings-
erhvervelse i 
husholdningerne i 
2011, men ikke i 
2010 
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Figur I.41 Nettofordringserhvervelse i husholdninger 
og selskaber 
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen i selskaber dækker over både finan-
sielle og ikke-finansielle selskaber. I 2010 var nettofordrings-
erhvervelsen for finansielle og ikke-finansielle selskaber ca. lige 
stor. Seneste observation er 2010 for den årlige serie og 2. kvartal 
2011 for kvartalsserien. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.  

 
 
I modsætning til husholdningerne var nettofordringserhver-
velsen i selskaber i 2010 historisk høj og har ligget over det 
historiske gennemsnit i en periode. Den høje nettofordrings-
erhvervelse i selskaberne i 2010 skal ikke mindst ses som et 
resultat af de meget lave faste bruttoinvesteringer,  
dvs. investeringer i maskiner og bygninger. I 2011 skønnes 
både maskin- og bygningsinvesteringskvoten at falde, sådan 
at maskininvesteringskvoten når et af de laveste niveauer i 
de seneste 15 år, mens bygningsinvesteringskvoten for 
tredje år i træk ventes at sætte ny bundrekord, jf. figur I.42. 
Maskininvesteringerne faldt meget i første kvartal 2011, 
men en stor del af faldet skyldtes salget af en boreplatform. 
Når der forventes lave erhvervsinvesteringer i 2011 på trods 
af høj nettofordringserhvervelse hos selskaberne, hænger 
det blandt andet sammen med, at virksomhederne kan være 
usikre på deres afsætningsmuligheder på kort sigt.  
Det understøttes af, at ordreindgangen i industrien er stag-
nerende. 
 

Høj nettofordrings-
erhvervelse i 
selskaber skyldes 
lave investeringer 
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Figur I.42 Maskin- og bygningsinvesteringskvote 
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Anm.: Maskininvesteringskvoten er defineret som maskininvesteringer-

ne i forhold til bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. 
Bygningsinvesteringskvoten, som ikke indeholder boliginveste-
ringerne, er defineret tilsvarende. 

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

 
 
I de kommende år forventes stigende erhvervsinvesteringer 
for at opbygge produktionskapacitet, hvilket skyldes en 
forventning om en gradvis normalisering af konjunkturerne, 
og at de relativt lave investeringer gennem flere år har 
opbygget et investeringsbehov. På kort sigt understøttes 
denne udvikling af lave renter.  
 
Lagerinvesteringerne bidrog kraftigt til væksten i den inden-
landske efterspørgsel i 2010, og lagerinvesteringerne ventes 
at stige yderligere, sådan at de også giver et stort positivt 
vækstbidrag i år. Baggrunden for de positive vækstbidrag 
er, at der under krisen i 2009 og begyndelsen af 2010 skete 
en kraftig lagernedbygning, jf. figur I.43. I takt med at 
nedbrydningen er ophørt, bidrager lagrene positivt til væk-
sten. Fremadrettet forventes lagerinvesteringerne at fortsæt-
te med at stige og nå sit historiske niveau i løbet af 2012. 
Det forventes på denne baggrund, at lagerinvesteringerne vil 
bidrage mindre til væksten i 2012 for så at ophøre med at 
bidrage til væksten. I det omfang lagerbeholdningerne som 
følge af lagernedbrydningen ligger under det ønskede 
niveau, kan det dog ikke udelukkes, at lagerinvesteringerne 

Erhvervs-
investeringerne 
forventes at stige 
 

Lagerinvesteringer 
er ved at 
normalisere sig 
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i en periode vil fortsætte med at bidrage positivt til væksten 
i den indenlandske efterspørgsel og BNP. Omvendt vil et 
fornyet konjunkturtilbageslag sandsynligvis føre til en 
fornyet lagernedbrydning, hvilket vil kunne forstærke en 
eventuel konjunkturnedgang. 
 
 
Figur I.43 Lagerinvesteringer 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Faldet i husholdningernes forbrug har medført, at forbrugs-
kvoten er faldet kraftigt de seneste år og nu ligger på et lavt 
niveau set i et historisk perspektiv. Faldet i forbrugskvoten 
skal blandt andet ses i sammenhæng med, at husholdninger-
ne kan ønske at konsolidere deres formuer efter store tab på 
værdipapirer og boliger, der opstod under krisen. Formue-
tabene har også medført en faldende formuekvote.  
Forbrugskvoten forventes at falde frem til 2012, hvorefter 
det private forbrug forventes at stige hurtigere end den 
disponible indkomst, hvorved forbrugskvoten vil stige,  
jf. figur I.44. 
 
 
 

Lav forbrugskvote i 
husholdningerne 
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Figur I.44 Forbrugs- og formuekvote 
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Anm.: SMEC’s langsigtede indkomstdefinition er anvendt, jf. bilagsta-
bel I.6. Forbrugskvoten angiver det samlede forbrugs andel af 
disponibel indkomst. Formuekvoten angiver den forbrugs-
bestemmende private formue målt i forhold til disponibel ind-
komst. Den private formue udgøres af husholdningernes finan-
sielle formue, værdien af bolig og biler samt pensionsformuen 
efter skat. 

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

 
 
Det private forbrug er blandt andet påvirket af det svage 
boligmarked og usikkerheden om udviklingen på arbejds-
markedet. Både detailomsætningen og bilsalget er faldet i 
løbet af 2011, og på trods af en lille stigning i detail-
omsætningen i august ligger den på niveau med 2004,  
jf. figur I.45a. Forbrugerforventningerne lå i første halvdel 
af 2011 nogenlunde stabilt lidt under niveauet fra året før, 
men faldt hen over sommeren i takt med, at uroen på aktie-
markederne og i verdensøkonomien bredte sig. Især er 
forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende situation 
faldet mærkbart de seneste måneder, jf. figur I.45b.  
 
 

Svage forbruger-
forventninger og 
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omsætning 
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Figur I.45a Forbrugsindikatorer  Figur I.45b Forbrugertillid 
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Anm.: Seneste observation er august 2011 for antallet af nyregistrerede biler og detailomsætningen.
Seneste observation for forbrugertilliden er september. Nettotal skal tolkes som udtryk for
tendensen i tilliden. Eksempelvis er et nettotal på 20 udtryk for, at der forventes en bedring
netto i husholdningerne, som repræsenterer 20 pct. af de samlede husholdninger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
En svag udvikling i reallønnen, kombineret med en negativ 
udvikling i forbrugerforventningerne og det fortsat svage 
boligmarked, er baggrunden for, at det private forbrug 
forventes at falde i 2011, og disse faktorer vil også have en 
negativ effekt på forbruget i 2012. I takt med at konjunktur-
situationen forventeligt forbedres, ventes forbruget dog at 
stige igen. I 2012 bidrager tilbagebetalingen af efterløns-
bidraget positivt til forbruget. Den isolerede virkning af 
tilbagebetalingen på det private forbrug skønnes at være ca. 
0,9 pct. 
 
Boligmarkedet er fortsat præget af stilstand. Udbuddet af 
parcelhuse er i løbet af året steget fra et i forvejen højt 
niveau, liggetiderne er ligeledes steget, jf. figur I.46a. 
Samtidig ligger antallet af handler fortsat på et lavt niveau, 
og antallet af tvangsauktioner er hen over sommeren  
begyndt at stige efter at være faldet i ca. et år, jf. figur 46b. 
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Figur I.46a Udbud og liggetid  Figur I.46b Tvangsauktioner 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er august 2011 for udbud og liggetider og septem-
ber for antallet af tvangsauktioner. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Realkreditrådet. 
 

 
 
Stilstanden på boligmarkedet er særligt bemærkelsesværdig 
set i lyset af det fortsat meget lave renteniveau, jf.  
figur I.47. Renten på rentetilpasningslån er ikke steget som 
forventet, og den seneste uro på de finansielle markeder 
kombineret med udsigt til en længere periode med lave 
pengepolitiske renter har endvidere presset den lange rente 
ned nær et historisk lavt niveau. Selvom de pengepolitiske 
stramninger ser ud til at være skudt længere ud i fremtiden, 
vil renten før eller siden stige. Samtidig starter den gradvise 
nedsættelse af skatteværdien af rentefradragsretten i 2012, 
hvilket også hæver de reelle omkostninger ved at låne penge 
til huskøb. 
 
De reale boligpriser faldt frem til 2010 med omkring 20 pct. 
i forhold til niveauet lige før krisen. I 2010 steg huspriserne, 
men i løbet af de to første kvartaler af 2011 er huspriserne 
faldet igen. I andet kvartal 2011 vurderer Realkreditrådet 
således, at huspriserne ligger ca. 2½ pct. under det gennem-
snitlige niveau i 2010. Samlet skønnes den reale boligpris at 
falde med godt 5 pct. i år. Faldet i de reale boligpriser 
forventes at fortsætte i 2012 og 2013, hvorefter de ventes at 
være stort set uændrede et par år, jf. tabel I.8. Samlet skøn-
nes den reale boligpris i 2014 at være faldet med knapt 30

Lave boligrenter 
holder hånden 
under bolig 
markedet 

Reale boligprisfald 
i den nære fremtid 
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Figur I.47 Renter 
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Anm.: Serien “lang realkredit” er baseret på 30-årige realkreditobligati-
oner, og serien “kort realkredit” er en sammenvejning af 1-2 årige 
realkreditobligationer. Seneste observation er august 2011 for den 
lange realkredit, oktober for den korte realkredit og primo 
oktober for Nationalbankens udlånsrente. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
pct. i forhold til før krisen. Hermed vurderes de reale bolig-
priser at være tilbage på det langsigtede niveau, sådan at 
den kraftige overvurdering af boligpriserne, der opstod i 
perioden op til krisen, vil være forsvundet. I prognosen 
antages det, at boligpriserne derefter mere eller mindre 
følger den langsigtede trend i den reale boligpris, svarende 
til nominelle boligprisstigninger på 1-1½ pct.point mere end 
inflationen, jf. figur I.48a. Det kan ikke udelukkes, at den 
negative udvikling i den generelle konjunktursituation, 
eventuelt kombineret med en stigning i renteniveauet, der 
kommer, inden konjunktursituationen er normaliseret, på 
kort sigt kan føre til større prisfald på boligmarkedet, sådan 
at boligpriserne i en periode kan falde ned under det lang-
sigtede niveau. 
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Tabel I.8 Boligpriser 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Boligpris 4,9 -3,7 -12,8 2,4 -2,5 -1,6 -0,3 1,6 2,8
Real boligpris 3,6 -6,5 -13,9 -0,1 -5,2 -3,2 -2,0 -0,3 0,6
Relativ boligpris -0,4 -6,1 -10,8 2,9 -3,9 -2,4 -0,9 0,4 1,0

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

 
Anm.: Den relative boligpris er beregnet som forholdet mellem kontantprisen (prisen på eksisterende 

boliger) og byggeomkostningerne på nybyggede boliger, også benævnt Tobins Q. Den reale 
boligpris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse divideret med deflatoren for det 
private forbrug. 

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

 
 
Figur I.48a Real boligpris  Figur I.48b  Boliginvesteringer 
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Anm.: Den reale boligpris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse divideret med deflatoren 
for det private forbrug. Trenden i boligpriserne udtrykker den trendmæssige udvikling i de reale
boligpriser i perioden 1955-2005 og er estimeret i logaritmer, jf. afsnit I.8 i Dansk Økonomi, 
efterår 2010. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAMs databank og egne beregninger. 

 
 
Faldet i boligpriserne har medført fald i den relative kon-
tantpris, som udtrykker forholdet mellem prisen på eksiste-
rende boliger og prisen på at bygge nye boliger. Det er 
således blevet dyrere at bygge nyt hus relativt til at købe et 
eksisterende. Det har trukket boliginvesteringerne ned, 
sådan at de aktuelt ligger på et relativt lavt niveau. Trods 
stagnationen på boligmarkedet forventes boliginvesterin-
gerne at stige i 2011. Det skal ses på baggrund af det meget 
lave udgangspunkt, lave renter, offentlige tiltag i form af 
BoligJobplanen samt et stort antal støttede byggerier i gang. 
Den svage udvikling på boligmarkedet fremadrettet giver 
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anledning til lave, men dog svagt stigende boliginvesterin-
ger, jf. figur I.48b. 
 
Vurderingen af udviklingen i det private forbrug og de 
andre komponenter i den indenlandske efterspørgsel i de 
kommende år er relativt pessimistisk. Pessimismen er blandt 
andet begrundet i en bekymring for de internationale  
konjunkturer, der eksempelvis er afspejlet i uroen på aktie-
markederne de seneste måneder. Imidlertid spiller inden-
landske forhold, såsom den fastlåste situation på bolig-
markedet, også en rolle for det relativt negative syn på 
blandt andet forbruget. 
 
Det kan dog ikke udelukkes, at uroen på aktiemarkederne er 
udtryk for en overreaktion, og at boligmarkedet udvikler sig 
mindre negativt end forudsat. Ydermere kan den høje netto-
fordringserhvervelse i den private sektor og den lave for-
brugskvote i husholdningerne være en indikation af, at der 
er mulighed for større forbrug og flere investeringer end 
forventet i prognosen. Som illustration af de mulige konse-
kvenser af en mere positiv udvikling i boligpriserne, forbru-
get og erhvervsinvesteringerne er der foretaget en alternativ 
beregning. Hvis det antages, at udviklingen på bolig-
markedet på kort sigt bliver mindre negativ, således at de 
reale boligpriser ikke falder som forventet, men derimod er 
stort set uændrede frem til 2020, at forbrugskvoten normali-
seres hurtigere end ventet i prognosen, og at investerings-
kvoten normaliseres hurtigere end ventet, vil det kunne 
bidrage til, at beskæftigelsen øges med knapt 20.000 perso-
ner i 2013. Det større antal beskæftigede giver anledning til 
færre offentlige udgifter til blandt andet dagpenge og  
kontanthjælp samt flere offentlige indtægter i form af skat-
ter og afgifter. Samtidig stiger BNP, men mens skatte-
indtægterne følger BNP med op, falder de offentlige udgif-
ter i pct. af BNP. Det betyder, at den offentlige saldo for-
bedres i forhold til grundforløbet, hvilket får den offentlige 
gæld til at vokse langsommere. I 2020 er ØMU-gælden 
således ca. 3½ pct. af BNP lavere end i grundforløbet. Det 
optimistiske alternativ er yderligere beskrevet i boks I.10. 
 

Udsigt til lav 
indenlandsk 
efterspørgsel 

Øget indenlandsk 
efterspørgsel kan 
øge beskæftigelsen i 
de kommende år 
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Boks I.10 Positivt scenarie 

I denne boks præsenteres et forløb, der illustrerer konsekvenserne af en på kort 
sigt mindre negativ udvikling på boligmarkedet, et højere privat forbrug og flere 
erhvervsinvesteringer i de kommende år. Forløbet er beregnet i den makro-
økonomiske model SMEC under den forudsætning, at økonomien vil være i lige-
vægt i 2020. Det betyder konkret, at beskæftigelsen og BNP antages at befinde sig 
på det strukturelle niveau i 2020. 
 
Det alternative forløb 
Som et optimistisk scenarie antages det, at de reale boligpriser er stort set kon-
stante frem til 2020, jf. figur A. Den mere positive udvikling på boligmarkedet 
påvirker i sig selv det private forbrug positivt, men herudover indlægges en vækst 
i det private forbrug, som får forbrugskvoten til at normalisere sig hurtigere end i 
grundforløbet, jf. figur B. Endelig antages det, at de private maskininvesteringer 
stiger hurtigere i 2011-13, hvilket medfører en hurtigere normalisering af investe-
ringskvoten. 
 
 

Figur A Reale boligpriser Figur B Forbrugskvote 
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Effekten på dansk økonomi 
Den øgede indenlandske efterspørgsel øger væksten i BNP og øger efterspørgslen 
efter arbejdskraft. Væksten øges således fra godt 1 pct. til ca. 2 pct. i 2012, og 
niveauet for BNP i 2013 er knap 1½ pct. højere end i grundforløbet. Den større 
produktion trækker beskæftigelsen op, sådan at beskæftigelsen i 2013 er  
omkring 20.000 højere end i grundforløbet, jf. figur C. Ledigheden vil være til-
svarende lavere. Den højere beskæftigelse og lavere ledighed bidrager til en for-
bedring af den offentlige saldo, som i 2013 er knap 1 pct. af BNP bedre end i 
grundforløbet, jf. figur D. På længere sigt antages effekterne at have udspillet sig, 
og den offentlige saldo er dermed stort set uændret.  

(fortsættes) 
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Boks I.10 Positivt scenarie, fortsat 

Den positive effekt på saldoen i perioden frem mod 2020 indebærer imidlertid, at 
ØMU-gælden vil være omkring 3½ pct. af BNP mindre end i grundforløbet. 
 
 

Figur C Beskæftigelse Figur D Offentlig saldo 
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I.6 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Eksporttilbageslaget i 2009 blev afløst af en forholdsvis 
kraftig vækst på de danske eksportmarkeder i 2010. Den 
svage indenlandske efterspørgsel og den deraf svage im-
portvækst samt historisk høje renteindtægter på Danmarks 
formue i udlandet bidrog samtidig til et rekordoverskud på 
betalingsbalancen. Udviklingen er fortsat i det første halvår 
af 2011, og alt tyder på, at rekorden for betalingsbalancen 
fra 2010 vil blive overgået i 2011. Overskuddet på beta-
lingsbalancens løbende poster vil således blive ca. 100 mia. 
kr., hvis overskuddet fra første halvår fortsætter året ud. 
 
Prognosen indebærer en opbremsning i væksten på de 
danske eksportmarkeder, blandt andet med baggrund i den 
europæiske gældskrise og det svage amerikanske opsving. 
Den samlede eksportvækst forventes tilsvarende at falde 
kraftigt fra ca. 6¼ pct. i 2011 til ca. 1½ pct. i 2012, jf. tabel 
I.9. Eksportens tilbagegang svækker isoleret set betalingsba-
lancen, men den mindre eksport modsvares delvist af et 
forventet fald i den indenlandske efterspørgsel og dermed i 
importen. 

Udsigt til endnu et 
rekordår for 
betalingsbalancen 

Forventning til 
lavere eksport- 
vækst i den nære 
fremtid 
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Tabel I.9 Eksport og import 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Vareeksport 540 5,1 5,7 0,6 1,5 4,6 5,1 1,4 1,3
   heraf industri 482 6,0 7,4 1,7 2,7 2,6 2,7 1,3 1,2
Tjenesteeksport 343 1,8 7,0 3,2 3,9 11,7 -3,3 1,9 1,8
Eksport i alt 883 3,8 6,2 1,5 2,4 7,2 1,8 1,6 1,5
Vareimport 502 4,6 6,0 3,5 3,1 4,5 6,3 1,1 1,0
   heraf industri 433 5,5 6,0 3,7 2,9 1,5 3,0 1,0 1,0
Tjenesteimport 288 2,7 3,7 2,7 3,5 4,0 -1,5 1,9 2,2
Import i alt 791 3,9 5,2 3,2 3,2 4,3 3,5 1,4 1,4

Årets Mængdestigning Prisstigning
priser
2010

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

 
Anm.: Industrieksport er varehandel ekskl. energi. Tilsvarende for industriimport. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Eksporten af varer steg med 5,1 pct. i 2010, og tendensen til 
stigende vareeksport ser ud til at være fortsat i første halvår 
af 2011. Der forventes derfor en forholdsvis kraftig vækst i 
eksporten af varer i 2011 set i et historisk perspektiv. Stig-
ningen skal ses på baggrund af en tilbagevenden fra et lavt 
niveau efter faldet i verdenshandlen under finanskrisen samt 
eksporten af en boreplatform i første kvartal, men stignin-
gen er dog stadig ekstraordinær. Udviklingen kan ses i lyset 
af en kraftig vækst i det første halvår af 2011 på Danmarks 
vigtigste eksportmarkeder, Sverige og Tyskland.  
 
Der er også udsigt til en forholdsvis kraftig vækst i ekspor-
ten af tjenester i 2011. En medvirkende årsag hertil er 
væksten i søtransporten, som udgør langt størstedelen af 
eksportindtægterne på tjenestebalancen. Den kraftige vækst 
skal ses som udtryk for genopretningen af verdenshandlen 
oven på finanskrisen. Værdien af eksporten af tjenester 
forventes dog ikke at vokse så kraftigt som mængden, 
hvilket skal ses i sammenhæng med en forventning om 
faldende priser med baggrund i faldende fragtrater. 
 

Overraskende høj 
vækst i vareeksport 
i 2011 

Forventning om 
kraftig forbedring 
af eksporten af 
tjenester 



  

 124 

Konjunkturvurdering. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Vækstbidraget fra udenrigshandlen ventes at blive ca. 1 
pct.point i år på trods af en kraftig vækst i importen af varer. 
Forklaringen på det positive vækstbidrag skal findes i den 
ekstraordinære eksportvækst af både varer og tjenester. 
Fremover ventes negative vækstbidrag fra udenrigshandlen, 
hvilket skal ses i sammenhæng med en relativ hurtigere 
genopretning af importkvoten i forhold til eksportkvoten på 
kort sigt og en fortsat tendens til en stigende importkvote på 
længere sigt. Det sidste skyldes, at den samlede efterspørg-
sel efter forbrug, investeringer og eksport i fremskrivningen 
stiger mere end den danske produktion, der er begrænset af 
lav strukturel vækst. 
 
Indeværende prognose for de danske og udenlandske løn-
ninger indebærer en mindre forbedring af den danske løn-
konkurrenceevne, jf. tabel I.10. Samtidig forventes en stort 
set konstant effektiv kronekurs, hvilket er en fortsættelse af 
bevægelsen siden midten af 2010 efter et stort fald startende 
i slutningen af 2009, jf. figur I.49. 
 
 

Tabel I.10 Lønkonkurrenceevne 
2009 2010 2011 2012 2013

Stigning i timelønomkostninger, indland 2,9 2,6 2,0 2,1 2,3
Stigning i timelønomkostninger, udland 1,4 2,6 2,2 2,3 2,7
Ændring i relativ løn -1,5 0,1 0,2 0,2 0,4
Ændring i effektiv kronekurs 1,8 -3,5 -0,2 -0,5 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne -3,3 3,6 0,4 0,7 0,4

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

 
Anm.: Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger, og lønudviklingen 

angiver stigningstakten for timelønsomkostningerne i industrien. Se anmærkningen i bilagsta-
bel I.8 for sammenvejningen af udenlandsk lønstigningstakt. 
Ændringen i den relative løn er lig lønstigningen i udlandet minus lønstigningen i Danmark.
Ændringen i lønkonkurrenceevnen er lig ændringen i den relative løn minus ændringen i den 
effektive kronekurs. Et negativt tal indebærer en forværring af konkurrenceevnen. 

Kilde: Eurostat, EcoWin, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne skøn. 
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Figur I.49 Effektiv kronekurs 
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Anm.: Seneste observation er august 2011.  
Kilde: EcoWin. 

 
 
De seneste to årtier er de danske lønninger steget hurtigere 
end lønningerne i udlandet målt i samme valuta, hvilket 
ikke er blevet kompenseret af en tilsvarende højere  
produktivitetsvækst, jf. figur I.50. Den forventede lavere 
stigning i de danske lønninger i 2011 er således et brud med 
den hidtidige historiske udvikling, og den betydelige genop-
retning af lønkonkurrenceevnen i 2010 var således den 
første siden 2000. Udviklingen i 2010 skyldtes udelukkende 
et stort fald i den effektive kronekurs og ikke lavere danske 
lønstigninger end i udlandet. Resultatet af udviklingen har 
været en forværring af den danske konkurrenceevne i perio-
den 1990 til 2010 på ca. 20 pct. Danske virksomheder og 
lønmodtagere står dermed over for en længere periode med 
pres på produktivitetsudviklingen og lave lønstigninger, 
hvis den danske konkurrenceevne skal genvindes. Progno-
sen bygger på en antagelse om en konstant effektiv krone-
kurs og i de første år en dansk lønudvikling, der ligger en 
smule under den udenlandske. Dette indebærer tilsammen, 
at der er udsigt til en lille forbedring af lønkonkurrenceev-
nen frem mod 2013. Forbedringen forventes dog kun at 
blive på 1½ pct.point, hvilket kun er en brøkdel af forvær-
ringen, der er sket gennem de seneste 20 år. 

Danske lønninger 
er over en længere 
periode steget 
hurtigere end 
udlandets 
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Figur I.50 Relative løn- og enhedslønomkostninger 
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Anm.: Den blå kurve viser danske lønninger i industrien relativt til
udlandets industrilønninger. Udlandet er beregnet med udgangs-
punkt i Nationalbankens dobbeltvejede eksportvægte. Den brune 
kurve viser enhedslønomkostningerne, der fremkommer ved at 
korrigere den relative lønudvikling med produktivitetsudviklin-
gen for hele økonomien i henholdsvis Danmark og udlandet.  

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

 
 
En forventelig konsekvens af en svækket konkurrenceevne 
er tab af markedsandele. Opgjort i mængder har Danmark 
generelt tabt markedsandele set over en længere tidshori-
sont, jf. figur I.51. På trods af forventningen om en forbed-
ring af konkurrenceevnen på det korte sigt forventes yderli-
gere tab af markedsandele frem mod 2020, hvilket blandt 
andet skal tilskrives den svækkede konkurrenceevne. 
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Figur I.51 Industrieksport, markedsvækst- og andele 
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Anm.: Markedsandelene er konstrueret ved at sætte den danske industri-
eksport i forhold til et vejet gennemsnit af aftagerlandenes 
industriimport. Både eksport og import er mængder. Aftagerlan-
denes import er sammenvejet med udgangspunkt i de givne 
eksportvægte, jf. bilagstabel I.1. 

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

 
De høje danske lønninger og hermed priser udgør på den 
ene side et problem for konkurrenceevnen, men bidrager på 
den anden side til, at det danske bytteforhold er forbedret. 
Et forbedret bytteforhold betyder, at Danmark kan eksporte-
re færre varer for at finansiere den samme mængde import. 
Sammenholdt med overskuddet på betalingsbalancen  
indikerer det, at de danske varer er mindre prisfølsomme, og 
hermed at danske virksomheder har formået at opretholde 
værdien af dansk eksport til trods for tabet af markeds-
andele. Bytteforholdsforbedringen afbøder hermed en del af 
nedgangen i omsætningen, der skyldes tab af markeds-
andele. Konkurrenceevneforværringen i perioden 2000-09 
er dog kritisk i den nuværende situation, da den bidrager til, 
at det ikke er sandsynligt, at dansk økonomi gennem uden-
rigshandel kan vokse sig ud af krisen. 
 
Danmark har på trods af den svækkede konkurrenceevne 
haft overskud på betalingsbalancen med en enkelt undtagel-
se hvert år siden 1990, jf. figur I.52. Hovedforklaringen på 
udviklingen kan findes i nettoeksporten af energi og søfart. 
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Figur I.52 Betalingsbalance 

202020152010200520001995199019851980

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)

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Som nævnt tidligere tyder alt på, at rekordoverskuddet på 
betalingsbalancen fra 2010 bliver overgået i år. Indeværen-
de prognose indebærer imidlertid en forventning for de 
kommende år om normalisering fra det høje niveau,  
jf. tabel I.11. En medvirkende forklaring på den udvikling 
er, at Danmark må forvente en aftagende positiv netto-
eksport af energi, da produktionen i Nordsøen forventes at 
falde i takt med, at Danmarks olie- og gasreserver udtøm-
mes. En anden medvirkende faktor er en forventning om, at 
nettorenteindtægterne fra udlandet falder tilbage fra det 
historisk høje niveau i 2010 på ca. 3 pct. af BNP.  
Forventningen om lavere renteindtægter fremover skal ses i 
lyset af, at nettorenteindtægterne befinder sig på et højt 
niveau set i forhold til niveauet for Danmarks tilgode-
havender i udlandet. Faldet i overskuddet på betalingsbalan-
cens løbende poster skal også ses på baggrund af den for-
ventede udvikling i investeringer og forbrug. I perioden 
frem imod 2020 ventes investeringerne gradvist at vende 
tilbage til et mere normalt niveau. Samtidig ventes den 
aktuelt meget lave forbrugskvote at stige, hvilket trækker i 
retning af faldende opsparing. Kombinationen af stigende 
investeringer og faldende opsparing fører uundgåeligt til en 
forværring af betalingsbalancen. 
 
 

Forventning om 
faldende overskud 
på 
betalingsbalancen 
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Tabel I.11 Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld 

2009 2010 2011 2012 2013

Varebalance 31 38 33 19 12
Tjenestebalance 32 54 60 65 69
Formueindkomst, netto 38 43 41 34 31
Øvrige poster -42 -45 -41 -43 -45
Løbende poster i alt 59 90 94 75 67
Udlandsgæld, ultimo -76 -167 -261 -336 -403

Løbende poster i alt 3,6 5,2 5,3 4,1 3,5
Udlandsgæld, ultimo -4,6 -9,6 -14,7 -18,3 -21,2

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

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

 
Anm.: Det er antaget, at ændringen i udlandsgælden i fremskrivningsperioden er lig med saldoen 

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

 
 
I.7 Løn og priser 
 
Inflationen er steget igennem de seneste par år og nåede i 
første del af 2011 op omkring 3 pct. De høje prisstigninger 
er et internationalt fænomen, og den høje inflation må især 
tilskrives kraftigt stigende energi-, rå- og fødevarepriser. 
Kerneinflationen, som er udtryk for prisudviklingen uden 
bidrag fra energi og ikke-forarbejdede fødevarer, er steget 
mindre end forbrugerpriserne generelt, jf. figur I.53.  
For 2011 som helhed ventes en inflation på omkring 2¾ 
pct., jf. tabel I.12. 
 
 

Inflation på  
2¾ pct. i år 
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Figur I.53 Inflation 
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Anm.: Kerneinflationen er inflationen opgjort uden bidrag fra energi og 
ikke-forarbejdede fødevarer. Seneste observation er september 
2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 

Tabel I.12 Udvikling i inflation, lønomkostninger, realløn og produktivitet 

2009 2010 2011 2012 2013

Forbrugerprisera) 1,3 2,5 2,8 1,7 1,8
Lønomkostningerb) 2,9 2,6 2,0 2,1 2,3
Referenceforløb for lønningerc) 3,1 3,1 1,8 1,7 -
Reallønd) 1,6 0,1 -0,8 0,4 0,6
Produktrealløne) 0,0 3,1 1,8 0,6 1,4
Produktivitet i private byerhvervf) -2,6 5,6 2,1 2,1 2,3

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

 
 

a) 
b) 
 
c) 
 
d) 
e) 
f) 

Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Lønomkostninger indeholder udgifter for arbejdsgiveren pr. arbejdstime, dvs. både løn og 
indirekte lønomkostninger i form af f.eks. ATP-indbetalinger og forsikringer.  
Referenceforløbet for de nominelle lønninger er baseret på overenskomstaftalerne i industrien 
og rækker frem til 1. kvartal 2012. 
Reallønnen er defineret som løn divideret med deflatoren for det private forbrug. 
Produktreallønnen er defineret som løn delt med BVT-deflatoren for private byerhverv.  
Timeproduktiviteten i de private byerhverv er defineret som BVT divideret med antal arbejds-
timer. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Finansministeriet og egne beregninger. 
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I takt med at de globale konjunkturudsigter igennem første 
halvår 2011 blev mindre positive, ophørte stigningen i 
energi-, rå- og fødevarepriserne, jf. figur I.54. Udviklingen i 
disse priser har kombineret med relativt lave lønstigninger 
og en lav indenlandsk efterspørgsel lagt en dæmper på 
inflationen, som er begyndt at aftage. Fremadrettet forven-
tes yderligere fald i den danske inflation, svarende til at 
forbrugerpriserne næste år ventes at stige med ca. 1¾ pct. 
 
 
Figur I.54  Prisudvikling for udvalgte varegrupper 
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Anm.: Fødevareprisindekset er et ugentligt indeks over fødevarepriser, 
som opdateres af The Economist. Olieprisen er for Brent olie. 
Seneste observationer er primo oktober.  

Kilde: EcoWin. 

 
 
Det kraftige økonomiske tilbageslag og det store fald i 
beskæftigelsen har sænket lønstigningstakterne siden 2008, 
jf. figur I.55. De relativt lave lønstigninger har sammen med 
den høje inflation ført til, at der forventes en udhuling af 
reallønnen i 2011, hvilket har været medvirkende til at 
dæmpe det private forbrug.  
 

Faldende inflation  

Faldende realløn  
i 2011 
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Figur I.55 Lønstigninger 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
For den private sektor som helhed er den årlige løn-
stigningstakt nu knap 2 pct. Byggeriet blev særligt hårdt 
ramt i starten af krisen, og lønstigningstakten faldt fra over 
5 pct. under højkonjunkturen til under 1 pct. Det skal dog 
ses på baggrund af, at lønstigningerne i byggesektoren i en 
længere periode forinden har ligget over den gennemsnitlige 
lønstigningstakt i den private sektor. Med de lave aftalte 
lønstigninger fra overenskomstforhandlingerne fra foråret 
2010 er der udsigt til lave nominelle lønstigninger. Desuden 
ventes forholdsvis høj ledighed de kommende år, som 
skønnes at lægge en dæmper på lønudviklingen. Dette vil, 
kombineret med inflationsudviklingen, forventeligt resultere 
i, at reallønnen falder ca. ¾ pct. i 2011, mens der forventes 
beskedne reallønsstigninger i 2012 og 2013. 
 
Lønkvoten steg kraftigt fra midten af 90’erne og frem til 
2009, hvor den kom op på et historisk højt niveau.  
Den kraftige stigning i lønkvoten frem mod 2009 er spejl-
billedet af et kraftigt fald i profitkvoten, der kan ses som 
resultat af relativt høje lønstigninger kombineret med et fald 
i produktiviteten fra 2007 til 2009. I 2010 faldt lønkvoten 
som følge af den delvise genopretning af produktiviteten og 
profitkvoten. Fremadrettet forventes produktiviteten fortsat 
at vokse hurtigere end reallønnen, således at lønkvoten vil 

Særligt lave 
lønstigninger i 
byggeriet 

Fald i lønkvoten 
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falde tilbage mod det gennemsnitlige historiske niveau,  
jf. figur I.56. 
 
 
Figur I.56 Lønkvote 

 

202020152010200520001995199019851980

72

70

68

66

64

62

60

58

Pct. af BVT

Private byerhverv
Hele økonomien

 
 

Anm.: Lønkvoten er defineret som lønsum i forhold til BVT. Private 
byerhverv dækker over byggeri, industri og privat service. 

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

 
 
I.8 Produktion og beskæftigelse 
 
Efter at være faldet i to kvartaler steg BNP i andet kvartal 
2011 kraftigt. Stigningen bragte imidlertid kun BNP-
niveauet så højt op, at det i første halvår 2011 ligger på 
samme niveau som andet halvår 2010. Samlet vurderes det 
imidlertid, at der kan forventes en stigning for 2011 som 
helhed på ca. 1¼ pct., hvilket er en smule højere end den 
underliggende strukturelle vækst i BNP. Væksten i BNP har 
imidlertid ikke givet sig udslag i højere beskæftigelse, men 
derimod i højere produktivitet, jf. tabel I.14. 
 
Produktionen er stadig mærket af krisen og ventes i 2011 at 
ligge ca. 3¾ pct. under det strukturelle niveau. Der er såle-
des ledige ressourcer til, at Danmark i en periode kan have 
en vækst, som overstiger den underliggende strukturelle 
vækst, jf. figur I.57.  

Relativ høj vækst i 
2011 

Produktion under 
det strukturelle 
niveau 



 

 134 

Konjunkturvurdering. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Tabel I.13 Produktion og beskæftigelse 
2009 2010 2011 2012 2013

BNP 1.743 -5,2 1,7 1,3 1,1 1,3
Strukturel BNP 1.440 1,2 1,0 0,8 1,1 1,2
BVT i private byerhverv 892 -8,1 1,7 2,0 2,1 2,5
Timeproduktivitet i priv. byerhv. 316 -2,6 5,6 2,1 2,1 2,3

1.000 pers.
Beskæftigede 2.764 -85 -60 -10 -6 -4

Private byerhverv 1.823 -97 -72 -1 -3 -1
Registrerede ledige 114 46 16 -5 13 6
Bruttoledige a) 165 57 34 -1 12 9
Arbejdsstyrke b) 2.878 -39 -44 -15 7 2
Strukturel arbejdsstyrke 2.919 8 2 -2 2 2

2010
Mia. kr.  -------  Mængdeændring i pct.  -------

 -------  Ændring i 1.000 pers.  -------

 
a) 
b) 

Bruttoledigheden er summen af den registrerede ledighed og arbejdsmarkedsparate i aktivering. 
Arbejdsstyrken er defineret som summen af de beskæftigede og de registrerede ledige. 

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

 
 
Udviklingen i efterspørgslen både indenlandsk og fra  
udlandet gør imidlertid, at væksten i produktionen i 2012 og 
2013 ventes at blive omtrent den samme som den strukturel-
le vækst. Det betyder, at output gap ventes at forblive stort 
set uændret i disse år. Først i 2014 og årene efter forventes 
det, at output gap begynder at blive lukket. I takt med at 
konjunkturerne normaliseres, forventes output gap således 
at skrumpe. Ser man bort fra effekterne af det øgede ar-
bejdsudbud, der fra 2014 vil komme med gennemførelsen af 
tilbagetrækningsaftalen, ventes output gap først at være 
lukket omkring 2017-18.7 
 
 
 
7) Inddrages effekten af tilbagetrækningsaftalen på arbejdsudbuddet, 

vil der i perioden fra 2014 og frem være en positiv effekt på 
strukturelt BNP, men da den faktiske produktion må forventes at 
tilpasse sig med en vis træghed, vil output gap ikke lukkes så hur-
tigt i denne situation, jf. også anmærkningen til figur I.57 og be-
regningerne i afsnit I.2. 

Langsom lukning 
af output gap  
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Figur I.57 BNP 
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Anm.: Udviklingen i faktisk og strukturelt BNP er her vist uden effekt 

på arbejdsudbuddet fra 2014 som følge af tilbagetrækningsafta-
len. Inddrages denne effekt skønnes strukturelt BNP i 2020 at 
være omkring 2½ pct. højere end vist på grafen (ca. 1.640 mia. 
2000-kr. mod de ca. 1.600 i grafen). 

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

 
 
Output gap består især af beskæftigelsens niveau i forhold 
til det strukturelle niveau (beskæftigelsesgap) og produktivi-
tetens niveau i forhold til det underliggende trendmæssige 
niveau (produktivitetsgap). Begge disse størrelser er negati-
ve, men beskæftigelsesgap vurderes at være størst både nu 
og i de kommende år. Det betyder med andre ord, at der er 
mulighed for en vækst i Danmark, som er større end den 
underliggende strukturelle vækst, fordi der er mulighed for 
at øge både produktiviteten og beskæftigelsen, men den 
største mulighed for vækst over det strukturelle niveau 
kommer fra potentialet for øget beskæftigelse. Det relativt 
konstante output gap i perioden 2011-13 forventes at dække 
over en udvidelse af beskæftigesesgap og en reduktion af 
produktivitetsgap. I de kommende år ventes den svage 
udvikling i efterspørgslen og produktionen således at føre 
til, at forskellen mellem faktisk og strukturel beskæftigelse 
udvides en smule, inden den forventede normalisering af 
konjunkturerne på længere sigt bringer de to størrelser i 
bedre overensstemmelse med hinanden. Herved udvides 
beskæftigelsesgap fra ca. 2 pct. i 2010 til knapt 3 pct. i 

Negativt output gap 
skyldes 
hovedsageligt lav 
beskæftigelse 
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2013. Produktivitetsgap, der udgjorde ca. 1½ pct. i 2010, 
forventes at falde gradvist de kommende år, som følge af 
produktivitetsstigninger en anelse over det strukturelle 
niveau, jf. figur I.58.  
 
 
Figur I.58 Beskæftigelses-, produktivitets- og output gap 
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Anm.: Grafen viser udviklingen ekskl. virkningen af tilbagetræknings-
aftalen fra 2014 og fokuserer dermed på den udvikling i produk-
tion og beskæftigelse, der følger af konjunkturerne. Produktivi-
tetsgap er forskellen mellem faktisk og strukturel timeproduktivi-
tet i de private byerhverv. Output gap er omtrent givet ved 
summen af beskæftigelsesgap og produktivitetsgap. 

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

 
 
Forventningen om en svag udvikling i beskæftigelsen i de 
kommende år bestyrkes af erhvervenes beskæftigelses-
forventninger, som er faldet på det seneste, jf. figur I.59a. 
Samtidig er antallet af stillinger på jobnet.dk stagneret på et 
lavt niveau, jf. figur I.59b. 
 
 

Svag udvikling i 
beskæftigelsen 
bekræftes af  
erhvervenes 
forventninger 
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Figur I.59a Beskæftigelsesforventnin-
ger i erhvervene 

 Figur I.59b Ledige stillinger på jobnet 
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Anm.: Beskæftigelsesforventningerne er fra erhvervenes konjunkturbarometer. Seneste observation 
for erhvervenes konjunkturbarometer er 2. kvartal 2011 for industrien og august 2011 for 
byggeri og serviceerhverv. Seneste observation for stillingsopslag på jobnet (egen sæsonkorrek-
tion) er august 2011.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og www.jobindsats.dk. 

 
 
Beskæftigelsen forventes at falde med ca. 155.000 personer 
fra 2008 til 2011. Det indebærer, at beskæftigelsen bevæger 
sig fra et niveau ca. 110.000 over det strukturelle niveau til 
omkring 60.000 under i 2011, jf. figur I.60. Det danske 
beskæftigelsesgap er således gået fra at være positivt til at 
være negativt. Frem til 2013 ventes beskæftigelsesgap at 
udvide sig yderligere til ca. 75.000 personer. Den forvente-
de konjunkturnormalisering vil over de kommende år føre 
til, at beskæftigelsen kommer op på det strukturelle niveau, 
men stigningen vil være væsentlig mindre end faldet fra 
2008 til 2011. Beskæftigelsen kan derfor alene af denne 
grund ikke forventes at komme op bare i nærheden af 
beskæftigelsesniveauet før krisen. Den underliggende struk-
turelle beskæftigelse vurderes at forblive nogenlunde uænd-
ret de kommende år. Den demografiske udvikling med flere 
ældre og færre i den arbejdsdygtige alder trækker i retning 
af lavere strukturel beskæftigelse, men det opvejes af en 
positiv nettoindvandring. Fra 2014 vil tilbagetrækningsafta-
len dog bidrage til, at den strukturelle arbejdsstyrke og 
dermed den strukturelle beskæftigelse stiger, sådan at den 
strukturelle beskæftigelse i 2020 skønnes at være ca. 60.000 
personer højere. Den større arbejdsstyrke hæver den fakti-
ske beskæftigelse, men på kort sigt vil en del af den større 
arbejdsstyrke formentlig føre til højere ledighed. Det bety-

Beskæftigelse ca. 
60.000 under det 
strukturelle niveau  
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der, at stigningen i den faktiske beskæftigelse er mindre. 
Samlet vurderes beskæftigelsen i 2020 at være ca. 100.000 
personer højere end i 2011. Det betyder, at beskæftigelsen 
selv efter gennemførelsen af tilbagetrækningsaftalen vil 
være omkring 50.000 lavere end under højkonjunkturen. 
 
 
Figur I.60 Beskæftigelse 
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Anm.: Den fuldtoptrukne brune kurve angiver det strukturelle niveau for 

den samlede beskæftigelse ekskl. tilbagetrækningsaftalen, mens 
den stiplede brune kurve viser den strukturelle beskæftigelse med 
tilbagetrækningsaftalen. Tilsvarende viser den fuldt optrukne blå 
kurve den forventede faktiske beskæftigelse ekskl. tilbagetræk-
ningsreformen og den stiplede blå den forventede beskæftigelse 
med reformen. Se afsnit I.2 for en nærmere forklaring. 

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

 
 
Som nævnt i afsnit I.2 er det forbundet med betydelig 
usikkerhed at skønne over, hvor mange der vil fravælge 
efterlønsmuligheden, og hvor mange der vil overgå til 
seniorførtidspension som følge af tilbagetrækningsaftalen. 
Dermed er det også usikkert, hvor meget den strukturelle 
beskæftigelse vil øges. Fastlæggelse af udgangsniveauet for 
den strukturelle beskæftigelse er i sig selv behæftet med 
usikkerhed. Finansministeriet har omtrent samme vurdering 
af niveauet for den strukturelle beskæftigelse som i nær-
værende fremskrivning, mens eksempelvis Nationalbanken 
vurderer, at det aktuelle danske beskæftigelsesgap udgør 
omkring 1½ pct. mod ca. 2½ pct. i denne prognose. Bag 

Svært at bestemme 
den strukturelle 
beskæftigelse  
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denne vurdering ligger, at Nationalbanken vurderer den 
strukturelle arbejdsstyrke til at være lavere end i nærværen-
de prognose, jf. Kvartalsoversigt 3. kvartal.  
 
Den strukturelle arbejdsstyrke påvirkes også af faktorer som 
ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed, som kan få folk 
til at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. En langsom 
konjunkturgenopretning kan derfor føre til et fald i den 
strukturelle arbejdsstyrke. 
 
Niveauet for den strukturelle arbejdsstyrke har ikke bare 
betydning for væksten og udviklingen i beskæftigelsen, men 
er også af afgørende betydning for udviklingen på de offent-
lige finanser, herunder den langsigtede finanspolitiske 
holdbarhed. En lavere arbejdsstyrke vil betyde, at væksten i 
produktion og beskæftigelse i de kommende år bliver min-
dre. For den offentlige saldo vil en lavere strukturel beskæf-
tigelse indebære, at udgifterne til blandt andet overførsler 
kommer til at veje tungere i forhold til den samlede produk-
tion, og at de offentlige finanser forværres permanent. En 
lavere strukturel arbejdsstyrke og derved lavere produktion 
vil også øge den offentlige gæld opgjort i procent af BNP. 
 
For at illustrere konsekvensen af en lavere strukturel ar-
bejdsstyrke er der foretaget en modelberegning, hvor det 
antages, at den strukturelle beskæftigelse er 1 pct. lavere 
end i grundforløbet. Den lavere beskæftigelse indebærer, at 
strukturelt BNP nedjusteres tilsvarende. Den lavere arbejds-
styrke kan enten skyldes, at arbejdsstyrken i grundforløbet 
er overvurderet, eller at arbejdsstyrken falder, fordi nogle 
personer skubbes ud af arbejdsstyrken, som følge af den 
langsomme konjunkturgenopretning. Den konkrete illustra-
tion lægger op til, at det er førstnævnte tolkning, der er 
relevant. Den illustrative modelberegning, som er beskrevet 
yderligere i boks I.11, viser, at den offentlige saldo vil blive 
forværret med omkring ½ pct. af BNP. Det skyldes først og 
fremmes, at skatteindtægterne følger med BNP ned, mens 
de fleste offentlige udgifter stiger som andel af BNP. På 
længere sigt er større udgifter til rentebetalinger på grund af 
større offentlig gæld også med til at forværre den offentlige 
saldo. I 2020 er ØMU-gælden således ca. 2 pct. af BNP 
større end i grundforløbet. 

Strukturel 
beskæftigelse 
påvirkes af flere 
faktorer 

Lavere strukturel 
beskæftigelse fører 
til lavere BNP og 
større offentlig 
gæld 

Illustrativ 
modelberegning 
viser 
størrelsesordenen 
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Boks I.11 Alternative forudsætninger om strukturel beskæftigelse 

I denne boks præsenteres et alternativt forløb, der illustrerer mulige konsekvenser 
af andre forudsætninger om det strukturelle niveau for beskæftigelsen. Forløbet er 
beregnet i den makroøkonomiske model SMEC under den forudsætning, at øko-
nomien vil være i ligevægt i 2020. Det betyder konkret, at beskæftigelsen og BNP 
antages at befinde sig på det strukturelle niveau i 2020 både i grundforløbet og 
alternativet. 
 
Det alternative forløb 
Det antages, at den strukturelle beskæftigelse fra 2012 er 1 pct. lavere i det alter-
native forløb end i grundforløbet. Strukturelt BNP nedjusteres svarende til reduk-
tionen i den strukturelle beskæftigelse. Ændringen i strukturel beskæftigelse er 
illustreret i figur A. 
 
                      Figur A    Beskæftigelse 
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Anm.: Grundforløbet er her vist uden effekten af arbejdsudbuds-

effekterne af tilbagetrækningsaftalen fra 2014. 
 
Effekten på dansk økonomi 
Med det lavere niveau for den strukturelle beskæftigelse er der fortsat i 2012-14 et 
negativt beskæftigelsesgap på 30-40.000 personer. På lidt længere sigt betyder 
den permanent lavere strukturelle beskæftigelse også et permanent lavere niveau 
for den faktiske beskæftigelse. Den strukturelle og faktiske beskæftigelse er i 
2020 ca. 30.000 personer lavere og BNP ca. 1 pct. lavere end i grundforløbet. Den 
lavere beskæftigelse betyder en forværring af den offentlige saldo med ca. ½ pct. 
af BNP i 2020, jf. figur B. ØMU-gælden øges som konsekvens heraf fra ca. 47 
pct. af BNP til ca. 49 pct. af BNP i 2020. Den primære saldo forværres permanent 
med ca. 0,3 pct. af BNP som følge af den lavere beskæftigelse, og holdbarheden 
af de offentlige finanser forværres tilsvarende. 
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Boks I.11  Alternative forudsætninger om strukturel beskæftigelse, fortsat 

                      Figur B    Offentlig saldo 
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Det store fald i beskæftigelsen fra 2008 og frem til i dag har 
medført en stigning i ledigheden, som dog har været mærk-
bart mindre end faldet i beskæftigelsen i den samme perio-
de. Det betyder, at der har været et fald i arbejdsstyrken.  
I afsnit I.9 gives, med udgangspunkt i den tilgængelige 
statistik, et forsøg på at beskrive modstykket til beskæftigel-
sesfaldet. 
 
Frem til 2013 forventes ledigheden at stige med ca. 20.000 
personer, således at den registrerede nettoledighed kommer 
op på ca. 130.000 personer. Under antagelse af, at aktive-
ringsomfanget er som i 2010 indebærer det, at bruttoledig-
heden vil stige til ca. 185.000 personer i 2013, jf. figur I.61. 
På længere sigt forventes ledigheden gradvist at falde til en 
registreret ledighed på ca. 100.000 personer, som er det 
skønnede strukturelle niveau. Det svarer til en registreret 
ledighed på ca. 3½ pct. af arbejdsstyrken. 
 
 
 
 
 
 

Beskæftigelses-
faldet har både 
medført højere 
ledighed og lavere 
arbejdsstyrke 

Stigende ledighed 
de næste to år 
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Figur I.61 Ledighed 
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Anm.: Danmarks Statistik offentliggør kun bruttoledigheden fra og med 
januar 2007. Før den dato er bruttoledigheden beregnet på 
baggrund af DREAM-registret. Den her viste udvikling i ledighe-
den er baseret på en fremskrivning, hvor der er set bort fra 
effekten af stigningen i arbejdsstyrken fra 2014 og frem som 
følge af tilbagetrækningsaftalen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger på 
DREAM-register. 

 
 
I.9 Beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke 
 
Beskæftigelsen faldt voldsomt under den finansielle og 
økonomiske krise i 2008 og 2009. Beskæftigelsesfaldet 
førte både til en øget ledighed og et øget antal personer 
uden for arbejdsstyrken. Det betyder, at en samfundsøko-
nomisk ressource, der tidligere blev anvendt, ikke længere 
indgår i produktionen. Udover at den samfundsøkonomiske 
velstand bliver mindre, er der også en risiko for, at de 
berørte personer mere varigt får reduceret deres tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Der er således en risiko for, at en del af 
de personer, der mistede beskæftigelsen, ikke vil være til 
rådighed, når deres arbejdskraft igen bliver efterspurgt. 
 
 
 
 
 

Fald i 
beskæftigelsen  
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Faldet i beskæftigelsen er højere end stigningen i nettole-
dighed, dvs. arbejdsstyrken er faldet.8 Faldet i arbejds-
styrken, der tidsmæssigt er sammenfaldende med faldet i 
beskæftigelsen, indikerer, at der kan være personer uden for 
arbejdsstyrken, der er ledige. Det kan f.eks. være selv-
forsørgede, uddannelsessøgende eller personer på andre 
overførselsindkomster, som ønsker et job. Der kan dog 
principielt også være andre årsager til faldet i arbejds-
styrken: Den demografiske udvikling kan tænkes i sig selv 
at give anledning til forskydninger mellem grupperne inden 
for og uden for arbejdsstyrken, ligesom f.eks. et reduceret 
antal grænsearbejdere reducerer beskæftigelsen uden at 
forøge nettoledigheden. Det ene hovedformål med dette 
afsnit er at belyse disse bevægelser. Særligt tilstræbes det at 
analysere stigningen i antal personer uden for arbejdsstyr-
ken med henblik på at vurdere deres arbejdsmarkedsstatus. 
 
Danmarks Statistik opgør udover nettoledigheden, der er 
baseret på administrative registre, også den såkaldte AKU-
ledighed, der på baggrund af den interviewbaserede  
arbejdskraftundersøgelse opgør ledigheden efter internatio-
nalt sammenlignelige principper. I AKU tælles en person 
som ledig, hvis vedkommende aktivt søger et job, uanset 
om personen er registreret som nettoledig eller ej. AKU-
ledigheden kan bidrage til vurderingen af, om der er ledige 
– udover de, der optræder i registrene. Efter at have fulgtes 
ad i en årrække har netto- og AKU-ledigheden siden 2006 i 
højere grad givet forskellige bud på udviklingen i ledig-
heden, idet stigningen i AKU-ledigheden har været langt 
større. Det andet hovedformål med afsnittet er at sammen-
holde de to ledighedsstatistikker, der begge bidrager til at 
forstå bevægelser i ledigheden. 
 
I første delafsnit er fokus på at karakterisere det fald i 
arbejdsstyrken, der indtraf samtidig med faldet i national-
regnskabsbeskæftigelsen. Dernæst beskrives udviklingen i 
nettoledigheden i andet delafsnit, hvorefter denne sammen-
 
8) Arbejdsstyrken defineres som vanligt som summen af beskæfti-

gelsen opgjort i Nationalregnskabet og de registrerede nettoledi-
ge. Lægges de arbejdsmarkedsparate aktiverede til de nettoledige, 
fremkommer antallet af bruttoledige, som også er steget mærk-
bart i kølvandet på krisen. 

Og fald i 
arbejdsstyrken 

AKU-ledigheden 
afviger fra 
nettoledigheden 

Afsnittets indhold  
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lignes med udviklingen i AKU-ledigheden, og den stigende 
forskel mellem de to opgørelser forklares i tredje delafsnit. 
Til sidst opsummeres resultaterne af analyserne. 
 
Bevægelser i beskæftigelse og arbejdsstyrke 
 
Danmarks Statistik offentliggør en række statistikker for 
ledighed og beskæftigelse. En central beskæftigelses-
opgørelse er nationalregnskabets, der opgør arbejdskraft-
anvendelsen i den danske produktion, dvs. registreret arbej-
de udført af personer bosiddende i Danmark, men også 
omfattende grænsearbejdere og sort arbejde.  
 
Nationalregnskabsbeskæftigelsen indeholder imidlertid ikke 
oplysninger om, hvor personer, der tidligere var i beskæfti-
gelse, befinder sig efter et beskæftigelsesbortfald. En af 
hovedkilderne til nationalregnskabsbeskæftigelsen er Den 
Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS), som i  
november hvert år opdeler Danmarks befolkning efter deres 
arbejdsmarkedsstatus, f.eks. beskæftiget, ledig eller uden for 
arbejdsstyrken.9 RAS er baseret på registerdata, hvilket 
åbner mulighed for mere detaljerede analyser. I det følgende 
beskrives forskellen mellem nationalregnskabsbeskæftigel-
sen og RAS-beskæftigelsen, hvorefter bevægelserne ud af 
beskæftigelse og ind i ledighed eller ud af arbejdsstyrken 
dekomponeres med anvendelse af et særudtræk af RAS.  
Et databrud i RAS primo 2009 betyder i sig selv et fald i 
den opgjorte beskæftigelse på ca. 70.000 personer,  
jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken. Bruddet vanskelig-
gør deltaljerede analyser, der går hen over dette databrud. 
Af denne grund er det valgt at fokusere analysen på beskæf-
tigelsesfaldet fra slutningen af 2008 (primo 2009) til slut-
ningen af 2009 (primo 2010). De forskellige beskæftigelses-
statistikker beskrives mere detaljeret i boks I.12.  
 

 
9) Den relevante sammenligning er mellem faldet i nationalregnska-

bet fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 og faldet i RAS-
statistikken fra primo 2009 til primo 2010. En redegørelse for for-
skellen i denne periode findes i: Danmarks Statistik: Forskel i be-
skæftigelsesudvikling mellem RAS, ATR og nationalregnskabet 
fra referenceåret 2008 til 2009. 

National-
regnskabet er den 
centrale 
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opgørelse 
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beskæftigelsen er 
en hovedkilde til 
nationalregnskabet 
og er mere 
detaljeret 
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Faldet i nationalregnskabsbeskæftigelsen fra 4. kvartal 2008 
til 4. kvartal 2009 var på 154.000 personer. Faldet i natio-
nalregnskabsbeskæftigelsen var dermed markant større end 
faldet i RAS-beskæftigelsen, der i samme periode kun var 
på 117.000 personer. Faldet var således 37.000 personer 
større i nationalregnskabet end i RAS, jf. figur I.62.  
 
Der er flere forskelle mellem nationalregnskabet og RAS, 
og det er disse forskelle, der er baggrund for, at der er 
forskellige tal for beskæftigelsesfaldet i de to statistikker,  
jf. boks I.12. Den væsentligste del af forklaringen på det 
større beskæftigelsesfald i nationalregnskabet er et stort fald 
i antallet af bijob. I nationalregnskabet slår dette igennem i 
et fald i beskæftigelsen. RAS, der er baseret på antal perso-
ner, er i praksis upåvirket af antallet af bijob. Denne forskel 
kan isoleret set forklare, at beskæftigelsen falder med om-
kring 28.000 personer mere i nationalregnskabet end i RAS. 
 
En anden årsag til et større fald i nationalregnskabet end i 
RAS er, at antallet af grænsearbejdere i 2009 faldt med 
8.000 personer, og at det beregnede omfang af sort arbejde 
faldt med 1.000 personer. Disse størrelser er indeholdt i 
nationalregnskabsbeskæftigelsen, men ikke i RAS.  
 
En tredje forskel mellem RAS og nationalregnskabet er, at 
nationalregnskabet i modsætning til RAS medtager beskæf-
tigelsen for personer, der er under 15 år. For gruppen under 
15 år faldt beskæftigelsen i 2009 med 5.000 personer. 
Arbejdsomfanget fra personer under 15 år må dog formodes 
at være særdeles begrænset, hvorfor det nævnte fald for-
mentlig kun repræsenterer en meget begrænset beskæftigel-
sesændring opgjort i erlagte timer. 
 
De nævnte forhold bidrager tilsammen til at forklare mere 
end den samlede forskel mellem beskæftigelsesfaldet i 
nationalregnskabet og i RAS. I modsat retning trækker 
således en række andre forskelle, herunder ændringer i 
antallet af medhjælpende ægtefæller. 
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Boks I.12 Nationalregnskabsbeskæftigelse, Arbejdstidsregnskab samt Register-
baseret arbejdsstyrkestatistik 

Nationalregnskabets beskæftigelsesopgørelse opgør anvendelsen af arbejdskraft i 
Danmark i antal personer og i antal erlagte arbejdstimer. Der inkluderes – udover 
hvad der er omfattet af Arbejdstidsregnskabet (jf. nedenfor) – også et skøn over 
grænsearbejdere og sort arbejde. Hovedkilden til nationalregnskabet er Arbejds-
tidsregnskabet, men der anvendes også andre kilder og foretages en række mindre 
korrektioner. Nationalregnskabet opgør beskæftigelsen i hvert kvartal. 
 
Arbejdstidsregnskabet (ATR) har til formål at opgøre løn- og beskæftigelsesdata 
til brug i nationalregnskabet og benytter derfor nationalregnskabets definitioner 
og grupperinger. ATR kan til en vis grad opfattes som et mellemtrin i omregnin-
gen fra RAS (jf. nedenfor) til nationalregnskabsbeskæftigelsen. ATR anvender 
RAS og eIndkomst som hovedkilder. Bijob bidrager til beskæftigelsen i ATR, 
men ikke i RAS. Et stort fald i antallet af bijob i 2009 er netop hovedforklaringen 
på, at faldet i beskæftigelsen i ATR (og dermed nationalregnskabet) er væsentligt 
større end i RAS. 
 
Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgør ved en totaltælling  
befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet sidste arbejdsdag i november hvert 
år. Danmarks Statistik anvender denne tælling som udtryk for primostatus i det 
efterfølgende år. RAS er baseret på en række forskellige primære datakilder, hvor 
eIndkomst i dag er den vigtigste. eIndkomst er arbejdsgiverens elektroniske ind-
beretning af løn til SKAT. Overordnet klassificeres befolkningen som beskæfti-
gede, ledige eller uden for arbejdsstyrken. Hver person kan kun have én status  
(et opstillet hierarki betyder f.eks., at beskæftigelse dominerer andre). Således 
opgøres status som “personer”, ikke “fuldtidspersoner”. Der er databrud i RAS 
serien mellem 2002 og 2003 samt mellem 2008 og 2009, der betyder, at data ikke 
er fuldt konsistente på tværs af disse brud. Bruddet mellem 2008 og 2009 betød i 
sig selv et fald i den opgjorte RAS-beskæftigelse på ca. 70.000 personer. 
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Figur I.62 Forskellige beskæftigelsesopgørelser 
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Anm.: Den opgjorte RAS-beskæftigelse for primo 2009 og primo 2010 
er pga. databrud ikke sammenlignelig med RAS-beskæftigelsen 
før denne periode. Den justerede RAS er hævet med 70.000 for at 
korrigere for dette brud, jf. boks I.12. RAS-statistikken er i 
figuren dateret efter indsamlingstidspunktet, der ligger i 4. kvartal 
i året inden statistikkens officielle datering, der er 1. januar efter 
indsamlingen. 

Kilde: Danmarks Statistik, RAS og sæsonkorrigeret nationalregnskab, og 
egne beregninger. 

 
 
I det følgende undersøges udviklingen i beskæftigelse og 
arbejdsstyrke i 2009 med anvendelse af et særudtræk fra 
RAS.10 Formålet er at se nærmere på, hvilke befolknings-
grupper der er trådt ud af beskæftigelse i 2009, og i hvilket 
omfang de er overgået til ledighed eller trådt ud af arbejds-
styrken. 
 

 
10) Arbejdsmarkedsgrupperne i særudtrækket adskiller sig lidt fra 

arbejdsmarkedsgrupperne i den i Statistikbanken offentliggjorte 
RAS. Grupperne er defineret i Hansen, J.Z. og M.F. Hansen 
(2011): Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknyt-
ning, Socioøkonomisk fremskrivning 2011, København. Arbejds-
styrken i udtrækket er primo 2010 40.796 personer lavere end i 
den i Statistikbanken offentliggjorte RAS. Af disse var de 40.373 
på barselsorlov fra beskæftigelse og de 423 på arbejdsmarkedsor-
lov. Primo 2009 var de tilsvarende tal på samme niveau, hhv. 
40.930 og 564 personer. 

Fokus på RAS 
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RAS-beskæftigelsen viser en del konjunkturudsving over 
årene, og disse modsvares i høj grad af modsatte bevægelser 
i ledigheden, jf. figur I.63. Det fremgår dog, at der er en vis 
konjunkturafhængighed i RAS-arbejdsstyrken (summen af 
RAS-beskæftigede og RAS-nettoledige), og at antallet af 
personer i grupperne uden for arbejdsstyrken derfor varierer 
modcyklisk.  
 
For de 15 til 64-årige faldt beskæftigelsesfrekvensen i 2009 
med 3,3 pct.point til 69,6 pct. Erhvervsfrekvensen i RAS 
faldt med 1,8 pct.point. til 72,5 pct. 11 
 
Primo 2009 var RAS-arbejdsstyrken opgjort for 15 til 64 
årige på 2.695.000 personer. Hvis det antages, at befolknin-
gen i primo 2010 havde samme erhvervsfrekvens fordelt 
efter alder, køn og højeste fuldførte uddannelse som i primo 
2009, ville arbejdsstyrken primo 2010 være på 2.698.000 
personer. Demografiske forskydninger i form af befolk-
ningstal, alder, køn og uddannelse leder dermed isoleret set 
til en stigning i RAS-arbejdsstyrken på 0,1 pct. Den demo-
grafiske udvikling bidrager således ikke til at forklare faldet 
i RAS-arbejdsstyrken, tværtimod burde arbejdsstyrken alt 
andet lige være steget en anelse.  
 
RAS-beskæftigelsen faldt med i alt 119.000 personer i 
2009, jf. tabel I.14. Af disse blev 55.000 nettoledige, 21.000 
kom i aktivering, mens resten overgik til andre grupper 
uden for arbejdsstyrken.12 
 
 
 
 

 
11) Erhvervsfrekvensen er defineret som arbejdsstyrken divideret 

med befolkningen. 

12) De RAS-aktiverede indeholder ikke aktiverede i jobtræning, idet 
disse indgår i RAS-beskæftigelsen. De RAS-aktiverede indehol-
der både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate ak-
tiverede. Derved adskiller gruppen sig fra den gruppe af aktivere-
de, der udgør forskellen mellem den registrerede brutto- og netto-
ledighed, da den sidstnævnte gruppe kun indeholder arbejdsmar-
kedsparate aktiverede. Det er i RAS-særudtrækket ikke muligt at 
opdele de aktiverede efter deres arbejdsmarkedsparathed.   
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Figur I.63 Arbejdsmarkedsstatus for 15-64 årige op-
gjort i RAS 
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Anm.: Et databrud betyder, at niveauerne fra 2009 og frem ikke er 
sammenlignelige med niveauerne i 2008 og bagud. Da der 
anvendes et særudtræk af RAS, er der ikke fuld overensstemmel-
se med de RAS-serier, der kan findes i Statistikbanken. “Ledige” 
indeholder dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælps-
modtagere. “Kontanthjælp” indeholder ikke arbejdsmarkedspara-
te kontanthjælpsmodtagere. 

Kilde: Danmarks Statistik, særudtræk fra RAS, og egne beregninger. 

 
 
Faldet i RAS-arbejdsstyrken var i alt på 64.000 personer 
eller kun ca. halvdelen af beskæftigelsesfaldet. Modstykket 
til faldet i arbejdsstyrken var en stigning i en række grupper 
uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Den største 
stigning skete i antallet af uddannelsessøgende, der steg 
med 23.000 personer. Antallet af aktiverede steg med 
21.000. Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere steg med 8.000 personer, mens antallet af 
overførselsindkomstmodtagere i øvrigt (herunder forskellige 
former for orlov, førtidspension og efterløn) faktisk udviste 
et lille fald. Gruppen af øvrige uden for arbejdsstyrken steg 
med 17.000 personer.  
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Tabel I.14 Befolkningens arbejdsmarkedsstatus i RAS 
 

 2009 2010 Ændring  
 --------------  1.000 personer  ------------- ---  Pct.  --- 
Alle 15-64 årige 3.628 3.630 3 0,1 
Arbejdsstyrke 2.696 2.631 -64 -2,4 
 Beskæftigede 2.641 2.522 -119b) -4,5 
 Nettoledige 54 110 55 101,9 
Uden for arbejdsstyrken 932 999 67 7,1 
 Aktiverede 53 73 21 39,5 
 Uddannelsessøgende 163 186 23 14,4 
 Kontanthjælp 52 59 8 14,6 
 Anden overførsela) 467 465 -3 -0,6 
 Øvrige  197 215 17 8,8 

 

a) Arbejdsmarkedsorlov, barselsorlov, sygedagpenge, uddannelsesydelse, revalidering, ledigheds-
ydelse, introduktionsydelse, førtidspension, efterløn og tjenestemandspension. 

b) Da der anvendes et særudtræk af RAS, er der ikke fuld overensstemmelse med de RAS-serier, 
der kan findes i Statistikbanken, og som er præsenteret i figur I.62. I figur I.62 er beskæftigel-
sesfaldet således på 117.000 personer i 2009. 

Kilde: Danmarks Statistik, særudtræk fra RAS, og egne beregninger. 
 

 
 
I tabel I.14 optræder uddannelsessøgende med beskæftigel-
se som “Beskæftigede”, mens kategorien “Uddannelses-
søgende” kun indeholder ikke-beskæftigede uddannelses-
søgende. Det skyldes, at beskæftigelse dominerer anden 
status i RAS, jf. boks I.12. I 2009 steg det samlede antal af 
uddannelsessøgende (beskæftigede og ikke-beskæftigede) 
med 14.000, men antallet af beskæftigede uddannelses-
søgende faldt med 10.000, hvorved antallet af ikke-
beskæftigede uddannelsessøgende steg med 23.000, jf. tabel 
I.14. Samlet var 34 pct. af de uddannelsessøgende ikke-
beskæftigede primo 2009. Denne andel steg til 38 pct. 
primo 2010. 
 
Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodta-
gere opgjort i RAS er både antalsmæssigt og procentuelt 
steget betragteligt. Personer i gruppen er som udgangspunkt 
vurderet som værende ikke-parate til arbejdsmarkedet, dvs. 
et kriterium, der burde være uafhængigt af det aktuelle 

Flere, men mindre 
beskæftigede 
uddannelses-
søgende 

Flere ikke-arbejds-
markedsparate 
kontanthjælps-
modtagere 
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ledighedsniveau. Det kan derfor undre, at der i 2009 var en 
så kraftig vækst i gruppen.13 
 
Gruppen “Øvrige” består af personer, der hverken er RAS-
beskæftigede eller modtager offentlige ydelser. Personer i 
denne gruppe er altså enten selvforsørgede eller forsørgede 
af deres familie eller andre. Antallet af personer i gruppen 
er steget med knap 9 pct. Et ophold i denne kategori er ikke 
nødvendigvis et problem for den enkelte: Det kan f.eks. 
være unge, der tager et sabbatår, eller det kan være en 
person, der frivilligt har valgt at lade sig forsørge af sin 
ægtefælle i en periode. Men det kan også være personer, 
som kan være på vej til at opholde sig permanent og ufrivil-
ligt uden for arbejdsstyrken. Der er en betydelig overrepræ-
sentation af unge i denne kategori. Den procentuelle stig-
ning har dog været stort set den samme for alle aldersgrup-
per mellem 15 og 64 år.  
 
Erhvervsfrekvensen i RAS er i 2009 faldet for alle alders-
grupper, jf. figur I.64, men den er faldet særligt meget for 
unge. Faldet i erhvervsfrekvensen har dog været stort set 
ens for aldersgrupper mellem 30 og 65 år. 
 
Den samlede udvikling dækker over forskelle i udviklingen 
på tværs af befolkningsgrupper. Således er erhvervsfrekven-
sen for mænd faldet noget mere end for kvinder, og perso-
ner med grundskole som den højeste gennemførte uddan-
nelse har oplevet et større fald i erhvervsfrekvens end 
personer med længere uddannelser. 
 
 

 
13)   Kommunerne vurderer kontakthjælpsmodtagernes matchkategori 

meget forskelligt, jf. Dansk Økonomi, forår 2007. 
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Figur I.64 Aldersfordelt erhvervsfrekvens i RAS 
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Anm.: Da der anvendes et særudtræk af RAS, er der ikke fuld overens-
stemmelse med de RAS-serier, der kan findes i Statistikbanken. 

Kilde: Danmarks Statistik, særudtræk fra RAS, og egne beregninger. 

 
 
I 2003 var der ligesom i 2009 et fald i RAS-beskæftigelsen, 
men da konjunkturtilbageslaget i den seneste periode var 
markant større, var faldet i beskæftigelsesfrekvensen næsten 
tre gange så stort som i 2003, jf. tabel I.15. 
 
Den faldende RAS-beskæftigelse i 2003 viste sig hoved-
sagelig i en stigende RAS-ledighed, mens den faldende 
RAS-beskæftigelse i 2009 også slog ud i et betydeligt fald i 
RAS-arbejdsstyrken. Således var faldet i beskæftigelses-
frekvensen for alle 15 til 64-årige i 2003 godt fem gange så 
stort som faldet i erhvervsfrekvensen, mens faldet i beskæf-
tigelsesfrekvensen var kun knap dobbelt så stort som faldet i 
erhvervsfrekvensen i 2009. 
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Tabel I.15 Ændring i beskæftigelses- og erhvervsfrekvens i RAS i 2003 og i 
2009 

 

 2003 2009 
 ----------------  Pct.point  ---------------- 
Beskæftigelsesfrekvens   

15 til 64-årige i alt -1,1 -3,3 
15 til 29-årige -1,8 -5,3 
30 til 54-årige -0,8 -2,5 
55 til 64-årige 0,0 -1,3 

Erhvervsfrekvens   
15 til 64-årige i alt -0,2 -1,8 
15 til 29-årige  -1,1 -4,3 
30 til 54-årige 0,1 -0,8 
55 til 64-årige 0,7 -0,1 

 

Anm.: Da der anvendes et særudtræk af RAS er der ikke fuld overensstemmelse med de RAS-serier, 
der findes i Statistikbanken. Databruddet i RAS mellem primo 2008 og primo 2009 betyder
dog, at ændringerne i 2003 og 2009 ikke er fuldt sammenlignelige. 

Kilde: Danmarks Statistik, særudtræk fra RAS, og egne beregninger. 
 

 
 
Både i 2003 og i 2009 var faldet i erhvervs- og beskæftigel-
sesfrekvensen for de yngre aldersgrupper betydeligt større 
end faldet i den samlede erhvervs- og beskæftigelses-
frekvens. Det ekstraordinært store fald i arbejdsstyrken for 
de unge i den seneste periode skal blandt andet ses i sam-
menhæng med en relativt kraftig stigning i antallet af ud-
dannelsessøgende. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen for de 55 til 64-årige var uændret 
i 2003, mens erhvervsfrekvensen faktisk steg en anelse. 
Stigningen i erhvervsfrekvens og den uændrede beskæfti-
gelsesfrekvens i 2003 kan imidlertid tilskrives udfasningen 
af overgangsydelsen. Udfasningen af overgangsydelsen trak 
i retning af stigende erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens, 
mens den generelt stigende ledighed isoleret set trak i 
modsat retning. I 2009 faldt både beskæftigelses- og er-
hvervsfrekvens for gruppen. 
 

Også størst effekt 
på unge i tidligere 
lavkonjunkturer 

Betydning af 
overgangsydelsen 
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Udviklingen i den registrerede ledighed 
 
De centrale opgørelser af ledigheden er den registrerede 
netto- og bruttoledighed. Disse statistikker offentliggøres 
med relativt lille forsinkelse, og offentliggørelsen sker på 
månedsbasis. Dette delafsnit indeholder en beskrivelse af 
ledighedsudviklingen primært med udgangspunkt i disse to 
ledighedsbegreber. 
 
Ledigheden faldt under højkonjunkturen, der ledte op til 
krisen, til rekordlave niveauer, men er siden steget mærk-
bart. Både netto- og bruttoledigheden nåede det hidtidige 
toppunkt ved udgangen af 2009 eller i løbet af 2010 og er 
siden faldet lidt. På det allerseneste er ledigheden dog 
begyndt at stige igen, og de forværrede konjunkturudsigter 
gør, at der er udsigt til, at denne stigning vil fortsætte et 
stykke tid endnu, jf. afsnit I.8. Langtidsledigheden ser, efter 
en stigning fra 2008 frem til midten af 2010, ud til at være 
stagneret på et niveau omkring 55.000 personer, hvilket er 
20-30.000 personer lavere end i perioden 2000 til 2005, jf. 
figur I.65. Hverken brutto-, netto- eller langtidsledigheden 
er altså høj set over en længere periode.  
 
Bruttoledigheden er defineret som summen af nettoledige 
og aktiverede, der vurderes at være jobklare, dvs. ledige i 
matchgruppe 1 (i den nye matchgruppering). Vurderes 
personen at være klar til at varetage et arbejde inden for tre 
måneder, betegnes personen som værende jobklar. Eksem-
pelvis indgår personer i fleksjob og skånejob ikke i brutto-
ledigheden, da disse ordninger er længerevarende ordninger. 
Den historiske udvikling i bruttoledigheden og de aktivere-
de bruttoledige er vist i figur I.66. 
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Figur I.65 Registreret ledighed 
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Anm.: Registreret ledighed er opgjort i fuldtidspersoner. Seneste 
observation for brutto- og nettoledigheden er august 2011. 
Danmarks Statistik har kun offentliggjort tal for bruttoledigheden 
tilbage til januar 2007. Før dette tidspunkt er bruttoledigheden 
beregnet på baggrund af DREAM-registret. Antallet af langtids-
ledige er opgjort som personer, der har været bruttoledige i 
mindst 80 pct. af ugerne inden for det seneste år. Seneste obser-
vation for langtidsledigheden er juni 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Beskæftigelsesministeriet og 
egne beregninger på DREAM-register. 

 
 
Det nuværende aktiveringsomfang er relativt højt historisk 
set. Graden af aktivering afhænger til dels af den førte 
arbejdsmarkedspolitik og har i perioder ligget højt givet 
konjunkturerne. Således var der ca. tre til fire nettoledige 
for hver person i aktivering i perioden 2003 til 2004, mens 
der nu kun er omkring dobbelt så mange nettoledige som 
aktiverede. Omkring 20.000 af de aktiverede er i dag i 
støttet beskæftigelse og indgår dermed i opgørelsen af den 
samlede beskæftigelse. 
 
Stigningen i ledigheden siden 2008 har ramt bredt på ar-
bejdsmarkedet, men nogle faggrupper er blevet ramt hårdere 
end andre. Eksempelvis har 3F, metalarbejderne og bygge-
fagene været hårdt ramt af ledighed. I begyndelsen af 2011 
var ledigheden for disse faggrupper dog faldet, men hen 
over  sommeren  er  denne  udvikling stoppet,  og  for 3F og  

Nuværende 
aktiveringsomfang 
er højt 

Faggrupper 
rammes forskelligt 
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Figur I.66 Bruttoledige 
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Anm.: Bruttoledige er summen af de viste kategorier. De aktiverede i 
støttet beskæftigelse tæller med i den samlede beskæftigelse 
opgjort i nationalregnskabet. Figuren er baseret på udtræk fra 
DREAM-registeret, og det beregnede antal bruttoledige afviger 
med op til 5.000 personer i forhold til opgørelsen fra Danmarks 
Statistik, som først begynder i 2007. Seneste observation er 2. 
kvartal 2011. 

Kilde: Egne beregninger baseret på Beskæftigelsesministeriets forløbs-
database (DREAM). Sæsonkorrigeret. 

 
 
metalarbejderne er ledigheden begyndt at stige igen. For 
Fag og Arbejde (FOA) og akademikernes a-kasse (AAK) er 
ledigheden steget noget mindre siden 2008, og stigningen 
har været mere jævn, jf. figur I.67a. 
 
Den stigende ledighed har ramt alle aldersgrupper, men 
unge under 30 år har oplevet den største stigning, jf. figur 
I.67b. Det er forventeligt, at øget ledighed rammer de unge 
særligt hårdt, da der i disse grupper er mange personer, som 
indtræder på arbejdsmarkedet. Da der under en lavkonjunk-
tur bliver skabt færre job end normalt, er det sværere at 
komme i beskæftigelse, hvilket særligt rammer de unge. 

Unge er ramt 
særligt hårdt af 
ledighed 
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Figur I.67a Ledige fordelt på a-kasser  Figur I.67b Ledighed fordelt på alder 
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Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede og vedrører nettoledigheden. Seneste observation for den alders-
fordelte ledighed er juli 2011. Seneste observation for ledigheden fordelt på a-kasser er august 
2011. Byggebranchen defineres her som summen af ledige i a-kasserne for byggefagene, El-
faget, Blik- og rør, Malerfaget & Maritim. 3F indeholder Træ-Industri-Bygs a-kasse. FOA er 
Fag og Arbejde, og AAK er akademikernes a-kasse.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
At ledigheden ikke er steget mere blandt de 16-24-årige, 
skyldes blandt andet, at mange har valgt at begynde på en 
uddannelse, herunder de erhvervsfaglige uddannelser.  
Det har medført en stigning i antallet af bruttopraktikledige 
siden 2008, hvor der var meget få bruttopraktikledige.  
På trods af stigningen er det aktuelle antal bruttopraktik-
ledige dog ikke voldsomt højt.14 
 
Den stigende ledighed blandt unge er blandt andet et resul-
tat af, at ledigheden blandt nyuddannede akademikere er 
steget. Ledigheden for personer, der er dimitteret inden for 
de seneste to år, er således steget mærkbart. I juli måned 
2011 var der eksempelvis en sæsonkorrigeret ledighed på 
godt 30 pct. blandt de nyuddannede akademikere, der havde 
færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 6 måne-
der (dvs. første halvår 2011). Til sammenligning var ledig-
heden i slutningen af 2010 blandt akademikere, der havde 
færdiggjort deres uddannelse i andet halvår 2010, på knap 
20 pct. Set i et lidt længere historisk perspektiv er dimit-
tendledigheden dog ikke ekstraordinært høj, jf. figur I.68. 
 
14) Bruttopraktikledige omfatter personer, der søger praktikplads i 

karensperioden, dvs. 0-2 måneder efter endt grundforløb, samt 
personer som søger praktikplads efter karensperioden, uanset om 
de er i skolepraktik eller ej. 
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Figur I.68 Ledige akademikere efter dimittendalder 
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Anm.: Grafen viser ledige som andel af det samlede antal forsikrede 
opdelt efter, hvor længe siden personen dimitterede. Kurven er 
den gennemsnitlige ledighedsprocent for alle medlemmerne af a-
kasserne for akademikere. Tallene er tre måneders glidende 
gennemsnit af sæsonkorrigerede tal. Seneste observation er juli 
2011. Graferne indeholder ikke Civiløkonomernes a-kasse. Tallet 
for august 2011 indeholder ikke A-kassen for Journalistik, 
Kommunikation og Sprog (AJKS). 

Kilde: Akademikernes Centralorganisation samt egne beregninger. 
Sæsonkorrigeret. 

 
 
For visse grupper, som typisk er beskæftiget i den offentlige 
sektor, er det særligt svært for de nyuddannede at få et job, 
ikke kun sammenlignet med 2008, hvor ledigheden var 
meget lav, men også sammenlignet med f.eks. 2005, hvor 
konjunktursituationen var mere normal. Blandt nyuddanne-
de sygeplejersker var ledigheden for en årgang i månederne 
efter, at de var blevet færdige, væsentlig højere i 2010 og 
2011 end i både 2008 og 2005, jf. figur I.69a. Den tilsva-
rende dimittendledighedskurve for skolelærere viser, at de, 
som blev færdige i sommeren 2010, havde sværere ved at 
finde job end de nyuddannede i 2008 og ca. lige så svært 
som de nyuddannede i 2005. I 2011 er det dog blevet endnu 
sværere for de nyuddannede skolelærere at finde job,  
jf. figur I.69b. 
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Figur I.69a Dimittendledighedskurve 
for sygeplejersker 

 Figur I.69b Dimittendledighedskurve 
for skolelærere 
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Anm.: Figurerne angiver, hvor stor en andel af de personer, der blev færdiguddannede i juni måned,
som er ledige og ikke har fået deres første ansættelse i de efterfølgende måneder samme år og
året efter. 

Kilde: Oplysninger fra FTF.  
 

 
 
Sammenligning af udviklingen i AKU- og netto-
ledigheden 
 
Efter at nettoledigheden og AKU-ledigheden har fulgtes ad i 
en årrække, har de siden 2006 i højere grad givet forskellige 
bud på udviklingen i ledigheden. Det giver anledning til 
overvejelser om, hvilken udvikling i ledigheden der er mest 
retvisende og dermed, hvilket begreb der skal lægges til 
grund ved f.eks. anbefalinger omkring tilrettelæggelsen af 
finanspolitikken. I dette afsnit undersøges sammenhængen 
mellem de to ledighedsstatistikker. 
 
Opgørelserne af nettoledigheden og AKU-ledigheden hviler 
på meget forskellige grundlag. Statistikkerne er forskellige 
med hensyn til datagrundlag, definition af ledige og optæl-
lingen af ledige, jf. boks I.13. 
 
 
 
 
 
 
 

To ledighedsmål  
– to resultater 
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Nettoledigheden steg fra 77.000 fuldtidspersoner i 2007 til 
114.000 i 2010. I samme periode steg AKU-ledigheden fra 
115.000 personer til 218.000 personer, jf. figur I.70. Således 
er nettoledigheden målt i fuldtidspersoner steget med 48 
pct., mens AKU-ledigheden målt i personer er steget med 
89 pct. i den fire-årige periode.15 
 
 
Figur I.70 Nettoledige og AKU-ledige 
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Anm.: Den lodrette streg markerer et databrud i arbejdskraftundersøgel-
serne mellem 2006 og 2007. Fra og med 2007 blev udtrækningen 
af stikprøven forbedret, og stikprøvestørrelsen blev forøget for at 
øge præcisionen. Det er uklart, i hvilken retning den mindre 
præcise stikprøvetrækning påvirker niveauet for AKU-ledigheden 
inden 2007. Seneste observation er 2. kvartal 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
 
 

 
15) De to statistikker benytter forskellige måleenheder. AKU-

ledigheden måles i personer, mens nettoledigheden måles i fuld-
tidspersoner. Hvis nettoledigheden opgøres i personer i stedet for 
antal fuldtidspersoner, var niveauet 92.000 i 2007 og 141.000 i 
2010. Stigningen i AKU-ledigheden er dermed størst uanset, 
hvilken definition af nettoledige der anvendes.  

Nettoledigheden er 
steget, men AKU-
ledigheden er steget 
mest  
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Boks I.13 Begreber ved opgørelse af ledighed 

Nettoledigheden og AKU-ledigheden beregnes på forskellige måder og med ud-
gangspunkt i forskellige typer af data. 
 
Nettoledige: Opgørelsen af nettoledigheden kommer fra det centrale register for 
arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) og opgøres på ugebasis. Nettoledige i CRAM er 
baseret på udbetaling af dagpenge og kontanthjælp. Nettoledige er dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere, som er meldt ledige hos jobcentrene, og som vurderes at 
være arbejdsmarkedsparate svarende til matchgruppe 1 (ifølge den nye match-
gruppering). Aktiverede eller personer, der midlertidigt er fritaget for rådigheds-
forpligtelse, indgår ikke i nettoledigheden. Nettoledigheden opgøres som fuldtids-
ledige og beregnes ved at vægte antallet af personer berørt af ledighed med deres 
ledighedsgrad. 
 
Brutto- og nettoledige samt aktiverede: Bruttoledigheden er defineret som netto-
ledigheden plus de arbejdsmarkedsparate aktiverede. 
 
Arbejdskraftundersøgelsen (AKU): AKU er en interviewbaseret undersøgelse 
med udgangspunkt i kvartalvise stikprøver på 37.000 personer i alderen 15-74 år. 
Personer, der udtages til undersøgelsen, besvarer spørgsmål vedrørende deres 
arbejdsmarkedsstatus for en referenceuge. Hver person deltager i undersøgelsen i 
fire kvartaler: Først to kvartaler i træk, derefter pause på to kvartaler og så i to 
kvartaler igen. AKU dækker både beskæftigede, ledige og personer uden for ar-
bejdsstyrken. Gennemførelsen af Arbejdskraftundersøgelsen og opregningen til 
hele befolkningen blev revideret betydeligt fra starten af 2007. 
 
AKU-ledige: AKU anvender en ledighedsdefinition, som er fastlagt af den inter-
nationale arbejdsmarkedsorganisation (ILO). Dette muliggør sammenligning af 
AKU-ledighed på tværs af lande. For at være AKU-ledig skal en person opfylde 
tre betingelser:  

• Personen skal være helt uden arbejde i referenceugen (mindre end 1 times be-
skæftigelse) 
• Personen skal være aktivt jobsøgende 
• Personen skal være parat til at starte et job inden for 14 dage 

For at beregne antallet af AKU-ledige benyttes personspecifikke vægte, der op-
regner stikprøven til befolkningsniveau. 
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I 1995 var AKU-ledigheden væsentligt lavere end netto-
ledigheden. Denne forskel blev reduceret i løbet af slut-
halvfemserne, således at de to statistikker var nogenlunde 
på niveau med hinanden fra 2000 til 2005. Fra 2006 afviger 
AKU-ledigheden igen fra nettoledigheden, men nu sådan, at 
AKU-ledigheden er højere end nettoledigheden.  
 
Da de to ledighedsopgørelser er metodisk forskellige og 
opgøres i forskellige enheder, er det muligvis en tilfældig-
hed, at de har ligget på samme niveau fra 2000 til 2005.  
I det følgende undersøges forskellene mellem nettoledig-
heden og AKU-ledigheden, idet der fokuseres på at forklare 
forskellen i udviklingen fra 2007 til 2010. 
 
Nettoledige har meldt sig ledige på et jobcenter, og de 
modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge og er 
vurderet arbejdsmarkedsparate. Derimod kan modtagere af 
andre overførsler såsom pensionister og efterlønnere ikke 
være nettoledige, ligesom uddannelsessøgende heller ikke 
kan være nettoledige. 
 
I AKU er personer ledige, hvis de ikke er i beskæftigelse, 
hvis de ønsker og søger et job, og hvis de kan tiltræde inden 
for 14 dage. Denne definition svarer til ILO’s definition af 
ledige. Definitionen betyder eksempelvis, at uddannelses-
søgende og pensionister således godt kan være AKU-ledige. 
AKU-ledigheden omfatter derimod ikke delvist beskæftige-
de, der er nettoledige på deltid, og nettoledige, der ikke 
lever op til AKU’s krav om blandt andet jobsøgning. 
 
Først undersøges det med udgangspunkt i AKU, hvor man-
ge af de nettoledige der også er AKU-ledige. Der var 92.000 
nettoledige personer i 2007, hvoraf 43.000 personer også 
var AKU-ledige, jf. tabel I.16.  
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Tabel I.16 Fra nettoledige til AKU-ledige 
 

 2007 2008 2009 2010
 Ændring  

2007-10 
 ---------  1.000 personer  --------- Pct. 
Nettoledige i alt (berørte)                   (A+B) 92 67 122 141  49 53 
Nettoledige, men ikke AKU-ledigea)       (A) 49 32 40 41  -8 -17 
Både netto- og AKU-ledig                      (B) 43 35 81 100  57 131 
AKU-ledige, men ikke nettoledige          (C) 67 63 95 118  51 77 
AKU-ledige i alt                                 (B+C) 110 98 177 218  108 98 
AKU-ledige eller nettoledige i alt (A+B+C) 159 130 217 259  100 63 

 

a) Gruppen består af nettoledige, der i AKU-undersøgelsen angiver, at de er beskæftiget i mindst 
en time, ikke er aktivt jobsøgende eller ikke kan starte inden for to uger. 

Anm.: AKU-stikprøven stilles til rådighed for forskere mv. i en såkaldt EU-version. Denne afviger en 
smule fra den danske version, som offentliggøres i Statistikbanken, og som ligger bag figur 
I.70. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af AKU-stikprøven og andre registerdata. 
 

 
 
I 2007 var 49.000 personer blandt de nettoledige ikke AKU-
ledige, fordi de enten var beskæftiget i mindst en time, ikke 
var aktivt jobsøgende, eller ikke kunne starte job inden for 
14 dage. Antallet af personer, der var nettoledige, men ikke 
AKU-ledige, har været nogenlunde konstant i perioden 
2007 til 2010, selvom ledigheden er steget markant i perio-
den.16 
 
Dernæst undersøges, hvor mange af de AKU-ledige der 
ikke er nettoledige. I 2007 var der i alt 110.000 AKU-
ledige, hvoraf de 67.000 ikke var nettoledige. Denne gruppe 
indeholder bl.a. uddannelsessøgende, pensionister og selv-
forsørgede, som pr. definition ikke kan indgå i nettoledig-
heden, men som opfylder de tre krav til AKU-ledighed. 

 
16) Gruppen af nettoledige, der ikke er AKU-ledige, består af to 

grupper: 1) delvist beskæftigede i referenceugen og 2) nettoledi-
ge, der enten ikke er aktivt jobsøgende eller ikke kan starte job 
inden for 14 dage. Den første gruppe udgør henholdsvis 33.000, 
22.000, 28.000 og 27.000 personer i 2007 til 2010. Den anden 
gruppe udgør henholdsvis 16.000, 10.000, 12.000 og 14.000 i de 
samme år.   
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Ses på udviklingen over tid, viser analysen, at antallet af 
nettoledige er steget med 49.000 personer i årene 2007 til 
2010, og antallet af nettoledige, der også er AKU-ledige, er 
steget med 57.000 personer. Dermed er der trods en mærk-
bar stigning i ledigheden 8.000 færre nettoledige, der ikke 
lever op til kravene i AKU-statistikken. 
 
Når dette holdes op imod, at AKU-ledigheden i samme 
periode er steget med i alt 108.000 personer, er antallet af 
AKU-ledige, der ikke er nettoledige, steget med 51.000 
personer. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med den 
generelle konjunkturudvikling med højere ledighed indenfor 
de fleste grupper på arbejdsmarkedet. Der ses nærmere på 
sammensætningen af gruppen af øvrige AKU-ledige senere 
i afsnittet. 
 
Når AKU-ledigheden målt i antal personer er steget mere 
end nettoledigheden, skyldes det flere forhold. For det første 
er AKU-ledigheden i udgangspunktet større end nettoledig-
heden. Hvis AKU-ledigheden var steget med lige så mange 
procent fra 2007 til 2010 som nettoledigheden, ville AKU-
ledigheden alene af denne grund været steget med omkring 
10.000 personer mere end nettoledigheden opgjort i perso-
ner – og med mere end 20.000 personer mere end nettole-
digheden opgjort i fuldtidspersoner. For det andet – og 
endnu væsentligere – skyldes den større stigning i AKU-
ledigheden, at antallet af nettoledige, der også lever op til 
AKU-kriterierne for ledighed, er steget markant. Stigningen 
i de nettoledige, der også er AKU-ledige, har således været 
på mere end 130 pct., hvor den samlede nettoledighed kun 
er steget godt 50 pct. Omvendt er antallet af nettoledige, der 
ikke lever op til AKU-kriterierne, direkte faldet. Dette fald 
skyldes både, at færre nettoledige er beskæftiget på deltid, 
og at færre af de nettoledige ikke søger job eller ikke kan 
tiltræde inden for 14 dage. Samlet set er disse bevægelser 
inden for gruppen af nettoledige den væsentligste del af 
forklaringen på, at AKU-ledigheden er steget mere end 
nettoledigheden. Endelig har der for det tredje været en 
stigning i gruppen af AKU-ledige, der ikke er registreret 
som ledige, som har været lidt større end stigningen i netto-
ledigheden. Faldet i antallet af nettoledige, der ikke er 
AKU-ledige, kan også illustreres ved, at andelen af nettole-

Flere nettoledige er 
AKU-ledige 

Også vækst i andre 
AKU-ledige 

Stigning i andel af 
nettoledige, der 
også er AKU-ledige  
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dige, der ikke er AKU-ledige, set i forhold til alle netto- 
eller AKU-ledige er faldet, jf. figur I.71. Denne andel falder 
fra godt 30 pct. i 2007 til godt 15 pct i 2010. 
 
 
Figur I.71 Udviklingen for forskellige ledighedsgrupper 
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Anm.: Figuren viser de tre gruppers andel af det samlede antal af netto-
eller AKU-ledige (A+B+C), jf. tabel I.16. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af AKU-stikprøven. 

 
 
Faldet i antallet af nettoledige, der ikke opfylder AKU-
kriterierne (fordi de er i delvis beskæftigelse, ikke søger job 
eller ikke kan tiltræde inden for 14 dage), hænger forment-
lig sammen med, at rådighedsreglerne og den administrative 
praksis løbende er blevet strammet siden 1995. Især fra 
2003 har der været stor fokus på rådighedsregler og sankti-
onsmuligheder, jf. Beskæftigelsesministeriet (2002) og 
Finansministeriet (2006).17 Dertil kommer ændringer i den 
administrative praksis som f.eks. Beskæftigelsesministeriets 
krav om, at ledige skal dokumentere aktiv jobsøgning, 
hyppigere kontakt med jobcentrene og sagsbehandlerne, 
samt at ledige har pligt til at søge alle anviste job og tage 
imod alle aktiveringstilbud. Det betyder også, at den stigen-
de AKU-ledighed ikke nødvendigvis kan tages som udtryk 
 
17) Beskæftigelsesministeriet (2002): Flere i arbejde. Finansministe-

riet (2006): Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investe-
ringer i fremtiden. 
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for, at der i dag er en større andel af de registerledige end 
tidligere, der ønsker et job.  
 
Samtidig ses det, at andelen af AKU-ledige, der ikke er 
nettoledige, kun er steget svagt fra 2007 til 2010. Gruppens 
andel af alle netto- eller AKU-ledige var 42 pct. i 2007 og 
46 pct. i 2010. Isoleret set har udviklingen i AKU-ledige, 
der ikke er nettoledige, således ikke i nævneværdigt omfang 
bidraget til at forklare stigningen i forskellen mellem AKU-
ledigheden og nettoledigheden. 
 
Gruppen af AKU-ledige, som ikke er nettoledige, udgør 
gennem hele perioden mere end 50 pct. af samtlige AKU-
ledige, jf. tabel I.17. Stigningen i gruppen har med 77 pct. 
været lidt mindre end stigningen i den samlede AKU-
ledighed. Antallet af AKU-ledige uddannelsessøgende er 
vokset med knap 76 pct. i løbet af den fireårige periode, 
mens antallet af selvforsørgede er vokset med 55 pct.  
 
Der er en markant vækst i antallet af aktiverede AKU-
ledige, men denne gruppe udgør fortsat kun en meget lille 
andel af den samlede AKU-ledighed.  
 
Personer under 18 år kan ikke være nettoledige, idet de 
normalt ikke er berettigede til dagpenge eller kontanthjælp. 
Heller ikke personer under uddannelse er berettigede til 
ledighedsunderstøttelse, og da gruppen af uddannelses-
søgende for hovedparten består af personer under 25 år, er 
unge underrepræsenteret i nettoledigheden. Som følge heraf 
er der en stor gruppe unge AKU-ledige, som pr. definition 
ikke optræder i nettoledigheden. I 2010 var godt 30 pct. af 
de AKU-ledige under 25 år, jf. figur I.72. Tilsvarende udgør 
de under 25-årige ca. 9 pct. af nettoledigheden. Andelen af 
unge under 25 år blandt de nettoledige er næsten uændret i 
perioden 2007 til 2010, mens den er steget blandt de AKU-
ledige.  
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Tabel I.17 AKU-ledige opdelt på hovedgrupper 
 

 2007 2008 2009 2010
Ændring 
2007-10 

 ----------------  1.000 personer  -------------- Pct. 
AKU-ledige, som også er 
nettoledige  43  35  81  100 57 132 
AKU-ledige, som ikke er netto-
ledige 67 63 95 118 51 77 
   Uddannelsessøgende 25  21  31  44 19 76 
   Aktiveredea) 5  4  8  12 7 140 
   Modtagere af øvrige ydelser 17  13  23  31 14 82 
   Selvforsørgede 20  25  33  31 11 55 
AKU-ledige i alt 110  98  177  218 108 98 

 

a) Aktiverede indeholder både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, 
uddannelse eller med løntilskud. 

Anm.: Oplysninger om aktivering, øvrige ydelser og selvforsørgelse stammer fra DREAM-registret, 
mens uddannelsessøgende er opgjort ved selvrapporteret uddannelsesstatus fra AKU-
interviewene. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af AKU-stikprøven og DREAM-registret. 
 

 
 
Figur I.72 Netto- og AKU-ledige under 25 år 
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Anm.: Figuren viser netto- og AKU-ledige under 25 år som andel af det 
samlede antal af henholdsvis netto- og AKU-ledige. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af AKU-stikprøven. 
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En stor del af forskellen mellem AKU- og nettoledigheden 
findes således i gruppen af unge under 25 år. I 2010 var der 
64.000 AKU-ledige under 25 år men kun 13.000 nettoledige 
i samme aldersgruppe. Dermed var der 51.000 flere unge 
ledige ifølge AKU-definitionen end ifølge registerdefinitio-
nen. Hovedparten af de nettoledige under 25 år var også 
AKU-ledige. 
 
Analysen har kun behandlet oplysninger fra 2007 og frem. 
Årsagen er, at designet af AKU-undersøgelsen er omlagt 
med virkning fra 2007. Stikprøven blev samtidig fordoblet, 
og der blev inddraget hjælpeinformation om personernes 
uger med nettoledighed i opregningen af AKU-stikprøven. 
Formålet var blandt andet at øge præcisionen af opgørelsen 
af AKU-ledigheden. 
 
Det har ikke været muligt at analysere AKU-oplysninger fra 
før 2007 på tilsvarende måde som følge af blandt andet 
uklarhed omkring opregningen af AKU-undersøgelsen 
inden 2007, jf. også Finansministeriet (2011).18 Det vil være 
ønskværdigt at få dette dataproblem afklaret, således at det 
er muligt at redegøre for udviklingen i både AKU- og 
nettoledigheden og dermed få en bedre forståelse for for-
skellene i opgørelserne. 
 
Sammenfatning 
 
Beskæftigelsen er ifølge nationalregnskabet faldet kraftigt 
fra før krisen til nu. Beskæftigelsesfaldet er markant større 
end stigningen i ledigheden målt på basis af den register-
baserede arbejdsmarkedsstatistik. Dette kan enten være et 
udtryk for, at krisen har betydet et stort fald i arbejdsstyrken 
eller være udtryk for, at de to statistikker ikke umiddelbart 
kan sammenlignes. Derfor er der i dette afsnit inddraget 
såvel en alternativ opgørelse af ledigheden som en opdeling 
i beskæftigelsesændringen på forskellige bidrag. Formålet 
med afsnittet har været at se nærmere på de forskellige 
opgørelser af beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke for

 
18) Finansministeriet (2011): Økonomisk redegørelse maj 2011, side 

158. 
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derigennem at opnå en bedre forståelse af de senere års 
udvikling i disse størrelser. 
 
Nogle hovedresultater fra afsnittet er: 

• Beskæftigelsen faldt i følge nationalregnskabet i 
2009 med 154.000 personer i forhold til året før.  
En væsentlig del af dette fald skyldes imidlertid en 
reduktion i antallet af bijob, en nedgang i antallet af 
grænsearbejdere og et beskæftigelsesfald for perso-
ner under 15 år. Korrigeres for dette, fås, at beskæf-
tigelsesfaldet er på knap 120.000 herboende perso-
ner i den erhvervsaktive alder. 

• Registerledigheden er steget med omkring 55.000 
personer. 

• Derfor har krisen ført til et fald i arbejdsstyrken på 
ca. 64.000 personer. Faldet i arbejdsstyrken er såle-
des større end stigningen i ledigheden. Det er også 
relativt større end ved den foregående lavkonjunk-
tur.   

• Det er i særlig grad yngre personer, som har falden-
de erhvervsdeltagelse.  

• Langtidsledigheden er steget, men er ikke højere, 
end den var for bare fem år siden. Der er ikke tegn 
på, at langtidsledigheden er steget ekstraordinært. 

• AKU-ledigheden er steget mere end både brutto-
ledigheden og nettoledigheden. Den større stigning 
i AKU-ledigheden skyldes, at en større andel netto-
ledige er aktivt jobsøgende, og at en lavere andel er 
delvist beskæftigede. Begge dele er sandsynligvis et 
resultat af den strammere arbejdsmarkedspolitik 
samt af den dårlige konjunkturudvikling.  
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I.10 Aktuel økonomisk politik 
 
De i forvejen dårlige konjunkturudsigter er blevet yderligere 
forværret. Stigende bekymring for udviklingen på de offent-
lige finanser i både flere europæiske lande og i USA har 
bidraget til et forventningsskift, som har skabt fornyet uro 
på de finansielle markeder hen over sommeren. Der er 
dermed forøget usikkerhed om, hvor lang tid der vil gå, før 
konjunktursituationen bliver normaliseret efter den finan-
sielle og økonomiske krise, der ramte det meste af verden i 
2008 og 2009. Forventningsskiftet og uroen på de finansiel-
le markeder afspejler formentlig i høj grad en mere udbredt 
erkendelse af, at der i mange lande kan blive behov for 
endnu skrappere opstramninger af finanspolitikken end 
hidtil forventet. 
 
Den forværrede konjunktursituation indebærer, at der også i 
Danmark er udsigt til større underskud på de offentlige 
finanser end tidligere ventet. Ved deadline for nærværende 
rapport forelå der endnu ikke et finanslovsforslag fra den 
nye S-R-SF-regering. Antages det imidlertid – med ud-
gangspunkt i regeringsgrundlaget, Et Danmark, der står 
sammen – at finanspolitikken lempes med omkring 10 mia. 
kr. i forhold til VK-regeringens finanslovsforslag, skønnes 
underskuddet i 2012 at blive på omkring 90 mia. kr., sva-
rende til knap 5 pct. af BNP.  
 
Konjunktursituationen taler umiddelbart for en lempelse af 
finanspolitikken. Muligheden for at gennemføre lempelser 
er imidlertid ikke blot begrænset af udviklingen i de offent-
lige underskud, men også af en lang række andre forhold. 
Det er en forudsætning for at bruge finanspolitikken aktivt 
til at stabilisere konjunkturerne, at det sker inden for ram-
merne af en holdbar og troværdig økonomisk politik på 
mellemlang og lang sigt. En troværdig økonomisk politik 
kræver blandt andet, at der er en effektiv styring af de 
offentlige udgifter. Kravet om troværdighed og holdbarhed 
indebærer, at der er behov for en mærkbar konsolidering af 
de offentlige finanser i de kommende år, jf. også Dansk 
Økonomi, forår 2011.  
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Den kortsigtede finanspolitik må også tilrettelægges under 
hensyntagen til EU-henstillingen om at forbedre den struk-
turelle saldo fra 2010 til 2013 med 1½ pct. af BNP. EU-
henstillingen kan i en rent konjunkturmæssig sammenhæng 
måske ses som værende uhensigtsmæssigt timet, men 
overholdelse vil bidrage positivt til troværdigheden af den 
danske finanspolitik og dermed til at friholde Danmark for 
de gældskriseproblemer, der plager andre lande. Netop i den 
nuværende internationale økonomiske situation er dette 
hensyn afgørende. Det må derfor tilrådes, at dansk finanspo-
litik tilrettelægges med henblik på, at EU-henstillingen 
overholdes, og det er positivt, at denne målsætning opstilles 
direkte i regeringsgrundlaget. Under den forudsætning, at 
finanspolitikken skal overholde EU-henstillingen om en 
given forbedring af saldoen frem til 2013, vil en større 
lempelse i 2012 kræve en tilsvarende større stramning i 
2013. Dette lægger i praksis en grænse for, hvor ekspansiv 
finanspolitikken bør være i 2012.  
 
En finanspolitisk lempelse i 2012 vil også indebære, at 
Danmark skiller sig ud fra de fleste andre europæiske lande, 
hvor finanspolitikken strammes for at begrænse de store 
underskud og forhindre en for hurtig gældsopbygning. Den 
forøgede fokus på udviklingen på statsfinanserne i Europa 
og USA gør, at dansk enegang kan være problematisk. Hvis 
der opstår mistillid til den danske finanspolitik, kan det føre 
til højere renter og pres mod kronen med betydelige sam-
fundsmæssige omkostninger til følge. Det er imidlertid ikke 
sandsynligt, at en finanspolitisk lempelse af den størrelse, 
der lægges op til af S-R-SF-regeringen, i sig selv vil føre til 
øget mistro til den danske finanspolitik. En forudsætning 
herfor er dog, at lempelsen er midlertidig og også opfattes 
som værende midlertidig. En effektivisering af styringsmid-
lerne i finanspolitikken vil kunne bidrage til at styrke sand-
synligheden for, at dette bliver tilfældet.  
 
Vurderingen, af hvor lempelig finanspolitikken i 2012 bør 
være, må også baseres på den aktuelle og forventede kon-
junktursituation. Konkret vurderes beskæftigelsen i 2011 at 
være omkring 60.000 personer under det skønnede struktu-
relle niveau, og der er ikke udsigt til, at denne forskel redu-
ceres i 2012 eller 2013. Det forhold, at konjunktursituatio-
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nen må forventes at være svækket også i de kommende år, 
stiller spørgsmålstegn ved, om der er et særligt behov for at 
lempe i 2012. Samtidig er der en betydelig usikkerhed 
omkring skønnet for den strukturelle beskæftigelse. I det 
omfang det strukturelle beskæftigelsesniveau er overvurde-
ret, svækkes argumenterne for at lempe finanspolitikken. 
Hvis den strukturelle beskæftigelse ligger på et lavere 
niveau end skønnet, vil det også have den konsekvens, at de 
langsigtede udfordringer med at sikre en troværdig og 
holdbar finanspolitik er større. 
 
Realistisk set er det ikke muligt ved hjælp af aktive finans-
politiske tiltag at friholde Danmark for de negative beskæf-
tigelseskonsekvenser af de meget dårlige nationale og 
internationale konjunkturer. Konkret vurderes det, at den 
ekstra lempelse af finanspolitikken i 2012, der lægges op til 
i regeringsgrundlaget (udover tilbagebetalingen af efterløns-
bidraget), vil kunne øge beskæftigelsen med ca. 10.000 
personer i 2012. Effekten udgør dermed kun en mindre del 
af forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæf-
tigelse. 
 
Tilbagetrækningsaftalen indebærer, at arbejdsstyrken øges 
ekstraordinært fra 2014. Hvis efterspørgslen ikke øges 
tilsvarende, vil det midlertidigt kunne øge ledigheden. En 
sådan stigning i ledigheden vil kunne begrunde et ønske om 
at lempe finanspolitikken i de år, hvor arbejdsstyrken øges. 
En forudsætning for finanspolitiske lempelser er imidlertid, 
at den underliggende udvikling på de offentlige finanser er i 
overensstemmelse med kravet om en troværdig og holdbar 
udvikling. Det er således ikke muligt både at lempe på kort 
sigt – 2012 og 2013 – og igen i årene fra 2014. Gentagne 
lempelser vil bringe både det faktiske og det strukturelle 
underskud op på niveauer, der er uforenelige med en stabili-
tetsorienteret og troværdig finanspolitik. Denne problemstil-
ling trækker i retning af, at en del af det finanspolitiske 
krudt bør gemmes til de år, hvor der sker en stigning i den 
strukturelle arbejdsstyrke. Erfaringen fra “kick-starten” i 
midten af 1990’erne var netop, at kombinationen af struk-
turreformer og lempelig finanspolitik kan have meget 
gunstige effekter på økonomien. 
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Eskalerer gældskrisen i Europa, vil der ske en yderligere, 
markant forværring af konjunktursituationen. Dette kan føre 
til et stort fald i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden, 
hvilket vil belaste de offentlige finanser, der i forvejen er 
under pres. Et markant konjunkturtilbageslag vil få konse-
kvenser for de finansielle markeder, og der kan opstå behov 
for statslige midler til at rekapitalisere bankerne, hvilket vil 
belaste de offentlige finanser yderligere. I en sådan situation 
vil underskuddet kunne blive så stort, at yderligere finans-
politiske lempelser vil blive umulige. Det kan end ikke 
udelukkes, at det kan blive nødvendigt at gennemføre 
egentlige stramninger af finanspolitikken, selvom konjunk-
tursituationen ville tilsige det modsatte. 
 
Samlet set vurderes det, at en vis lempelse af finanspolitik-
ken i 2012 kan forsvares. VK-regeringens forslag til finans-
lov indebar en neutral finanspolitik, idet de negative aktivi-
tetseffekter af genopretningsaftalen stort set modsvares af 
de positive effekter fra udbetalingen af efterlønsbidrag. 
Regeringsgrundlaget for den nye S-R-SF-regering lægger 
op til, at der sker en lempelse. Den udbetaling af efterløns-
bidrag, der lå i VK-regeringens forslag, planlægges fortsat 
gennemført. Hertil planlægges en fremrykning af offentlige 
investeringer for 10 mia. kr. samt en stigning i det offentlige 
forbrug på 5 mia. kr. finansieret ved en tilsvarende stigning 
i skatterne. En sådan lempelse vurderes at være i overens-
stemmelse med de ovenfor beskrevne finanspolitiske hen-
syn. Det er imidlertid afgørende for troværdighed og hold-
barhed af finanspolitikken, at lempelsen er midlertidig og 
eksplicit finansieret. Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er 
et led i tilbagetrækningsaftalen, der indebærer en mærkbar 
forbedring af de offentlige finanser på lidt længere sigt. 
Dermed er den del af lempelsen eksplicit finansieret. Den 
planlagte stigning i de offentlige udgifter på 5 mia. kr. 
finansieres af stigende skatter, hvilket betyder, at den of-
fentlige balance ikke påvirkes. Endelig vil en ren fremryk-
ning af de offentlige investeringer på tilsvarende vis ikke 
forringe holdbarheden af de offentlige finanser. Det er 
imidlertid en nødvendig forudsætning, at der efterfølgende 
rent faktisk sker en reduktion af investeringsniveauet i 
forhold til det, der ellers er planlagt. 
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En troværdig fremrykning af offentlige investeringer kræver 
et veldefineret udgangspunkt. Et sådant udgangspunkt bør 
være defineret i form af en tværgående, flerårig og dækken-
de investeringsplan, som eksplicit angiver finansieringen af 
investeringer, der ligger ud over et givet referenceniveau. 
En sådan plan vil gøre det muligt at afgøre, om investerin-
gerne ligger over eller under det hidtil planlagte. Det anbe-
fales derfor, at der som led i en forbedret styring af de 
offentlige finanser udarbejdes en sådan investeringsplan, og 
at den indarbejdes i den kommende 2020-plan. 
 
En holdbar og troværdig finanspolitik må bygge på, at der 
er kontrol med de offentlige udgifter. Erfaringerne har vist, 
at de nuværende systemer til at styre udgifterne ikke er 
tilstrækkelige. Overskridelser i forhold til det planlagte 
udgiftsniveau har været reglen snarere end undtagelsen. Den 
gennemsnitlige mervækst i det reale offentlige forbrug har 
været på knap 1 pct. i de seneste 10 år, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2010. Det offentlige forbrug udgør omkring en fjerde-
del af BNP, hvilket betyder, at blot 4 års overskridelser med 
1 pct. svarer til en permanent forøgelse af de offentlige 
underskud på 1 pct. af BNP. Til sammenligning udgør den 
skønnede positive, permanente effekt af tilbagetrækningsaf-
talen under ½ pct. af BNP, jf. Dansk Økonomi, forår 2011. 
Dette illustrerer, hvor vigtigt det er at have styr på de offent-
lige udgifter. Formandskabet har flere gange anbefalet, at 
der indføres flerårige udgiftslofter, f.eks. efter svensk forbil-
lede. Det er derfor positivt, at den nye regering lægger op 
til, at der indføres udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner. Det er vigtigt, at disse udgiftslofter ud over at 
være flerårige fastsættes i nominelle termer, og at der indfø-
res klare og individuelle sanktioner, hvis udgiftslofterne 
ikke overholdes. Det er også essentielt, at der indbygges 
hukommelse i systemet, sådan at en eventuel overskridelse i 
regnskabet for et givet år modgås af korrektioner det eller 
de følgende år.  
 
Den nye S-R-SF-regering lægger op til en forøgelse af de 
offentlige udgifter til velfærd, social indsats, uddannelse og 
forskning. En permanent forøgelse af de offentlige udgifter 
må nødvendigvis modsvares af større offentlige indtægter. 
Regeringen lægger op til, at der gennem skattereform, 
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strukturreformer og trepartsdrøftelser skal skaffes en per-
manent stigning i det strukturelle arbejdsudbud på i alt 
55.000 personer. Denne stigning ligger ud over den forven-
tede effekt af tilbagetræknings- og dagpengereformen, 
sådan at der samlet antages en stigning i den strukturelle 
arbejdsstyrke på 135.000 personer frem imod 2020. Den 
nye regering lægger op til, at stigningen på 55.000 personer 
sammen med øgede skatter og afgifter skal finansiere de 
øgede udgifter til velfærd, uddannelse mv. Formandskabet 
har flere gange peget på, at krav om stigninger i arbejds-
styrken, der antages at bidrage til opfyldelse af saldo- og 
holdbarhedsmålsætninger, bør understøttes af konkrete 
anvisninger på reformer og initiativer, der kan skabe de 
planlagte stigninger. Regeringsgrundlaget indeholder ikke i 
sig selv sådanne klare anvisninger på de påtænkte instru-
menter. Til gengæld præciserer det, at den nye regerings 
2020-plan vil bygge på et princip om, at højere udgifter ikke 
kan gennemføres før, der er vedtaget konkrete reformer 
eller skattestigninger, som finansierer udgiftsløftet. Dette 
princip er i overensstemmelse med formandskabets anbefa-
linger.  
 
Selv hvis den ambitiøse målsætning om en forøgelse af 
arbejdsstyrken på 135.000 personer frem imod 2020 nås, vil 
der baseret på en opdatering af beregningerne præsenteret i 
Dansk Økonomi, forår 2011 være behov for en yderligere 
forbedring af de offentlige finanser, svarende til en ekstra 
stigning i den strukturelle arbejdsstyrke på ca. 20.000 
personer, blot for at opnå finanspolitisk holdbarhed. En 
finanspolitik, der lige netop er holdbar, vil ikke forhindre en 
længere periode med store offentlige underskud. En netop 
holdbar finanspolitik vil derfor i praksis føre til en stor 
stigning i gældskvoten. Derfor er kravet til finanspolitikken 
reelt set endnu stærkere end blot holdbarhed. 
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Regeringen planlægger at gennemføre en social afbalanceret 
og fuldt finansieret skattereform, der sænker skatten på 
arbejde og øger arbejdsudbuddet. Set i lyset af den nye 
regerings ambitiøse målsætninger på miljø-, klima- og 
energiområdet er det sandsynligt, at højere grønne afgifter 
vil indgå i finansieringen af de lavere skatter på arbejde. Det 
er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afgifter i 
praksis virker stort set ligesom skat på arbejdsindkomst. 
Højere grønne afgifter vil således isoleret set trække i 
retning af at reducere arbejdsudbuddet.  
 
Ud fra mange betragtninger vil det derfor være naturligt at 
inddrage boligbeskatningen i en skattereform. Fastlåsningen 
af ejendomsværdiskatten siden 2001 har reduceret den 
effektive beskatning af ejerboliger og dermed øget den 
allerede eksisterende favorisering af investeringer i ejerbo-
liger. Den nominelle fastlåsning af ejendomsværdiskatten 
indebærer reelt set skattelettelser og udgør dermed en 
belastning af de i forvejen pressede offentlige finanser. 
Fastlåsningen bidrager til en stigende forskelsbehandling i 
beskatningen af forskellige typer af kapitalindkomst og har 
samtidig bidraget til de store udsving i boligpriserne, vi har 
set de seneste 10 år. Ejendomsværdiskatten må derfor 
opfattes som en helt naturlig brik i en skattereform. 
 
En ophævelse af nominalprincippet for ejendomsværdiskat-
ten vil mindske den nuværende favorisering af investeringer 
i ejerboliger og indebære en langsigtet forbedring af de 
offentlige finanser, der eksempelvis kan muliggøre en 
reduktion af skatten på arbejdsindkomst. En tilbagevenden 
til de regler, der gjaldt før 2001, vil samtidig genskabe en 
vigtig automatisk stabilisator overfor konjunktursving. En 
højere ejendomsværdiskat, der beregnes på baggrund af de 
aktuelle huspriser, vil endvidere bidrage til at reducere den 
del af uligheden, der skyldes udviklingen i huspriserne. 
Beregningerne i kapitel II viser, at stigende huspriser er den 
væsentligste forklaring på den stigende økonomiske ulighed 
fra 2000 til 2008. 
 
En konkret model for at ophæve nominalprincippet kunne 
være at lade ejendomsværdiskatten allerede fra 2012 eller 
2013 udgøre 1 procent af den aktuelle ejendomsværdi, 
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svarende til reglerne, der var gældende frem til 2001. Dette 
vil umiddelbart indebære en omtrentlig fordobling af skat-
tebetalingen for boligejerne. For at modvirke de umiddelba-
re konsekvenser af dette, kan der indføres en skatterabat, 
som for hver enkelt ejerbolig beregnes som forskellen 
mellem ejendomsværdiskatten beregnet på basis af 1 pro-
cent af den aktuelle vurdering og den ejendomsværdiskat, 
der skulle betales, hvis nominalprincippet havde været 
fastholdt. Denne skatterabat kan fastholdes i en periode og 
derefter aftrappes over en årrække. Skatterabattens størrelse 
er uafhængig af den fremtidige udvikling i boligpriserne, og 
den indebærer, at de nuværende boligejeres skattebetaling 
ikke ændres umiddelbart. Ophævelsen af nominalprincippet 
vil føre til et fald i boligpriserne, men skatterabatten vil 
bidrage til at begrænse dette fald. Forslaget vil have den 
store fordel, at ejendomsværdiskattesatsen “på marginalen” 
kan hæves til 1 procent med det samme. Dette vil betyde, at 
en fremtidig stigning i boligpriserne vil indebære en stig-
ning i skattebetalingerne svarende til skattesatsen på 1 
procent, mens et fortsat fald i boligpriserne, som der er 
udsigt til i de kommende år, vil føre til et tilsvarende fald i 
skattebetalingerne. Udsving i boligpriserne vil dermed give 
sig udslag i ejendomsværdiskatterne, hvilket vil bidrage til 
at dæmpe variationen i boligpriserne og dermed sikre en 
mere stabil konjunkturudvikling. Samtidig vil de offentlige 
finanser blive forbedret markant på længere sigt. 
 
Den nye regering har annonceret, at udgangspunktet for den 
økonomiske politik er VK-regeringens politik, herunder 
tilbagetrækningsaftalen, som blev indgået i foråret. Tilbage-
trækningsaftalen indeholder en fremrykning af velfærds-
aftalens forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen 
samt en afkortelse af efterlønsperioden til tre år. De højere 
tilbagetrækningsaldre kan opfattes som en hensigtsmæssig 
reaktion på den stigning i levealderen, som allerede er 
indtruffet og forventes fremover. Tilbagetrækningsaftalen 
indeholder også en såkaldt seniorførtidspension. Ordningen 
indebærer, at personer, som er 5 år fra folkepensionsalde-
ren, har lettere adgang til førtidspension, uanset om de har 
indbetalt til efterlønsordningen eller ej. Indførelsen af 
seniorførtidspension indebærer imidlertid et usikkerheds-
moment vedrørende effekten af tilbagetrækningsaftalen. 

Positivt, at den nye 
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Erfaringerne fra tidligere indførte ordninger er, at antallet af 
deltagere på ordningerne langt overstiger forventningerne 
ved ordningens indførelse. Dette gælder konkret efterløn-
nen, orlovsordningerne, overgangsydelsen og indførelsen af 
fleksjob. 
 
Regeringen har også annonceret, at dagpengeperioden i 
overensstemmelse med dagpengereformen, der blev gen-
nemført i 2010, fremover skal være to år. Regeringen har 
dog i lyset af konjunktursituationen lagt op til en midlertidig 
forlængelse af dagpengeperioden på op til 6 måneder for 
ledige, der mister dagpengeretten i perioden fra 1. juli 2012 
til 31. december 2012. Forlængelsen kan til en vis grad 
opfattes som en lidt langsommere indfasning af dagpenge-
reformen. Udskydelsen af den kortere dagpengeperiode 
indebærer imidlertid, at antallet af personer, der står til at 
miste dagpengeretten, må forventes at være større den 31. 
december 2012 end det antal, der ville miste retten den 1. 
juli 2012. Dette risikerer at åbne for en diskussion om, 
hvorvidt dagpengeperioden skal forlænges igen. 
 
Al erfaring viser, at afgangen fra ledighed øges markant 
umiddelbart op til udløbet af dagpengeperioden. Dette kan 
tilskrives en kombination af en øget indsats fra jobcentre og 
a-kassers side og en intensiveret søgeadfærd hos den ledige 
selv. Disse mekanismer svækkes selvsagt, hvis dagpenge-
perioden forlænges, hvilket alt andet lige vil øge ledighe-
den. Gennemføres “undtagelsesvist” en midlertidig forlæn-
gelse af dagpengeperioden, risikeres det, at der opstår 
forventninger om tilsvarende tiltag i kommende perioder 
med høj ledighed. Dette vil svække incitamentet til at søge 
beskæftigelse, uanset om dagpengeperioden forlænges eller 
ej. Hvis dagpengeperioden systematisk forlænges i perioder 
med høj ledighed, er det afgørende, at der er en på forhånd 
klart defineret mekanisme, der bringer dagpengeperioden 
ned igen, når ledigheden falder. En sådan mekanisme er 
eksempelvis beskrevet af Arbejdsmarkedskommissionen. 
 
Der har i Danmark været tradition for at fremlægge mellem-
fristede planer, der sigter mod at skabe sammenhæng mel-
lem de offentlige indtægter og udgifter på mellemlang og 
lang sigt. Denne tradition er god og bør fortsætte. Det er 
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derfor positivt, at den nye regering har annonceret, at den 
vil fremlægge en ny 2020-plan. 
 
En ny 2020-plan bør ikke bare sikre finanspolitisk holdbar-
hed, men for at sikre tilstrækkelig troværdighed også sigte 
mod et forløb, hvor den offentlige gæld ikke stiger for 
meget på lang sigt. Givet udgangspunktet og den forventede 
demografiske udvikling indebærer dette i praksis, at finans-
politikken teknisk set skal være mere end holdbar. En 2020-
plan bør bygge på klare mål og angive instrumenterne til at 
opnå disse mål. Finansiering, der har karakter af krav til 
stigninger i den strukturelle beskæftigelse uden angivelse af 
præcise virkemidler, bør som udgangspunkt undgås. Afvi-
gelser fra den langsigtede plan kan være relevant, når der er 
større konjunkturudsving. Det er imidlertid vigtigt, at fi-
nanspolitikken er symmetrisk, sådan at finanspolitikken 
ikke bare lempes, når det går skidt, men også strammes, når 
det går godt. Derfor bør 2020-planen indeholde tiltag, der 
skærper udgiftsstyringen og dermed øger troværdigheden 
omkring udgiftspolitikken. Flerårige udgiftslofter med klar 
angivelse af individuelle sanktionsmuligheder og angivelse 
af, hvordan eventuelle overskridelser et enkelt år korrigeres 
efterfølgende, kan bidrage til at sikre høj troværdighed. 
Tilsvarende er flerårige investeringsplaner en forudsætning 
for at kunne bruge offentlige investeringer aktivt i konjunk-
turpolitikken, og de kan derfor også bidrage til troværdig-
heden. En ny 2020-plan bør endelig indeholde en ophævelse 
af den nuværende nominelle fastlåsning af ejendomsværdi-
skatten, f.eks. efter den skitserede simple model. 
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Bilagstabel I.1 BNP-vækst i udvalgte lande  

2009 2010 2011 2012 2013

USA          10,4 -3,5 3,0 1,6 2,1 2,6
Japan        1,9 -6,3 4,0 -1,0 2,1 2,5
Kina 3,4 9,2 10,0 9,0 9,0 9,0
Tyskland     18,6 -5,1 3,6 2,9 1,3 1,7
Frankrig     5,8 -2,6 1,4 1,7 1,1 1,5
Italien      3,2 -5,2 1,2 0,8 0,3 1,0
UK           7,7 -4,9 1,4 1,0 1,6 2,3
Spanien      3,2 -3,7 -0,1 0,8 0,5 1,1
Holland      5,2 -3,5 1,6 2,0 1,3 1,8
Belgien      2,1 -2,7 2,1 4,5 1,4 1,9
Schweiz      1,4 -1,9 2,7 2,1 1,7 1,6
Østrig       1,2 -3,9 2,1 3,5 1,7 2,0
Sverige      13,8 -5,1 5,4 4,5 2,0 2,4
Norge        8,5 -1,6 0,3 1,2 1,8 3,0
Finland      3,4 -8,2 3,6 3,2 2,4 2,5
Irland       1,5 -7,0 -0,4 2,0 1,3 1,7
Portugal     0,5 -2,5 1,4 -1,0 -1,0 0,0
Grækenland   0,5 -2,3 -4,4 -3,0 -1,0 0,5
Danmark      -5,2 1,7 1,3 1,1 1,3
EU 74,3 -4,3 1,9 1,8 1,2 1,7
EU-15 66,5 -4,4 1,9 1,8 1,1 1,7
Nye EU-lande 7,7 -3,1 2,5 2,6 2,9 3,4
Euroområdet 45,3 -4,2 1,8 1,8 1,0 1,5
Aftagere     100 -3,8 2,9 2,5 1,9 2,4

Eksport-
vægt
Andel

      Mængdestigning

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

Anm.:  Eksportvægtene angiver sammensætningen af industrieksporten i 2010. De viste lande aftager 
82,6 pct. af Danmarks industrieksport. Væksten i EU-15, de nye EU-lande og euroområdet er 
sammenvejet med BNP-vægte, mens aftagere er sammenvejet med eksportvægte. 

Kilde: EcoWin, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne skøn. 
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I. Bilagstabel

Bilagstabel I.10 Realøkonomisk udvikling til 2020 
2005-10 2010-15 2015-20

Strukturelt BNP 1,2 1,1 1,4
BNP 0,0 1,5 1,7
BVT i private byerhverv 0,3 2,5 2,2
Timeproduktivitet i private byerhverv 0,6 2,0 1,5
Timeløn 3,4 2,4 2,9
Forbrugerpriser 2,0 2,1 1,9
Kontantpris 1,9 0,0 3,5
Privat forbrug 0,7 1,5 2,8
Boliginvesteringer -7,0 3,5 1,9
Erhvervsinvesteringer -0,2 3,8 4,3
Offentligt forbrug 1,9 0,3 0,8
Offentlige investeringer 5,0 -0,9 1,5
Eksport 1,5 3,4 2,6
Import 2,0 3,9 3,8
BNP i udlandet 1,4 2,4 2,3

2005 2010 2015 2020

Strukturel arbejdsstyrke 2.884 2.919 2.929 2.983
Arbejdsstyrke 2.868 2.878 2.911 2.978
Beskæftigelse 2.727 2.764 2.781 2.852
Ledighed 141 114 131 126

Rente, 10 årig statsobligation 3,40 2,93 4,75 4,75
Rente, 30 årig  realkreditobligation 4,35 4,68 6,00 6,00

Oliepris 54 80 115 133

Betalingsbalance 4,3 5,2 3,3 0,8
Offentlig saldo 5,0 -2,8 -2,8 -1,6

-------  Dollar pr. tønde (Brent)  --------

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

----------  Pct. p.a.a)  ----------

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

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

 
a) Gennemsnitlig vækst i perioden 2005-10, 2010-15 hhv. 2015-20. 
Anm.: Fremskrivningen medregner effekterne af tilbagetrækningsaftalen. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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KAPITEL II 
 
INDKOMSTFORDELING 
 
 
II.1 Indledning   
 
Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig 
fordeling af forbrugsmulighederne i samfundet. Dette sker 
via opkrævning af skatter, udbetaling af sociale overførsler 
samt ved, at der stilles diverse offentlige ydelser til rådighed 
for alle, f.eks. uddannelse, behandling på hospitaler og 
kulturelle tilbud. Dette kapitel analyserer den danske ind-
komstfordeling og undersøger, hvorledes den offentlige 
intervention i form af skatteopkrævning og sociale overførs-
ler påvirker fordelingen. 
 
Hvor høj grad af lighed der ønskes i et samfund, er i bund 
og grund et politisk valg. Økonomiske metoder og teorier 
kan anvendes i denne sammenhæng til at opgøre udviklin-
gen i ligheden samt til at forklare og til en vis grad kvanti-
ficere konflikten mellem at føre en omfordelende politik og 
at tage hensyn til effektiviteten i økonomien. Hovedparten 
af vægten i denne analyse er lagt på at beskrive en lang 
række aspekter ved udviklingen i indkomstfordelingen, 
henholdsvis før og efter den offentlige sektors omfordeling 
gennem skatter, sociale overførsler og offentlig service. 
 
En målsætning om lighed kan baseres på de muligheder, det 
enkelte individ har som udgangspunkt inden egen indsats. 
Målsætningen kan også baseres på det endelige udfald, 
f.eks. i form af størrelsen på den indkomst, der opnås. En 
mulighedsbetragtning relaterer sig til, hvorvidt den enkelte 
– uanset dennes familiemæssige baggrund eller eventuelle 
handicaps mv. – har mulighed for at opnå det samme som 
andre personer. Udfaldet er derimod resultatet af en lang 
række faktorer, som er konsekvensen af både muligheder og 
egen indsats så som arv, flid, evner, held på arbejds- og 
kapitalmarkedet samt velfærdsstatens intervention i form af  
 
Kapitlet er færdigredigeret den 10. oktober 2011. 
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skatteopkrævning og udbetaling af sociale overførsler. I 
praksis er det yderst vanskeligt at frasortere effekten af den 
enkeltes flid og indsats, hvilket er en forudsætning for at 
kunne analysere fordelingen af mulighederne. Det er årsa-
gen til, at det i denne analyse er valgt at fokusere på det 
endelige udfald i form af forskellige mål for indkomstfor-
delingen. 
 
I såvel et internationalt som historisk perspektiv ligger den 
danske ulighed på et lavt niveau. Opgjort ved den maksi-
male udjævningsprocent er den danske ulighed faldet fra 50 
pct. i 1870 til et nutidigt niveau på godt 20 pct. i 2009, jf. 
figur II.1.1 Bortset fra en ret markant stigning i uligheden 
fra starten af 1900-tallet og frem mod 1. verdenskrig er der 
stort set tale om et konsekvent fald i uligheden frem mod 
1990’erne. Siden da har uligheden været omtrent konstant.  
 
Der ses nærmere på udviklingen i indkomstfordelingen de 
enkelte år i afsnit II.3, hvor der er særligt fokus på perioden 
siden starten af 1980’erne. I afsnittet foretages der dekom-
poneringer af udviklingen i uligheden, og der foretages 
internationale sammenligninger. I afsnit II.4 ses der nær-
mere på den øverste del af indkomstfordelingen i form af 
den tiendedel af befolkningen med de højeste indkomster. I 
et internationalt perspektiv oppebærer denne gruppe en 
relativt lille andel af den samlede indkomstmasse i Dan-
mark. Dette er således også en indikation af den relativt lige 
danske indkomstfordeling. I afsnittet ses der tillige nærmere 
på muligheden for at øge skatteprovenuet ved yderligere 
beskatning af de højeste arbejdsindkomster. Dernæst følger 
to afsnit, der på forskellig vis anlægger et dynamisk per-
spektiv på ulighed frem for et statisk. Det sker i afsnit II.5 
ved beregning af forskellige mål for indkomstmobiliteten og 
i afsnit II.6 ved opgørelse af livsindkomster. Der opsumme-
res og konkluderes i afsnit II.7. Inden de egentlige analyser 
præsenteres fra afsnit II.3 og fremefter, indledes der i afsnit 
II.2 med en principiel diskussion af aspekter omkring lighed 
og effektivitet. 
 
1) Målet angiver, hvor stor en procentdel af de samlede indkomster, 

der skal flyttes fra den halvdel af befolkningen med de højeste 
indkomster til den halvdel af befolkningen med de laveste ind-
komster, for at de to halvdele har samme gennemsnitsindkomst. 

Den danske 
indkomstlighed er 
høj i internationalt 
og historisk 
perspektiv 
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Figur II.1 Den maksimale udjævningsprocent, 1870-
2009 udvalgte år 
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Anm.: De statistiske indkomstbegreber og befolkningsafgrænsninger, 
der ligger til grund for beregningen af den maksimale udjæv-
ningsgrad, er ikke ens i alle år. Derfor skal figuren betragtes med 
dette forbehold. Da den maksimale udjævningsgrad er et relativt 
ulighedsmål, vurderes figuren dog at give et nogenlunde ret-
visende billede af udviklingen i indkomstuligheden i Danmark. 
For en nærmere beskrivelse af figuren og en uddybning af 
forbeholdene henvises til et baggrundsnotat, der kan fås ved 
henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 

Kilde: Sørensen (1989): bilag 3 s. 6 og s. 18, Danmarks Statistik (2008): 
s. 16 samt egne beregninger på baggrund af registerdata fra 
Danmarks Statistik for 2009. 

 
 
II.2 Lighed, omfordeling og effektivitet  
 
Fordelingen af økonomiske midler og graden af omfor-
deling har altid været centrale emner i den offentlige debat. 
Et omdrejningspunkt i diskussionen er, om en høj grad af 
omfordeling til fordel for de svagere grupper reducerer 
samfundets produktion, eller om omfordeling forbedrer 
samfundets funktion. 
 
En vurdering af ligheden kan foretages med afsæt i flere 
forskellige kriterier. Særligt centralt i den offentlige bevå-
genhed står fordelingen af de disponible indkomster. De 
disponible indkomster inkluderer sociale overførsler og er 
beregnet efter skat, hvormed fordelingen af de disponible 
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indkomster afspejler såvel resultatet af den enkeltes arv, 
flid, evner og held på arbejds- og kapitalmarkedet som 
velfærdsstatens intervention i form af skatteopkrævning og 
udbetaling af sociale overførsler. 
 
Hvor meget den offentlige sektor skal omfordele indkom-
sterne, er grundlæggende et politisk spørgsmål, idet der ikke 
findes et objektivt kriterium for, hvorvidt en given ind-
komstspredning er rimelig. Endvidere kan en rimeligheds-
betragtning tage udgangspunkt i såvel de udfald som de 
muligheder, borgerne står overfor. En rimeligheds-
betragtning, der baseres på fordeling af indkomsterne, er et 
eksempel på, at der tages udgangspunkt i udfaldet. 
 
Når man tager udgangspunkt i udfaldet, ses der bort fra, at 
personerne gennem deres frivillige valg kan have påvirket 
udfaldet. En frivillig forøgelse af fritiden gennem reduceret 
arbejdstid vil således resultere i en lavere disponibel ind-
komst. Fritid kan imidlertid betragtes som et gode på linje 
med materielle forbrugsgoder og kan i visse sammenhænge 
endda ses som komplementært til nogle forbrugsgoder, 
eksempelvis fritidsrejser. En person, der selv vælger at 
bruge en relativt stor andel af sin samlede tid til rådighed på 
fritid, vil alt andet lige stå tilbage med en lavere disponibel 
indkomst end en ellers identisk person, der i stedet vælger at 
bruge en forholdsmæssigt stor andel af sin tid på at arbejde, 
og som dermed får råd til et højere materielt forbrug. Den 
første person er imidlertid ikke ringere stillet i udgangs-
punktet, men har lagt relativt mere vægt på fritid frem for 
materielle goder.2 Tilsvarende vil tilstedeværelsen af frivil-
lige ordninger som efterløn og orlov i sig selv kunne forøge 
den målte ulighed, selvom ordningen entydigt stiller bedre 
muligheder, herunder til de lavest lønnede, til rådighed. 
I praksis er det vanskeligere at opgøre muligheder end 
udfald. For sidstnævntes vedkommende kan der tages 
udgangspunkt i tal for den faktiske indkomst, mens det er 
mere vanskeligt at tage højde for en række ikke observer-
bare begrænsninger, der er pålagt den enkeltes muligheder.  
 
2) Denne betragtning udelukker selvsagt ikke, at der er personer, 

som ufrivilligt er havnet i en situation med relativt meget fritid og 
som følge heraf relativt lav indkomst. Det kan f.eks. skyldes le-
dighed eller sygdom. 
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Men også i situationen, hvor der er opnået afklaring af, 
hvorvidt omfordelingen skal baseres på udfald eller mulig-
heder, er det ikke oplagt, ud fra hvilke kriterier evalueringen 
skal foretages. En mulighed er at lade vurderingen bero på 
et overordnet mål for uligheden, f.eks. Gini-koefficienten, 
mens en anden mulighed er at evaluere, hvor godt stillet de 
svageste i samfundet er. Et spørgsmål, der samtidig rejser 
sig i denne sammenhæng, er, hvorvidt det er acceptabelt at 
lade uligheden stige, hvis det samtidig indebærer, at de 
dårligst stillede herved stilles bedre. Hvilke kriterier betragt-
ningen skal baseres på, er et politisk spørgsmål.3 
 
I henhold til basale økonomiske teorier vil en markeds-
økonomi uden markedsfejl og uden offentlig indblanding 
frembringe en såkaldt effektiv allokering af produktions-
ressourcerne.4 Dette betyder grundlæggende, at det ikke er 
muligt at omfordele ressourcerne i økonomien på en måde, 
der stiller nogen bedre, uden at andre stilles ringere. Det er 
ikke ensbetydende med, at fordelingen i udgangspunktet er 
rimelig. Eksempelvis tjener den ene pct. af den amerikanske 
befolkning, der har de højeste indkomster, 17-18 pct. af den 
samlede indkomstmasse i landet, jf. afsnit II.4. Et ligheds-
princip vil tale for at beskatte denne gruppe relativt hårdt, 
men det kan selvsagt ikke gøres, uden at det går ud over 
dem, der beskattes. 
 
Når der opkræves skatter på f.eks. arbejdsindkomst, påvir-
kes gevinsten ved at gå på arbejde eller ved at tage en 
uddannelse. Skatten skyder så at sige en kile ind mellem 
samfundsværdien af, at et stykke arbejde bliver udført og 
værdien af den aflønning, som tilfalder den beskæftigede, 

 
3) Selvom meget kan tale for kriteriet, der fokuserer på de dårligst 

stilledes velstand, vil der i dette kapitel alligevel blive set mest på 
generelle ulighedsmål som f.eks. Gini-koefficienten. Dette skyl-
des bl.a., at disse mål har den analytiske fordel kun at afhænge af 
de relative indkomster, hvilket giver et håndterligt mål, som en-
kelt og meningsfuldt kan sammenlignes på tværs af tid og lande. 
For en analyse med fokus på de laveste indkomster henvises til 
kapitlet “Fattigdom i Danmark” i Det Økonomiske Råd (2006). 

4) Dele af dette afsnit er inspireret af Andersen (2004), der giver en 
glimrende og overskuelig gennemgang af en række aspekter om-
kring velfærdssamfundet. 
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når skatten er betalt. Herved opstår et forvridningstab, der 
består i, at skatten kan påvirke folks adfærd ved at sænke 
nettogevinsten ved at arbejde i forhold til at holde fri. Det 
kan ske både, hvis skattesystemet giver folk en tilskyndelse 
til ikke at søge beskæftigelse (eller til at trække sig tidligt 
tilbage fra arbejdsmarkedet), og hvis det påvirker arbejds-
tiden for de personer, som allerede er i beskæftigelse. Der-
udover kan beskatningen af arbejdsindkomst også påvirke 
de beskæftigedes produktivitet, enten direkte gennem ind-
satsen på arbejdspladsen eller indirekte via f.eks. folks 
uddannelsesbeslutninger, jobvalg og skatteunddragelser. 
Det er også sandsynligt, at skattesystemet spiller en rolle for 
overvejelserne om at søge arbejde i et andet land – både for 
danskere, der overvejer at tage imod arbejde i udlandet, og 
udlændinge, der overvejer at rejse til Danmark for at arbej-
de. Der er således typisk en pris på mere omfordeling, som 
består i lavere økonomisk effektivitet. 
 
Generelt opfattes ulighed isoleret set som værende negativt, 
men øget lighed kan indebære en samfundsøkonomisk 
omkostning som følge af det effektivitetstab, man bliver 
nødt til at acceptere for at opnå den forøgede lighed. Der-
med skal der fra politisk hold foretages en afvejning af, 
hvor meget lighed man ønsker at “købe”. I den forstand er 
det relevant at tale om “prisen på lighed”, jf. Kleven og 
Kreiner (2006). Dette er illustreret i figur II.2, der viser 
sammenhængen mellem effektivitet og fordeling. Hvis 
samfundet ønsker en mere effektiv økonomi, må det ske på 
bekostning af fordelingen og omvendt. Figuren illustrerer to 
situationer repræsenteret ved punkterne A og B. Punktet B 
afspejler en situation, hvor der er lagt større vægt på omfor-
deling relativt til effektivitet end i punktet A.  
 
 

Prisen på lighed 
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Figur II.2 Afvejning mellem effektivitet og fordeling 
 

Effektivitet

Lighed

A

B

 
 

Kilde: Figur 1 i Andersen (2004). 
 
 
Den entydigt negative sammenhæng mellem lighed og 
omfordeling, der er illustreret i figur II.2, er dog givetvis for 
simpel. Et skatte- og overførselssystem, der indebærer 
omfordeling af indkomst fra højindkomstgrupper til lavind-
komstgrupper, fungerer reelt som en forsikring. Det skyldes, 
at en person, der eksempelvis bliver ramt af ledighed, vil få 
gavn af omfordelingen, mens det omvendt betyder, at 
overførslen betales af de personer, som klarer sig bedre på 
arbejdsmarkedet. Med andre ord lægger omfordelingen en 
bund for, hvor dybt indkomsten kan falde, hvis man er 
uheldig, samtidig med at den potentielle gevinst, hvis man 
er heldig, reduceres af omfordelingen. Dermed indsnævres 
den enkeltes udfaldsrum ligesom i en forsikringsordning. 
 
En sådan social forsikring via den offentlige sektors omfor-
deling kan have gunstige effekter for den samfunds-
økonomiske udnyttelse af produktionsressourcerne. Det vil 
være tilfældet, hvis den enkelte i fravær af forsikringen er 
tilbageholdende med at starte aktiviteter, der af den enkelte 
vurderes at være for risikofyldte, men som er hensigts-
mæssige set fra et samfundsmæssigt perspektiv. Det kan 
f.eks. dreje sig om investering i uddannelse eller opstart af 
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virksomhed. I det omfang at denne type af forsikrings-
ordninger ikke kan varetages af et privat forsikringsselskab, 
kan det isoleret set trække i retning af, at der ikke er nogen 
modsætning mellem at have en omfordelende og effektiv 
samfundsøkonomi. Det kan f.eks. skyldes, at det er for 
vanskeligt at vurdere, om et negativt resultat er selv-
forskyldt eller skyldes udefra kommende forhold.5 
 
Imidlertid kan omfordelingen blive så omfattende, at ud-
faldsrummet indsnævres så meget, at den enkeltes slut-
resultat er nær det samme, uanset vedkommendes handling 
og indsats. Det reducerer tilskyndelsen til at tage en uddan-
nelse, opstarte ny virksomhed og i det hele taget udbyde sin 
arbejdskraft. Derfor kan omfordeling op til en vis grænse 
virke forbedrende for effektiviteten, mens en mere omfat-
tende omfordeling reducerer effektiviteten, jf. figur II.3. I 
figuren er den grad af omfordeling, der sikrer den højeste 
effektivitet, illustreret med punktet C. Hvis omfordelingen 
er mindre end i dette punkt, kan det lade sig gøre at øge 
ligheden i samfundet og samtidig øge effektiviteten. Ligger 
man omvendt til højre for dette punkt, f.eks. i punktet D, vil 
man kun kunne forbedre effektiviteten ved at reducere 
omfordelingen, ligesom man mister yderligere effektivitet 
ved at øge omfordelingen. Den faldende del af figuren, som 
ligger til højre for punktet C, er derfor helt konsistent med 
afvejningen, der er fremstillet i figur II.2, og det er på denne 
del af kurven, et samfund, der både vægter lighed og effek-
tivitet, bør forsøge at være. I praksis eksisterer der mange 
skatte-, afgifts- og overførselsinstrumenter til at opnå en 
given grad af omfordeling, og ikke alle kombinationer 
indebærer lige stor grad af effektivitet. Derfor vil en given 
grad af omfordeling også kunne associeres med lavere 
grader af effektivitet. Dette er illustreret ved punktet E, der 
viser den samme grad af lighed som i D, men med et lavere 

 
5) I litteraturen peges på to typer af problemer, som kan forhindre 

forsikringsmarkeder i at opstå: Moral hazard, som hænger sam-
men med, at det kan være vanskeligt at give den forsikrede til-
strækkelig tilskyndelse til at undgå det udfald, som udløser for-
sikringspræmien, og adverse selection, som indebærer, at kun 
personer, der forventer at ville få gevinst ved forsikringen, vil 
tegne den. Et velfærdssystem kan i visse situationer imødegå dis-
se typer af problemer. 

… men den kan 
også blive for 
omfattende 
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effektivitetsniveau til følge. Ud fra et sådant punkt kan man 
i princippet etablere en entydig forbedring med mere lighed 
og en højere grad af effektivitet. 
 
 
Figur II.3 Afvejning mellem effektivitet og fordeling 

 

Effektivitet

Lighed

C

D

E

 
Kilde: Illustrationen er inspireret af figur 3 i Andersen (2004). 
 
 
Lidt karikeret kan figuren bruges til at skitsere arbejds-
delingen mellem politiske og økonomiske betragtninger. 
Politiske vurderinger afgør den ønskede grad af omfor-
deling, altså hvor på den vandrette akse samfundet skal 
placere sig. Den økonomiske vurdering søger, under hen-
syntagen til den ønskede grad af lighed, at skabe mest mulig 
effektivitet. Hvis den ønskede grad af omfordeling eksem-
pelvis er repræsenteret ved D og E, gælder det således om at 
vælge en indretning af skatte-, afgifts- og overførselssy-
stemer, der indebærer en placering så tæt på D som muligt. 
 
Der er foretaget mange analyser af sammenhængen mellem 
størrelsen på den offentlige sektor som et simpelt mål for 
omfordelingen og den økonomiske vækst over en længere 
periode. Der findes både empiriske studier, der peger i 
retning af en positiv samvariation, og studier, der peger på 
en negativ sammenhæng. Størstedelen af litteraturen tyder 
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Ingen umiddelbar 
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på den offentlige 
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dog på, at der ikke eksisterer nogen tæt sammenhæng, jf. 
Temple (1999). Tilsvarende konklusion opnår Agell mfl. 
(1997) på baggrund af tværsnitsdata for OECD. Andersen 
(2004) viser en simpel illustration af sammenhængen mel-
lem den gennemsnitlige årlige vækstrate i BNP og det 
gennemsnitlige offentlige forbrug som andel af BNP i 
perioden 1961-2001 for en række vestlige lande og konklu-
derer, at sammenhængen er statistisk insignifikant. 
 
Endvidere eksisterer der en større litteratur, der fokuserer 
direkte på sammenhængen mellem lighed og vækst i, eller 
niveauet for, velstanden i et samfund. Dette er et ofte frem-
ført synspunkt særligt blandt udviklingsøkonomer, jf. 
Aghion mfl. (1999). Ifølge Galor (2011) argumenterer 
størstedelen af forskningsresultaterne inden for disse områ-
der i dag for en positiv sammenhæng mellem langsigtet 
vækst og lighed. Et argument er, at en omfordelende offent-
lig sektor kan bidrage til at udbedre kreditmarkedsimper-
fektioner, der ellers ville føre til underinvestering i bl.a. 
uddannelse og opstart af nye virksomheder. Den økono-
miske litteratur nævner som et andet argument, at der kan 
forventes en større grad af omfordeling, og dermed større 
forvridningstab, i lande med en ulige indkomstfordeling end 
i lande med en mere lige indkomstfordeling. Empirisk synes 
der dog ikke at være opbakning til, at omfordelingen er 
større i lande med en ulige indkomstfordeling end i mere 
lige lande, jf. Galor (2011). Et tredje argument for en posi-
tiv sammenhæng mellem lighed og økonomisk vækst er, at 
en skæv fordeling af formuer og indkomst motiverer fattige 
til kriminalitet og sociale optøjer, jf. Barro (2000). Den 
empiriske understøttelse af resultaterne, der viser en positiv 
sammenhæng mellem lighed og velstandsniveau eller 
økonomisk vækst, opnås typisk på tværsnitsdata. Denne 
sammenhæng er imidlertid i overensstemmelse med oven-
stående forklaring om, at for lidt omfordeling kan være 
hæmmende for effektiviteten, men at der eksisterer et punkt, 
efter hvilket afvejningen bliver relevant. 
 
Som nævnt vil et velindrettet samfund, der både vægter 
lighed og effektivitet, have en grad af omfordeling, som 
overstiger det punkt, hvor der ikke er modsætning mellem 
effektivitet og lighed. En konsekvens heraf er, at en forde-
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lingsmålsætning ikke kan stå alene, og at et valg om mere 
omfordeling i praksis vil skulle holdes op mod omkost-
ningen, der følger i form af tabt effektivitet. 
 
Hvis forvridningstabet, der følger af en omfordelende 
økonomisk politik, bliver for stort, risikerer samfundets 
samlede indkomst at falde i et omfang, hvor såvel nettoyder 
som -modtager mister indkomst. Er man fra politisk hold 
ikke villig til at acceptere, at alle stilles dårligere, er der 
således en øvre grænse for, hvor meget lighed man kan 
opnå gennem en omfordelende økonomisk politik.  
 
 
II.3 Ulighed i årsindkomster 
 
I dette afsnit belyses udviklingen i fordelingen af årsind-
komster de seneste knap 30 år. Et formål er at undersøge 
udviklingen i fordelingen af befolkningens private forbrugs-
muligheder. Af praktiske grunde er der fokus på udvik-
lingen i den disponible indkomst. Udviklingen i disponibel 
indkomst er et resultat af udviklingen i både arbejds- og 
kapitalindkomster og påvirkningen fra den offentlige sektor 
i form af udbetalinger af indkomstoverførsler og opkræv-
ning af skatter. Ændringer af de enkelte elementer har 
betydning for den disponible indkomst. Derfor undersøges 
udviklingen af de enkelte bidrag, der indgår i beregningen 
af den disponible indkomst. 
 
Et formål med at analysere indkomstfordelingen er at under-
søge forskellene i forbrugsmulighederne. Det betyder, at 
indkomstbegrebet bør være så bredt som muligt, og at både 
direkte og indirekte skatter, der pålægges den enkelte, bør 
medtages. Samtidig bør både offentlige indkomstoverførsler 
og offentlige serviceydelser medtages. I analyserne i rappor-
ten er anvendt individoplysninger for indkomster, skatter og 
indkomstoverførsler for alle personer. Imidlertid findes der 
ikke individoplysninger om afgifter og forbruget af offent-
lige serviceydelser for alle. Disse indgår derfor ikke i analy-
serne, hvilket giver en unøjagtighed i resultaterne for for-
brugsmulighederne. 
  

Grænser for lighed 
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En beregning viser, at uligheden målt ved den såkaldte 
Gini-koefficient i 2005 ville stige 3½ pct.point, hvis afgif-
terne indregnes, jf. De Økonomiske Råd (2008b). Det er 
dog et overkantsskøn for stigningen i uligheden, når afgif-
terne indregnes, fordi disse bør sættes i forhold til forbrug.6 

Det er derfor mere relevant at vurdere afgifterne i forhold til 
forbruget. Med hensyn til offentlige serviceydelser findes i 
en analyse fra Finansministeriet (2007), at når der tages 
højde for disse (både individuelle og kollektive service-
ydelser), falder Gini-koefficienten med 4,5 pct.point.  
 
De individuelle indkomster kan give et forkert billede af 
den enkeltes forbrugsmuligheder, fordi forbruget afhænger 
af størrelsen af den husholdning, den enkelte indgår i. For at 
justere for dette betragtes den såkaldte ækvivalerede dispo-
nible indkomst. Ækvivaleringen sker ved, at husholdningens 
samlede indkomst skaleres med et mål for husholdningens 
størrelse, som tager hensyn til, at der er stordriftsfordele ved 
at bo flere personer i husholdningen. Ækvivaleringen af 
indkomsterne søger således at sikre et bedre mål for sam-
menlignelige indkomster på tværs af husholdninger af 
forskellig størrelse, jf. boks II.1. Ækvivaleringen betyder 
også, at der sker en udligning af indkomsterne inden for 
husholdningerne, eksempelvis for store forskelle i indkom-
ster mellem ægtefæller. 
 
Danmark har i en international sammenligning en lav ind-
komstulighed, jf. figur II.4. Danmark har den tredje laveste 
indkomstulighed målt ved Gini-koefficienten for disponibel 
indkomst blandt OECD-landene kun overgået af Slovenien 
og Slovakiet. I boks II.2 er en definition af Gini-
koefficienten. Landene kan opdeles i tre hovedgrupper, når 
indkomstfordelingen for landene sammenlignes. I gruppen 
med en lav indkomstulighed ligger Danmark sammen med 
de andre skandinaviske og nogle østeuropæiske lande, hvor 
Gini-koefficienten ligger på et niveau omkring 25, i midter-
 
6) Hvis afgifterne blev sat i forhold til forbruget i stedet for indkom-

sten, ville de indirekte afgifter fremstå mindre ulighedsskabende. 
Det skyldes bl.a., at personer med høj indkomst sparer mere op 
end personer med lav indkomst, og derfor falder belastningen ved 
de indirekte skatter med indkomsten. Opsparet indkomst vil dog 
senere blive omsat i forbrug. 
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gruppen ligger mange centraleuropæiske lande med en 
Gini-koefficient på omkring 30 og endelig er der en gruppe 
med en relativ høj Gini-koefficient på omkring 35, der bl.a. 
omfatter de angelsaksiske lande. De tre grupper af lande er 
karakteriseret ved forskellige modeller for indretningen af 
velfærdsstaten, hvor der lægges forskellig vægt på behovet 
for indkomstomfordeling via den offentlige sektor, jf. f.eks. 
Det Økonomiske Råd (1998).  
 
 
Figur II.4 Indkomstulighed i OECD-landene målt ved 

Gini-koefficient for disponibel indkomst 
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Anm.: Gini-koefficienten er beregnet for 2007 for nogle lande og 2008 
for andre lande. 

Kilde: OECD (2011). 
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Boks II.1 Indkomstafgrænsning 

Indkomstbegreber 
I analyserne i kapitlet anvendes følgende begreber: 
 
1. Lønindkomst: Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- 

og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner, løn under sygdom og 
honorar for bestyrelsesarbejde 

2. Arbejdsindkomster: Lønindkomst (1) plus overskud af egen virksomhed 
3. Privat indkomst: Arbejdsindkomst (2) plus kapitalindkomst (inklusive den 

økonomiske lejeværdi af egen bolig) 
4. Bruttoindkomst: Privat indkomst (3) plus indkomstoverførsler som f.eks. 

pensioner, dagpenge og børnefamilieydelse 
5. Disponibel indkomst: Bruttoindkomst (4) minus personlige skatter inklusive 

ejendomsværdiskatter 
 
Den økonomiske lejeværdi er lagt til boligejernes kapitalindkomst for at opnå et 
indkomstbegreb, så indkomsten for både ejere og lejere måles før udgifter til bo-
lig. Lejeværdien er beregnet ud fra den gennemsnitlige rente på realkreditobliga-
tioner det pågældende år og ejendomsværdien. Lejeværdien afspejler dermed det 
afkast, som boligejeren får af at eje sin bolig. Lejeværdien varierer fra år til år på 
grund af ændringer i renten og ejendomsværdien, hvilket påvirker den disponible 
indkomst for ejere. 
 
Ækvivalering af indkomsten 
Inden for husholdningen udjævnes den individuelle indkomst, når der er flere 
voksne og børn i husholdningen. Der er også økonomiske fordele ved at bo i en 
husholdning med mere end en voksen, idet en række faste udgifter som f.eks. 
boligudgifter kan deles. Husstandens indkomst skal derfor korrigeres med den 
såkaldte ækvivaleringsfaktor, før indkomsterne kan sammenlignes på tværs af 
familier med forskellig størrelse. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks for-
brugsundersøgelse, standardbudgetter fra Forbrugerrådet og det danske system af 
offentlige transfereringer er den her anvendte faktor beregnet som (antallet af 
voksne plus 0,6 gange antallet af børn) opløftet i 0,8. I en familie med to voksne 
og to børn er faktoren 2,54. Hver voksen person i husholdningen får tildelt en 
indkomst, der er lig husstandens samlede disponible indkomst divideret med 
ækvivaleringsfaktoren. Der sker dermed en fuld omfordeling inden for hushold-
ningerne. Det betyder, at fordelingen af den ækvivalerede disponible indkomst er 
mere lige end fordelingen af den personlige disponible indkomst. 
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Boks II.2 Ulighedsmål 

Gini-koefficienten er et summarisk mål for graden af ulighed i fordelingen af 
indkomsterne (der ligger mellem 0 og 100). I en helt lige fordeling, hvor alle 
indkomstmodtagere har samme indkomst, er Gini-koefficienten nul. Jo mere ulige 
fordelingen er, jo større vil Gini-koefficienten være. 
 
Gini-koefficienten beregnes ved først at opstille individer efter indkomst, begyn-
dende med personerne med de laveste indkomster. I et koordinatsystem kan dette 
plottes ind som procent af befolkningen over for procent af den samlede ind-
komst, jf. figur A. I en hypotetisk helt lige indkomstfordeling vil 10 pct. af be-
folkningen tegne sig for nøjagtig 10 pct. af den samlede indkomst, 20 pct. af be-
folkningen for 20 pct. af den samlede indkomst og så fremdeles (hvorved der fås 
en 45 graders linje). Arealet mellem kurven for den faktiske indkomstfordeling 
(Lorenz-kurven) og kurven for den helt lige fordeling beregnes, og dette areal 
divideres med arealet for den helt lige fordeling (som er 1/2). Herved fås Gini-
koefficienten. Gini-koefficienten måler omfanget af ulighed i forhold til den mak-
simale ulighed, hvor én person tjener al indkomsten. 
 
Figur A Lorentz-kurven for ækvivalerede disponible indkomster, 2009 
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Den 20. percentil (2. decil) angiver det indkomstniveau, hvor 20 pct. af befolk-
ningen har en lavere indkomst end det pågældende niveau. Den 80. percentil (8. 
decil) angiver det niveau, hvor 80 pct. har en lavere indkomst. Medianen angiver 
den indkomst, hvor 50 pct. har en lavere indkomst. Forholdet mellem medianen 
og 20. percentil er et udtryk for uligheden i den nedre del af indkomstfordelingen, 
og forholdet mellem 80. percentil og medianen er udtryk for uligheden i den øvre 
del af indkomstfordelingen. 
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I Danmark har uligheden i de ækvivalerede disponible 
indkomster målt ved Gini-koefficienten stort set været 
uændret over en 25-årig periode fra 1983 til 2009, men der 
har været betydelige udsving i løbet af perioden, der har 
fulgt konjunkturudviklingen, jf. figur II.5. Således blev 
uligheden målt ved Gini-koefficienten fra starten af 
1980’erne til midten af 1990’erne mindre, idet Gini-
koefficienten faldt fra ca. 25 pct. til ca. 22 pct. Fra midten af 
1990’erne og frem til 2007 øgedes uligheden, således at 
Gini-koefficienten steg til ca. 28 pct. I 2009 faldt uligheden 
imidlertid med knap 2 pct.point, hvilket bringer den næsten 
tilbage til niveauet fra midten af 1980’erne.  
 
 
Figur II.5 Indkomstulighed målt ved Gini-koefficienten 
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Anm.: De skraverede områder er økonomiske nedgangs-, mens uskrave-

rede områder er opgangsperioder. Afgrænsning af op- og 
nedgangsperioder er fastlagt som vending i output 
gap i perioden, jf. De Økonomiske Råd (2008b)..
Indkomster er opgjort for personer over 17 år. Indkomsterne er 
opgjort i ækvivalerede enheder. Privat indkomst omfatter lønind-
komst, overskud af egen virksomhed og kapitalindkomst (inklu-
sive lejeværdi af egen bolig). Hvis de offentlige indkomstover-
førsler tillægges, fremkommer bruttoindkomsten, hvis der herfra 
trækkes de direkte skatter, opstår den disponible indkomst. 
Indkomstbegreberne er defineret i boks II.1. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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I det følgende undersøges, hvordan ændringer i indkomst-
fordelingen af disponibel indkomst i Danmark er sammen-
sat. Første trin er at betragte fordelingen målt ved den 
ækvivalerede bruttoindkomst og sammenligne med målet 
for disponibel indkomst. Derved måles den omfordelende 
virkning af de direkte skatter. For det første er uligheden 
lidt større målt ved bruttoindkomst. Det vil sige, at de 
direkte skatter virker indkomstudjævnende. For det andet er 
de direkte skatters bidrag til indkomstudjævningen mindsket 
i perioden 2004-08, men bidraget er i 2009 tilbage på ni-
veauet for 2004, som det fremgår af figur II.5. Næste trin er 
at vurdere betydningen af indkomstoverførslerne for ind-
komstuligheden. Det gøres ved at sammenligne privat 
indkomst og bruttoindkomst. For det første ses, at den 
omfordelende virkning af indkomstoverførsler er større end 
virkningen af de direkte skatter. Det ses af, at indkomst-
overførslerne reducerer Gini-koefficienten med omkring 10 
pct.point, mens de direkte skatter reducerer den med om-
kring 5 pct.point. For det andet ses, at betydningen af ind-
komstoverførsler for omfordelingen gradvist er aftaget fra 
omkring 1993 til 2008 for igen at vokse markant fra 2008 til 
2009. Et tredje trin er at se, hvilken betydning kapital-
indkomst inklusive lejeværdi af egen bolig har for ind-
komstspredningen. Det sker ved at sammenligne privat 
indkomst og arbejdsindkomst. Når kapitalindkomst tillæg-
ges, øges Gini-koefficienten således med omkring 10 
pct.point.  
 
En alternativ måde, at se på hvor omfordelende skatter og 
indkomstoverførsler, er fremkommet ved at se, hvor stor en 
andel af disponibel indkomst de udgør fordelt på indkomst-
deciler. En sådan fordeling viser, at skatterne som andel af 
disponibel indkomst stort set er lineært stigende med ind-
komsten, mens indkomstoverførslerne er faldende med 
stigende indkomst, jf. figur II.6. Dette understøtter beskri-
velsen af, at indkomstoverførsler er mere omfordelende end 
de direkte skatter.  
 
Ændringer i indkomstfordelingen kan både skyldes bevidste 
politiske valg af ændringer i de offentlige indkomstover-
førsler og skattesystemet, men også at konjunktur-
udviklingen påvirker indkomstfordelingen. I figur II.5 er 

Omfordeling via 
skatter og 
indkomst-
overførsler 
 

Indkomst-
overførsler 
omfordeler mere 
end skatter 

Konjunktur har 
betydning for 
indkomst- 
fordelingen  



 

 208 

Indkomstfordeling. Dansk Økonomi, efterår 2011 

markeret perioderne med henholdsvis opgangs- og ned-
gangskonjunktur. Deraf ses, at der er en klar tendens til, at 
indkomstulighed øges i perioder med tiltagende vækst og 
mindskes i perioder med aftagende vækst. Det skyldes bl.a., 
at kapitalindkomsterne, inklusive lejeværdi af egen bolig, er 
relativt skævt fordelt, og at de har en tendens til at stige i 
konjunkturopsving.  
 
 
Figur II.6 Skatter og indkomstoverførsler i pct. af 

disponibel indkomst, 2009 
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Anm.: Beregningerne er foretaget ved at opdele indkomsterne i deciler 
og derefter beregne, hvor stor en del henholdsvis indkomstover-
førsler og skatter udgør af den disponible indkomst i de enkelte 
deciler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Gini-koefficienten kan anvendes til at belyse, om der er sket 
en udvidelse eller indsnævring i fordelingen af indkomst-
erne, men ikke hvor i fordelingen ændringen er sket. For at 
få et indtryk af, hvor ændringen i indkomstfordelingen er 
sket, kan vi se på forholdet mellem 8. decil og medianen 
samt mellem medianen og 2. decil. Frem til starten af 
1990’erne sker der et fald i begge forhold, så uligheden i 
den nedre del af fordelingen falder fra ca. 160 pct. til under 
150 pct., og i den øvre del falder den fra ca. 140 til godt 
130, hvilket er et udtryk for en indsnævring i indkomst-
fordelingen i både toppen og bunden af fordelingen, jf. figur 

Først indsnævres 
derefter udvides 
spredningen 
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II.7. Frem til slutningen af 1990’erne sker der fortsat en 
indsnævring i den nedre del af fordelingen, men derefter 
stiger indkomstuligheden i nedre del af fordelingen. I den 
øvre del af fordelingen starter stigningen i indkomstulig-
heden allerede i starten af 1990’erne og er i store træk 
fortsat til 2008. 
 
 
Figur II.7 Uligheden i øvre og nedre del af fordelingen 

for disponibel indkomst  
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Anm.: Nedre svarer til 5. decil/2. decil, og øvre svarer til 8. decil/5. 
decil. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Udover den offentlige sektor har udviklingen i den private 
økonomi også en betydelig indflydelse på ændringer i 
indkomstfordelingen målt ved den ækvivalerede indkomst. I 
perioden 1998-2007 er Gini-koefficienten målt ved den 
ækvivalerede disponible indkomst steget med 4,2 pct.point, 
jf. tabel II.1. Denne stigning kan opdeles i bidrag fra de 
enkelte komponenter, der indgår i disponibel indkomst. I 
boks II.3 er der nærmere redegjort for beregningsmetoden 
for dekomponeringen. Et væsentligt bidrag til stigningen 
kommer fra lejeværdi af egen bolig, der giver et bidrag på 4 
pct.point. Et yderligere bidrag på 2,0 pct.point kommer fra 
aktieindkomst. Udvides analysen til også at omfatte 2008 og 
2009, falder stigningen i Gini-koefficienten mærkbart til 2,1 
pct.point. Den noget mindre stigning, når perioden udvides, 

Udviklingen i 
ejerboligpriserne 
bidrager til 
ændringer i 
uligheden 
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skyldes, at faldet i boligpriserne betyder, at bidraget fra 
lejeværdien alene fra 2008 til 2009 mindsker Gini-
koefficienten med 4,5 pct.point. Et væsentligt bidrag til 
udviklingen i uligheden i perioden målt ved Gini-
koefficienten er således udviklingen i lejeværdi af egen 
bolig og aktieindkomster. 
 
Udviklingen i lejeværdien af egen bolig medtages i den 
disponible indkomst, fordi lejeværdien er et udtryk for 
afkastet af den formue, som en ejerbolig repræsenterer. Det 
svarer til at medregne afkastet af enhver anden formue-
placering. Udviklingen i denne del af den disponible ind-
komst har imidlertid betydning for udviklingen i den samle-
de indkomstulighed i disponibel indkomst. For at få et 
indtryk af, hvor meget udviklingen i boligpriserne og renten 
har betydet for udviklingen i indkomstfordelingen, er forde-
lingen af disponibel indkomst beregnet med og uden leje-
værdi af egen bolig. Metoden adskiller sig fra den foregåen-
de metode og giver derfor et andet størrelsesmæssigt bidrag 
fra lejeværdi af egen bolig, men der er ikke forskel på det 
kvalitative bidrag, som redegjort for i boks II.3. Lejevær-
dien af egen bolig bestemmes ud fra både ejendomsværdien 
og den gennemsnitlige obligationsrente i det pågældende år. 
Det varierer meget over tid, hvor meget lejeværdien har 
påvirket indkomstfordelingen, jf. figur II.8. Men i 2007 var 
uligheden ca. 3 pct.point højere som følge af udviklingen i 
lejeværdien, hvilket dog i 2009 er mindsket til knap 2 
pct.point. Faldet skyldes både lavere ejendomsværdier og en 
lavere rente. Nettorenteudgifter og aktieindkomst påvirker 
samlet set ikke indkomstfordelingen i slutningen af perio-
den. 
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Boks II.3 Dekomponering af Gini-koefficient 

Uligheden i fordelingen af den disponible indkomst kan dekomponeres på del-
bidrag fra de enkelte indkomstfaktorer. Det kan således bestemmes, hvor stor en 
del af den samlede ulighed der kan tilskrives arbejdsindkomst, kapitalindkomst, 
indkomstoverførsler og direkte skatter. 
Den disponible indkomst (D) udgøres af summen af arbejdsindkomst (A), kapital-
indkomst (K) og indkomstoverførsler (I) fratrukket direkte skatter (S): 
 
D = A+K+I−S 
 
Gini-koefficienten for fordelingen af de disponible indkomster (Gd) kan så skrives 
på følgende måde: 
 
Gd = Aa(A/D) + Ao(K/D) + Ai(I/D) − As(S/D), 
 
hvor Aa, Ao, Ai og As kaldes koncentrationskoefficienter for de respektive ind-
komsttyper. 
Koncentrationskoefficienter beregnes på samme måde som Gini-koefficienter, 
men for den enkelte komponent rangordnes personerne efter rækkefølgen for den 
disponible indkomst og ikke ved rækkefølgen givet ved fordelingen af den pågæl-
dende indkomst selv. Det betyder f.eks., at koncentrationskoefficienten for over-
førselsindkomst er negativ, fordi tildelingen falder med stigende indkomst. 
 
Ulighedsbidragene fra de enkelte indkomstarter er produktet af koncentrations-
koefficienten og indkomstartens andel af den disponible indkomst. Summen af 
ulighedsbidragene svarer eksakt til Gini-koefficienten for disponibel indkomst. 
 
Der kan anvendes en alternativ metode til at se, hvor meget en enkelt indkomst-
komponent betyder for udviklingen i Gini-koefficienten, hvor Gini-koefficienten 
beregnes med og uden den indkomstkomponent, der ønskes belyst, f.eks. disponi-
bel indkomst med og uden lejeværdi af egen bolig. De to metoder vil ikke give 
det samme størrelsesmæssige bidrag. Det skyldes, at når Gini-koefficienten be-
regnes med forskelligt indkomstbegreb, vil personerne bytte plads i indkomst-
fordelingen. Eksempelvis vil en person med en begrænset lønindkomst og en 
bolig med stor ejendomsværdi bytte plads med en person med en stor lønind-
komst uden ejerbolig, når lejeværdi af egen bolig fjernes fra indkomstudtrykket. 
Samtidig vil størrelsen på de disponible indkomster falde, når indkomstkompo-
nenten fjernes. Det er ikke tilfældet i den første metode (dekomponering), hvor 
personen rangordnes efter den disponible indkomst inklusive lejeværdi af egen 
bolig, når bidraget herfra skal beregnes. 
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Figur II.8 Gini-koefficienten for disponibel indkomst 
med og uden lejeværdi af egen bolig 
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Anm.: Disponibel indkomst ekskl. lejeværdi, renter og aktieindkomst 
kan først beregnes fra 1997. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En ejendomsværdiskat, der følger ejendomsværdien, vil 
dæmpe prisudsvingene på boliger og derved også udsving i 
lejeværdien. Dette gør den marginale indtægt fra lejeværdi 
af egen bolig skattepligtig lige som anden kapitalindkomst. 
Skattestoppet har imidlertid betydet, at denne mekanisme 
har været sat ud af kraft. Skattestoppet indebærer således, at 
ejendomsværdiskatten siden 2002 har været låst fast nomi-
nelt. Reglerne for ejendomsværdiskatten frem til 2002 
indebar, at boligejere skulle betale 1 pct. af ejendomsvurde-
ringen i ejendomsværdiskat. Den effektive ejendomsværdi-
skat var dog kun på 0,7 pct. i 2001. Det skyldes en række 
særregler for pensionister og personer, der har købt deres 
bolig før 1. juli 1998, jf. boks II.4. 

Nominelt fastlagt 
ejendomsværdiskat  
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Boks II.4 Ejendomsværdiskat 

Reglerne for ejendomsværdiskatten indebar før 2002, at ejendomsværdiskatten 
var 1 pct. af den offentlige ejendomsvurdering for ejerboliger op til 3.040.000 kr. 
og 3 pct. derover. Grænsen for betaling af skatten på 3 pct. reguleres med den 
gennemsnitlige stigning i ejerboligpriserne. Det sikrer, at andelen af boligejere, 
der betaler 3 pct. af den offentlige ejendomsvurdering i ejendomsværdiskat vil 
være nogenlunde konstant over tid. Boligejere, der har erhvervet deres ejendom 
før 1. juli 1998, får et nedslag på 2 promille af beregningsgrundlaget plus 4 pro-
mille, dog maks. 1.200 kr. Folkepensionister får et nedslag på 4 promille, dog 
maks. 6.000 kr. for helårsboliger og maks. 2.000 kr. for sommerhuse. Dette er 
indkomstgradueret. Nedslaget i ejendomsværdiskatten for de nævnte grupper er 
ikke en del af skattestoppet og må derfor forventes at fortsætte efter en eventuel 
ophævelse af skattestoppet. Andelen af boliger anskaffet før 1. juli 1998 falder i 
takt med, at husene sælges. Skat angiver, at andelen af boliger, der får dette ned-
slag, er faldet med 50 pct. siden indførelsen af ejendomsværdiskatten. 

 

 
 
En beregning af fordelingen af gevinsten ved skattestoppet 
for ejendomsværdi viser, at boligejerne i gennemsnit fik en 
gevinst på ca. 4.500 kr. i 2009. Fordelingen af gevinsten er 
dog meget skævt fordelt i forhold til indkomsten, jf. figur 
II.9. I 10. decil er gevinsten ca. 23.000 kr., svarende til 3,5 
pct. af den disponible indkomst, mens personer med en 
disponibel indkomst under medianen har en gevinst om-
kring 0,5 pct. af deres disponible indkomst. Ved beregnin-
gerne er det antaget, at reglerne for nedslag i betaling af 
ejendomsværdiskat for pensionister og ejere, der har købt 
bolig før 1. juli 1998, bliver fastholdt, og at grænsen for at 
betale 3 pct. af ejendomsværdien følger udviklingen i de 
gennemsnitlige boligpriser.  
 
 

Meget skæv 
fordeling af 
gevinsten af 
skattestop 
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Figur II.9 Gevinsten for boligejere i sparet ejendoms-
værdiskat af skattestoppet, 2009 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
I beregningerne af den enkeltes gevinst af, at ejendoms-
værdiskatten har været låst fast, er der ikke taget højde for, 
at skattestoppet har øget boligpriserne. Hvor meget bolig-
priserne er blevet påvirket, er dog vanskeligt at vurdere. 
Størrelsen af påvirkningen afhænger helt af, om boligkøber-
ne opfatter skattestoppet som permanent eller midlertidigt. 
Hvis boligejerne forventer, at skattestoppet er permanent, 
svarer det til, at ejendomsværdiskatten helt forsvinder med 
tiden. Under en sådan antagelse kan det beregnes, at op til 
15 pct.point af stigningen i boligpriserne skyldes skatte-
stoppet. En uddybning af beregningen findes i et bag-
grundsnotat, der kan fås ved henvendelse til De Økonomi-
ske Råds Sekretariat.7 De beregnede gevinster ved skatte-
stoppet skal derfor nedskaleres, når der tages højde for 
skattestoppets virkning på boligpriserne. 
 
 
7) Økonomi- og Erhvervsministeriet har ud fra en antagelse om, at 

ejendomsværdiskattesatsen er blevet udhulet fuldt ud allerede ved 
skattestoppets indførsel, beregnet, at fastfrysningen af ejendoms-
værdiskatten har løftet boligpriserne i gennemsnit med 9 pct. realt 
ud af en samlet real boligprisvækst på 56 pct. i perioden 2002 til 
2007, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010). 
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Fordeling af arbejdsindkomster 
 
Arbejdsindkomster er udtryk for indtjeningen via arbejds-
kraftens produktive indsats, hvor den disponible indkomst 
er udtryk for befolkningens forbrugsmuligheder. Uligheden 
i arbejdsindkomsterne målt ved Gini-koefficienten er ca. 30 
i 2009, jf. figur II.10. I figuren er kun medtaget personer, 
der har en positiv arbejdsindkomst og er 25-70 år. Formålet 
er at undersøge, hvordan arbejdsindkomsterne er fordelt for 
personer, der har en egentlig tilknytning til arbejdsmarke-
det. 
 
Fordelingen af arbejdsindkomsterne for personer mellem 
25-70 år har ændret sig således, at Gini-koefficienten er 
faldet fra omkring 35 til 32 fra 1980 til 2009, og samtidig 
har udsving i fordelingen i en vis udstrækning fulgt kon-
junkturudviklingen. Der er således en vis tendens til, at når 
ledigheden falder, har der været et fald i uligheden i ar-
bejdsindkomsterne målt ved Gini-koefficienten for arbejds-
indkomst, jf. figur II.10. 
 
Figur II.10 Gini-koefficienten for arbejdsindkomster for 

25-70 årige 
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Anm.: Arbejdsindkomst er lig med lønindkomst plus overskud af egen 
virksomhed. Der er kun medtaget personer med en positiv 
arbejdsindkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, Adam’s databank og egne beregninger på 
baggrund af registerdata. 
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En anden måde at belyse, hvordan fordelingen har ændret 
sig, er at se på hele fordelingen for udvalgte år, jf. figur 
II.11. Fordelingen af arbejdsindkomsterne er ikke direkte 
påvirket af den omfordelende virkning via den offentlige 
sektor i form af indkomstoverførsler og skatteopkrævning. 
Fordelingen af arbejdsindkomsterne er dog under indflydel-
se af den overordnede indretning af velfærdssamfundet. Det 
skyldes bl.a., at høje indkomsterstattende offentlige ydelser 
har indflydelse på niveauet for de laveste arbejdsindkom-
ster. Høje indkomsterstattende indkomstoverførsler vil 
betyde, at incitamentet til at være i beskæftigelse ved lave 
arbejdsindkomster begrænses, ligesom høje marginale 
indkomstskatter kan begrænse arbejdsudbuddet for personer 
med høje indkomster.  
 
Fordelingen af arbejdsindkomsterne er højreskæv, hvilket 
betyder, at den har en lang hale til højre. Det er et fænomen, 
man også finder i andre lande. I afsnit II.4 er der en grundig 
analyse af de højeste indkomster i både Danmark og andre 
lande. Fordelingen af arbejdsindkomsterne er forskudt mod 
højre fra 1983 til 2008, som det fremgår af figur II.11. 
Antallet af personer med en indkomst under 225.000 kr. er 
reduceret, mens antallet af personer med en højere indkomst 
er forøget. Denne ændring skyldes sandsynligvis, at andelen 
af deltidsbeskæftigede er faldet i perioden. Et bidrag til 
forklaringen på faldet i uligheden i lønindkomsten fra 1980 
til 2009, som fremgik af figur II.10, er derfor, at andelen af 
deltidsbeskæftigede er faldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velfærdsstaten 
påvirker også 
indirekte 
fordelingen af 
arbejdsindkomster 

Færre med lave 
indkomster som 
følge af mindre 
deltidsarbejde 



 

 218 

Indkomstfordeling. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Figur II.11 Fordeling af arbejdsindkomster for personer 
mellem 25-70 år, 2009 lønniveau 
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Anm.: I 2008 er indkomsterne inklusive arbejdsgiveradministrerede 
pensionsopsparinger. Indkomsterne er omregnet til 2009 niveau 
ved at deflatere med den gennemsnitlige årsløn. Det relativt store 
antal personer med en indkomst omkring 200.000 kr. i 1983 
skyldes sandsynligvis, at der på daværende tidspunkt var relativt 
mange deltidsansatte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Der er en større ulighed i mændenes end i kvindernes løn-
indkomst, jf. figur II.12. Frem til starten af 1990’erne steg 
uligheden i lønindkomsterne både for mænd og kvinder. 
Derefter har udviklingen i fordelingen af arbejdsindkom-
sterne for de to køn været meget forskellig. Uligheden i 
kvindernes lønindkomster er således faldet siden slutningen 
af 1980’erne fra knap 29 pct. til knap 27 pct. målt ved Gini-
koefficienten. For mændenes vedkommende er uligheden 
derimod steget fra knap 29 pct. til 31 pct.  
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Figur II.12 Gini-koefficienten for lønindkomster 25-70 
år 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Uligheden i lønindkomsten er større i den private sektor end 
i den offentlige sektor både for mænd og kvinder, jf. figur 
II.13. Kvinderne vælger i større omfang at blive ansat i den 
offentlige sektor end i den private sektor, og andelen af den 
kvindelige arbejdsstyrke, der er ansat i den offentlige sektor, 
er steget med knap 4 pct.point fra 44,8 pct. til 48,6 pct. fra 
1988 til 2009. Mændenes andel af arbejdsstyrken, der er 
ansat i den offentlige sektor, er i samme periode steget med 
halvt så meget, det vil sige med 2 pct.point fra 19,6 til 21,5 
pct.  
 
Et mindre bidrag til forklaringen af, at uligheden i løn-
indkomsten er faldet for kvinder, mens den er steget for 
mænd, er således, at en stigende andel af kvinderne vælger 
at blive ansat i den offentlige sektor, hvor lønspredningen er 
lille. Det kan dog ikke forklare hele den beskrevne forskel i 
udviklingen i mænd og kvinders ulighed i lønindkomsten.  
 
 

Større ulighed i 
private end i de 
offentlige lønninger 

Flere kvinder i den 
offentlige sektor er 
et bidrag til 
forklaringen 
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Figur II.13  Gini-koefficienten for lønindkomster 25-70 
år 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Opsummering 
 
Danmark har i en international sammenligning en meget lav 
indkomstulighed målt ved Gini-koefficienten. Indkomst-
uligheden har i Danmark været stort set uændret set samlet 
over de seneste næsten 30 år. Gini-koefficienten har dog 
inden for perioden varieret mellem 22 pct. og 28 pct. En 
vigtig forklaring på variationen i Gini-koefficienten i den 
betragtede periode er udsving i konjunkturerne. Udvik-
lingen i arbejdsindkomsterne og især lejeværdi af egen bolig 
har særlig betydning for de konjunkturbetingede ændringer i 
graden af ulighed. I lavkonjunkturer er der en tendens til, at 
uligheden i arbejdsindkomst øges, og i højkonjunktur er der 
en tendens til, at den mindskes. Omvendt er der en tendens 
til, at i højkonjunkturerne øges boligpriserne, hvilket skaber 
mere ulighed og omvendt i lavkonjunkturerne. Øvrige 
kapitalindkomster trækker i samme retning. Når uligheden 
måles på den disponible indkomst, syntes sidstnævnte faktor 
at være mest afgørende. 
 
Der har de seneste 30 år været en indsnævring af uligheden 
i arbejdsindkomsterne. Et bidrag til forklaring af dette er, at 
andelen af deltidsbeskæftigede er faldet, og et andet er, at 
andelen af offentlige ansatte er steget, og uligheden i ind-

Konjunktur-
afhængig, men lav 
indkomstulighed 

Fald i uligheden i 
arbejds-
indkomsterne 
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komsten er mindre blandt offentligt ansatte end blandt 
ansatte i den private sektor. 
 
 
II.4 Topindkomster 
 
I det forrige afsnit blev udviklingen i fordelingen af alle 
indkomster belyst. I dette afsnit ses nærmere på indkom-
sterne i toppen af indkomstfordelingen med særligt fokus på 
de 10 pct. højeste indkomster. Der er især to årsager til, at 
udviklingen i de højeste indkomster har en særlig interesse.  
 
For det første er indkomsterne i toppen af fordelingen steget 
væsentligt mere end indkomsterne i den øvrige del af ind-
komstfordelingen siden 1980’erne i mange af de lande, vi 
normalt sammenligner os med. Dette fænomen er særligt 
udbredt i de engelsktalende lande, men har også fundet sted 
i en række kontinentaleuropæiske og nordiske lande, jf. 
figur II.14. Mest markant er udviklingen i USA, hvor knap 
95 pct. af den samlede realøkonomiske vækst over de 
seneste tre årtier er tilfaldet personer i den øverste ind-
komstdecil. I den modsatte ende ligger Danmark, hvor ¼ af 
den samlede realindkomstvækst er tilfaldet personer med de 
10 pct. højeste indkomster.8 
 
For det andet har den relative indkomstudvikling inden for 
gruppen af topindkomster en afgørende betydning for, 
hvordan de højeste indkomster beskattes mest hensigts-
mæssigt ud fra en provenumæssig betragtning. Det skyldes, 
at effekten af en marginalskatteændring i et givet indkomst-
interval afhænger af graden, hvormed indkomsterne blandt 
de berørte skatteydere er koncentreret omkring den nedre 
grænse i intervallet. Desto stærkere koncentrationen er, 
desto mindre er skattebasen, og desto gunstigere er effek-
terne af at sænke marginalskatten. Jo mere spredt i interval-
 
8) Det bør understreges, at vækstsammenligninger på tværs af lande 

er følsomme over for den deflator og den indkomstdefinition, der 
anvendes for hvert land, samt den periode, der ligger til grund for 
sammenligningen. Derfor skal nærværende sammenligning også 
først og fremmest ses som en indikation af, hvordan realind-
komstvæksten i forskellige dele af indkomstfordelingen har ud-
viklet sig på tværs af lande.  

Fokus på de højeste 
indkomster  

Markant højere 
indkomstfremgang 
i toppen af 
fordelingen i mange 
lande siden 1980 

Også vigtig for 
beskatning af de 
højeste indkomster 
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let indkomsterne omvendt ligger, jo større er skattebasen, og 
jo mere relevant kan en højere marginalskat være. 
 
 
Figur II.14 Andelen af den samlede realindkomstvækst, 

der er tilfaldet den øverste indkomstdecil 
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Anm.: Beregningerne af realindkomstvæksten er i alle lande baseret på 

et indkomstmål, der som udgangspunkt omfatter lønindkomst, 
virksomhedsindkomst, kapitalindkomst (eksklusive kapitalgevin-
ster) og boligindkomst, før personskatter og evt. indkomstover-
førsler. I praksis vil der dog formentligt være mindre forskelle i 
indkomstdefinitionen på tværs af lande. For Danmark anvendes 
indkomstmålet privat indkomst, som omfatter lønindkomst, 
overskud af egen virksomhed, kapitalindkomst og den økonomi-
ske lejeværdi af egen bolig, før personskatter og evt. indkomst-
overførsler. Beregningerne er foretaget for følgende periode i 
hvert land: USA 1980-2008, PRT 1980-2005, NZL 1980-2002, 
GBR 1990-2007, FRA 1980-2007, ITA 1980-2004, AUS 1980-
2007, IRE 1980-2000, SWE 1980-2009, NOR 1980-2008, ESP 
1981-2005 og DNK 1980-2009. I alle lande er indkomsterne 
deflateret med et landespecifikt forbrugerprisindeks. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Facundo, Atkinson, Piketty og 
Saez, The World Top Incomes Database, http://g-
mond.parisshoolofeconomics.eu/topincomes, 27/09/2011. 

 
 
Afsnittet består af to dele. I første del undersøges, hvordan 
indkomsterne i den øverste indkomstdecil har udviklet sig i 
Danmark gennem de seneste tre årtier, og der foretages en 
sammenligning med udviklingen i andre lande. I anden del 
analyseres, hvordan de højeste arbejdsindkomster i Dan-
mark beskattes mest hensigtsmæssigt. 

 
Afsnittets indhold 
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Udviklingen i topindkomster  
 
Som et supplement til de traditionelle ulighedsmål, der blev 
analyseret i forrige afsnit, anvendes i nærværende afsnit 
topindkomstandele til at belyse udviklingen i indkomstulig-
heden i de seneste tre årtier. Konkret undersøges, hvor stor 
en andel af den samlede indkomst i samfundet, som oppe-
bæres af personer i den øverste indkomstdecil. En nærmere 
beskrivelse af forudsætningerne bag beregningerne af 
topindkomstandelene er præsenteret i boks II.5. 
 
I Danmark har topindkomstandelene ligget på et særdeles 
stabilt niveau i de seneste tre årtier. Personer med indkom-
ster i den øverste indkomstdecil (P90-100) har opnået ca. 27 
pct. af al indkomst i hele perioden, jf. figur II.15. Personer-
ne i den øverste indkomstdecil består af alt fra den øverste 
middelklasse til de mest velstillede i Danmark, og der er 
betydelig variation i indkomsten inden for denne gruppe, jf. 
boks II.5. For at undersøge om udviklingen i indkomst-
andelen varierer inden for den øverste decil, opdeles den 
øverste indkomstdecil i tre undergrupper: P99-100-fraktilen, 
P95-99-fraktilerne og P90-95-fraktilerne. Når man betragter 
disse undergrupper, viser det sig imidlertid, at indkomst-
andelen inden for hver af undergruppe også har ligget på et 
ganske stabilt niveau siden 1980. Personer i P99-100-
fraktilen har opnået ca. 6 pct. af den samlede indkomst, dog 
med svagt stigende tendens, personer i P95-99-fraktilerne 
ca. 11 pct. og personer i P90-95-fraktilerne ca. 10 pct., dog 
med en svagt faldende tendens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topindkomstandele 
som alternativt 
ulighedsmål 

Topindkomstandele 
meget stabile siden 
1980 
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Boks II.5 Beregning af topindkomstandele 

Beregningerne af indkomstandelene i den øverste indkomstdecil bygger på regi-
sterdata for årene 1980-2009 og er foretaget for personer i alderen 18 til 64 år. 
Oplysningerne vedrører indkomster og demografiske forhold og stammer primært 
fra Indkomstskatteregistret i Danmarks Statistik. 
 
I beregningerne er indkomsten opgjort på personniveau og som indkomstmål 
anvendes primært privat indkomst. Privat indkomst er opgjort som summen af 
lønindkomst ekskl. pensionsbidrag, overskud af egen virksomhed, kapitalind-
komst og den økonomiske lejeværdi af egen bolig, før personskatter og evt. over-
førselsindkomster. Som et alternativt indkomstmål anvendes også arbejdsind-
komst, som alene omfatter lønindkomst ekskl. arbejdsgiverorganiserede pensions-
indbetalinger og overskud af egen virksomhed. 
 
Indkomstmålene omfatter ikke aktieindkomst. Det skyldes først og fremmest, at 
skatteomlægningen af aktieudbytter fra kapitalindkomst til først udbytteindkomst 
i 1991 og senere til aktieindkomst i 1993 indebærer, at det ikke er muligt at opgø-
re aktieindkomster på en ensartet måde over den betragtede periode. Fraværet af 
aktieindkomster i indkomstmålet tenderer formentligt mod at undervurdere både 
den absolutte størrelse af og udsvingene i topindkomstandelene, jf. afsnit II.3, 
som viste, at aktieindkomst har bidraget til at forklare ændringerne i uligheden 
målt ved Gini-koefficienten. 
 
Det anvendte indkomstmål er defineret på samme måde i hvert enkelt år, og opgø-
relsen er således søgt afgrænset fra indkomstændringer, som alene skyldes defini-
toriske ændringer af forskellige indkomstkomponenter. Samtidigt svarer ind-
komstmålet nogenlunde til de indkomstmål, der ligger til grund for analyser af 
topindkomster i andre lande. Dermed er det muligt direkte at sammenligne de 
danske topindkomstandele med topindkomstandele i andre lande. 
 
I beregningerne er der fokuseret på de 10 pct. højeste indkomster (P90-100), som 
yderligere opdeles i tre undergrupper: P90-95-fraktilerne, P95-99-fraktilerne og 
P99-100-fraktilen. For at få et overblik over beregningsgangen og en idé om stør-
relsen af indkomsten på tværs af grupperne, vises den nedre beløbsgrænse i inter-
vallet, gennemsnitsindkomsten, antallet af personer og indkomstandelen for hver 
gruppe i 2009, jf. tabel II.A. 

(fortsættes) 
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Boks II.5 Beregning af topindkomstandele, fortsat 

Tabel II.A Beløbsgrænse, gennemsnitsindkomst og indkomstandel i den øverste 
indkomstdecil i 2009  

 

Gruppe/ 
Fraktiler 

Den nedre 
beløbsgrænse 
(i 1.000 kr.) 

Gennemsnits-
indkomst 

(i 1.000 kr.) 

Antal  
personer 

Indkomst-
andel 

Alle  305 3.007.524  
P90-95 527 582 150.375 9,5 
P95-99 658 821 120.302 10,8 
P99-100 1.181 2.075 30.076 6,8 

 

Anm.: Indkomsten er defineret som privat indkomst og omfatter lønindkomst, overskud af egen 
virksomhed, kapitalindkomst og den økonomiske lejeværdi af egen bolig, før personskatter 
og evt. indkomstoverførsler. Populationen omfatter de 18-64-årige, som har en positiv 
privat indkomst. Beløb er fremskrevet til 2011-niveau ved hjælp af den gennemsnitlige 
lønvækst i økonomien og afrundet til nærmeste hele 1.000 kroner. 

Kilde:Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Tabellen viser, at der er en betydelig indkomstspredning inden for gruppen af 
personer med de 10 pct. højeste indkomster. Gennemsnitsindkomsten i P99-100-
fraktilen er mere end to gange højere end i P95-99-fraktilerne og mere end tre 
gange højere end i P90-95-fraktilerne.  
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Figur II.15 Udviklingen i indkomstandelen i den øverste 
indkomstdecil, privat indkomst 
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Anm.: Indkomstandelen angiver andelen af den samlede indkomst, som 
oppebæres af den pågældende gruppe. Indkomsten er defineret 
som privat indkomst og omfatter lønindkomst, overskud af egen 
virksomhed, kapitalindkomst og den økonomiske lejeværdi af 
egen bolig, før personskatter og evt. indkomstoverførsler. Popula-
tionen omfatter de 18-64-årige, som har en positiv privat ind-
komst. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Det er også relevant at se på udviklingen i topindkomst-
andele, der alene er beregnet på baggrund af arbejds-
indkomster. I forhold til privat indkomst, der også omfatter 
kapitalindkomst og lejeværdi af egen bolig, er arbejds-
indkomster et mere præcist mål for den indtjening, der 
opnås gennem arbejdskraftens produktive indsats og samti-
digt mindre følsom over for bl.a. ændringer i boligpriserne. 
Topindkomstandelene baseret på arbejdsindkomst har da 
også ligget på et endnu mere stabilt, om end et lidt lavere, 
niveau end topindkomstandelene for privat indkomst, jf. 
figur II.16. 
 
 

Også når man 
kun ser på 
arbejdsindkomst 
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Figur II.16 Udviklingen i indkomstandelen i den øverste 
indkomstdecil, arbejdsindkomst 
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Anm.: Indkomstandelen angiver andelen af den samlede indkomst, som 

oppebæres af den pågældende gruppe. Indkomsten er defineret 
som arbejdsindkomst og omfatter lønindkomst og overskud af 
egen virksomhed, før personskatter og evt. indkomstoverførsler. 
Populationen omfatter de 18-64-årige, som har en positiv arbejds-
indkomstindkomst. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Samlet set peger udviklingen i topindkomstandelene i 
Danmark således på, at personerne med indkomster i den 
øverste indkomstdecil ikke har opnået en højere realind-
komstfremgang end den øvrige befolkning de seneste tre 
årtier, hvad enten man kigger på privat indkomst eller 
arbejdsindkomst. 
  
Selvom topindkomstandelene har ligget på et særdeles 
stabilt niveau i perioden 1980-2009, er der sket ændringer i 
sammensætningen af de højeste indkomster. I tabel II.2 er 
den samlede indkomst dekomponeret i bidrag fra løn-
indkomst, overskud af egen virksomhed, kapitalindkomst og 
lejeværdi af egen bolig. Set over hele perioden har der været 
en tendens til, at (negativ) kapitalindkomst udgør en falden-
de andel af den samlede indkomst i alle tre undergrupper i 
den øverste indkomstdecil. Dette gælder også for befolknin-
gen som helhed og har formentlig sammenhæng med det 
gradvist faldende renteniveau og ændringerne i værdien af 
rentefradraget i perioden. I P99-100-fraktilen har der end-

Ingen tegn på 
højere realvækst i 
topindkomster i 
Danmark  

Indkomst-
sammensætningen 
har dog ændret sig 
i toppen af 
fordelingen  
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videre været en bevægelse i retning af, at lejeværdien af 
egen bolig udgør en markant større andel af den samlede 
indkomst, når 2009 sammenlignes med 1996. Dette kom-
plementerer analysen i afsnit II.3, som peger på, at det især 
er personer med de højeste indkomster, der har haft gevinst 
af udviklingen i huspriserne og den nominelle fastlåsning af 
ejendomsværdiskatten. Bevægelserne i kapitalindkomst og 
lejeværdi for P99-100 modsvares af et fald i lønindkomstens 
andel af den samlede indkomst. Der er ligeledes et fald i 
lønindkomstens relative andel for de øvrige indkomst-
grupper, men faldet er markant større for de højeste ind-
komster end for resten af befolkningen.  
 
 

Tabel II.2 Indkomstsammensætningen i den øverste indkomstdecil  
 

  Alle P90-100 P90-95 P95-99 P99-100 
  ---------------- Pct. af indkomst --------------- 
 Lønindkomst 93,0 78,6 87,6 80,7 55,6 

Overskud af egen virksomhed 12,2 20,1 10,9 17,4 44,5 1983 
Kapitalindkomst -12,8 -10,4 -12,1 -11,3 -5,1 

 Lejeværdi af egen bolig 7,6 11,7 13,6 13,1 5,0 
       
 Lønindkomst 86,4 66,1 83,3 67,5 35,2 

Overskud af egen virksomhed 10,3 26,9 11,6 25,7 54,7 1996 
Kapitalindkomst -5,7 -2,0 -5,0 -2,5 4,1 

 Lejeværdi af egen bolig 9,0 8,9 10,1 9,3 6,1 
       
 Lønindkomst 90,7 72,2 90,1 78,4 37,3 

Overskud af egen virksomhed 7,6 19,0 6,6 14,8 43,0 2009 
Kapitalindkomst -8,2 -4,7 -6,8 -5,4 -0,5 

 Lejeværdi af egen bolig 9,9 13,5 10,1 12,3 20,2 
 

Anm.: Indkomsten er defineret som privat indkomst og omfatter lønindkomst, overskud af egen
virksomhed, kapitalindkomst og den økonomiske lejeværdi af egen bolig, før personskatter og 
evt. indkomstoverførsler. Populationen omfatter de 18-64-årige, som har en positiv privat 
indkomst. På grund af afrunding summer procenttallene ikke nødvendigvis til 100 pct.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Der er også forskelle i indkomstsammensætningen mellem 
personer med indkomster i den øverste decil og den øvrige 
befolkning. Den væsentligste er, at overskud af egen virk-
somhed udgør en større andel og lønindkomst en mindre 
andel af den samlede indkomst blandt personer med ind-
komster i toppen af fordelingen end blandt den øvrige 
befolkning. Denne forskel er til stede i hele perioden. 
 
Et væsentligt spørgsmål i relation til udviklingen i de høje-
ste indkomster er, hvor stort omfanget af bevægelser ind og 
ud af topindkomstgrupperne er. Figur II.17 viser hyppig-
heden, hvormed personer har forladt en given topindkomst-
gruppe i løbet af tre år. I det meste af perioden er der mel-
lem 30 og 40 pct. af personerne i gruppen af de 10 pct. 
højeste indkomster, der forlader gruppen i løbet af tre år, 
mens der er mellem 40 og 50 pct. af personerne i gruppen af 
de 1 pct. højeste indkomster, der forlader gruppen i løbet af 
tre år. Til sammenligning forlader omkring 30-35 pct. 
gruppen med de 1 pct. højeste indkomster i løbet af tre år i 
USA, jf. Kopczuk mfl. (2010). Der er således en ikke ube-
tydelig bevægelse ud af topindkomstgrupperne i Danmark. 
Tages dette mål som udtryk for mobiliteten i topind-
komsterne, er udviklingstendensen i de seneste tre årtier 
stort set ens i de tre undergrupper af den øverste indkomst-
decil. I alle tre undergrupper har der gennem 1980’erne 
været en klar tendens til, at en gradvist faldende andel af 
personer har forladt grupperne. Herefter har hyppigheden, 
hvormed personer har forladt en given topindkomstgruppe, 
ligget på et nogenlunde stabilt niveau frem til 2004, hvoref-
ter den gradvist er steget, dog til et niveau der er lavere end 
i 1980.9 Udviklingen i mobiliteten i den øverste indkomst-
decil som helhed følger udviklingen i mobiliteten i de tre 
undergrupper ganske tæt. Faldet i mobiliteten i de tre under-
grupper skyldes således ikke blot færre skift mellem de tre 
undergrupper, men også færre bevægelser ind og ud af den 
øverste indkomstdecil.  
 
 

 
9) En tilsvarende udvikling i sandsynligheden for at forlade en given 

topindkomstgruppe opnås, hvis man alternativt ser på mobiliteten 
efter et eller fem år.  

Mere indkomst fra 
egen virksomhed og 
mindre fra 
lønarbejde i toppen 
af fordelingen  

Høj mobilitet i 
toppen af 
fordelingen, men 
faldende i 
1980’erne  
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Figur II.17 Sandsynlighed for at forlade den pågældende 
topindkomstgruppe i løbet af tre år 
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Anm.: Topindkomstgrupperne er defineret på baggrund af privat ind-
komst, som omfatter lønindkomst, overskud af egen virksomhed, 
kapitalindkomst og den økonomiske lejeværdi af egen bolig, før 
personskatter og evt. indkomstoverførsler. Populationen omfatter 
de 18-64-årige, som har en positiv privat indkomst i år t og t+3. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
I modsætning til Danmark, hvor topindkomstandelene har 
været stort set uændrede i de seneste tre årtier, er top-
indkomstandelene vokset betydeligt særligt i de engelsk-
talende lande, jf. figur II.18a og figur II.18b. I USA er top-
indkomstandelen for den øverste indkomstdecil steget fra 
ca. 33 pct. i 1980 til knap 46 pct. i 2008, og knap 75 pct. af 
denne stigning i indkomstmassen er alene tilfaldet de perso-
ner, som har de 1 pct. højeste indkomster. En tilsvarende 
udvikling har fundet sted i Storbritannien, dog fra et lavere 
udgangsniveau. Men også i flere kontinentaleuropæiske og 
nordiske lande har der været tendens til, at indkomstmassen 
er blevet mere koncentreret i toppen af fordelingen. I ek-
sempelvis Sverige er indkomstandelen blandt personer med 
de 10 pct. højeste indkomster vokset med godt 5 pct.point. i 
de seneste tre årtier, dog fra et niveau, der lå væsentligt 
lavere end i de fleste andre lande. Den stabile udvikling i 
topindkomstandelene kombineret med et lavt udgangs-
niveau har derfor betydet, at forskellen mellem top-
indkomstandelene i Danmark og de fleste andre lande er 

Stigende 
topindkomstandele 
i mange vestlige 
lande 
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Figur II.18a Indkomstandelen i den 
øverste indkomstdecil 

 Figur II.18b Indkomstandelen i P99-
100-fraktilen 
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Anm.: Indkomstandelen angiver andelen af den samlede indkomst, som oppebæres af den pågældende
gruppe. Beregningerne af topindkomstandelene er i alle lande baseret på et indkomstmål, der 
omfatter lønindkomst, virksomhedsindkomst, kapitalindkomst (eksklusive kapitalgevinster) og 
boligindkomst. I Danmark anvendes privat indkomst, som omfatter lønindkomst, overskud af 
egen virksomhed, kapitalindkomst og den økonomiske lejeværdi af egen bolig, før personskat-
ter og evt. indkomstoverførsler. I praksis vil der dog formentligt være mindre forskelle i
indkomstdefinitionen på tværs af lande. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og Facundo, Atkinson, Piketty og Saez, The 
World Top Incomes Database, http://g-mond.parisshoolofeconomics.eu/topincomes, 
27/09/2011. 

 

 
 
udvidet markant. Andelen af indkomst i Danmark, som 
tilfalder topindkomsterne, er i dag således væsentligt lavere 
end i mange andre lande. 
 
Beskatning af de højeste arbejdsindkomster 
 
Den markante stigning i topindkomsterne især i de engelsk-
talende lande har medført, at skattekapaciteten i toppen af 
indkomstfordelingen er steget voldsomt i disse lande. I 
kølvandet på denne udvikling er der i mange lande opstået 
en debat om, hvorvidt skatten på de højeste indkomster i 
samfundet burde øges. Denne debat skal også ses i lyset af 
de store offentlige underskud, der er udsigt til i de kom-
mende år i mange vestlige lande. Flere lande har allerede 
gennemført skattestigninger på de allerhøjeste indkomster, 
og i eksempelvis Storbritannien hævede man i 2010 margi-
nalskatten fra 40 pct. til 50 pct. på indkomster over 150.000 
britiske pund (knap 1,3 mio. danske kroner).  
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Også i den danske samfundsdebat er det blevet fremført, at 
skatten på de højeste indkomster burde øges. Som det 
fremgik af forrige afsnit har topindkomstandelene i Dan-
mark dog været stort set uændrede siden 1980 samtidig 
med, at andelene som udgangspunkt lå på et lavere niveau 
end i mange andre lande. Derfor er skattekapaciteten i 
toppen af indkomstfordelingen i dag væsentligt mindre i 
Danmark end i mange andre lande. 
 
I dette delafsnit undersøges beskatningen af de højeste 
arbejdsindkomster i Danmark, særligt med henblik på at 
vurdere om det ud fra et provenuhensyn er hensigtsmæssigt 
at ændre på beskatningen af arbejdsindkomsterne i toppen 
af indkomstfordelingen. Konkret undersøges, hvordan den 
nuværende skattesats på arbejdsindkomster i den øverste 
indkomstdecil ligger i forhold til det niveau, der maksimerer 
skatteprovenuet for disse indkomster. Endeligt vurderes 
provenueffekten af at indføre en ekstra skat på de højeste 
arbejdsindkomster. 
 
Ved vurderingen af, om den nuværende skattesats på de 
højeste arbejdsindkomster ud fra et provenuhensyn ligger på 
et hensigtsmæssigt niveau, er det afgørende at fokusere på 
den effektive marginalskat, dvs. den skat man betaler af den 
sidst tjente krone, når der også tages højde for indirekte 
skatter, der påvirker den reale forbrugsværdi af den sidste 
tjente krone. Det skyldes, at den ekstra indkomst efter den 
effektive marginalskat er det relevante mål for den enkeltes 
økonomiske tilskyndelse til at arbejde m.v. og dermed er 
den afgørende parameter ved vurderingen af de provenu- og 
effektivitetsmæssige effekter af skat på (de højeste) arbejds-
indkomster. I Danmark ligger den effektive marginalskat på 
arbejdsindkomster i toppen af indkomstfordelingen i nær-
heden af 66 pct. i 2011. En nærmere beskrivelse af den 
effektive marginalskat på de højeste arbejdsindkomster er 
gengivet i boks II.6. 
 

Også debat i 
Danmark, men 
mindre 
skattekapacitet i 
toppen af 
fordelingen 
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Boks II.6 Den effektive marginalskat på de højeste arbejdsindkomster 

Ved vurderingen af de provenu- og effektivitetsmæssige effekter af skat på de 
højeste arbejdsindkomster er det afgørende at fokusere på den effektive marginal-
skat, da denne opfanger alle de elementer, der er relevante for den enkeltes incita-
menter til at udbyde arbejdskraft mv. 
 
Den effektive marginalskat består af den direkte marginalskat og den indirekte 
marginalskat. De direkte skatter inkluderer alle indkomstskatter på kommunalt og 
statsligt niveau. De indirekte skatter inkluderer forbrugsafgifter (vareskatter, 
moms og andre afgifter), som påvirker den reale forbrugsværdi af arbejds-
indkomsten. Som udgangspunkt skal der også tages højde for eventuelle tab af 
indkomstoverførsel i forbindelse med en forøgelse af arbejdsindkomsten, sam-
spilseffekter mellem ægtefæller i både tildelingen af overførsler og skattebetalin-
gen, og at den del af arbejdsindkomsten, der optræder som pension, beskattes på 
et senere tidspunkt. Målt på værdien af det man kan købe for sin løn, er der ikke 
forskel på en indirekte og en direkte skat. 
 
Mens den direkte marginalskat blot kan beregnes som summen af alle indkomst-
skatter på kommunalt og statsligt niveau, er det vanskeligere at beregne den indi-
rekte marginalskat, da det bl.a. kræver detaljeret information om pensionsforhold, 
eventuel ægtefælle og ikke mindst forbrugssammensætning. I det følgende anta-
ges forenklende, at den indirekte marginalskat på de højeste arbejdsindkomster 
udgør 29,8 pct. Denne værdi svarer til den gennemsnitlige forbrugsafgift i hus-
stande med de højeste indkomster, jf. Danmarks Statistik (2011), og det antages 
således, at den indirekte marginalskat er den samme som den gennemsnitlige 
forbrugsafgift.  
  
Beregningen af den indirekte marginalskat tager således ikke højde for, at eventu-
elle forskelle i forbrugssammensætningen på tværs af indkomsterne i den øverste 
decil kan give anledning til mindre forskelle i niveauet for de indirekte skatter. 
Der tages heller ikke højde for, at en del af de afgifter, virksomheder bliver på-
lagt, overvæltes på forbrugerne i form af højere priser, hvilket er ækvivalent med 
en forbrugsafgift, der direkte er pålagt forbrugerne. Endeligt ses bort fra implika-
tionerne af indkomstoverførselssystemet og samspilseffekterne mellem ægtefæl-
ler, idet de næppe spiller en væsentlig rolle for personer med arbejdsindkomster i 
toppen af indkomstfordelingen.  
 
For en topskatteyder, der beskattes med den landsgennemsnitlige kommune- og 
kirkeskat, ligger den direkte marginalskat på 56,06 pct. i 2011. Med en indirekte 
skat på 29,8 pct. er den effektive marginalskat på arbejdsindkomster i den øverste 
indkomstdecil i 2011 dermed lig med 66,2 pct. (0,5606+0,2985)/(1+0,2985).  
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For at vurdere, hvordan de højeste arbejdsindkomster be-
skattes mest hensigtsmæssigt, tages udgangspunkt i bereg-
ninger af den såkaldte optimale skattesats. Den optimale 
skattesats angiver den skattesats, der maksimerer skatte-
provenuet, når der tages højde for, hvor store effektivitets-
omkostninger man politisk er parat til at betale for at opnå 
en given indkomstfordeling. I det tilfælde, hvor politikerne 
overhovedet ikke bekymrer sig om velfærden blandt perso-
nerne med de højeste arbejdsindkomster, men blot ønsker at 
opkræve så meget skatteprovenu som muligt fra denne 
gruppe, er den optimale skattesats også den skattesats, der 
maksimerer skatteprovenuet. For at beregne den optimale 
skattesats tages udgangspunkt i en given beløbsgrænse i 
indkomstfordelingen. Fra denne beløbsgrænse og opefter 
beregnes den optimale skattesats, givet at skattesatsen skal 
være ens i hele dette indkomstinterval. Konkret beregnes 
den optimale skattesats for henholdsvis 90-, 95- og 99- 
percentilgrænsen. 
 
Med udgangspunkt i en simpel teoretisk model kan man 
vise, at den optimale skattesats for de højeste arbejds-
indkomster afhænger af følgende tre faktorer: 
 

I. Indkomstkoncentrationen i intervallet over den nedre 
beløbsgrænse 

II. Elasticiteten af skattepligtig arbejdsindkomst 
III. De politiske præferencer for omfordeling 

 
Med kendskab til størrelsen af disse faktorer kan man 
således beregne optimale skattesatser for arbejdsindkomster 
i den øverste indkomstdecil. Nedenfor gennemgås hver af 
de tre faktorer nærmere, herunder hvordan de relaterer sig 
til den optimale skattesats. Gennemgangen bygger på en 
formel udledning af den optimale skattesats på de højeste 
arbejdsindkomster, jf. boks II.7.  
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Boks II.7 Den optimale marginalskat på de højeste arbejdsindkomster: teori 

I det følgende udledes en formel for den optimale skattesats for personer med de 
højeste arbejdsindkomster, som tager udgangspunkt i en simpel arbejdsudbuds-
model, jf. Saez (2001).  
 
Udgangspunktet er, at al indkomst bliver beskattet med satsen τ. Betragt en lille 
skattereform, der hæver τ med Δτ over indkomstniveauet z*. Lad variablen z be-
tegne den gennemsnitlige indkomst blandt alle personer med en indkomst over z*. 
Der befinder sig i alt N personer med indkomster over z*.  
 
Reformen giver anledning til tre effekter: en mekanisk provenueffekt, en adfærds-
mæssig provenueffekt og en mekanisk velfærdseffekt. Figur A illustrerer grafisk 
de to provenueffekter.  
 
Figur A   Mekanisk og adfærdsmæssig provenueffekt ved skattestigning 

 
Den mekaniske provenueffekt, som er provenuændringen som følge af den ænd-
rede skattesats ved den givne indkomst, er lig med:   

.0*][ >−⋅⋅Δ= zzNM τ  (1) 
Den adfærdsmæssige provenueffekt, som er provenuændringen som følge af ænd-
ret adfærd ved den givne skattesats, er lig med:  

0
1

<
−

⋅⋅⋅⋅Δ−=⋅Δ⋅=
τ

τττ NzeNzA , (2) 

(fortsættes) 
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Boks II.7 Den optimale marginalskat på de højeste arbejdsindkomster: teori, 
fortsat 

hvor e er elasticiteten af skattepligtig arbejdsindkomst, som angiver den procent-
vise stigning i indkomsten z i forbindelse med en stigning i 1-τ på 1 pct., dvs.: 

z
ze τ

τ
−⋅

−Δ
Δ= 1

)1(
. 

Den mekaniske velfærdseffekt, dvs. det samfundsmæssige velfærdstab ved at 
hæve skatten for personer med en indkomst over z*, er givet ved: 

0*][ <⋅−=⋅−⋅⋅Δ−= HH gMgzzNV τ , (3) 
hvor gH er den velfærdsvægt gruppe H tillægges, hvilket her er personer med en 
indkomst over z*. Mere præcist måler gH politikkernes vurdering af værdien af at 
give én ekstra krone til en gennemsnitlig person med en indkomst over z* i for-
hold til at give én ekstra krone til en gennemsnitlig person i hele befolkningen. 
Hvis der er egalitære politiske præferencer, vil velfærdsvægten være lavere for en 
gruppe med høj indkomst end for en gruppe med lav indkomst. Hvis der omvendt 
ikke er politiske præferencer for omfordeling, er velfærdsvægtene ens for alle 
indkomstniveauer (dvs. gH = 1).  
  
Det er optimalt at hæve skatten på personer med arbejdsindkomsten z, indtil den 
marginale samfundsmæssige gevinst herved er nul, dvs. M + A + V = 0. Den 
optimale skattesats for personer med de højeste arbejdsindkomster er dermed 
givet ved: 

)1/()1(* ατ ⋅+−−= egg HH , (4) 
hvor α = z/(z - z*). Parameteren α er et mål for graden, hvormed indkomsten 
blandt de berørte skatteydere er koncentreret omkring den nedre grænse z*. Desto 
større koncentration omkring den nedre grænse er, desto mindre er skattebasen for 
den pågældende skat, og desto mindre er den mekaniske provenugevinst forbun-
det med en skattestigning. En stor koncentration omkring den nedre grænse redu-
cerer til gengæld ikke de negative adfærdseffekter forbundet med en skattestig-
ning. Dermed trækker en høj α-værdi isoleret set i retning af en lavere skattesats. 
 
Hvis politikerne ikke tillægger det marginale forbrug blandt personer med en 
indkomst over z* nogen værdi overhovedet, men blot ønsker at opkræve så meget 
skatteprovenu som muligt af denne gruppe (dvs. gH = 0), er τ* lig med den prove-
numaksimerede skattesats, τ* = 1/(1+e.α). Hvis politikerne derimod lægger lige 
så meget vægt på personer med en indkomst over z* som på gennemsnittet i be-
folkningen (dvs. gH = 1), så er τ* = 0. I dette tilfælde er det mest hensigtsmæssigt 
at have en såkaldt lump-sum skat, dvs. en skat hvor alle personer betaler nøjagtig 
det samme uafhængigt af deres indkomst.  
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Den såkaldte “mekaniske” effekt af ændringer i marginal-
skatten i forskellige indkomstintervaller afhænger af graden, 
hvormed indkomsterne blandt de berørte skatteydere er 
koncentreret omkring den nedre grænse i intervallet. Jo 
stærkere koncentrationen er, jo mindre er skattebasen for 
den pågældende skat, og jo mindre er den mekaniske prove-
nueffekt ved en skatteændring. Den mekaniske provenuef-
fekt er den umiddelbare ændring i skatteprovenuet ved en 
skatteændring, dvs. når der ses bort fra ændringer i indkom-
sterne som følge af skatteændringen. Dermed vil en høj 
indkomstkoncentration isoleret set medføre en lavere opti-
mal skattesats. Et mål for koncentrationen kan findes ved at 
betragte gennemsnitsindkomsten for personer, der tjener 
mere end en given indkomstgrænse og måle denne i forhold 
til forskellen mellem gennemsnitsindkomsten og indkomst-
grænsen. Jo højere værdi dette mål har, jo større spredning 
er der i indkomsterne over den pågældende indkomstgræn-
se. I det følgende kaldes dette mål for α, jf. boks II.7. Figur 
II.19 viser udviklingen i indkomstkoncentrationsmålet α på 
tværs af de 100 percentiler i lønfordelingen. Det fremgår, at 
koncentrationsmålet starter i 1 og vokser støt indtil omkring 
percentil 75, hvor værdien af α er lig med 3,5. Herefter 
falder værdien gradvist, og i percentil 99 er α lig med 3,1. 
Som det senere kommer til at fremgå, trækker en høj værdi 
af α for de højeste indkomster – alt andet lige – i retning af, 
at en højere effektiv marginalskat over den pågældende 
indkomstgrænse vil betyde en lavere mekanisk effekt på 
skatteprovenuet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor I: 
Indkomst-
koncentrationen  
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Figur II.19 Udviklingen i α-parameter på tværs af 
lønfordelingen i 2009 
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Anm.: Parameteren α angiver indkomstkoncentrationen omkring den 

nedre grænse i et indkomstinterval. Beregningen af α-
parameteren af baseret på indkomstgrundlaget for arbejdsmar-
kedsbidraget. Populationen omfatter de 18-64-årige med en 
positiv indkomst. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Sammenlignet med niveauet i andre lande er α-værdien i 
toppen af fordelingen i Danmark ganske høj, jf. figur II.20. 
Det afspejler, at lønspredningen i toppen af fordelingen er 
mindre i Danmark end i mange andre lande. I eksempelvis 
USA, hvor α-værdien er lig med ca. 1,8 i den øverste ind-
komstdecil, er den gennemsnitlige indkomst i den øverste 
indkomstdecil således 125 pct. højere end decilgrænsen. 
Tilsvarende er den gennemsnitlige indkomst i den øverste 
decil i Danmark kun 50 pct. højere end decilgrænsen. En 
sammenpresset lønfordeling medfører, at de mekaniske 
provenueffekter af en skatteændring er relativt små, fordi 
skattebasen er lille. Ved en given adfærdseffekt er provenu-
gevinsten ved en skattestigning på de højeste indkomster 
dermed lavere i Danmark end i mange andre lande.  
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Figur II.20 α-parameter i den øverste indkomstdecil på 
tværs af lande, 2004 
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Anm.: Parameteren α angiver indkomstkoncentrationen omkring den 
nedre grænse i et indkomstinterval. Beregningerne af α-
parameteren er i alle lande baseret på et indkomstmål, der 
omfatter lønindkomst, virksomhedsindkomst, kapitalindkomst 
(eksklusive kapitalgevinster) og boligindkomst. I Danmark 
anvendes privat indkomst. I praksis vil der dog formentligt være 
mindre forskelle i indkomstdefinitionen på tværs af lande. Man 
bør være opmærksom på, at værdien af α i denne figur ikke 
direkte kan sammenlignes med α-værdien i figur II.19, da de to 
α-værdier er beregnet på baggrund af forskellige indkomstmål.  

Kilde: Egne bereginger på baggrund af registerdata og Facundo, Atkin-
son, Piketty og Saez, The World Top Incomes Database, http://g-
mond.parisshoolofeconomics.eu/topincomes, 27/09/2011. 

 
 
Effekten af ændringer i marginalskatten afhænger også af 
omfanget, hvormed personer ændrer adfærd som følge af 
skatteændringen. Ved vurderingen af de samlede adfærds-
mæssige effekter af en ændring i skatten på arbejdsindkomst 
fokuseres traditionelt på ændringer i arbejdsudbuddet, hvor 
effekten opdeles i en timeeffekt og en deltagelseseffekt. 
Timeeffekten angiver ændringen i arbejdstiden for beskæf-
tigede personer, mens deltagelseseffekten angiver ændringer 
i antal beskæftigede personer. Personerne kan dog ændre 
deres adfærd i en række dimensioner, som ikke nødvendig-
vis kommer til udtryk i deres arbejdstid. Højere skatter kan 
eksempelvis give anledning til mindre flid på arbejds-
pladsen, da den økonomiske tilskyndelse til at opnå en 

Faktor II: 
Elasticiteten af 
skattepligtig 
arbejdsindkomst  
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lønforhøjelse eller blive forfremmet er blevet mindre. 
Endvidere kan højere skatter påvirke incitamentet til at 
dygtiggøre sig via uddannelse på eller uden for arbejds-
pladsen samtidig med, at det kan påvirke de typer af job, 
man er villig til at acceptere. Samtidigt kan det også få 
personer (og arbejdspladser) til at ændre på aflønnings-
formen fra normal løn til aflønningsformer, der er lempeli-
gere beskattet (f.eks. kapitalindkomst, pensioner, frynse-
goder). Ændrede skatter kan også få nogle til at flytte til og 
fra Danmark. Endelig kan højere skatter også få personer til 
at være mere aggressive i deres fortolkning af skattereglerne 
eller føre til egentlig skatteunddragelse. Alle de nævnte 
adfærdsmæssige responser giver sig udslag i ændret skatte-
mæssigt angivet arbejdsindkomst, og den afgørende para-
meter for effekten af beskatning af arbejdsindkomst på den 
samfundsøkonomiske effektivitet er således elasticiteten af 
skattepligtig arbejdsindkomst. Desto højere denne elasticitet 
er, desto større er det adfærdsmæssige provenufald ved en 
skattestigning, og desto lavere er den optimale skattesats. 
 
Ved beregningerne af den optimale skattesats for de højeste 
arbejdsindkomster anvendes en elasticitet af skattepligtig 
arbejdsindkomst på 0,2 som det centrale skøn. Denne elasti-
citet er fremkommet ved en estimation på baggrund af 
danske registerdata, som er baseret på en særkørsel på den 
skattemodel, der ligger til grund for estimationerne i Kleven 
og Schultz (2011).10 Selvom en arbejdsindkomstelasticitet 
på 0,2 er højere end de timeelasticiteter, der tidligere har 
været anvendt af formandskabet, er den dog lavere end de 
langsigtselasticiteter, der ofte anvendes til at vurdere de 
samlede provenu- og effektivitetsmæssige effekter af be-
skatning, jf. Chetty (2011) og Diamond og Saez (2011). 
Bestemmelsen af størrelsesordenen af elasticiteten er for-
bundet med usikkerhed. For at illustrere denne usikkerhed 
er beregningerne af den optimale skattesats også foretaget 
for elasticiteter på hhv. 0,1 og 0,3. 
 

 
10) For en nærmere beskrivelse af estimationen henvises til bag-

grundsnotat og Kleven og Schultz (2011), som kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat.  

Elasticitet af 
skattepligtig 
arbejdsindkomst er 
fastsat på baggrund 
af estimation 
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Den optimale skattesats på de højeste arbejdsindkomster 
afhænger for det tredje af de politiske præferencer for 
omfordeling på tværs af indkomstfordelingen. Jo stærkere 
de politiske præferencer for omfordeling er, desto større 
effektivitetstab er man villig til at acceptere for at opnå 
større indkomstlighed, og desto højere er den optimale 
skattesats på de højeste arbejdsindkomster. Hvis politikerne 
overhovedet ikke bekymrer sig om velfærden blandt perso-
ner med de højeste arbejdsindkomster, men blot ønsker at 
opkræve så meget skatteprovenu som muligt fra den gruppe, 
er den optimale skattesats identisk med den skattesats, der 
maksimerer skatteprovenuet i det pågældende indkomst-
interval, jf. boks II.7.  
 
Det er særdeles vanskeligt at fastlægge et præcist niveau for 
de politiske præferencer for at omfordele indkomst på tværs 
af indkomstfordelingen. Derfor foretages beregningerne af 
den optimale skattesats for forskellige niveauer for de 
politiske præferencer for omfordeling.  
 
Når det centrale skøn for elasticiteten af skattepligtig ar-
bejdsindkomst er på 0,2, ligger den effektive skattesats, der 
giver det største provenu for de 10 pct. højeste arbejds-
indkomster, på ca. 60 pct., jf. tabel II.3. Det skal ses i for-
hold til, at den effektive skattesats i dag ligger i nærheden af 
66 pct. Det eksisterende skatte- og afgiftssystem indebærer 
således en effektiv marginalskat, som ligger over – men tæt 
på – den skattesats, der giver det højeste provenu til det 
offentlige, når det centrale estimat for elasticiteten lægges 
til grund. Dermed risikerer såvel skattelettelser som skatte-
stigninger på de højeste arbejdsindkomster at reducere 
skatteprovenuet. Da fastlæggelsen af størrelsesordenen på 
elasticiteten af skattepligtig arbejdsindkomst som nævnt er 
forbundet med usikkerhed, er beregningerne også foretaget 
for elasticiteter på henholdsvis 0,1 og 0,3. Disse bereg-
ninger giver anledning til en provenumaksimerede effektiv 
skattesats på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. Hvis politikerne 
samtidigt lægger en vis vægt på velfærden blandt de perso-
ner, der har de højeste arbejdsindkomster, vil den optimale 
skattesats være lavere end den skattesats, der giver det 
største skatteprovenu. 

Faktor III: 
Politiske 
præferencer for 
omfordeling 

Vanskeligt at 
vurdere politiske 
præferencer for 
lighed 

Optimal skattesats 
tæt på det niveau, 
der maksimerer 
skatteprovenu 
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Tabel II.3 Den optimale skattesats på arbejdsindkomster 
i den øverste decil, P90-100 

 

 e = 0,1 e = 0,2 e = 0,3 
gH = 0,0  74,6 59,5 49,5 
gH = 0,2 70,2 54,1 44,0 
gH = 0,4 63,8 46,9 37,0 
gH = 0,6 54,1 37,0 28,2 

 

Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af ligning (4) i boks II.7. 
Parameteren α er lig med 3,40, jf. figur II.19. Elasticiteten af 
arbejdsindkomst er angivet ved e, mens gH måler politikernes 
vurdering af værdien af at give én ekstra krone til en gennemsnit-
lig person i den øverste decil i forhold til at give én ekstra krone 
til en gennemsnitlig person i hele befolkningen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 

 
Den nuværende indretning af det danske personskattesystem 
indebærer, at den effektive marginalskat stort set ligger på 
det samme niveau for alle arbejdsindkomster i den øverste 
indkomstdecil. Med udgangspunkt i formlen for den opti-
male skattesats af de højeste arbejdsindkomster er det 
muligt at vurdere, om dette er hensigtsmæssigt, eller om 
skattesatsen i stedet bør være forskellig inden for gruppen af 
personer med en arbejdsindkomst i den øverste decil. Som 
det fremgik af figur II.19, er α-værdien faldende i den 
øverste indkomstdecil. Det betyder, at den mekaniske 
provenugevinst ved at øge skatten i toppen af indkomst-
fordelingen er stigende.11 Hertil kommer, at velfærds-
vægtene normalt er mindre, jo højere indkomsterne er. 
Begge disse forhold trækker isoleret set i retning af, at det 
muligvis kan være optimalt at indføre et ekstra progres-
sionstrin. Det er derfor undersøgt, hvad den provenu-
maksimerende skattesats er, hvis det nye progressionstrin 

 
11) I den absolutte top af indkomstfordelingen konvergerer den 

mekaniske provenueffekt dog mod nul, idet α-parameteren går 
mod uendelig. Ligeledes kan man vise, at den optimale skattesats 
på den højeste enkeltindkomst i økonomien er lig nul, jf. Sadka 
(1976) og Seade (1977). Dette fænomen er dog yderst lokalt og 
uden empirisk relevans ved beregningen af den optimale skatte-
sats.   

Bør skattesatsen 
være forskellig i 
toppen af 
fordelingen? 
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starter ved henholdsvis 90-, 95- og 99-percentilgrænsen. 
Resultatet er imidlertid, at den provenumaksimerende 
skattesats er stort set den samme, uanset hvilket af de tre 
indkomstniveauer der anvendes som grænsen for skatten, jf. 
tabel II.4. Samtidig findes, at den provenumaksimerende 
skattesats er lavere end den eksisterende effektive beskat-
ning.  
 
 
Tabel II.4 Den optimale skattesats på arbejdsindkomster 

i den øverste decil 
 

 P90-100 P95-100 P99-100 
gH = 0,0  59,5 60,2 61,8 
gH = 0,2 54,1 54,8 56,4 
gH = 0,4 46,9 47,6 49,3 
gH = 0,6 37,0 37,7 39,3 

 

Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af ligning (4) i boks II.7, 
hvor elasticiteten af skattepligtig arbejdsindkomst er på 0,2. 
Parameteren α er lig med 3,40 i P90-100, 3,31 i P95-100 og 3,09 
i P99-100, jf. figur II.19. Politikernes vurdering af værdien af at 
give én ekstra krone til en gennemsnitlig person i den pågældende 
topindkomstgruppe i forhold til at give én ekstra krone til en
gennemsnitlig person i hele befolkningen er angivet ved gH. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Som et eksempel beregnes provenueffekten af en skatte-
stigning på de højeste arbejdsindkomster. Konkret betragtes 
effekten af at indføre en yderligere skat på 6 pct. på arbejds-
indkomst over tre beløbsgrænser: 90-, 95- og 99-percentil-
grænsen. For at give et overblik over værdierne af de para-
metre, der udover α-parameteren og elasticiteten af skatte-
pligtig arbejdsindkomst indgår i beregningerne af provenu-
effekten, viser tabel II.5 beløbsgrænsen, gennemsnits-
indkomsten, antallet af personer og den effektive marginal-
skat før og efter skattestigningen for hver enkelt gruppe. Det 
ses bl.a., at skattestigningen indebærer en forøgelse af den 
effektive marginalskat på de højeste arbejdsindkomster på 
knap 5 pct.point.  
 
 

Provenueffekt af 
ekstra skat på de 
højeste indkomster 
analyseres 
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Tabel II.5 Stigning i marginalskat på 6 pct. på arbejdsindkomst  
 

Effektiv marginalskat     Gruppe/ 
fraktiler 

Nedre be-
løbsgrænse  
(i 1.000 kr.) 

Gennem-
snits-

indkomst 
(i 1.000 kr.) 

Antal  
personer Før  

reform 
Efter re-

form 

P90-100 479 679 277.187 66,2 70,8 
P95-100 582 838 138.594 66,2 70,8 
P99-100 933 1.380 27.719 66,2 70,8 

 

Anm.: Indkomsten er opgjort som indkomstgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget fratrukket arbejds-
markedsbidraget. Indkomsterne er baseret på 2009-oplysninger og fremskrevet til 2011-niveau 
ved hjælp af den gennemsnitlige lønvækst i økonomien. Beløb er afrundet til nærmeste hele 
1.000 kroner. Populationen omfatter de 18-64-årige i 2009 med en positiv indkomst. Beregnin-
gen af den effektive marginalskat efter skattestigningen tager udgangspunkt i, at den del af
indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen, beskattes med en ekstra skat på 6 pct. Den effektive 
marginalskat efter skattestigningen er beregnet som: ((0,5606+0,2985+0,06)/(1+0,2985))*100. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
En ekstra skat på 6 pct. på de højeste arbejdsindkomster 
fører til et provenutab, når beregningerne er baseret på det 
centrale skøn for elasticiteten af skattepligtig arbejds-
indkomst på 0,2, jf. tabel II.6. Indføres skatten på de 10 pct. 
højeste arbejdsindkomster, resulterer det i et tab på godt 800 
mio. kr. Dette provenutab reduceres i takt med, at den nedre 
beløbsgrænse for skatten forøges. Det skyldes først og 
fremmest, at færre skatteydere er berørt af skattestigningen. 
I modsat retning trækker dog, at indkomstkoncentrationen 
er mindre og den mekaniske provenueffekt dermed større, 
jo højere oppe i indkomstfordelingen skatten indføres. 
Anvendes alternativt elasticiteter på 0,3 og 0,1 giver skatte-
stigningen på de 10 pct. højeste arbejdsindkomster hen-
holdsvis et provenutab på knap 3 mia. kr. og en provenu-
gevinst på knap 1 mia. kr.  
 
 

 

Ekstra skat på 6 
pct. på de højeste 
arbejdsindkomster 
risikerer at give tab 
på 800 mio. kr.  



 

 245

II.4 Topindkomster

Tabel II.6 Provenueffekten af at indføre en ekstra skat på 6 pct. på arbejdsind-
komst over en given beløbsgrænse 

 

  e = 0,10 e = 0,20 e = 0,30 
Gruppe  -------------- Mia. kr. -------------- 
 Mekanisk provenueffekt 2,5 2,5 2,5 
P90-100 Adfærdsmæssig provenueffekt -1,7 -3,4 -5,1 
 Samlet provenueffekt 0,9 -0,8 -2,5 
     
 Mekanisk provenueffekt 1,6 1,6 1,6 
P95-100 Adfærdsmæssig provenueffekt -1,0 -2,1 -3,1 
 Samlet provenueffekt 0,6 - 0,5 -1,5 
     
 Mekanisk provenueffekt 0,6 0,6 0,6 
P99-100 Adfærdsmæssig provenueffekt -0,3 -0,7 -1,0 
 Samlet provenueffekt 0,2 -0,1 -0,5 

 

Anm.: Den mekaniske og den adfærdsmæssige provenueffekt er beregnet på baggrund af hhv. ligning 
(1) og (2) i boks II.7 samt tabel II.5. Den samlede provenueffekt er summen af den mekaniske 
og den adfærdsmæssige provenueffekt. Elasticiteten af skattepligtig arbejdsindkomst er angivet 
ved e. Beløb er fremskrevet til 2011-niveau ved hjælp af den gennemsnitlige lønvækst i 
økonomien og afrundet til nærmeste 100 million kroner. På grund af afrunding summerer den 
mekaniske og den adfærdsmæssige provenueffekt ikke altid til den samlede provenueffekt. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Samlet set peger analyserne i dette delafsnit på, at det er 
meget usikkert, om øget beskatning af de højeste arbejds-
indkomster giver anledning til et højere skatteprovenu. 
Dette bemærkelsesværdige resultat skyldes dels, at spred-
ningen imellem topindkomsterne indbyrdes er begrænset, 
og dels at den effektive marginalskat på de højeste arbejds-
indkomster allerede er høj. Derfor vil den mekaniske prov-
nugevinst ved en skattestigning være ganske begrænset. 
Den adfærdsreaktion, der fører til et fald i indkomstmassen 
blandt de, der berøres af skattestigningen, vil derimod blive 
forholdsvis stor ved en given elasticitet. Der er derfor en 
betydelig risiko for, at den mekaniske provenugevinst ved 
en skattestigning vil blive opvejet af et adfærdsmæssigt 
provenutab, og der er således ringe udsigt til samlet prove-
nugevinst ved en skattestigning.    
 

Usikkert om 
yderligere 
beskatning af de 
højeste indkomster 
er indtægtsgivende 
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II.5 Indkomstmobilitet 
 
Indkomstulighed i et enkelt år skal ses i sammenhæng med 
indkomstmobilitet, dvs. muligheden for at skifte position i 
indkomstfordelingen over tid. Det skyldes, at det er mindre 
problematisk for personer at have en lav indkomst på et 
givet tidspunkt, hvis situationen kun er midlertidig. Betrag-
ter man alene uligheden i årsindkomster, tenderer man 
derfor at overvurdere uligheden i forhold til, hvis den opgø-
res over en længere periode. Med velfungerende opspa-
rings- og kreditmarkeder kan man udglatte sin langsigtede 
indkomst over livsforløbet, og det vil i højere grad være den 
langsigtede indkomst frem for den årlige indkomst, der er 
relevant for forbrugsmulighederne.  
 
Indkomstmobiliteten angiver, hvor meget uligheden mind-
skes, hvis man betragter denne over en længere periode i 
forhold til over en kortere periode. For en given ulighed i 
indkomster i et enkelt år vil en høj mobilitet indebære, at det 
i ringe grad er de samme personer, der vedbliver at have de 
laveste eller højeste indkomster, hvis tidshorisonten udvi-
des. I den forstand er indkomstmobilitet godt set ud fra et 
lighedsprincip. Omvendt kan man argumentere, at en lav 
ulighed i langsigtet indkomst kan opnås på to måder. Enten 
via lav ulighed i indkomster på kort sigt, f.eks. i det enkelte 
år, eller via høj indkomstmobilitet. Det kan være forbundet 
med usikkerhed at forudsige sin fremtidige indkomst, og det 
kan være vanskeligt at udglatte sin indkomst gennem kredit-
markederne. Derfor vil man fra et individuelt synspunkt alt 
andet lige foretrække, at en given ulighed i langsigtet ind-
komst fremkommer ved, at uligheden i den kortsigtede 
indkomst er lille, mens mobiliteten er lav, frem for at ulig-
heden i kortsigtet indkomst er høj, og at indkomst-
mobiliteten er høj.  
 
Et mål for indkomstmobilitet er det såkaldte Shorrocks-
indeks, jf. boks II.8. Indekset måler, hvor mange procent 
uligheden (opgjort ved Gini-koefficienten) falder, når man 
går fra at opgøre uligheden over en kortere til en længere 
periode. Da Shorrocksindekset alene afhænger af forskellen 
mellem personernes position og ikke deres absolutte ind-
komst i den kortsigtede og langsigtede indkomstfordeling, 

Indkomstmobilitet 
mindsker ulighed i 
livsindkomster 

Både fordele og 
ulemper ved  
indkomstmobilitet 
 

Mobilitetsindeks 
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er indekset et mål for den relative mobilitet. Indekset opfan-
ger, i hvilken udstrækning uligheden i de langsigtede ind-
komster er lavere end uligheden i de kortsigtede indkom-
ster, fordi personer flytter sig i indkomstfordelingen fra år 
til år. 
 
I det følgende analyseres udviklingen i mobiliteten i løn-
indkomsten. Først beregnes den overordnede lønindkomst-
mobilitet. Dernæst opdeles befolkningen i indkomstgrupper, 
og mobiliteten analyseres for hver af disse indkomst-
grupper. Datagrundlaget for analyserne er beskrevet nærme-
re i boks II.9. For at skelne mellem den mobilitet, der fore-
går på kort sigt, og den mobilitet, der foregår på mellemlang 
sigt, er analyserne foretaget for to periodelængder på hhv. 
tre år og syv år. 
 
 

Mobilitet i 
lønindkomsten 
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Boks II.8 Shorrocksindeks for indkomstmobilitet 

Tankegangen bag Shorrocksindekset er at måle, i hvor stort omfang indkomst-
mobilitet udjævner indkomstforskelle over tid, dvs. når man belyser ulighed på 
baggrund af indkomstdata over en lang periode i stedet for over en kortere periode 
som f.eks. et år. En kortsigtet indkomst for person i kunne eksempelvis være den 
årlige lønindkomst, zi, mens et langsigtet indkomstmål, Zi, kunne være et gennem-
snit eller en sum af personens lønindkomst over en årrække K. For et ulighedsmål 
som Gini-koefficienten G(z), vil det ifølge Shorrocks (1978) gælde, at: 
 

∑
=

⋅≤
K

k
kzG

K
ZG

1
),(1)(  (1) 

hvor zk er en vektor af befolkningens relative indkomster i periode k, og Z er en 
vektor af befolkningens relative gennemsnitsindkomster over K perioder. Altså vil 
uligheden målt på den langsigtede indkomst være mindre end eller lig gennem-
snittet af de K årlige ulighedsindeks. Det kan vises, at den langsigtede og kort-
sigtede ulighed kun vil være ens, hvis personernes rangering i indkomst-
fordelingen er konstant over alle K perioder. Fra (1) kan man således se, at når 
personer bevæger sig rundt i indkomstfordelingen, reducerer det uligheden målt 
over en længere tidsperiode. Dermed kan man indirekte definere mobilitet ud fra 
forskellen mellem uligheden i langsigtede indkomster og uligheden i kortsigtede 
indkomster:  
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hvor M angiver Shorrocks’ mobilitetsindeks. Jo større forskellen er mellem ulig-
heden målt på personernes gennemsnitsindkomst og uligheden målt på årlige 
indkomster, jo mere mobilitet må der være, og så antager M en højere værdi. In-
dekset er afgrænset til intervallet mellem 0 og 1. Komplet immobilitet (M=0 når 
G(z1)=…= G(zK)=G(Z)) er det tilfælde, hvor personernes rangering i indkomst-
fordelingen er ens i alle K år. Komplet mobilitet (M=1 når G(Z)=0 og G(zk)≠0 i et 
eller flere år k) er det tilfælde, hvor fordelingen af den gennemsnitlige indkomst er 
fuldstændig lige, hvilket betyder, at mobiliteten forårsager en komplet indkomst-
udligning over tid.  
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Boks II.9 Datagrundlag 

Analyserne er baseret på Danmarks Statistiks registerdata for den danske befolk-
ning i årene 1980-2009. Der anvendes oplysninger vedrørende personernes køn, 
alder og uddannelse.  Mobilitetsberegningerne betragter mobiliteten i lønind-
komsten. Personoplysningerne er derfor sammenkørt med data for den årlige 
lønindkomst fra Indkomstregistret.  
 
Ud over den skattepligtige løn inkluderer lønindkomsten frynsegoder, skattefri 
løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdien af aktieoptioner. Netto-
overskud af egen virksomhed indgår ikke i lønindkomsten.  
 
For at begrænse analyserne til personer, der har færdiggjort deres uddannelse og i 
et vist omfang er aktive på arbejdsmarkedet, afgrænses populationen i alle år til 
personer i alderen 30-59 år, som har positiv lønindkomst. I beregningerne af mo-
bilitet over tre år indgår i gennemsnit 1.499.933 personer. Grundet alders- og 
indkomstafgrænsningen falder det gennemsnitlige antal personer til 1.174.786 
personer, når man øger periodelængden for indkomstmobiliteten til syv år. 

 

 
 
Både den kortsigtede og mellemsigtede indkomstmobilitet 
er steget jævnt over den belyste årrække jf. figur II.21a. 
Indkomstmobiliteten måles som den relative forskel mellem 
kurven for den gennemsnitlige Gini-koefficient og den 
langsigtede Gini-koefficient for en given periodelængde.12 
En stigning i indkomstmobiliteten giver sig udslag i, at 
forskellen mellem de to kurver udvides. Da kurverne for 
den gennemsnitlige årlige Gini-koefficient og den langsig-
tede Gini-koefficient både for periodelængden på tre år og 
periodelængden på syv år er stort set parallele, fremgår det, 
at den stigende indkomstmobilitet kun har givet anledning 
til ganske beskedne fald i den mere langsigtede ulighed, jf. 
figur II.21b. Det beskedne gennemslag fra indkomst-
mobiliteten til ulighedsreduktionen ved at forøge periode-
længden skyldes, at indkomstmobiliteten er opgjort relativt 

 
12) Den gennemsnitlige Gini-koefficient for den treårige periode-

længde kan ikke sammenlignes med Gini-koefficienten for den 
syvårige periode. Det skyldes, at de bagvedliggende populationer 
er forskellige, idet beregningerne kun medtager personer, der op-
fylder aldersrestriktionen, og hvor lønindkomsten har været posi-
tiv i samtlige år i hhv. den treårige og syvårige periode, jf. boks 
II.9. 

Svagt stigende 
mobilitet 
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til den gennemsnitlige årlige Gini-koefficient. I 1989 lå den 
kortsigtede indkomstmobilitet på 3,4 pct. Med en gennem-
snitlig Gini-koefficient for den årlige lønindkomst på 29,3 
pct. fører det til en Gini-koefficient for treårsindkomster på 
28,3 pct., dvs. en forskel på 1 pct.point. I slutåret 2008 var 
indkomstmobiliteten på 4,7 pct., hvilket ud fra et tilsvarende 
regnestykke reducerede Gini-koefficienten for treårs-
indkomster med 1,2 pct.point i forhold til Gini-koefficienten 
for den årlige lønindkomst. Stigningen i den kortsigtede 
indkomstmobilitet mellem 1989 og 2008 har dermed ført til 
et moderat fald i uligheden i treårsindkomster på 0,2 
pct.point. Den mellemsigtede indkomstmobilitet, som måler 
indkomstmobilitet over en periodelængde på syv år, er 
steget fra 5,6 pct. i 1983 til 7,5 pct. i 2006. Reduktionen i 
Gini-koefficienten ved at måle ulighed over en syvårig 
periodelængde frem for over en etårig periodelængde er 
derved blevet forøget med blot 0,3 pct. point. mellem 1983 
og 2006. Den svage stigning i mobilitetsindeksene betyder, 
at forskellen mellem at opgøre uligheden på baggrund af 
enkeltårsindkomster eller længeresigtede indkomster har 
ligget relativt konstant over den belyste årrække. Godt 1 
pct.point af uligheden observeret i et enkelt år forsvinder, 
når uligheden beregnes på treårsindkomster. Forlænger man 
periodelængden yderligere til syv år, resulterer det i et fald i 
uligheden på godt 1,6 pct.point i forhold til udgangspunktet, 
jf. figur II.21b. 
 
Den stabile udvikling i indkomstmobiliteten har været 
afbrudt af en periode i 1992-1997 med et udsving i den 
kortsigtede mobilitet. Mellem 1992 og 1993 stiger den 
kortsigtede mobilitet relativt hurtigere end i tidligere år. Da 
mobiliteten beregnet for 1993 inkluderer indkomst-
ændringer mellem 1993 og 1994, er denne stigning sam-
menfaldende med indførelsen af sabbatorloven, uddannel-
sesorloven og børnepasningsorloven i 1994 og den efterføl-
gende forlængelse af barselsorloven. Når en person går på 
orlov og vender tilbage fra orlov, er det forbundet med 
ændringer i lønindkomsten, da personen i den mellem-
liggende orlovsperiode har et fravær af lønindkomst. Det 
opfanges derfor som stigende mobilitet, når flere personer 
benytter sig af en orlovsordning. 
 

Orlovsordninger 
kan have påvirket 
mobiliteten 
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Det anvendte mobilitetsbegreb måler, i hvor stort omfang 
indkomstmobilitet udjævner indkomstforskelle over tid, ved 
at personer flytter sig i indkomstfordelingen. Andre relative 
mobilitetsbegreber opfatter indkomstmobilitet som ind-
komstfremgang eller -tilbagegang i forhold til gennemsnits-
indkomsten. Dermed behøver en person ikke skifte plads i 
indkomstfordelingen for at opleve indkomstmobilitet, hvis 
lønfordelingen eksempelvis bliver mere sammenpresset 
over tid. Med mobilitetsmål, der inddrager dette aspekt, fås 
kvalitativt den samme udvikling i mobiliteten som i figur 
II.21a. Indkomstmobilitet kan derudover måles absolut frem 
for relativt, men også i dette tilfælde fås en udvikling som i 
figur II.21a. 
 
 

Figur II.21a Mobilitet i lønindkomsten 
på kort og mellemlang 
sigt for 30-59-årige 

 Figur II.21b Ulighed i lønindkomsten 
på kort og mellemlang 
sigt for 30-59-årige 
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Anm.: Shorrocksindekset er beregnet ud fra ligning (2) i boks II.8 og centreret om år t. For K=3 er 
indekset i år t eksempelvis beregnet ud fra forholdet mellem de årlige Gini-koefficienter for 
periode (t-1, t, t+1) og Gini-koefficienten for den gennemsnitlige relative årsindkomst over de 
samme 3 år. Indekset er for K=3 beregnet for personer, der er over 29 år i periode t-1 og under 
60 år i periode t+1. Der er kun medtaget personer med en positiv lønindkomst i alle K perioder. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Andre 
mobilitetsbegreber 
giver samme 
udvikling 



 

 252 

Indkomstfordeling. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Indkomstmobiliteten blandt mænd og kvinder og for for-
skellige uddannelseslængder har i store træk udviklet sig 
som den overordnede indkomstmobilitet for hele popula-
tionen, beskrevet i figur II.21a, bortset fra at kvindernes 
indkomstmobilitet tilsyneladende reagerede kraftigere på 
indførelsen af orlovsordningerne end mændenes. Der er 
derudover niveaumæssige forskelle mellem de demo-
grafiske grupper. Således er kvinder mere indkomstmobile 
end mænd, og personer med kortere uddannelser er mere 
indkomstmobile end personer med længerevarende uddan-
nelser. Disse niveaumæssige forskelle er dog ganske små. 
 
Ligesom befolkningen kan stratificeres efter køn og uddan-
nelse, kan man opdele befolkningen i indkomstgrupper. Ved 
at betragte indkomstmobiliteten for hver af disse indkomst-
grupper, får man et indblik i, hvorvidt den observerede 
udvikling i indkomstmobiliteten har været drevet af separate 
indkomstgrupper, eller om det er hele indkomstfordelingen, 
der er blevet mere indkomstmobil. I det ovenstående blev 
indkomstmobiliteten beregnet ved Shorrocksindekset, da 
dette indeks er det mest relevante mobilitetsmål, når man 
skal vurdere, hvad indkomstmobilitet betyder for indkomst-
uligheden. Indekset kan dog ikke bruges til at beskrive 
mobilitet for de forskellige dele af indkomstfordelingen. 
Når indekset beregnes for en undergruppe i populationen, 
kræver det, at gruppen ikke ændrer personsammensætning i 
løbet af den tidshorisont, man betragter. Opdeles popula-
tionen efter indkomstgrupper, vil mobilitet netop betyde, at 
personer forlader deres oprindelige indkomstgruppe, eller at 
nye personer kommer til. Dermed ændres personsammen-
sætningen i gruppen, og Shorrocksindekset kan ikke bereg-
nes. I stedet kan man analysere indkomstmobiliteten for 
indkomstgrupper ud fra mobilitetsmatricer. En mobilitets-
matrix viser sammenhængen mellem en persons placering i 
indkomstfordelingen i et startår og et slutår. Hver celle 
afspejler hyppigheden, hvormed personer har bevæget sig 
fra en position i startåret til en anden position i slutåret.13 
Fuldkommen mobilitet ses i det tilfælde, hvor man har lige 

 
13) Eksempelvis afspejler tallet 6 i 3. række og 1. søjle i tabel II.7, at 

sandsynligheden for at havne i første indkomstkvintil, betinget på 
at man startede i 3. indkomstkvintil, er 6 pct. 

Køns- og 
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stor sandsynlighed for at ende i enhver indkomstgruppe, 
uanset hvilken indkomstgruppe man starter i. Når befolk-
ningen opdeles i indkomstkvintiler, vil fuldkommen ind-
komstmobilitet derfor svare til, at alle celler i mobilitetsma-
tricen antager værdien 20 pct. Ved fuldkommen immobilitet 
vil alle personer forblive i det samme indkomstkvintil, som 
de startede i, og diagonalelementerne i matricen vil antage 
værdien 100 pct., mens cellerne uden for diagonalen vil 
være på 0 pct.  
 
Mobiliteten er lavest for personer i 5. og dernæst 1. ind-
komstkvintil. Blandt gruppen af personer, der i 2007 lå i det 
højeste eller laveste indkomstkvintil, befandt hhv. 77 pct. og 
64 pct. sig stadig i det samme indkomstkvintil to år senere, 
jf. tabel II.9. En del af forklaringen på den lave mobilitet i 
yderkvintilerne er, at personer i disse to kvintiler definito-
risk kun kan bevæge sig i én retning, mens personer i de 
øvrige midterkvintiler både kan opleve opadgående og 
nedadgående mobilitet. 
 
Udviklingen i mobilitetsmatricerne viser, at sandsynlig-
heden for at forlade sin indkomstkvintil er steget over hele 
indkomstfordelingen, jf. tabel II.7-II.9. Mellem 1980 og 
1982 forlod samlet set ca. 33. pct. af personerne deres 
oprindelige indkomstkvintil. Til sammenligning forlod godt 
40 pct. den indkomstkvintil, de startede i, mellem 2007 og 
2009. Andelen af personer, der forlader deres oprindelige 
indkomstkvintil, har stort set udviklet sig i overensstem-
melse med den observerede udvikling i indkomstmobiliteten 
i figur II.21a, og det største skred i indkomstmatricerne er 
således foregået fra 2004 og frem. Hvor meget mobilitets-
matricerne har ændret sig, afhænger derfor af, hvilke år 
matricerne beregnes for. Konklusionen, om at stigende 
indkomstmobilitet generelt berører samtlige kvintiler i 
indkomstfordelingen, ændrer sig imidlertid ikke derved.  

Mobiliteten er lav i 
toppen og bunden 
af indkomst-
fordelingen 

Stigende mobilitet i 
hele indkomst-
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Tabel II.7 Mobilitetsmatrix mellem 1980 og 1982 for lønindkomst 
 

 Lønindkomstkvintil i 1982 
 1 2 3 4 5 
Lønindkomstkvintil  
i 1980 

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

1. kvintil 71 22 5 2 1 
2. kvintil 18 59 18 4 1 
3. kvintil 6 13 60 19 2 
4. kvintil 3 4 15 64 14 
5. kvintil 2 2 3 12 82 

 

 
Tabel II.8 Mobilitetsmatrix mellem 1993 og 1995 for lønindkomst 
 

 Lønindkomstkvintil i 1995 
 1 2 3 4 5 
Lønindkomstkvintil  
i 1993 

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

1. kvintil 68 19 7 4 2 
2. kvintil 19 59 16 4 1 
3. kvintil 7 16 59 16 2 
4. kvintil 4 4 16 63 13 
5. kvintil 2 1 2 13 81 

 
Tabel II.9 Mobilitetsmatrix mellem 2007 og 2009 for lønindkomst 
 

 Lønindkomstkvintil i 2009 
 1 2 3 4 5 
Lønindkomstkvintil  
i 2007 

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

1. kvintil 64 23 8 4 2 
2. kvintil 19 53 21 5 1 
3. kvintil 9 17 50 21 3 
4. kvintil 5 5 17 55 17 
5. kvintil 3 2 4 15 77 

 
 

Anm.: I tabellerne indgår personer i alderen 30-59 med positiv lønindkomst. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Dansk indkomstmobilitet i et internationalt perspektiv 
 
Internationalt set er uligheden i enkeltårsindkomster lav i 
Danmark, jf. afsnit II.3. Det kan tænkes, at høj ulighed i 
årsindkomster genererer større incitamenter til at øge sin 
indkomst på arbejdsmarkedet over tid. I så fald vil ind-
komstmobiliteten være høj i lande med høj ulighed i årsind-
komster, og uligheden i langsigtede indkomster vil omvendt 
være lav i forhold til uligheden i årsindkomster i pågælden-
de lande. Betragter man ulighed i langsigtede indkomster, er 
det derfor ikke længere sikkert, at uligheden i Danmark er 
relativt lav i et internationalt perspektiv. Det er dermed 
relevant at vurdere indkomstmobiliteten i Danmark i for-
hold til indkomstmobiliteten i andre lande. 
 
Van Kerm og Alperin (2010) analyserer ulighed og mobili-
tet i den disponible indkomst i 23 EU-lande over perioden 
2003-07. Baseret på Gini-koefficienten for enkeltårs-
indkomster har Danmark den laveste ulighed. Danmarks 
placering adskiller sig en smule fra placeringen i figur II.4 i 
afsnit II.3, hvor Slovenien og Slovakiet havde lavere Gini-
koefficienter end Danmark. Det skyldes forskelle i data-
grundlag og metode, og i begge tilfælde er uligheden i 
Danmark lav i et internationalt lys. Indkomstmobiliteten 
målt ved Shorrocksindekset for den disponible indkomst er 
samtidig relativt lavt i Danmark. Ud af de 23 lande i analy-
sen har kun seks lande lavere kortsigtet indkomstmobilitet 
end Danmark.14 Den kortsigtede mobilitet er beregnet som 
indkomstmobiliteten over en toårig periode. Van Kerm og 
Alperin (2010) betragter ligeledes indkomstmobiliteten over 
en fireårig periode, og også i det tilfælde har Danmark 
relativt lav indkomstmobilitet. Den lave danske indkomst-
mobilitet betyder, at Gini-koefficienten for Danmark falder 
relativt mindre end Gini-koefficienten i de fleste andre 
lande i analysen, når indkomsterne opgøres over en hhv. to- 
og fireårig periode frem for over et enkelt år. Forskellene i 
 
14) Når man betragter indkomstmobilitet over en to-årig periode har 

Portugal, Finland, Slovenien, Cypern, Nederlandene og Luxem-
bourg i nævnte rækkefølge lavere mobilitet end Danmark, mens 
Litauen, Irland, Grækenland, Tjekkiet, Italien, Belgien, Norge, 
Estland, Polen, Sverige, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Let-
land, Slovakiet og Østrig har højere mobilitet. 
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indkomstmobilitet på tværs af landene er imidlertid små. 
Det gør derfor ikke nogen forskel for den relative ulighed i 
international sammenligning, om man sammenligner ulig-
hed i kortsigtede disponible indkomster eller mere langsig-
tede disponible indkomster, jf. figur II.22. I alle tilfælde 
indtager Danmark den laveste placering for Gini-
koefficienten blandt landene i analysen. 
 
 
Figur II.22 Ulighed i disponibel indkomst målt over et, 

to og fire år for udvalgte EU-lande, 2003-07 
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Anm.: Gini-koefficienten for den etårige indkomst er beregnet som 
gennemsnittet af den årlige Gini-koefficient for år t og år t-1, 
mens Gini-koefficient for den toårige og fireårige indkomst er 
beregnet ud fra personernes gennemsnitsindkomst i hhv. år t-1 til 
t og år t-3 til t. Indkomstpar for år t og t-1 er indsamlet i løbet af 
perioden 2003-2007 og poolet for hvert land. Den samme person 
kan dermed indgå i Gini-beregningen for det enkelte land op til 
tre gange. Indkomstbegrebet er den husstandsækvivalerede 
disponible indkomst. For en række lande er den tilgængelige 
dataperiode for kort til at beregne Gini-koefficienten for fireårs-
indkomster. 

Kilde: Eurostat, Van Kerm og Alperin (2010). 

 
  
Mens forskellene i indkomstmobilitet over to år og fire år 
således er for små til at ændre ved, at Danmark har en lav 
grad af ulighed internationalt set, er det muligt at forskel-
lene udvides og bliver afgørende, hvis indkomstmobiliteten 
beregnes over en længere periode end blot fire år. Aaberge 

… og små forskelle 
mellem langsigtet 
indkomstmobilitet i 
Danmark, Norge, 
Sverige og USA 
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mfl. (2002) beregner for årene 1980-90 indkomstulighed og 
indkomstmobilitet over 11 år i Danmark, Norge, Sverige og 
USA. Analyserne er foretaget for tre forskellige indkomst-
begreber, nemlig lønindkomst, bruttoindkomst og disponi-
bel indkomst. Hvilke lande der har størst indkomstmobilitet, 
afhænger af det anvendte indkomstbegreb i mobilitetsbe-
regningerne. Men forskellene i indkomstmobiliteten er 
beskedne for samtlige indkomstbegreber. De lande, der har 
størst ulighed målt på årsindkomster, er dermed de samme 
lande, som har størst ulighed, når man forlænger den perio-
de, som indkomsterne opgøres over. De tre skandinaviske 
lande har lavere ulighed end USA for alle tre indkomst-
begreber, og denne rangordning bevares, når indkomsterne 
opgøres over en periode på 11 år frem for et enkelt år. 
 
Indkomstmobilitet på tværs af generationer 
 
I dette afsnit analyseres, hvor stor mobilitet eller inerti der 
er mellem forældres og børns arbejdsindkomster. Hvis man 
er vokset op i et hjem, hvor forældrene har høje arbejds-
indkomster, er der så en tendens til, at børnene også opnår 
høje indkomster, og hvis forældrene har lave arbejds-
indkomster vil børnene så tilsvarende være tilbøjelige til at 
have lave indkomster? 
 
Der er flere forklaringer på, at der er en sammenhæng 
mellem forældrenes og børnenes indkomst. Det kan f.eks. 
skyldes genetiske forhold. Det betyder, at intelligente for-
ældre får intelligente børn, og i det omfang der er sammen-
hæng mellem intelligens og arbejdsindkomst, kan der være 
sammenhæng mellem børnenes og forældrenes indkomst.  
 
Der er også forskellige økonomiske forklaringer på, at der 
kan være en sammenhæng mellem forældrenes og børnenes 
indkomst. En forklaring er, at økonomisk velpolstrede 
forældre investerer mere tid og penge i at forbedre børnenes 
kvalifikationer end forældre med lavere indkomster, og at 
kreditmarkedsrestriktioner kan betyde, at fattige ikke inve-
sterer i uddannelse uanset evner. Ligeledes er der teorier, 
som fremhæver, at mere veluddannede forældre vil investe-
re mere af deres tid i lektiehjælp, fordi de har kvalifika-
tionerne til at hjælpe deres børn. Det giver deres børn bedre 

Får vellønnede 
forældre 
vellønnede børn? 
 

Det kan skyldes 
genetiske forhold 

Kreditrestriktioner 
og lektiehjælp kan 
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mulighed for en god uddannelse og efterfølgende højere 
indkomster.  
 
I analyserne i dette afsnit er anvendt arbejdsindkomst, 
opgjort som summen af lønindkomst og overskud af egen 
virksomhed. Det skyldes, at vi er interesseret i indkomster, 
der skabes på markedet i kraft af den humankapital, som er 
opnået i barndommen og ungdommen. I analysen indgår 
ikke indkomstoverførsler fra det offentlige, fordi en del af 
den målte mobilitet så kunne være et resultat af ændringer i 
indkomstoverførselssystemet. 
 
I princippet er det samvariationen mellem børnenes livs-
indkomst og forældrenes livsindkomst, der skal måles, men 
da der endnu ikke er danske registerdata, som dækker hele 
erhvervskarrieren for to generationer, er det valgt at opgøre 
indkomsten i en syvårs periode omkring 40 års alderen, da 
indkomsten i den alder er en god indikator for livs-
indkomsten, jf. Jäntti mfl. (2006). Når der medtages så 
relativt mange år, mindsker det også risikoen for, at resulta-
terne bliver påvirket meget af tilfældige udsving i indkom-
sterne i enkelte år, jf. boks II.10. Konkret er indkomsten for 
børn født 1962-68 undersøgt. Forældrenes indkomst er 
opgjort i 1980-86, børnenes i 2002-08. 
 
Resultatet af analyserne vil være afhængig af, hvilken 
periode der analyseres. Det skyldes, at f.eks. konjunktur-
situationen og ændringer i uddannelsessystemet kan have 
indflydelse. Det er imidlertid som følge af datamæssige 
årsager kun muligt at foretage analyserne for to generatio-
ner. Dette valg indebærer, at der i undersøgelsen ikke tages 
højde for, at beskæftigelsessituationen er forskellig for 
forældrene og børnene på de opgjorte tidspunkter. Ledig-
heden var højere i starten af 1980’erne end i perioden 2002-
08, og den samlede erhvervsfrekvens er lidt lavere i 2002-
08 end i 1980-86, mens kvindernes erhvervsfrekvens er 
højere i 2002-08 end i 1980-86. 
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Boks II.10 Dataoplysninger om forældre og børns indkomst 

I analysen anvendes registeroplysninger om arbejdsindkomster for årene 2002-08 
for den danske befolkning, der er født 1962-68. Derudover anvendes oplysninger 
om forældrenes arbejdsindkomst for 1980-86. Der er anvendt gennemsnitlige 
arbejdsindkomster for syvårige perioder for både børn og forældre for at begrænse 
risikoen for, at analyserne bliver påvirket af tilfældige udsving i indkomsterne i 
enkelte år. Oplysningerne er indsamlet af Danmarks Statistik, der har konstrueret 
og anonymiseret data.  

 

 
 
En måde at illustrere den intergenerationelle indkomst-
mobilitet på er at opstille en matrix med sammenhængen 
mellem forældrenes placering i indkomstfordelingen og 
børnenes placering i indkomstfordelingen i voksenalderen. 
Der kan fås et indtryk af den intergenerationelle indkomst-
mobilitet fra tabel II.10-II.13. Hvis der var fuldkommen 
intergenerationel mobilitet med hensyn til indkomsten, ville 
alle procenterne i tabellens celler være lig 10. Det ville 
indebære, at hyppigheden for, at et barns indkomst tilhører 
en given decil, er uafhængig af, hvilken decil forældrene 
tilhører. Desuden ville et barn have lige stor hyppighed for 
at tilhøre alle indkomstdeciler. 
 
Resultatet af analyserne er, at børn med forældre, der ligger 
i de midterste indkomstdeciler, har næsten fuld indkomst-
mobilitet, jf. tabel II.10-II.13. Det gælder for både piger og 
drenge. Derimod ser det ud til, at mobiliteten både for børn 
af forældre i den nederste og øverste decil er mere begræn-
set. Det gælder især for drenge, hvis far var i den øverste 
decil. En dreng med en far i den øverste decil har en hyp-
pighed på 33 pct. for også at ligge i den øverste decil og en 
hyppighed på 50 pct. for at ligge i en af de to øverste deci-
ler. For piger med en far i den øverste indkomstdecil er 
hyppigheden for også at ligge i den øverste decil 22 pct. Der 
er også en mere begrænset indkomstmobilitet for børn med 
mødre i den øverste og nederste indkomstdecil, men størrel-
sesordenen er lidt mindre end mellem fædrene og børnene i 
de tilsvarende indkomstdeciler. 
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Tabel II.10 Mobilitetsmatrix far og søn 
 

 Barnets placering 
 1.decil 2.decil 3.decil 4.decil 5.decil 6.decil 7.decil 8.decil 9.decil 10.decil 
 -----------------------------------------  Pct.  ------------------------------------------ 
1.decil 19,3 13,8 13,1 10,8 9,6 8,7 7,9 7,2 5,5 6,2 
2.decil 12,9 12,5 13,1 11,3 10,7 9,8 8,7 7,8 7,5 8,4 
3.decil 10,7 11,3 12,9 12,2 10,6 10,3 9,7 8,6 7,6 9,1 
4.decil 9,5 10,7 13,4 12,1 11,5 10,5 10,0 9,0 8,0 8,1 
5.decil 9,2 10,0 12,0 12,0 11,6 11,1 10,5 9,5 8,1 9,0 
6.decil 8,8 9,7 10,8 11,0 11,4 11,3 10,7 10,0 9,4 9,9 
7.decil 8,1 8,7 9,6 9,7 10,8 10,8 11,3 11,2 10,7 12,6 
8.decil 7,5 8,3 8,1 8,6 9,4 11,0 11,3 11,9 12,3 15,7 
9.decil 7,3 7,7 7,1 7,2 8,1 9,5 10,7 12,8 14,2 21,1 
10.decil 6,6 7,2 5,7 5,1 6,2 7,1 9,2 11,8 16,6 32,8 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 

Tabel II.11 Mobilitetsmatrix mor og søn 
 

 Barnets placering 
 1.decil 2.decil 3.decil 4.decil 5.decil 6.decil 7.decil 8.decil 9.decil 10.decil 
 -----------------------------------------  Pct.  ----------------------------------------- 
1.decil 15,4 11,8 11,8 11,0 10,1 9,4 8,2 8,0 7,4 6,7 
2.decil 13,7 11,6 11,0 10,6 10,1 9,6 9,2 8,5 8,0 7,7 
3.decil 11,3 11,4 11,8 11,1 10,2 10,0 9,1 9,1 8,3 7,7 
4.decil 9,2 9,9 10,3 10,7 10,9 10,3 10,4 10,0 9,6 8,7 
5.decil 8,0 9,3 9,6 10,1 10,3 10,6 10,5 10,5 10,6 10,4 
6.decil 7,7 9,0 9,5 10,2 10,3 10,5 10,8 10,6 10,9 10,6 
7.decil 7,6 8,6 9,3 9,6 9,8 10,3 10,4 10,5 11,6 12,3 
8.decil 8,8 9,3 10,1 10,1 10,4 10,1 10,8 10,5 9,8 10,1 
9.decil 9,1 9,7 9,5 9,7 9,8 10,0 10,4 10,4 10,8 10,4 
10.decil 9,2 9,3 7,1 7,0 8,0 9,1 10,0 11,9 13,1 15,4 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 



 

 261
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Tabel II.12 Mobilitetsmatrix mor og datter 
 

 Barnets placering 
 1.decil 2.decil 3.decil 4.decil 5.decil 6.decil 7.decil 8.decil 9.decil 10.decil 
 -----------------------------------------  Pct.  ----------------------------------------- 
1.decil 15,7 12,0 10,8 10,8 9,9 9,5 8,8 8,3 7,3 6,9 
2.decil 14,5 12,1 11,1 10,5 10,2 9,5 8,9 8,2 7,8 7,2 
3.decil 12,1 11,4 10,8 10,8 10,8 10,1 9,4 8,6 8,1 7,8 
4.decil 9,5 10,1 10,7 10,9 10,6 10,6 10,2 9,4 9,6 8,7 
5.decil 8,3 9,7 10,4 10,6 10,4 10,7 10,1 10,2 9,9 9,6 
6.decil 8,0 9,1 10,0 10,4 10,6 10,5 10,7 10,6 10,2 9,8 
7.decil 7,9 8,8 9,9 9,7 10,2 10,4 10,6 11,0 10,7 10,8 
8.decil 8,4 9,2 9,7 10,2 10,4 10,5 10,7 10,5 10,7 9,7 
9.decil 8,4 9,0 9,3 9,2 9,6 9,8 10,7 11,5 11,5 11,1 
10.decil 7,3 8,7 7,3 7,0 7,3 8,4 9,8 11,7 14,3 18,3 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 

Tabel II.13 Mobilitetsmatrix far og datter 
 

 Barnets placering 
 1.decil 2.decil 3.decil 4.decil 5.decil 6.decil 7.decil 8.decil 9.decil 10.decil 
 -----------------------------------------  Pct.  ----------------------------------------- 
1.decil 18,1 13,1 11,5 10,6 10,2 9,2 8,4 8,2 6,3 5,4 
2.decil 12,5 11,7 11,4 10,9 10,7 9,9 9,2 9,9 8,1 6,7 
3.decil 11,0 11,1 11,3 11,5 11,1 10,7 9,9 10,2 8,1 6,3 
4.decil 10,0 10,5 11,3 11,7 11,4 10,7 10,1 10,3 8,6 6,4 
5.decil 9,4 9,9 10,5 10,9 11,3 11,4 10,4 11,0 8,9 7,5 
6.decil 8,8 9,6 10,0 10,4 10,7 10,6 11,1 12,0 10,1 7,9 
7.decil 8,3 9,3 9,4 9,7 9,9 10,7 10,9 12,3 11,1 9,7 
8.decil 7,6 8,5 9,0 8,9 9,4 10,2 10,8 13,2 12,0 11,9 
9.decil 7,3 8,1 8,0 8,2 8,2 8,9 10,4 12,9 13,4 15,9 
10.decil 6,9 8,3 7,5 7,2 7,0 7,8 8,9 11,8 13,4 22,4 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 



 

 262 

Indkomstfordeling. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Opsummering 
 
Det er mindre problematisk for personer at have en lav 
indkomst på et givet tidspunkt, hvis situationen kun er 
midlertidig, end hvis den er permanent. Derfor er det væ-
sentligt at supplere kortsigtede betragtninger, af f.eks. et 
enkelt års varighed, omkring indkomstfordelingen med 
analyser af mobiliteten i indkomstfordelingen. Mobiliteten i 
indkomstfordelingen betyder, at Gini-koefficienten gen-
nemsnitligt falder med 1 pct.point, når indkomsterne opgø-
res over tre år frem for et enkelt år, og med 1,6 pct.point, 
når indkomsterne opgøres over syv år. Betragtet over perio-
den 1980 til 2009 er mobiliteten i den danske lønindkomst 
generelt steget. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at 33 pct. 
af personer mellem 30 og 59 år i 1982 havde forladt den 
indkomstkvintil, de befandt sig i to år før. Betragtet over 
perioden 2007-09 var den tilsvarende andel steget til 40 pct. 
Den stigende indkomstmobilitet har gjort sig gældende for 
begge køn, for alle uddannelseslængder og for alle dele af 
indkomstfordelingen. Effekten af den stigende indkomst-
mobilitet, målt som den forøgede reduktion i uligheden ved 
at opgøre indkomsten over længere perioder end blot et 
enkelt år, har imidlertid været beskeden. Mobilitets-
forskellene på tværs af lande er ligeledes små. Det betyder, 
at den lave danske ulighed dokumenteret i afsnit II.3 ikke 
afhænger af, om indkomsterne opgøres på baggrund af et 
enkelt år eller over flere år. 
 
Analysen af indkomstmobilitet mellem generationer viser, 
at der er en overraskende høj grad af indkomstmobilitet på 
tværs af generationer, dog med undtagelse af indkomst-
fordelingens yderste haler, hvor den sociale arv synes at 
gøre sig mere gældende. 
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II.6 Indkomst over et livsforløb 
 
Når der betragtes indkomster på baggrund af et tværsnit af 
befolkningen over en kort periode, f.eks. et år, vil man 
typisk finde større uligheder, end hvis man i stedet betragter 
indkomsterne over et livsforløb. Dette skyldes, at nogle 
personer, såsom studerende og ledige, midlertidigt har en 
lavere indkomst, end når de kommer i beskæftigelse. Til-
svarende kan en pensionist med en lav indkomst have haft 
en høj løn, mens vedkommende var aktiv på arbejds-
markedet og som resultatet heraf være i besiddelse af en stor 
finansiel opsparing eller friværdi. Mobilitetsanalyserne i de 
forudgående afsnit bekræfter, at ens placering i indkomst-
fordelingen afhænger af tidshorisonten, der lægges til grund 
for betragtningen, og derfor kan det være forbundet med 
faldgruber at fokusere på indkomstfordelingen i kortere 
perioder. I dette afsnit fokuseres der derfor på livs-
indkomster, som opdeles på uddannelser og køn. 
 
Der ses på den samlede livsindkomst, og det forsøges ikke 
at adskille effekten af uddannelse fra effekten af eventuelle 
forskelle i evner. Hvis en type af uddannelser tiltrækker de 
bedst kvalificerede og mest produktive, eller adgangen til 
uddannelsen er reguleret, så kun personer med betydelige 
evner kan optages, kan det give et skævt billede af effekten 
af selve uddannelsen. Dermed kan en evt. høj livsindkomst 
for en bestemt uddannelsesgruppe ikke fortolkes som en 
årsagssammenhæng fra de pågældende uddannelser til 
livsindkomsten. Dermed er præmissen den samme som i 
Det Økonomiske Råd (2006), og resultaterne i dette afsnit 
kan ses som en opdatering og videreudvikling af disse 
resultater. 
 
Der er tale om en relativt simpel livsindkomstberegning, da 
livsindkomsten beregnes som summen over alle aldre af den 
gennemsnitlige disponible indkomst for de forskellige 
uddannelsesgrupper. Ulempen ved at benytte gennemsnit 
for hvert alderstrin frem for at bevare variationen fra den 
fulde population er, at analyser af spredningen inden for de 
enkelte uddannelsesgrupper umuliggøres, jf. boks II.11. 
 

Fordelings-
betragtninger 
afhængige af 
tidshorisonten, de 
opgøres over 

Livsindkomsten er 
et resultat af mange 
faktorer 

Livsindkomsterne 
baseres på simple 
gennemsnit inden 
for de forskellige 
alderstrin 



 

 264 

Indkomstfordeling. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Der foretages to typer af beregninger af den disponible 
livsindkomst, der i begge typer af beregninger opgøres som 
den personlige indkomst fratrukket indkomstskat. Den 
personlige indkomst består af løn og overskud af selvstæn-
dig virksomhed (fratrukket AM-bidrag og særlig pension) 
samt sociale overførsler i form af pension, dagpenge og 
kontanthjælp. Kapitalindkomst betragtes alene som for-
skydninger af forbrugsmuligheder over tid og indgår derfor 
ikke i indkomstbegrebet. Denne beregning er som nævnt 
metodemæssigt identisk med den, der blev anvendt i Det 
Økonomiske Råd (2006). Antagelsen indebærer, at der må 
anslås en efterskat-værdi af pensionsformuerne, jf. boks 
II.11. 
 
Den effektive beskatning af pensionsopsparingen, der 
udgøres af den direkte beskatning og af modregningen i 
sociale ydelser, varierer imidlertid kraftigt på tværs af alder 
og indkomst, jf. De Økonomiske Råd (2008a, 2008b) og 
Linaa mfl. (2010). Dette søges der efterfølgende at blive 
taget højde for. Det sker ved at beregne, hvordan pensions-
indbetalingen fører til en egentlig pensionsformue og ind-
drage, hvorledes udbetalingen påvirker såvel størrelsen på 
pensionstillægget samt den samlede skattebetaling. I forbin-
delse med denne beregningsgang bliver der tillige foretaget 
diskontering af indkomstniveauet på de respektive alders-
trin. Beregningsgangen uddybes senere i afsnittet. 

Den disponible 
personlige 
livsindkomst 
beregnes på to 
måder: 
 
1) Som en simpel 
sum 

2) Med 
diskontering og 
inddragelse af den 
sammensatte 
beskatning 



 

 265

II.6 Indkomst over et livsforløb

Boks II.11 Beregning af livsindkomst ved brug af privat disponibel indkomst 

Beregningerne af den disponible livsindkomst er foretaget på registerdata for den 
danske befolkning i årene 1995, 2000, 2008 og 2009 og er baseret på indkomst-
oplysninger for personer i alderen 18 til 66 år. 
 
Personerne er opdelt efter højest fuldførte eller igangværende uddannelse. Perso-
ner, der ikke har eller er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse eller videre-
gående uddannelse, er så vidt muligt inddelt efter a-kasse. 
 
Der er tale om en simpel livsindkomstberegning, idet livsindkomsten beregnes 
som summen henover alderstrin af den gennemsnitlige disponible indkomst i et 
bestemt af årene 1995, 2000, 2008 og 2009. Der fremkommer således en livs-
indkomst for hver uddannelses- og kønskategori for hvert af disse år. Ulempen 
ved at benytte gennemsnit frem for at bevare variationen fra den fulde population 
er, at analyser af spredningen inden for de enkelte uddannelsesgrupper umulig-
gøres. Ved beregningen af gennemsnittet er der set bort fra de 1 pct. laveste og 1 
pct. højeste indkomster for at eliminere indflydelsen fra ekstremobservationer, der 
kan stamme fra datafejl. 
  
Den disponible indkomst er beregnet ud fra den personlige indkomst og pensions-
indbetalinger. Kapitalindkomst betragtes som et resultat af, at forbruget i et år 
ikke svarer til indkomsten i det samme år og indgår dermed ikke i beregningen. 
 
Den disponible indkomst er beregnet som summen af den personlige indkomst og 
skattefrie indkomsterstattende ydelser fratrukket den beregnede skat af den per-
sonlige indkomst. Den personlige indkomst består af løn og overskud af selv-
stændig virksomhed (fratrukket AM-bidrag og særlig pension) samt sociale over-
førsler i form af pension, dagpenge og kontanthjælp. For at tage højde for at pen-
sionsindbetalinger ikke indgår i den personlige indkomst, beregnes der en værdi 
for pensionsindbetalingerne. Det gøres ved at inkludere private indbetalinger og 
arbejdsgiverorganiserede indbetalinger til pension fratrukket en anslået indkomst-
skat af pensionsindbetalinger på 40 pct., ligesom det blev gjort i Det Økonomiske 
Råd (2006). 
 
Da vi anvender den personlige indkomst som udgangspunkt, er offentlige ind-
komsterstattende overførsler medtaget i indkomstbegrebet. Disse er medtaget, 
fordi nogle uddannelser indebærer en større usikkerhed i beskæftigelsen, og en del 
af personerne derfor er på offentlige overførsler som arbejdsløshedsdagpenge 
eller kontanthjælp i nogle perioder. 
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Uddannelsesopdelte livsindkomster 
 
Et billede af relevansen af at anskue livsindkomster ved 
betragtning af indkomstfordelingen ses af figur II.23, der 
viser den disponible indkomst over et livsforløb for fire 
beskæftigelseskategorier. Det ses, at frem mod en alder i 
midten af 20’erne har personer med en uddannelse inden for 
handel og kontor samt smede og maskinarbejdere en ind-
komst, der overgår folkeskolelæreres og civilingeniørers. 
Dette skyldes, at disse to sidstnævnte typisk er under ud-
dannelse frem til dette tidspunkt, hvorimod de førstnævnte 
enten er i arbejde eller under betalt uddannelse. Senere i 
livet overhaler folkeskolelæreren og i særdeleshed civil-
ingeniøren de to førstnævnte uddannelser. 
 
 
Figur II.23 Gennemsnitlige disponible årsindkomster for 

fire udvalgte uddannelsesgrupper, 2009 
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Anm.: Indkomsten er beregnet som den disponible indkomst på det 
givne alderstrin tillagt 60 pct. af pensionsindbetalingerne. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.  

 
 
Set over et livsforløb er der en klar tendens til, at personer 
med en lang uddannelse opnår en højere indkomst end 
personer med en kort eller ingen uddannelse, jf. tabel II.14. 
Baseret på 2009-tallene tjener en gennemsnitlig repræsen-
tant fra gruppen af personer med en ikke-
kompetencegivende uddannelse omtrent 74 pct. af den 
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gennemsnitlige smeds indkomst. For personer med en 
erhvervsfaglig uddannelse er gennemsnittet 92 pct., mens 
personer med en kort eller mellemlang videregående ud-
dannelse og personer med en lang videregående uddannelse 
ligger på 101 pct. henholdsvis 124 pct. af smedens ind-
komst. 
 
I gruppen af ufaglærte har det for en stor dels vedkommen-
de ikke været muligt at placere dem i en af under-
kategorierne, f.eks. bygge og anlæg eller handel og kontor. 
Ca. 75 pct. befinder sig i gruppen “øvrige”, som derfor 
vægter tungt i den gennemsnitlige livsindkomst for ufaglær-
te. En tilsvarende tendens gør sig gældende i de øvrige 
grupper, hvor andelen, der ikke kan placeres i en given 
branche/uddannelse, udgør 40 pct. (erhvervsfaglig uddan-
nelse), 33 pct. (kort eller mellemlang videregående uddan-
nelse) og 25 pct. (lang videregående uddannelse). For alle 
uddannelsesniveauer ligger livsindkomsten for gruppen af 
“øvrige” lavt i forhold til de andre typer af beskæftigelse. 
 
Der er væsentlige udsving i livsindkomsten mellem forskel-
lige beskæftigelseskategorier med en given uddannelses-
længde. Blandt de ufaglærte personer, der kan placeres, 
ligger offentligt ansatte lavest med en indkomst på 82 pct. 
af smedens, men der er også eksempler på typer af beskæf-
tigelse, hvor livsindkomsten for den ufaglærte er på niveau 
med smedens. Det gælder i 2009 for ufaglærte metal-
arbejdere og ufaglærte inden for nærings- og nydelses-
middelindustrien. Ses der på personer med en erhvervs-
faglig uddannelse, hvortil smeden hører, ligger den gen-
nemsnitlige livsindkomst på 92 pct. af smedens indkomst. 
Blandt de personer med erhvervsuddannelse, som kan 
placeres i beskæftigelseskategorier, ligger butiksansattes og 
mureres gennemsnitlige relative indkomst lavest med 91 
pct., mens bankassistenters ligger højest med 119 pct. af 
smedens livsindkomst. Blandt personer med en kort og 
mellemlang videregående uddannelse ligger livsindkomsten 
på omtrent smedens niveau. Også her er der dog tale om en 
betydelig variation, idet erhvervssproglige og pædagoger 
har en livsindkomst på knap 90 pct. af smedens niveau, 
mens personer med en HA/HD-grad har en livsindkomst, 
der overgår smedens niveau med 34 pct. Blandt personerne 
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med en lang videregående uddannelse ligger livsindkomsten 
mellem 96 pct. (humanistisk uddannelse) og 159 pct. (læ-
ger) af smedens livsindkomst og gennemsnittet for gruppen 
er 124 pct. af smedens livsindkomst. 
 
Over det længere sigt er de relative livsindkomster for-
holdsvis stabile. Således ligger mange af livsindkomsterne 
relativt set på stort set samme niveau i 2009 som i 1995. 
Der er imidlertid også en tendens til kortsigtede ændringer i 
forholdet mellem forskellige beskæftigelseskategoriers 
livsindkomst. Frem mod højkonjunkturåret 2008 spores 
således en vis tendens til, at smeden og de øvrige grupper af 
erhvervsuddannede opnår fremgang i livsindkomst både i 
forhold til ufaglærte og i forhold til personer med et højere 
uddannelsesniveau. Fra 2008 til 2009 ændrer billedet sig 
imidlertid igen, idet de højtuddannede generelt trækker fra 
grupperne med kortere eller ingen uddannelse. Samtidig 
anes en tendens til konvergens mod smedens niveau blandt 
disse grupper. Således stiger livsindkomsten blandt ufag-
lærte og faglærte omtrent 2 pct.point fra 2008 til 2009 i 
forhold til smedens livsindkomst. 
 
De forholdsvist store udsving fra 2008 til 2009 skal højst 
sandsynligt tilskrives den ændrede konjunktursituation. De 
realøkonomiske konsekvenser af den finansielle krise ramte 
for alvor dansk økonomi i 2009 og gik særligt hårdt ud over 
bygge- og anlægsbranchen samt industrien, som var i stærk 
højkonjunktur frem mod 2008, og i mindre grad ud over 
beskæftigelsen inden for servicefagene og i den offentlige 
sektor. De forholdsvis betydelige udsving i de relative 
livsindkomster fra 2008 til 2009 illustrerer dog samtidig 
skrøbeligheden ved den relativt simple beregningsgang, der 
ligger bag livsindkomsterne, og det betyder, at man skal 
vurdere de kortsigtede udsving med dette forbehold.  
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Tabel II.14 Disponibel livsindkomst for personer opdelt efter uddannelse 
 

 1995 2000 2008 2009 
 -------------------------  Smed = 100  ------------------------- 

Ikke erhvervskompetencegivende udd. 77 76 72 74 
Bygge og anlæg 88 88 88 85 
Handel og kontor 86 89 90 93 
Metal arbejder 94 94 97 101 
Nærings- og nydelsesmiddel 91 91 95 100 
Offentlig ansat 80 81 77 82 
Specialarbejder 86 88 88 88 
Øvrige 71 71 68 69 

Erhvervsfaglig uddannelse 91 92 90 92 
Bankassistent 109 109 113 119 
Butik 89 89 88 91 
Kontor 90 91 92 96 
Elektriker 103 106 106 109 
Murer 93 96 93 91 
Bygge og anlæg, faglært 98 101 98 97 
Mekaniker 99 100 99 100 
Smed/maskinarbejder 100 100 100 100 
Øvrige 87 89 87 90 

Kort eller mellemlang videregående udd. 99 99 96 101 
Erhvervssprog 88 87 84 88 
Politibetjent 107 107 100 109 
Tekniker 98 100 99 102 
HA/HD 138 140 131 134 
Pædagog 84 85 83 89 
Folkeskolelærer 97 97 98 105 
Sygeplejerske 91 94 92 97 
Teknikumingeniør 127 129 123 127 
Øvrige med kort vid. udd. 87 89 87 90 
Øvrige med mellemlang vid. udd. 99 98 94 98 

Lang videregående uddannelse 123 123 118 124 
Civilingeniør 140 140 130 137 
Sprog og litteraturvidenskab 104 103 97 104 
Humaniora mv. 101 96 91 96 
Jurist 135 138 136 141 
Læge 151 151 150 159 
Naturvidenskab 119 118 112 119 
Økonom og statskundskab 151 156 145 148 
Øvrige 112 112 106 113 

Anm.: Der er ikke inkluderet tjenestemandspension i ovenstående, hvorfor visse uddannelsesgrupper –
og i særdeleshed politibetjente – kan blive undervurderet i beregningerne. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik, jf. boks II.11. 
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Samspillet mellem pensionsopsparing og livsindkomst 
 
Resultaterne i tabel II.14 baserer sig på en antagelse om, at 
efterskat-værdien af pensionsindbetalingerne svarer til 60 
pct. af det indbetalte beløb. Dette er en grov antagelse, idet 
den samlede effektive marginale beskatning varierer betrag-
teligt fra person til person alt efter dennes lønniveau og 
alder på indbetalingstidspunktet, jf. De Økonomiske Råd 
(2008a, 2008b). 
 
At den sammensatte beskatning varierer betydeligt skyldes 
både den direkte og indirekte beskatning. Den direkte 
beskatning af pensionsopsparing varierer, fordi værdien af 
skattefradraget afhænger af den marginale indkomst-
beskatning. En person, der betaler topskat på indbetalings-
tidspunktet, men ikke betaler topskat af den ekstra pensions-
udbetaling, vil således umiddelbart opleve en lavere margi-
nal beskatning af sin pensionsopsparing end en person, der 
aldrig betaler topskat. Ligeledes fastsættes diverse ydelser, 
såsom pensionstillæg, ældrecheck og boligstøtte, på bag-
grund af formue- og indkomstforhold. En person, der mod-
tager pensionstillæg, vil således risikere at miste en del 
heraf, såfremt pensionsopsparingen – og dermed pensions-
udbetalingen – forøges. 
 
I det følgende søges det at tage højde for en del af denne 
variation. Den disponible indkomst på et givet tidspunkt 
ændres nu til at udelade de løbende pensionsindbetalinger. I 
stedet føres der eksplicit regnskab med indbetalingerne, der 
akkumuleres på en pensionsordning, som udbetales fra 
personens 66. år. Denne fremgangsmåde tillader, at der 
tages eksplicit højde for den direkte beskatning af opsparin-
gen samt for aftrapningen af pensionstillægget. De nærmere 
forudsætninger for beregningerne fremgår af boks II.12. 

Beskatning 
afhænger af 
personens 
indkomstforhold og 
alder … 

… som følge af 
både direkte og 
indirekte 
beskatning 

Der tages højde 
for en del af 
forskellene i den 
sammensatte 
beskatning 
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Boks II.12 Beregning af livsindkomst, når der tages højde for den sammensatte 
beskatning 

I forhold til beregningen af livsindkomsten, som beskrevet i boks II.11, introduce-
res nu følgende elementer: 
 
• Der diskonteres med en efterskat-rente samt sandsynligheden for på et givet 

tidspunkt at være i live 
• Der tages eksplicit højde for pensionsindbetalinger 
• Der beregnes et pensionstillæg for hver enkelt person 
 
Parametrisering og diskontering 
 
Der tages udgangspunkt i en årlig produktivitetsvækst på 1,5 pct., en inflation på 
1,75 pct., og en nominel rente på 4,75 pct. 
 
Der diskonteres med realrenten efter skat samt sandsynligheden for at være i live. 
Skattesatsen er sat til 33 pct. I beregningerne, der blev præsenteret i tabel II.14 
ovenfor, og som er sammenlignelige med resultaterne i Det Økonomiske Råd 
(2006), fandt der ingen diskontering sted. Dette svarer til at antage, at den vækst-
korrigerede realrente efter skat er lig nul. Med den her anvendte parametrisering 
er den vækstkorrigerede realrente efter skat lig -0,09 pct. Dertil kommer så di-
skonteringen med overlevelsessandsynligheden. Da livsindkomsten diskonteres 
med overlevelsessandsynligheden, er beregningen reelt at betragte som et bud på 
den forventede livsindkomst for en 18-årig person, der ender med at uddanne sig 
inden for et af de nævnte områder. Der anvendes gennemsnitlige aldersbetingede 
overlevelsessandsynligheder for befolkningen som helhed. 
 
Pensionsindbetalinger 
 
Ligesom beregningerne baserer sig på den gennemsnitlige indkomst inden for de 
respektive uddannelseskategorier, beregnes den gennemsnitlige pensions-
indbetaling til kapital- og ratepension samt livrente. Hele opsparingen antages 
opsparet på en livrenteordning, som udbetales fra og med det 66. år og løber livet 
ud. Det antages, at pensionskassen vælger niveauet for den første udbetaling, så 
udbetalingen herefter kan vokse i samme takt som det generelle lønniveau. Op-
sparing til overenskomstbestemte pensionsordninger er nært knyttet til lønnen, og 
derfor er det naturligt at regne den med i livsindkomsten, men også den frivillige 
opsparing til private pensionsordninger er inkluderet. Formålet er at behandle 
personer ens, uanset om de er tvunget til at indbetale en andel af lønnen til en 
overenskomstmæssig pensionsordning, eller de frivilligt vælger at gøre dette til en 
privat opsparing.                                                                                      (fortsættes) 
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Boks II.12  Beregning af livsindkomst, når der tages højde for den sammensatte 
beskatning, fortsat 

Pensionstillæg, folkepension og ATP 
 
Indkomsten som pensionist består dermed af folkepensionens grundbeløb, pensi-
onstillægget (i det omfang personerne er berettiget hertil) samt ATP. Folke-
pensionens grundbeløb og pensionstillægget er faldende over tid målt i lønfaste 
kroner. Dette skyldes, at der i beregningerne er taget højde for, at en del af sats-
reguleringen, der følger af den årlige lønudvikling, afsættes til en satspulje (0,3 
pct.point). Hermed følger hverken grundbeløb eller det maksimale pensionstillæg 
fuldt ud med udviklingen i lønningerne. Omkring ATP er det simplificerende 
antaget, at hver person modtager 15.000 kr. årligt fra sit 66. år. Inddragelsen af 
ATP har betydning for størrelsen på pensionstillægget og beskatningen, idet den 
medgår i beregningsgrundlagene herfor. 

 

 
 
Den ændrede analysetilgang, der indebærer diskontering af 
livsindkomsten på de forskellige alderstrin, gør, at resulta-
terne i det følgende kan fortolkes som den forventede livs-
indkomst for en 18-årig gennemsnitsperson, der ender med 
at opnå en given uddannelse. Modifikationen af beregnings-
gangen kan forventes at føre til en indsnævring af indkomst-
forskellene på tværs af uddannelsesgrupperne, hvilket både 
skyldes, at der finder en omfordeling sted via folke-
pensionen, samt at diskonteringen trækker i denne retning. 
 
Omfordelingen via folkepensionen opstår af to årsager. For 
det første tildeles folkepensionens grundbeløb uafhængigt af 
indkomst- og formueforhold blandt pensionister uden 
arbejdsindkomst. Det bidrager til omfordelingen i og med, 
at et givet tillæg i den disponible indkomst vejer relativt 
mere i lavindkomstgruppers indkomst end i høj-
indkomstgruppers. For det andet fører udbetalingen af 
pensionsopsparing til modregning i pensionstillægget. I det 
omfang at det er personer med de højeste livsindkomster, 
der har sparet mest op til pensionen, vil disse i højere grad 
være udsat for modregning i pensionstillægget.  
 

Ændret 
beregningsgang 
fører til 
indsnævring af 
indkomstforskelle 

Omfordeling via 
folkepensionen 
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Endelig opstår der en effekt på den relative livsindkomst i 
og med, at indkomsten på et givet alderstrin vægtes med 
sandsynligheden for at være i live på det pågældende tids-
punkt. Hermed vil en given indkomstforskel veje tungere, 
hvis den ligger tidligt placeret i livet, end hvis den ligger 
sent placeret. Da personer med en kort eller mellemlang 
videregående uddannelse typisk har en lavere indkomst i 
starten af arbejds-/studielivet end ufaglærte og faglærte, vil 
diskonteringen således trække i retning af, at indkomst-
forskelle over et livsforløb indsnævres. Der er ligeledes en 
tendens til, at pensionsopsparingskvoten er stigende i ind-
komsten, og denne udskydelse af en forholdsmæssig stor 
indkomst blandt højindkomstgrupperne vil pga. diskonte-
ringen indsnævre indkomstforskellene yderligere. 
 
Den ændrede beregningsmetode har også betydning for den 
absolutte livsindkomst. Det skyldes både, at der eksplicit 
inddrages folkepension, pensionstillæg samt en ATP-
udbetaling, men det skyldes også, at der vægtes med sand-
synligheden for at være i live på et givet tidspunkt set fra en 
18-årigs perspektiv. Den samlede effekt heraf er negativ, 
idet livsindkomsterne er lavere, når de opgøres efter den 
ændrede beregningsgang, hvor der foretages diskontering, 
jf. tabel II.15. Det ses også, at forskellen er relativt stor for 
dem, der får en forholdsvis stor andel af deres indkomst sent 
i livet. 
 
 
 

Diskontering og 
lønprofil har 
betydning for den 
relative 
livsindkomst 

Den absolutte 
livsindkomst 
påvirkes af den 
ændrede 
beregningsgang 
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Tabel II.15 Disponible livsindkomster, 2009 
 

 Ufaglært Faglært KMVU LVU 
 ------------------  1.000 kr.  ----------------- 
[1] Metode uden

diskontering 7.327 9.211 10.041 12.383 

[2] Metode med   
diskontering 7.201 8.787 9.319 10.968 

 ---------------------  Pct.  --------------------- 
Forskel [1] – [2] -1,6 -4,6 -7,2 -11,4 

 

Anm.: KMVU er en forkortelse for kort eller mellemlang videregående 
uddannelse. LVU er en forkortelse for lang videregående uddan-
nelse. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 

 
 
Ved sammenligning af tabel II.16 med tabel II.14 fremgår 
det da også klart, at de relative forskelle på tværs af uddan-
nelser som forventet er indsnævret ganske betydeligt, når 
der betragtes forventede livsindkomster.15 Livsindkomsten 
for en gennemsnitligt langvarigt uddannet er således knap 
70 pct. højere end livsindkomsten for en gennemsnitlig 
ufaglært med metoden, der blot lægger de aldersbetingede 
indkomster sammen. Tages højde for diskontering, døde-
lighed og pensioner reduceres forskellen mellem de to 
gruppers indkomst til godt 50 pct. Ændringerne er dog ikke 
tilstrækkelige til at ændre den relative placering af uddan-
nelses- og beskæftigelsesgruppernes livsindkomst. Over-
ordnet set er de hidtidige konklusioner om, at der er et 
relativ stabilt forhold i de relative livsindkomster heller ikke 
påvirket af den ændrede beregningsmetode.  

 
15) Man skal dog være opmærksom på, at reduktionen i forskellen i 

livsindkomsterne er baseret på gennemsnitlige aldersbetingede 
dødeligheder og således ikke tager højde for forskelle i de alders-
betingede dødeligheder for forskellige uddannelses- og erhvervs-
grupper.   

De overordnede 
konklusioner er 
robuste for den 
ændrede 
beregningsgang 
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Tabel II.16 Disponibel livsindkomst (ny metode)1) 
 

 1995 2000 2008 2009 
 ---------------------------  Smed = 100  --------------------------- 

Ikke erhvervskompetencegivende udd. 80 79 75 76 
Bygge og anlæg 90 90 90 87 
Handel og kontor 88 91 91 94 
Metal arbejder 95 95 97 101 
Nærings- og nydelsesmiddel 93 93 96 101 
Offentlig ansat 83 83 80 84 
Specialarbejder 89 90 90 90 
Øvrige 76 75 71 73 

Erhvervsfaglig uddannelse 92 93 91 93 
Bankassistent 106 107 110 115 
Butik 90 90 90 92 
Kontor 91 92 93 96 
Elektriker 103 105 105 107 
Murer 94 97 94 92 
Bygge og anlæg, faglært 98 101 97 97 
Mekaniker 99 99 99 100 
Smed/maskinarbejder 100 100 100 100 
Øvrige 88 87 85 87 

Kort eller mellemlang videregående udd. 97 98 95 99 
Erhvervssprog 88 88 85 88 
Politibetjent 105 104 98 106 
Tekniker 98 99 98 100 
HA/HD 127 130 122 125 
Pædagog 85 86 85 89 
Folkeskolelærer 96 96 96 102 
Sygeplejerske 91 94 92 96 
Teknikumingeniør 118 121 116 119 
Øvrige med kort vid. udd. 88 90 88 91 
Øvrige med mellemlang vid. udd. 98 96 93 96 

Lang videregående uddannelse 114 116 111 116 
Civilingeniør 127 129 121 127 
Sprog og litteraturvidenskab 100 99 95 100 
Humaniora mv. 98 94 90 94 
Jurist 124 128 126 130 
Læge 135 136 136 143 
Naturvidenskab 110 111 106 112 
Økonom og statskundskab 135 140 133 135 
Øvrige 106 107 102 107 

1) Livsindkomsten er dannet som den tilbagediskonterede værdi af den disponible indkomst efter
skat over alderen 18-120 år, jf. boks II.12. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Køns- og uddannelsesopdelte livsindkomster 
 
Et centralt emne i såvel den politiske debat som den øko-
nomiske forskning vedrører forskellen mellem kvinder og 
mænds indkomster. Det følgende afsnit supplerer disse 
betragtninger ved at sammenligne livsindkomsterne. For 
alle de undersøgte uddannelses- og beskæftigelseskategorier 
– bortset fra folkeskolelærere – har mænd en højere livs-
indkomst end kvinder inden for samme gruppe. For folke-
skolelærere er der ikke forskel på livsindkomsten mellem 
kønnene. Størst absolut kønsforskel i lønningerne findes 
blandt bankassistenter samt personer med en erhvervsfaglig 
uddannelse inden for butik og kontor, hvor forskellen i alle 
tilfælde svarer til 17 pct. af en mandlig smeds indkomst, jf. 
tabel II.17. Der spores dog en svag tendens til, at den kvin-
delige livsindkomst er steget relativt til mænds i perioden 
2000 til 2009. 
 
At mænd i gennemsnit har en højere livsindkomst end 
kvinder kan delvis forklares af forskelle i arbejdstid, ar-
bejdsfunktion samt forskelle i arbejdsstedets sektor og 
branche, jf. Larsen (2010). Mænd er f.eks. i højere grad 
beskæftiget i den private sektor, hvor lønningerne er højere, 
og selvom mænd og kvinder har samme uddannelse, kan de 
have forskellige arbejdsfunktioner, eksempelvis er en større 
andel af mænd end kvinder ledere, jf. Ibsen og Westergård-
Nielsen (2010).   
 
Kvinder arbejder desuden oftere end mænd mindre end 37 
timer om ugen, og en større andel af mændene arbejder 
mere end 47 timer om ugen.16 Ud over arbejdstid, arbejds-
funktion og brancher er en del af forskellene i timelønninger 
dog fortsat uforklarede, jf. Larsen (2010). 
 

 
16) Ifølge AKU6 i www.statistikbanken.dk. 

Over et livsforløb 
tjener mænd mere 
end kvinder 

Mænd arbejder 
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Kvinder arbejder 
oftere på deltid 
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Tabel II.17 Kønsopdelte disponible livsindkomster, lønmodtagere (ny metode)1) 
 

 Kvinder Mænd Kvinder ift. mænd 
 2009 2000 2009 
 -----  Smed, mand = 100  ----- ----------  Mand = 100  ---------- 
Ikke erhvervskompetencegivende udd. 81 92 85 88 

Bygge og anlæg 80 88 92 92 
Handel og kontor 88 101 85 87 
Metal arbejder 87 95 93 92 
Nærings- og nydelsesmiddel 92 103 87 90 
Offentlig ansat 81 89 91 91 
Specialarbejder 80 93 85 87 
Øvrige 80 93 82 86 

Erhvervsfaglig uddannelse 87 100 85 87 
Bankassistent 103 120 84 86 
Butik 83 100 79 83 
Kontor 91 108 82 85 
Elektriker - 104 - 87 
Murer - 93 - 93 
Bygge og anlæg, faglært - 98 - 100 
Mekaniker - 98 - - 
Smed/maskinarbejder 91 100 89 91 
Øvrige 84 96 84 87 

Kort eller mellemlang videregående udd. 94 106 84 88 
Erhvervssprog 92 96 94 96 
Politibetjent 93 98 93 95 
Tekniker 90 103 85 88 
HA/HD 112 128 85 87 
Pædagog 88 92 97 96 
Folkeskolelærer 99 99 98 100 
Sygeplejerske 95 102 94 93 
Teknikumingeniør 111 119 91 93 
Øvrige med kort vid. udd. 92 100 88 92 
Øvrige med mellemlang vid. udd. 93 106 85 87 

Lang videregående uddannelse 109 121 88 90 
Civilingeniør 118 125 92 95 
Sprog og litteraturvidenskab 101 103 96 98 
Humaniora mv. 95 98 93 97 
Jurist 119 132 88 91 
Læge 134 144 93 93 
Naturvidenskab 108 114 93 95 
Økonom og statskundskab 120 137 84 88 
Øvrige 106 110 94 96 

1) Se tabel II.16. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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En potentiel kilde til, at kvinders efterslæb i livsindkomster 
indenfor en given uddannelseskategori overvurderes i 
ovenstående analyse, er den implicitte antagelse om, at alle 
kvinder og mænd lever til pensionsalderen. Tages der højde 
for kvinders lavere forventede aldersbetingede dødelighed – 
og dermed længere forventede levetid – påvirkes resultatet i 
positiv retning for kvinder. Det skyldes flere forhold. For 
det første er sandsynligheden for, at en kvinde når pensions-
alderen større end for en mand. Dermed forøges den forven-
tede livsindkomst. For det andet er kvinders forventede 
levetid efter folkepensionsalderen længere end mænds. Da 
folkepensionens grundbeløb er ens for kvinder og mænd og 
udbetales, så længe pensionisten er i live, resulterer kvin-
ders længere levetid i, at den forventede indkomst herfra 
overstiger gennemsnitsmandens. Et tilsvarende ræsonne-
ment kan fremføres i relation til pensionstillægget. 
 
Analogt hertil opnår kvinder en højere forventet pensions-
udbetaling, når pensionsopsparingen finder sted på en 
livrente, fordi de har en længere forventet levetid end 
mænd. Livrenten er en forsikringsordning, hvor medlem-
merne i en pensionsordning forsikrer sig mod usikkerheden 
om deres levetid. På baggrund af de relevante dødeligheder 
muliggør dette, at der til hvert medlem kan foretages en 
livslang udbetaling. Det betyder, at et medlem, der dør 
netop, når vedkommende når den forventede gennemsnits-
levealder blandt pensionskassens medlemmer, samlet set får 
udbetalt et beløb, der modsvarer vedkommendes samlede 
opsparing. Personer, der lever længere end gennemsnittet, 
får udbetalt mere, end de har sparet op, mens det forholder 
sig omvendt for personer, der dør tidligere end gennemsnit-
tet. Pensionskasserne må ikke diskriminere mellem kvinder 
og mænd, når pensionstilsagn beregnes på baggrund af de 
opsparede midler, selvom dødeligheden ikke er den samme. 
Det betyder, at pensionskassen er nødt til at operere med 
gennemsnitlige dødeligheder og dermed undervurderer 
mænds dødeligheder og overvurderer kvinders.17 Konse-
kvensen er, at mænds pensionstilsagn bliver lavere, end 

 
17) Her omtales og benyttes en aktuarisk fair livrente, og der ses bort 

fra muligheden af, at pensionskassen kunne tjene flere penge ved 
at undervurdere såvel mænds som kvinders dødeligheder. 

Kvinders længere 
levetid fører til 
omfordeling via 
folkepensionen … 

… og via opsparing 
i livrente 
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hvad der ville gøre sig gældende i en aktuarisk fair ordning 
blandt mænd alene, mens kvinders omvendt bliver højere. 
Herigennem overfører gennemsnitsmanden indkomst til 
gennemsnitskvinden over et livsforløb. 
 
Det er muligt at give et groft bud på størrelsesordenen af 
disse tre elementer, som tenderer at reducere forskellen 
mellem mænds og kvinders livsindkomst for en given 
uddannelse. Dette gøres ved at beregne pensionstilsagnet på 
baggrund af gennemsnitlige overlevelsessandsynligheder 
baseret på kvinder og mænd, men benytte kønsspecifikke 
overlevelsessandsynligheder til tilbagediskonteringen af de 
fremtidige indkomster.18 Dermed bliver neddiskonteringen 
af mænds fremtidige indkomster hårdere end kvinders 
grundet mænds gennemsnitligt kortere liv. 
 
Dette fører til en omfordeling fra mænd til kvinder i en 
størrelsesorden, der udgør omtrent 2-3 pct. af mandens 
livsindkomst, jf. tabel II.18. Eksempelvis ses det, at en 
butiksuddannet kvinde i 2009 havde en livsindkomst på 81 
pct. af mandens niveau, hvis der benyttes ens overlevelses-
sandsynligheder, mens det relative niveau ligger på 83 pct., 
hvis der tages højde for, at kvinder lever længere end mænd. 
Tilsvarende ses det blandt naturvidenskabeligt uddannede, 
at kvinder løfter sig fra 93 pct. af mandens livsindkomst til 
95 pct., hvis der tages højde for forskelle i levetiden. De 2-3 
pct. svarer til, at overførslen beløber sig til godt 100.000 kr. 
blandt ufaglærte og til godt 150.000 kr. blandt personer med 
en lang videregående uddannelse. 
 
Selvom omfordelingen fra mænd til kvinder som følge af 
forskelle i overlevelsessandsynlighederne er reel, er det en 
beregning, der skal tages med et vist forbehold. Det skyldes, 

 
18) Beregningen beror på den antagelse, at pensionskasserne har lige 

mange kvinder og mænd som medlemmer. Ellers ville den sam-
lede forventede udbetaling i pensionskassen ikke være lig den 
samlede indbetaling fra medlemmerne, når der benyttes uvægtede 
gennemsnit til beregningen af overlevelsessandsynligheden. I det 
omfang at en pensionskasse består næsten udelukkende af mænd, 
er overførslen til kassens få kvinder større, end overførslen er, når 
pensionskassen består af mange kvinder. 

Der kan gives et 
groft bud på 
størrelsen af 
omfordeling fra 
mænd til kvinder 

Omfordeling som 
følge af forskelle i 
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overkantsskøn 
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at omfordelingen overvurderes, fordi det her er antaget, at 
hele pensionsopsparingen finder sted på en livrente. 
 
Det skal også bemærkes, at omfordelingen fra mænd til 
kvinder, der er illustreret, ikke er den eneste af sin art. 
Således er der ligeledes forskelle i de gennemsnitlige leve-
tider på tværs af uddannelser, idet personer med en længe-
revarende uddannelse alt andet lige lever længere end 
personer med en beskeden eller ingen uddannelse. En sådan 
beregning forudsætter brugen af uddannelsesspecifikke 
dødeligheder. Denne type omfordeling gør sig imidlertid 
primært gældende via folkepensionen og ikke via arbejds-
markedspensionerne. Dette skyldes, at pensionskasserne 
typisk etablerer sig inden for uddannelsesgrupper, hvormed 
dødeligheden blandt pensionskassens medlemmer er en 
homogen størrelse. 
 

Også omfordeling 
fra kortvarigt 
uddannede til 
langvarigt 
uddannede 
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Tabel II.18 Kvinders disponible livsindkomster, lønmodtagere (ny metode)1) 
 

 Ens diskontering Kønsspecifik diskontering 
 2000 2009 2000 2009 
 ---------  Mand = 100  --------- --------  Mand = 100  -------- 
Ikke erhvervskompetencegivende udd. 83 86 85 88 

Bygge og anlæg 90 89 92 92 
Handel og kontor 83 85 85 87 
Metal arbejder 91 90 93 92 
Nærings- og nydelsesmiddel 84 88 87 90 
Offentlig ansat 89 89 91 91 
Specialarbejder 83 85 85 87 
Øvrige 80 84 82 86 

Erhvervsfaglig uddannelse 83 85 85 87 
Bankassistent 82 84 84 86 
Butik 77 81 79 83 
Kontor 80 83 82 85 
Elektriker 83 85 85 87 
Murer 89 91 91 93 
Bygge og anlæg, faglært 103 98 106 100 
Mekaniker 91 89 93 91 
Smed/maskinarbejder 87 89 89 91 
Øvrige 82 85 84 87 

Kort eller mellemlang videregående udd. 82 86 84 88 
Erhvervssprog 91 93 94 96 
Politibetjent 91 93 93 95 
Tekniker 83 85 85 88 
HA/HD 83 85 85 87 
Pædagog 94 94 97 96 
Folkeskolelærer 96 98 98 100 
Sygeplejerske 91 91 94 93 
Teknikumingeniør 88 91 91 93 
Øvrige med kort vid. udd. 86 90 88 92 
Øvrige med mellemlang vid. udd. 82 85 85 87 

Lang videregående uddannelse 86 88 88 90 
Civilingeniør 90 92 92 95 
Sprog og litteraturvidenskab 93 95 96 98 
Humaniora mv. 91 95 93 97 
Jurist 86 88 88 91 
Læge 91 90 93 93 
Naturvidenskab 91 93 93 95 
Økonom og statskundskab 82 85 84 88 
Øvrige 91 93 94 96 

1) Se tabel II.16. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Opsummering 
 
Afsnittet har gennemgået udviklingen i de relative livs-
indkomster opdelt på en række forskellige uddannelser, 
beskæftigelseskategorier og på køn. 
 
Det er i dette og de forudgående afsnit blevet fremstillet, at 
en ulighedsbetragtning, der tager afsæt i indkomst-
fordelingen over en kort periode (f.eks. et år), skal tolkes 
med forsigtighed, idet en del af indkomstforskellene udlig-
nes, når der betragtes en længere periode. 
 
Der er en bemærkelsesværdig stabilitet i de relative livs-
indkomster på tværs af uddannelses- og beskæftigelses-
kategorier. Således har en gennemsnitlig ufaglært en livs-
indkomst, der svarer til omkring ¾ af en smeds, mens en 
gennemsnitlig langvarigt videregående uddannet har en 
livsindkomst, som er knap ¼ højere end en smeds gennem 
perioden fra 1995 til 2009.  
 
Inden for perioden er der mindre udsving i de relative 
livsindkomster, som hænger sammen med udviklingen i 
konjunkturerne. I perioden frem mod højkonjunkturen i 
2008 ses en tendens til, at ufaglærtes indkomst falder lidt 
relativt til smedens. I samme periode opnår smeden en 
indsnævring i forskellen til de højtuddannedes livindkomst. 
Fra 2008 til 2009 ændres dette billede imidlertid, da de 
nedre indkomstgrupper haler ind på smeden, og de højt-
uddannede atter øger deres forspring.  
 
En anden konklusion i afsnittet vedrører den forventede 
livsindkomst for kvinder og mænd. For en given beskæfti-
gelseskategori er der som hovedregel en betydelig højere 
livsindkomst for mænd end for kvinder. Det blev i afsnittet 
fremført, at kvinder, som følge af at de i gennemsnit kan 
forvente at leve længere end mænd, over et livsforløb 
modtager en overførsel gennem folkepensionssystemet og 
via private og arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger i 
livrenteprodukter svarende til 2-3 pct. af mandens livs-
indkomst. For langt de fleste beskæftigelseskategorier er 
dette dog langt fra tilstrækkeligt til at udligne indkomst-
forskellene mellem kønnene. Ligeledes er det relevant at 

Indkomstforskelle 
er mindre på lang 
sigt end på kort sigt  

Langsigtet stabilitet 
og kortsigtede 
udsving 

Konjunkturerne 
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resultaterne 
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kønsforskel i 
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dog reduceres som 
følge af længere 
levetid for kvinder 
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bemærke, at hvis præferencer for lighed mellem kvinder og 
mænd tager udgangspunkt i forbrugsmuligheder pr. leveår, 
er omfordelingen fra mænd til kvinder en nødvendig konse-
kvens. 
 
Afslutningsvist skal det bemærkes, at det ikke er forsøgt at 
adskille effekten af uddannelse fra effekten af eventuelle 
forskelle i evner. Hvis en type af uddannelser tiltrækker de 
bedst kvalificerede og mest produktive, eller adgangen til 
udannelsen er reguleret, så kun personer med betydelige 
evner kan optages, så kan resultaterne give et skævt billede 
af effekten af selve uddannelsen. Derfor kan en evt. høj 
livsindkomst ikke fortolkes som en årsagssammenhæng fra 
de pågældende uddannelser til livsindkomsten. 
 
 
II.7 Sammenfatning og anbefalinger 
 
En central diskussion i samfundsdebatten vedrører, hvor 
lige fordelingen af indkomster og forbrugsmuligheder bør 
være. Forbrugsmulighederne dækker over både det private 
forbrug og det offentlige forbrug, der stilles til rådighed for 
borgerne. I dette afsnit fokuseres på udviklingen i for-
delingen af de private forbrugsmuligheder, og som et indi-
rekte mål for disse anvendes udviklingen i fordelingen af 
den disponible indkomst. Udviklingen i fordelingen af de 
disponible indkomster er både et resultat af udviklingen i 
fordelingen af de indkomster, den enkelte selv oppebærer, 
og udviklingen i den omfordeling, der sker via opkrævnin-
gen af skatter samt tildelingen af indkomstoverførsler. Der 
kan sondres mellem omfordeling, der sigter mod at begræn-
se indkomstforskelle mellem personer på et givet tidspunkt, 
og omfordeling, der sigter mod at begrænse indkomst-
forskelle over et livsforløb. I begge tilfælde beror det på en 
politisk afvejning, hvor stærkt lighed i indkomst skal vægte 
i forhold til andre hensyn, herunder økonomisk effektivitet. 
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Velfærdssamfundets omfordeling af indkomster og for-
brugsmuligheder sker ved udbetaling af indkomst-
overførsler til personer, som af den ene eller anden grund 
har bortfald af indkomst. Det sker ved, at det offentlige 
stiller en række ydelser til rådighed enten gratis eller til en 
reduceret pris samt ved finansieringen af den offentlige 
aktivitet. Skatte- og afgiftssystemet indebærer således, at 
personer med de højeste indkomster alt andet lige betaler en 
højere andel af deres indkomst i skat, end personer med 
lavere indkomst. Dermed lægger omfordelingen en bund 
for, hvor dybt indkomsten kan falde, hvis man er uheldig, 
samtidig med at den potentielle gevinst, hvis man er heldig, 
reduceres af omfordelingen. Dermed indsnævres den enkel-
tes udfaldsrum ligesom i en forsikringsordning. Såvel 
beskatningen som adgangen til sociale ydelser påvirker 
imidlertid også den enkeltes privatøkonomiske beslutninger 
om bl.a. uddannelse, arbejdstid og tilbagetrækningstids-
punkt. Dermed har indretningen af skatte- og overførsels-
systemet stor betydning for størrelsen af den samlede sam-
fundsøkonomiske indkomst. 
 
Den kollektivt finansierede omfordeling indebærer som 
nævnt, at den enkeltes økonomiske udfaldsrum indsnævres, 
hvorfor omfordelingen kan opfattes som en forsikringsord-
ning. Forsikringselementet kan have gunstige effekter, hvis 
den enkelte i fravær af forsikringen undlader at igangsætte 
aktiviteter, der anses for risikofyldte for den enkelte, men 
som set fra et samfundsmæssigt perspektiv er hensigts-
mæssige. Eksempler herpå kan være investering i uddannel-
se eller opstart af ny virksomhed. Ud fra et rent effektivi-
tetsmæssigt standpunkt kan der derfor argumenteres for en 
vis grad af omfordeling. 
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Omfordelingen kan dog også blive så omfattende, at ud-
faldsrummet for den enkelte indsnævres så meget, at der 
reelt ikke er noget incitament til at dygtiggøre sig eller 
udbyde sin arbejdskraft. Der findes således en – ikke nemt 
identificerbar – grad af omfordeling, der maksimerer effek-
tiviteten. Omfordeling ud over dette punkt kan ikke baseres 
på samfundsøkonomiske effektivitetsargumenter, men må i 
stedet bero på politiske præferencer. Et samfund, der både 
vægter økonomisk effektivitet og lighed, vil have en grad af 
omfordeling, som overstiger det punkt, hvor der ikke er 
modsætning mellem effektivitet og lighed. Der er derfor tale 
om en reel afvejning mellem lighed og effektivitet i et 
velfærdssamfund. En konsekvens heraf er, at en forde-
lingsmålsætning ikke kan stå alene, og at et valg af mere 
omfordeling i praksis vil skulle holdes op mod omkost-
ningen, der følger i form af tabt effektivitet. 
 
Hvis forvridningstabet, der følger af en omfordelende 
økonomisk politik, bliver for stort, risikerer samfundets 
samlede indkomst at falde i et omfang, hvor såvel nettoyder 
som -modtager mister indkomst. Er man fra politisk hold 
ikke villig til at acceptere, at alle stilles dårligere, er der 
således en øvre grænse for, hvor meget lighed man kan 
opnå gennem en omfordelende økonomisk politik. 
  
Baseret på den disponible indkomst er den danske ulighed 
lille i såvel et internationalt som historisk perspektiv og har 
i perioden siden starten af 1980’erne ligget mellem 22 pct. 
og 28 pct. opgjort ved den såkaldte Gini-koefficient. Fra 
midten af 1990’erne og frem til 2008 voksede uligheden, 
således at Gini-koefficienten steg til omtrent 28 pct. I 2009 
faldt den imidlertid med knap 2 pct.point til 26 pct. Dette 
svarer omtrent til situationen i midten af 1980’erne og er 
kun en smule over niveauet i slutningen af 1990’erne. 
Selvom uligheden reelt ikke er steget siden starten 
1980’erne, har den dog svinget en del i den mellemliggende 
periode.  
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Den målte udvikling kan være en konsekvens af bevidste 
politiske valg af ændringer i de offentlige indkomst-
overførsler og skattesystemet, men også konjunkturudvik-
lingen påvirker indkomstfordelingen. I perioden fra 1983 er 
der således en generel tendens til, at uligheden i de dispo-
nible indkomster øges i en økonomisk opgangsfase, og 
omvendt at uligheden reduceres i en situation med økono-
misk tilbageslag. Dette er nettoresultatet af to modsatrettede 
tendenser. På den ene side betyder en højere beskæftigelses-
andel under opgangskonjunkturen, at der er en tendens til, at 
indkomstfordelingen af arbejdsindkomster (løn + overskud 
af egen virksomhed) bliver mere lige. På den anden side er 
opgangskonjunkturer forbundet med betydelige stigninger i 
kapitalindkomsten og lejeværdien, som er relativt skævt 
fordelt. Dette fører isoleret set til en forøgelse af uligheden. 
Bidraget fra kapitalindkomst og lejeværdi har i den analyse-
rede historiske periode domineret udviklingen i arbejdsind-
komst i både op- og nedgangsperioder. Samlet set har 
lejeværdi, aktieindkomst og renter øget uligheden målt ved 
Gini-koefficienten med 5 pct.point over perioden 1998-
2007, men reduceret uligheden med godt 6 pct.point i 2008-
09. I perioden 1998-2007 reducerede arbejdsindkomsten 
omvendt uligheden med godt 3 pct.point, men øgede de 
efterfølgende to år uligheden med samlet knap 5 pct.point. 
 
I perioden fra 2001 har boligafkastet, opgjort som leje-
værdien af egen bolig, haft stor betydning for udviklingen i 
fordelingen af den disponible indkomst. I 2008, hvor ulig-
heden var størst, bidrog boligafkastet til en forøgelse af 
Gini-koefficienten for disponibel indkomst med godt 3¼ 
pct.point, mens bidraget i 2009 var reduceret til knap 1½ 
pct.point. Årsagen til det bratte fald i boligafkastets påvirk-
ning af uligheden i disponible indkomster skyldes, at såvel 
renten som boligpriserne faldt i 2009 som følge af det 
økonomiske tilbageslag.  
 
Med udgangspunkt i boligpriserne i 2009 bliver forskellen 
mellem den faktisk betalte skat og den potentielle skat i 
fravær af nominalprincippet en relativ skattelettelse på 3½ 
pct. af den disponible indkomst for personer i 10. indkomst-
decil, mens den 5. decil har en relativ skattebesparelse på 
godt ½ pct., jf. figur II.24.  Som formandskabet tidligere har 
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fremført, ville boligpriserne imidlertid ikke være steget så 
meget, hvis ejendomsværdiskatten ikke var blevet udhulet 
af nominalprincippet. En opgørelse af den samlede skatte-
besparelse for boligejerne som følge af nominalprincippet er 
derfor et kompliceret regnestykke, hvor resultatet skal tages 
med forbehold. Det anslås i analyserne, at maksimalt 15 pct. 
point af stigningerne i boligpriserne kan tilskrives nominal-
princippet. Tages udgangspunkt i dette bidrag, reduceres 
den sparede ejendomsværdiskat til knap 3 pct. for personer i 
10. indkomstdecil og til omtrent 0,4 pct. for personer i 5. 
indkomstdecil. 
 
 
Figur II.24 Gevinsten for boligejere i sparet ejendoms-

værdiskat af skattestoppet, 2009 
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Anm.: Fordelt på indkomstdeciler. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Beskatningen af boligafkastet bør sidestilles med beskatning 
af kapitalindkomst af finansiel formue. Dette er ikke tilfæl-
det i dag, jf. bl.a. De Økonomiske Råd (2008a, 2008b). 
Skattesatsen for rentefradrag vil med skattereformen i 2009 
gradvist blive nedsat til ca. 25 pct. Under antagelse af et 
årligt nominelt afkast på 4,75 pct. svarer dette til, at en 
neutral beskatning vil medføre en effektiv beskatning af 
boligen på 1,2 pct. af ejendommens værdi. Dette skal holdes 
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op mod en aktuel effektiv ejendomsværdibeskatning i 
omegnen af ½ pct.19  
 
Som gennemgået i afsnit I.10 foreslås en genindførelse af 
ejendomsværdibeskatningens afhængighed af boligprisen 
med en sats på 1 pct., men samtidig med et nominelt fastsat 
skattenedslag, der modsvarer skatteforskellen mellem den 
aktuelle ejendomsværdiskat og 1 pct. af den aktuelle ejen-
domsværdi. Skattenedslaget fastholdes i en periode, hvor-
efter det aftrappes over en årrække. Forslaget betyder en 
genindførelse af boligskattens stabiliserende effekt på 
boligpriserne. Dette vil også stabilisere afkastet af bolig-
formuen og dermed lejeværdiens effekt på indkomst-
fordelingen. En sådan reform vil både kunne bidrage til en 
væsentlig forbedring af de offentlige finanser på længere 
sigt og til at reducere uligheden i samfundet. 
 
Hvis den økonomiske politik har som et af sine primære 
formål at skabe en øget lighed i fordelingen af disponible 
indkomster, bør implikationen heraf fastlægges med var-
somhed. Som allerede nævnt påvirkes fordelingen af dispo-
nible indkomster af konjunktursituationen, således at ulig-
heden vokser under et økonomisk opsving. Disse stigninger 
i uligheden vil således tendere mod at blive neutraliseret af 
efterfølgende makroøkonomiske tilbageslag. Et givet mål 
for ligheden bør således baseres på en neutral konjunktur-
situation. Konsekvensen er, at ændringer i uligheden over 
en kort tidshorisont ikke er særligt sigende og derfor ikke 
bør give anledning til ændringer i den førte politik. Tilsva-
rende skal man være opmærksom på, at tilstedeværelsen af 
frivillige sociale ordninger som efterløn og orlov i sig selv 
ofte vil tendere mod at forøge den målte ulighed, selvom 
ordningerne entydigt giver bedre muligheder for valg af 
forbrug og fritid. 
 

 
19) I 2006 var den effektive ejendomsværdiskat knap ½ pct., jf. De 

Økonomiske Råd (2008b). Da boligpriserne i dag er tæt på sam-
me niveau som i 2006, ligger den aktuelle effektive ejendoms-
værdiskat også i samme leje som dengang. 
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Dertil kommer, at ulighed i indkomstfordelingen i et enkelt 
år kan være større end uligheden over en længere periode. 
Det kan skyldes, at personer, der er under uddannelse eller 
er ramt af arbejdsløshed eller andre midlertidige perioder 
med lav indkomst, ofte viser sig at have højere indkomst i 
efterfølgende år. Ligeledes kan personer ansat med bonus-
ordninger og selvstændige opleve år, der er særligt gode 
eller dårlige i forhold til andre. Det er mindre problematisk 
for en person at have en lav indkomst på et givet tidspunkt, 
hvis man tidligere har haft en høj indkomst eller kan forven-
te at stige i indkomst siden hen. Derfor bør en betragtning af 
indkomstfordelingen suppleres med analyser, der på for-
skellig vis inddrager dynamikken i indkomstfordelingen. 
Dette er i kapitlet gjort ved dels at analysere forskellige mål 
for indkomstmobiliteten, dels ved at beregne livsindkomster 
opgjort for en række forskellige beskæftigelseskategorier. 
 
En mulighed er at basere vurderingen af uligheden på 
fordelingen af gennemsnitlige indkomster over en 3- eller 7-
årig periode og korrigere for indkomstmobiliteten. Forskel-
len mellem niveauet for den danske og udenlandske ind-
komstmobilitet er relativt lille. Dermed fremstår Danmark 
også som et land med en høj grad af lighed, når der korrige-
res for forskelle i mobilitet. Siden starten af 1980’erne har 
den danske indkomstmobilitet været ganske stabil. Selvom 
der kan spores en vis tendens til stigning i mobiliteten over 
perioden, er konklusionen, at den langsigtede ulighed har 
udviklet sig stort set parallelt med uligheden i de årlige 
lønindkomster.  
 
Et vigtigt spørgsmål er, om børn i høj grad “arver” deres 
forældres placering i indkomstfordelingen. Dette er vurderet 
ved at undersøge graden af samvariation mellem forældres 
og børns placering i indkomstfordelingen. En sådan vurde-
ring er foretaget med udgangspunkt i arbejdsindkomster for 
årene 2002-08 for personer, der er født mellem 1962 og 
1968, og deres forældres indkomst i perioden 1980-86.  
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Graden af indkomstmobilitet er høj blandt børn af forældre, 
der i 1980-86 befandt sig i de midterste indkomstdeciler. 
Det kommer til udtryk ved, at der ikke er nogen nær sam-
menhæng mellem forældrenes og deres børns placering i 
indkomstfordelingen. Dette gælder for både piger og dren-
ge. Derimod lader det til, at mobiliteten blandt børn af 
forældre i såvel den nederste som øverste indkomstdecil er 
mere begrænset. Det gælder især for drenge, hvis fædre 
befandt sig i den øverste decil, idet op mod ⅓ af disse 
sønner ligeledes havner i den øverste decil, og op mod 
halvdelen havner i en af de to øverste deciler. 
 
En tredje måde at inkludere den dynamiske dimension i 
indkomstfordelingen på opnås ved at betragte livs-
indkomster, hvor forventede indkomster over en arbejds-
markedskarriere sammenlignes.  Her kan der tages højde for 
forskellene i indkomster over livet, idet personer med en 
lang videregående uddannelse typisk starter med en lav 
indkomst bestående af SU og en mindre erhvervsindkomst, 
mens ufaglærte umiddelbart træder ind på arbejdsmarkedet 
og tjener en egentlig løn. Først når personerne bliver ca. 25-
30 år, overhaler de langvarigt uddannede de ufaglærte målt 
på årsløn. Til gengæld har de i gennemsnit en højere ind-
komst fra slutningen af 20’erne, og indtil de forlader ar-
bejdsmarkedet. Analysen søger ikke at adskille effekten af 
uddannelse fra effekten af eventuelle forskelle i evner og 
arbejdsomfang, og dermed angiver livsindkomsterne ikke 
det forventede afkast af at tage en given uddannelse. Set 
over et livsforløb er der dog en klar tendens til, at personer 
med en lang videregående uddannelse opnår en højere 
indkomst end personer med en kort eller ingen uddannelse. 
 
Der er en bemærkelsesværdig stabilitet i de relative livs-
indkomster på tværs af uddannelses- og beskæftigelses-
kategorier. Således har en gennemsnitlig ufaglært en livs-
indkomst, der svarer til omkring ¾ af en smeds, mens en 
gennemsnitlig person med en lang videregående uddannelse 
har en livsindkomst, som er knap ¼ højere end en smeds 
gennem perioden fra 1995 til 2009. 
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livsindkomster 
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En anden konklusion i kapitlet vedrører den forventede 
livsindkomst for kvinder og mænd. For en given beskæfti-
gelseskategori er der som hovedregel en betydeligt højere 
livsindkomst for mænd end for kvinder. Som følge af at 
kvinder i gennemsnit kan forvente at leve længere end 
mænd, vil de over et livsforløb modtage en indirekte over-
førsel fra mændene gennem folkepensionssystemet og via 
private og arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger i 
livrenteprodukter svarende til 2-3 pct. af mandens livs-
indkomst. For langt de fleste beskæftigelseskategorier er 
dette dog langt fra tilstrækkeligt til at udligne indkomst-
forskellene mellem kønnene. Ligeledes er det relevant at 
bemærke, at hvis præferencer for lighed mellem kvinder og 
mænd tager udgangspunkt i forbrugsmuligheder pr. leveår, 
er omfordelingen fra mænd til kvinder en nødvendig konse-
kvens. 
 
Udviklingen i indkomstandelen for personerne med de 
højeste indkomster er særlig interessant, fordi denne gruppe 
i en række lande, og i særdeleshed USA og Storbritannien, 
har opnået hovedparten af landets samlede stigning i real-
indkomsten siden begyndelsen af 1980’erne. I USA er 
koncentrationen sket gradvist siden 1980, og i dag modtager 
de 10 pct. af personerne, der har de højeste indkomster, 
næsten halvdelen af den samlede indkomst i USA.  
 
Dette er slet ikke tilfældet i Danmark, hvor indkomst-
andelene for personer med de 10 pct. højeste indkomster har 
ligget på et bemærkelsesværdigt stabilt niveau omkring 27 
pct. af den samlede indkomst i de seneste tre årtier, jf. figur 
II.25. Sverige og Danmark er karakteriseret ved, at de 10 
pct. højeste indkomster har en lavere andel af den samlede 
indkomst i landet end i de øvrige lande, der sammenlignes 
med. I de kontinentale vesteuropæiske lande er den tilsva-
rende andel højere end i Danmark, men væsentligt lavere 
end i USA og Storbritannien. 
 
 

Betydelig 
kønsforskel i 
livsindkomst – som 
dog reduceres som 
følge af længere 
levetid for kvinder 

Voldsom stigning i 
topindkomsternes 
andel af den 
samlede indkomst i 
USA og 
Storbritannien … 

… men ikke i 
Danmark 
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Figur II.25 Indkomstandelen i den øverste indkomstdecil 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og Facundo, 

Atkinson, Piketty og Saez, The World Top Incomes Database, 
http://g-mond.parisshoolofeconomics.eu/topincomes, 27/09/2011. 

 
 
Det fremføres undertiden i samfundsdebatten, at beskatnin-
gen af de højeste arbejdsindkomster i samfundet burde øges. 
Analyser i kapitlet viser, at en forøget beskatning af grup-
pen af personer med de 10 pct. højeste arbejdsindkomster – 
dvs. personer med arbejdsindkomster fra omkring 480.000 
kr. efter pensionsindbetaling og arbejdsmarkedsbidrag (ca. 
520.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag) – ligefrem risikerer 
at reducere de samlede skatteindtægter. Tilsvarende resulta-
ter opnås, hvis der i stedet ses på de 5 pct. højeste ind-
komster (fra ca. 580.000 kr. og 632.000 kr. eksklusiv hen-
holdsvis inklusive arbejdsmarkedsbidrag) eller de 1 pct. 
højeste indkomster (fra ca. 933.000 kr. henholdsvis 
1.015.000 kr.). Dette bemærkelsesværdige resultat skyldes 
dels, at spredningen imellem topindkomsterne indbyrdes er 
begrænset, dels at den effektive marginalskat på de højeste 
arbejdsindkomster allerede er høj. Derfor er skattebasen og 
dermed den mekaniske provenugevinst ved en skattestig-
ning ganske begrænset, mens den adfærdsreaktion, der fører 
til et fald i indkomstmassen blandt de, der berøres af skatte-
stigningen, vil blive forholdsvis stor. Der er derfor en bety-
delig risiko for, at den mekaniske provenugevinst ved en 
skattestigning vil blive opvejet af et adfærdsmæssigt prove-

Usikkert om 
yderligere 
beskatning af de 
højeste indkomster 
er indtægtsgivende 
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nutab, og der er således ringe udsigt til en samlet provenu-
gevinst ved en skattestigning.  
 
Analyserne i kapitlet peger på, at det centrale skøn for den 
effektive skattesats, der giver det største provenu fra de 
højeste arbejdsindkomster, ligger tæt på 60 pct., uanset om 
der ses på de 10 pct., 5 pct. eller 1 pct. højeste indkomster. 
Dette skal ses i forhold til, at den effektive skattesats i dag 
ligger i nærheden af 66 pct. Baseret på kapitlets centrale 
estimation af adfærdsresponsen er konklusionen således, at 
det eksisterende skatte- og afgiftssystem indebærer en 
effektiv skattesats, som ligger tæt på den skattesats, der 
giver det største provenu til det offentlige. 
 
Det centrale skøn for den effektive skattesats, som giver det 
højeste provenu, er baseret på en estimeret værdi af elastici-
teten af skattepligtig arbejdsindkomst på 0,2. Imidlertid er 
resultatet meget følsomt over for ændringer i adfærds-
responsen. Derfor er der – som en illustration af usikker-
heden – lavet beregninger baseret på en elasticitet på hen-
holdsvis 0,1 og 0,3. Inddrages denne usikkerhed, er konklu-
sionen, at den provenumaksimerende effektive skattesats 
befinder sig i intervallet mellem 50 pct. og 75 pct.  
 
Som et konkret eksempel er der regnet på en forøgelse af 
marginalskatten med 6 pct.point for de 10 pct. højeste 
arbejdsindkomster. Resultatet er, at dette fører til et pro-
venutab på 800 mio. kr. Regneeksemplerne baseret på 
elasticiteter på 0,3 og 0,1 giver henholdsvis et provenutab 
på knap 3 mia. kr. og en provenugevinst på knap 1 mia. kr. 
 
Samlet set er der ganske begrænsede muligheder for at opnå 
et ekstra skatteprovenu ved ændringer i beskatningen for de 
højeste arbejdsindkomster. Hvis målsætningen er at øge 
skatteprovenuet og samtidig gøre indkomstfordelingen mere 
lige, skal der derfor tænkes i andre skatteinstrumenter. Som 
fremført ovenfor forekommer boligbeskatningen at være et 
mere nærliggende valg. 
 
 

Eksisterende 
skattesatser for 
højtlønnede er tæt 
på at give størst 
muligt provenu … 

… men der er 
usikkerhed på dette 
skøn  

6 pct. højere 
skattesats risikerer 
at give tab på ca. 
800 mio. kr. 
 

Hvis 
skatteprovenuet 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik 
Regeringen har i forbindelse med fremsættelse af forslag til finanslov også foretaget 
en vurdering af konjunktursituationen. Økonomi- og Indenrigsministeriet er på den 
baggrund enig i, at vækstudsigterne skal nedjusteres. De mere afdæmpede vækst-
udsigter betyder, at ledigheden i en periode vil fortsætte med at stige, og at der vil 
ske en forværring af de offentlige finanser, så underskuddet kan nå op på omkring 
95 mia. kr. næste år.  
 
Formandskabet forudser et meget langstrakt forløb tilbage til en normal konjunktur-
situation i omkring 2017-18. Økonomi- og Indenrigsministeriet mener, at der også 
er mulighed for et mere positivt forløb. I den retning trækker, at der nu er indgået en 
europæisk aftale, som styrker eurolandenes sikkerhedsnet i form af lånemekanismen 
EFSF. Aftalen skal bidrage til en løsning på det græske statsgældsproblem, under-
støtte den europæiske banksektors kapitalstyrke og likviditet. Det er vigtigt, at red-
ningsplanerne gennemføres som planlagt. Samtidig forpligtes landene til at gennem-
føre reformer og føre en ansvarlig finanspolitik. 
 
Meget af den usikkerhed, der har tynget de finansielle markeder i de seneste måne-
der, har været affødt af en negativ spiral, hvor statsgældskrisen har forringet ban-
kernes balancer og øget risikoen for en reduktion af bankernes udlån. Dette har igen 
forstærket de statsfinansielle problemer og de lavere vækstudsigter. Med den euro-
pæiske aftale er der forhåbentlig taget et vigtigt skridt i retning af at stoppe denne 
spiral, selvom der vil kunne gå nogen tid, inden tilliden er genetableret, og at det 
manifesterer sig i økonomisk aktivitet. 
 
Når der ses på mulighederne for fremgang i dansk økonomi, er det værd at hæfte sig 
ved de aktuelt store opsparingsoverskud i den private sektor. Husholdningerne og 
virksomhederne har konsolideret sig siden starten på krisen, og det indebærer et 
betydeligt potentiale for efterspørgselsfremgang. Det har formandskabet på udmær-
ket vis illustreret i et positivt scenarie for konjunkturudviklingen. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet er enig med formandskabet i, at vækstforløbet 
også kan blive mere negativt, hvis den stagnation, der er indtruffet i år, fortsætter 
langt ind i 2012. Vækstudsigterne er i øjeblikket omgærdet af ekstraordinær usik-
kerhed, og det kan ikke udelukkes, at forløbet bliver mere negativt i forhold til de 
allerede nedjusterede vækstskøn.  
 
Svage konjunkturer og ledige ressourcer taler for en lempelse af finanspolitikken. 
Omvendt er de offentlige underskud store, og en troværdig økonomisk politik kræ-
ver – særligt i den nuværende situation med gældskrise – en konsolidering af de 
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offentlige finanser i de kommende år for at undgå mistillid til den økonomiske poli-
tik. Formandskabet beskriver dette dilemma meget præcist.  
 
Regeringens kickstartpakke vil sammen med udbetalingen af efterlønsbidrag giver 
et positivt bidrag til væksten næste år. En stor del af pakken består af fremrykkede 
investeringer, som finansieres af et lavere investeringsniveau i årene efter. Der er 
dermed tale om en midlertidig lempelse.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har noteret sig, at formandskabet vurderer, at en 
lempelse af finanspolitikken i en vis størrelsesorden kan forsvares, når lempelsen er 
midlertidig og fuldt finansieret. 
 
Det er en klar præmis for regeringen, at finanspolitikken skal tilrettelægges, så til-
liden til dansk økonomi ikke undergraves. Kickstartpakke og den øvrige finans-
politik er derfor tilrettelagt således, at den samlede finanspolitik opfylder EU-
henstillingens hovedkrav om en strukturel forbedring af den offentlige saldo på 1½ 
pct. af BNP i perioden 2011-2013, og at det faktiske underskud kommer under 3 
pct. af BNP i 2013.  
 
Formandskabet skriver, at det er en afgørende forudsætning for at bruge finans-
politikken aktivt til at stabilisere konjunkturerne, at det sker inden for rammerne af 
en holdbar og troværdig økonomisk politik på mellemlangt og langt sigt. Det er 
Økonomi- og Indenrigsministeriet enig i. Derfor er det også vigtigt at holde fast i 
den reformdagsorden, som regeringen har lagt op til, herunder på dagpenge- og 
tilbagetrækningsområdet.  
 
Formandskabet advarer om, at en forlængelse af dagpengeperioden fører til forvent-
ninger om tilsvarende tiltag i fremtidige perioder med høj ledighed. Denne risiko er 
latent, og finanslovsforslaget angiver derfor en nøje afgrænset målgruppe og tids-
ramme for forlængelsen.  
 
Der peges i rapporten på behovet for en bedre udgiftsstyring gennem flerårige ud-
giftslofter med sanktioner. Den økonomiske situation, hvor der er meget snævre 
rammer for de offentlige udgifter, stiller endnu større krav til, at de fastlagte udgifts-
rammer overholdes. Behovet for en bedre udgiftsstyring er åbenlyst, og erfaringen 
viser, at sanktioner i forhold til kommunerne er et effektivt instrument for at imøde-
gå overskridelser af aftalerne. Regeringen lægger op til at indføre udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner. 
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Indkomstfordeling  
Økonomi- og Indenrigsministeriet kvitterer for analyserne af indkomstforskelle og 
genkender det billede, der tegnes af Danmark, som et land med små indkomst-
forskelle. 
 
Formandskabet advarer imod at lade kortsigtede ændringer i de målte indkomst-
forskelle give anledning til ændringer i den økonomiske politik, da indkomstfor-
delingsmål er konjunkturafhængige. Formandskabet anbefaler i den forbindelse, at 
sådanne mål baseres på en neutral konjunktursituation. 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har noteret sig denne anbefaling. Det bemærkes i 
den sammenhæng, at opgørelser af indkomstforskellene under alle omstændigheder 
vil være følsomme over for de valgte metoder og afgrænsninger. Det taler i sig selv 
for at være varsom med at lægge kortsigtede udsving i indkomstforskellene til grund 
for den økonomiske politik.  
 
Kapitlet om indkomstfordeling indeholder et interessant afsnit om ”topindkomster-
ne”. Formandskabet peger i den forbindelse på, at det er usikkert, om yderligere 
beskatning af de højeste arbejdsindkomster vil være indtægtsgivende. Rapportens 
beregninger fokuserer på den sats, der maksimerer skatteprovenuet fra de højeste 
arbejdsindkomster. Formandskabet peger på, at den nuværende marginalskattesats 
”ligger tæt på” det centrale skøn for den provenumaksimerende sats. Rapporten 
kunne have været mere klar med hensyn til implikationerne heraf for det optimale 
skattesystem. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en provenumaksimerende skatte-
sats ikke skal opfattes som en optimal skattesats i et velstands- og velfærdsmæssigt 
perspektiv. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer tværtimod, at en fuldt finansieret skatte-
reform, der sænker skatten på arbejdsindkomst, vil kunne bidrage til at mindske 
skattesystemets forvridninger og dermed både øge velstanden og styrke de offent-
lige finanser gennem et højere arbejdsudbud. Regeringen har annonceret, at der skal 
gennemføres en fuldt finansieret skattereform, som sænker skatten på arbejde mar-
kant, og som har en rimelig social balance. 
 
 
Finansministeriet 
 
DØR’s konjunkturvurdering for i år og næste år er overordnet set på linje med 
skønnene i den status for konjunkturudsigterne, der er offentliggjort sammen med 
regeringens forslag til finanslov for 2012. Vurderingen afspejler en forværring af 
konjunkturudsigterne siden den forrige rapport, som blandt andet skal ses i sam-
menhæng med den internationale gældskrise, skuffende internationale nøgletal og 
en svag udvikling i privatforbruget. Der ventes en beskeden vækst i den nærmeste 
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tid, hvor væksten vil udgøre ca. 1¼ pct. i år og næste år. Hvis uroen i forbindelse 
med den europæiske gældskrise fortsætter eller blusser op, er der risiko for en større 
afmatning på kort sigt. Derfor er det centralt, at redningsplanerne gennemføres som 
planlagt. 
 
Baseret på den tidligere regerings finanslovforslag for 2012 skønner DØR i hoved-
scenariet et underskud på de offentlige finanser på 84 mia. kr. i 2012. Det er lavere 
end Finansministeriets skøn, hvilket især afspejler forskelle i skøn og forudsæt-
ninger vedrørende tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012. Der er imidlertid 
betydelig usikkerhed om udviklingen i den faktiske saldo, som er meget konjunktur-
følsom og afhængig af svingende indtægter fra fx pensionsafkastskat og selskabs-
skat, der blandt andet afhænger af indtjeningen og udviklingen på de finansielle 
markeder.       
 
Finansministeriets vurdering af det aktuelle output-gap i dansk økonomi er omtrent 
på linje med Nationalbankens seneste skøn og dermed noget mindre end formand-
skabets skøn på 3½-4 pct. I sammenhæng hermed vurderer Finansministeriet, at 
beskæftigelsen i første halvår 2011 omtrent er tilpasset til det aktuelle produktions-
niveau. Det understøttes af, at den private beskæftigelse holdt op med at falde i før-
ste halvår 2011, og at bruttoledigheden har været nogenlunde uændret det seneste 
års tid. Derfor deler Finansministeriet ikke rapportens vurdering af, at der i forhold 
til det nuværende aktivitetsniveau udestår en stor tilpasning af beskæftigelsen, som 
vil føre til en fortsat stigning i ledigheden ind i 2013 ved den produktionsprognose, 
som indgår i rapporten. Prognosen indebærer, at produktionen vokser i en takt, som 
ca. svarer til den potentielle vækst i dansk økonomi i disse år.  
 
Formandskabet har vurderet den økonomiske politik på basis af regeringsgrundlaget 
fra den nye S-R-SF-regering. Rapporten indeholder en afbalanceret diskussion af de 
muligheder og begrænsninger, der er i finanspolitikken. På den ene side taler kon-
junktursvækkelsen isoleret set for en lempelse af finanspolitikken. På den anden 
side lægger de store underskud og det fremadrettede konsolideringsbehov begræns-
ninger på finanspolitikken. Formandskabet fremhæver helt korrekt, at en troværdig 
genopretning af finanserne og bedre kontrol med udgifterne er vigtige forudsætnin-
ger for, at der er tillid til finanspolitikken og for, at der kan være handlemuligheder 
på kort sigt. Desuden betoner formandskabet, at henstillingen fra EU skal efterleves. 
 
Regeringens finanslovforslag for 2012 omfatter blandt andet en ”kickstart” med 
fremrykning og igangsætning af investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 
2013. Kick-starten skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 9.000 personer i 2012 og 
12.000 personer i 2013. Med kick-starten kan EU-henstillingen om at forbedre den 
strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-13 fortsat overholdes, jf. Oplæg til 
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finanslov 2012. Det skyldes blandt andet, at de investeringer, der afholdes i 2013 i 
regi af Landsbyggefonden mv., ikke direkte påvirker de offentlige finanser. 
 
Formandskabet ser positivt på, at regeringen vil fortsætte traditionen med at frem-
lægge mellemfristede planer, der skal sigte på at skabe sammenhæng mellem de 
offentlige udgifter og indtægter på længere sigt.    
 
Regeringen har opstillet ni ambitiøse målsætninger for dansk økonomi, som skal 
indgå i den kommende 2020-plan. De ni mål omfatter blandt andet målene i Re-
formpakke 2020 om, at den strukturelle saldo i 2020 mindst skal være i balance, at 
henstillingen fra EU om en strukturel forbedring af den offentlige saldo med 1½ pct. 
af BNP i 2011-13 skal efterleves, samt at holdbarhedsindikatoren altid skal være 
positiv. Hertil kommer målsætninger om at gennemføre yderligere reformer, der 
øger arbejdsudbuddet frem mod 2020, nye investeringer i forskning og uddannelse, 
og en forbedring af Danmarks konkurrenceevne mv. Samtidig er der indført et for-
sigtighedsprincip, som betyder, at merudgifter kun afholdes, hvis der er fundet kon-
kret finansiering. 
 
Generelt er målsætningerne for den økonomiske politik i tråd med anbefalingerne 
fra Formandskabet. 
 
Formandskabet anbefaler en bedre styring af de offentlige udgifter og bakker i den 
forbindelse op om forsigtighedsprincippet. Der foreslås desuden flerårige investe-
ringsplaner og udgiftslofter med individuelle sanktioner, hvis lofterne ikke overhol-
des. 
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget vil regeringen arbejde videre med en bud-
getlov, der indfører udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Arbejdet tager 
udgangspunkt i de forslag, der blev fremlagt i foråret, og som omfatter konkrete 4-
årige udgiftslofter og en række sanktionsmekanismer på både det statslige, kommu-
nale og regionale område.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgiftsstyringen allerede er forbedret med det sank-
tionsregime, der gælder nu, og at der i de mellemfristede planer i forvejen indgår 
flerårige investeringsrammer, der blandt andet udgør et benchmark i forhold til 
fremrykning af offentlige investeringer. 
 
Kapitlet om indkomstfordeling bekræfter, at Danmark – aktuelt og historisk – er et 
de lande, der har de mindste indkomstforskelle, og hvor indretningen af skatte- og 
overførselssystemet bidrager markant til at reducere de målte indkomstforskelle. 
Endvidere er der væsentlig mindre forskel på befolkningens livsindkomster end på 
indkomsterne opgjort i et enkelt år. Det afspejler, at den enkeltes situation ændres 
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over tid. Studerende færdiggør uddannelse og kommer i beskæftigelse, arbejdsløse 
opnår job mv. Analysen bekræfter, at Danmark fortsat er et af de mest lige lande, 
når der tages højde for indkomstmobilitet. 
 
Formandskabet fremhæver også betydningen af de frivillige valg, der påvirker ind-
komstforskellene. Eksempelvis kan frivilligt valg af reduceret arbejdstid indebære, 
at de målte indkomstforskelle øges, uden at dette nødvendigvis er udtryk for tilsva-
rende forskelle i mulighederne for at erhverve indkomst. 
 
Rapporten viser, at de målte indkomstforskelle er konjunkturfølsomme. Der er ten-
dens til stigende indkomstforskelle i højkonjunkturer, hvilket især skyldes ændrin-
ger i kapitalindkomsterne. Herunder fremgår det, at den stigning, der var i ind-
komstforskellene frem til 2008, i høj grad skyldes kapitalindkomster og ikke forde-
lingen af løn- og overførselsindkomster. Det er på linje med Finansministeriets ana-
lyser. 
 
Formandskabet konkluderer bl.a. på den baggrund, at et eventuelt mål for størrelsen 
af indkomstforskellene i givet fald bør baseres på en neutral konjunktursituation. 
Desuden, at kortsigtede ændringer i indkomstforskellene ikke bør give anledning til 
ændringer i den økonomiske politik.  
 
I sammenhæng med indkomstfordeling har formandskabet også set på de mulige 
virkninger af en eventuel forøgelse af skatten på de højeste indkomster. Idet højere 
marginalskatter kan påvirke den enkeltes beslutning om arbejdsudbud, uddannelses-
valg og fraflytning mv., er det ifølge analysen ikke givet, at øget beskatning af de 
højeste indkomster vil øge det samlede skatteprovenu. Resultatet afhænger dog af de 
konkrete forudsætninger, og der præsenteres også beregninger, hvor der er tale om 
et øget skatteprovenu, hvis den forudsatte adfærdsrespons er mindre kraftig.  
 
I regeringsgrundlaget er det meldt ud, at regeringen vil gennemføre en fuldt finan-
sieret og socialt afbalanceret skattereform, der sænker skatten på arbejdsindkomst 
og øger arbejdsudbuddet med ca. 7.000 personer. 
 
 
Kommunale organisationer 
  
Grundtonen i formandskabets diskussionsoplæg er rigtig 
KL er enig i den alvorlige grundtone i formandskabets diskussionsoplæg. Risiko-
momenterne i økonomien er betydelige, og udfordringen er at fastholde tilliden til 
den økonomiske politik. KL er også enig med formandskabet i, at det er udbuddet af 
arbejdskraft på det lange og mellemfristede sigt, som er en af de største udfordringer 
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samfundet står over for. Det er derfor afgørende, at arbejdsmarkedspolitikken tilret-
telægges, så der skabes størst muligt udbud af arbejdskraft. 
 
Endvidere er KL – ligesom formandskabet – bekymrede over det store tab af kon-
kurrenceevne som følge af de sidste 20 års høje lønstigninger.  
 
Fortsat store investeringsbehov i kommunerne 
KL er positiv over for formandskabets overvejelse om flerårige investeringsplaner 
og overvejelsen om at fremrykke offentlige investeringer. Der er fortsat store inve-
steringsbehov i kommunerne, ligesom mange kommuner i disse år prioriterer at få 
rettet op på betydelige vedligeholdelsesefterslæb.  
 
Kommunerne er allerede i gang med at opprioritere anlægsinvesteringerne i 2011 og 
budgetterne for 2012 understreger, at kommunerne for alvor prioriterer investeringer 
frem for forbrug.  
 
Det er imidlertid væsentligt at understrege, at kommunerne også vil have et investe-
ringsbehov på længere sigt. KL har i publikationen ”Fundament for fremtiden” fra 
foråret 2009 dokumenteret, at der i mange år frem er et stort investeringsbehov og 
vedligeholdelsesefterslæb i kommunerne.  
 
Der er allerede tilstrækkelige styringsinstrumenter 
Det fremgår af diskussionsoplægget, at formandskabet anbefaler flerårige udgifts-
lofter med individuelle sanktioner. Formandskabets diskussionsoplæg indeholder 
ikke betragtninger om den eksisterende lovgivning med indbyggede sanktioner, og 
KL finder ikke, at der i tilstrækkelig grad er argumenteret for nye konkrete styrings-
instrumenter, herunder også i lyset af den udvikling der faktisk er konstateret gen-
nem de senere år. 
 
Alene fra kommunernes regnskab 2009 til budgetterne for 2012 er der sket en re-
duktion i de kommunale serviceudgifter i omegnen af 6 mia. kr., svarende til et fald 
på 2,5 pct. Kommunalbestyrelserne har dermed taget et meget stort medansvar for 
genopretningen af dansk økonomi, og nye styringsinstrumenter risikerer at svække 
det politiske ansvar og dermed de prioriteringsudfordringer, som den kommunale 
sektor står overfor. 
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Konjunkturudsigterne i andet halvår, og formentlig begyndelsen af 2012, fremstår 
svækket af finansiel uro, genopblussen af gældskrisen i økonomisk svage eurolande 
samt afdæmpningen af de internationale konjunkturer hen over sommeren. For-
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mandskabet har justeret væksten kraftigt ned også langt inde i prognoseperioden. 
Der skønnes nu svag udvikling i forbrug, investeringer og eksport samt et uændret 
stort negativt produktionsgab frem til og med 2013. Der foreligger dog ikke hånd-
faste ændringer i de grundlæggende økonomiske drivkræfter for udviklingen så 
langt frem.  
 
To sæt af stærke modsatrettede kræfter påvirker udviklingen. Mange af de nord-
europæiske lande, der ikke er direkte ramt af gældskrisen, har et stort potentiale for 
ekstra indenlandsk privat efterspørgsel. Opsparingskvoterne er høje og investerings-
kvoterne lave. Hertil kommer en historisk lav rente. I modsat retning trækker finan-
siel uro og kursfald på aktier. Hvis der ikke sker en bedre inddæmning af gælds-
krisen i Sydeuropa, kan det forlænge og forværre krisen og trække en normalisering 
af konjunkturerne i langdrag i hele EU.    
 
Den aktuelle konjunktursituation er ikke en traditionel afmatning, men en tillids-
krise og i nogle lande, herunder Danmark, de uundgåelige eftervirkninger efter den 
forudgående overophedning. Forbrugerne holder sig tilbage fra at forbruge og virk-
somhederne sig fra at investere, på trods af meget lav rente. I den situation virker de 
økonomisk-politiske værktøjer ikke nødvendigvis som vanligt. Der kan være risiko 
for uforholdsmæssigt store (ikke-lineære) negative sideeffekter, såfremt udviklingen 
enten bliver meget svag eller omvendt atter udfordrer kapacitetsgrænsen med risiko 
for yderligere belastning af konkurrenceevnen. Det taler for en høj grad af forsigtig-
hed i tilrettelæggelsen af finanspolitikken.   
 
Efter overophedningen af dansk økonomi 2006-08 og det kraftige tilbageslag skøn-
ner Formandskabet produktionsgabet til i omegnen af 4 pct. af BNP. National-
banken skønner et noget mindre gab. Det skønnede beskæftigelsesgab er derimod 
omtrent ens med omkring 50-60.000 fuldtidsbeskæftigede. Begge skøn under-
streger, at en tilbagevenden til toppunktet i beskæftigelsen i 2007-08 hverken er 
mulig eller ønskelig og ikke bør gøres til en målsætning i den økonomiske politik. 
 
Nationalbanken er enig i analysen af ejendomsbeskatningen. Den manglende kob-
ling mellem ejendomsværdiskatten og boligernes værdier er stabiliseringsmæssig 
skadelig og forstærkede overophedningen i 2007-08, ligesom afkoblingen nu er med 
til at forlænge svækkelsen af boligmarkedet. Boliger med samme værdi beskattes 
forskelligt. Regionalt forstærkes prisfald i udkantsområder. I langt perspektiv er der 
store statsfinansielle omkostninger. Formandskabets analyser viser, at fastfrys-
ningen af ejendomsværdiskatten også har bidraget til at øge indkomstforskellene.     
 
Formandskabet understreger med rette vigtigheden af det solide mellemfristede 
perspektiv i den økonomiske politik, med fokus på holdbare offentlige finanser. Det 
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kræver en fast styring af de offentlige udgifter kombineret med strukturreformer. 
Tilbagetrækningsreformen er et vigtigt positivt skridt. 
 
 
Dansk Arbejdsgiverforening 
 
Formandskabet har fremlagt en vurdering af den økonomiske situation - den mest 
dystre prognose for dansk økonomi i lang tid. Siden foråret er væksten blevet kraf-
tigt nedjusteret, og der bliver forventet yderligere fald i beskæftigelsen helt frem 
mod 2013. Det er en dybt bekymrende situation, som kræver markante politiske 
beslutninger.   
 
Udviklingen i den europæiske og amerikanske gældskrise udgør et særligt risiko-
moment på denne front. Denne forøgede usikkerhed sammenholdt med niveauet for 
det offentlige underskud i Danmark nødvendiggør en ekstrem skarp prioritering af 
de offentlige udgifter. En krone kan jo nu engang kun bruges én gang. Dansk Ar-
bejdsgiverforening (DA) er helt enig med Formandskabet i, at der fremover er be-
hov for mekanismer til at styre det offentlige forbrug. Som det bliver nævnt i rap-
porten, har overskridelser i forhold til det planlagte offentlige forbrug snarere været 
reglen end undtagelsen over en alt for lang årrække. Skatten kan ikke stige yder-
ligere, og der er derfor ikke råd til øget offentligt forbrug.  
 
Oven i dette kommer Danmarks strukturelle konkurrenceevneproblem. Formand-
skabet vurderer, at der har været en forværring af den danske konkurrenceevne på 
20 pct. i perioden 1990 til 2010. Denne vurdering svarer til parternes fælles vurde-
ring af lønkonkurrenceevnen i Statistikudvalgets statusrapport 2011. Her ses der 
ligeledes et gennemsnitligt, årligt konkurrenceevnetab på 1 pct. over en længere 
årrække. Dermed står Danmark over for en lang periode, hvor det er helt nødven-
digt, at vi bliver mere produktive og vores lønudvikling skal holdes i ro, hvis den 
danske konkurrenceevne skal genvindes. 
 
Formandskabet vurderer, at arbejdsudbuddet skal øges med 155.000 personer, hvis 
der skal være holdbarhed – altså 20.000 mere end Regeringens bud. Dette er en 
udfordring, der skal løses. Men en holdbar finanspolitik er ikke i sig selv et mål. 
Finanspolitikken skal også være troværdig - særligt set i lyset af gældsproblemerne i 
EU. Og samtidig må fokus også være på at skabe vækst og velstand. Derfor er en 
mindre og mere effektiv offentlig sektor og yderligere arbejdsmarkedsreformer 
nødvendige.  
 
I en lang årrække har Formandskabet anbefalet en afskaffelse af efterlønnen. Og DA 
har gang på gang bakket op om denne anbefaling. Nu er der så endelig også politisk 
opbakning til en reform af efterlønnen, der betyder, at tilgangen til efterlønnen vil 
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blive reduceret kraftigt i årene fremover og derved vil øge arbejdsudbud og beskæf-
tigelse. Men som det også bliver pointeret af Formandskabet, er reformens effekt 
meget afhængig af, at døren ind til seniorførtidspension ikke bliver gjort for bred. 
Erfaringerne har vist, at antallet af deltagere på en ny ordning langt overstiger for-
ventningerne ved ordningens indførelse. Det var bl.a. tilfældet ved indførelsen af 
netop efterlønnen, orlovsordningerne og senere i forbindelse med indførelse af 
fleksjobordningen. Seniorførtidspensionen er i sagens natur KUN for de relativt få 
(5-10 pct.) af, de der ellers ville have kunnet gå på efterløn, men som på grund af 
dårligt helbred ikke længere er i stand til at beholde en ellers langvarig tilknytning 
til arbejdsmarkedet.  
 
Regeringen har præsenteret et forslag om, at man skal åbne op for en midlertidig 
forlængelse af dagpengeperioden på op til ½ år. Formandskabet er meget skeptiske i 
forhold til en sådan udvidelse, og DA er helt i enig i denne vurdering. Hvis man én 
gang vælger at forlænge perioden, vil der opstå forventninger om tilsvarende tiltag i 
kommende perioder med høj ledighed. Det vil svække incitamentet til at søge job 
uanset om dagpengeperioden forlænges eller ej. Og dét er en farlig vej at gå i en tid 
med store underskud på de offentlige finanser og med udsigt til en stor demografisk 
udfordring i årene, der venter lige om hjørnet. 
 
 
Dansk Byggeri 
 
Konjunkturvurderingen og aktuel økonomisk politik 
Formandskabet fremlægger som altid nogle grundige analyser i diskussionsoplæg-
get.  
 
Udfordringerne for dansk økonomi er meget store. Dansk Byggeri forventer et fald i 
den samlede bygge- og anlægsaktivitet fra 2011 til 2012, og for så vidt angår 2013, 
er der ikke udsigt til en ny fremgang på grund af den lave vækst i dansk økonomi 
som helhed. 
 
Dansk Byggeri mener ligesom formandskabet, at det i den nuværende konjunktur-
situation er forsvarligt at fremrykke offentlige investeringer. I praksis vil den ekstra 
bygge- og anlægsaktivitet i forbindelse med fremrykningerne blive fordelt over flere 
år.  
 
Det skyldes, at der, som alle ved, går nogen tid, fra de politiske aftaler bliver ind-
gået, til det første spadestik, og med hensyn til renoveringer af boliger, er der tale 
om omfattende projekter, som forudsætter flytninger og genhusninger. 



 

 308 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2011 

Bygge- og anlægsbranchen vil ved hjælp af fremrykningerne kunne fastholde kom-
petencerne, så virksomhederne og deres ansatte om nogle år vil kunne være klar til 
at gå i gang med at opføre de nye sygehuse. 
 
Dansk Byggeri ønsker ligesom formandskabet, at regeringen får tilvejebragt en 
langsigtet plan for de kommende investeringer. Det bør være en plan, der omfatter 
alle de investeringer, der er under politisk kontrol, og som vil blive opdateret en 
gang om året. 
 
Med den langsigtede plan for de fremtidige investeringer vil bygge- og anlægsbran-
chen, og alle med tilknytning hertil, kunne blive bedre forberedt på de fremtidige 
markedsmuligheder. Det vil for eksempel være vigtigt af hensyn til erhvervsud-
dannelserne, så man kan søge at sikre, at uddannelserne bedre vil kunne matche den 
fremtidige efterspørgsel. 
  
Dansk Byggeri mener ligesom formandskabet, at der er vigtigt at opnå bedre styring 
af statens, regionernes og kommunernes udgifter. Der bør indføres flerårige udgifts-
lofter, og der bør være klare og individuelle sanktioner, hvis lofterne ikke bliver 
overholdt.    
 
Dansk Byggeri er betænkelig ved at indføre højere ejendomsværdiskat. Og hvis man 
fra politisk hold vælger at gå videre med tanken, bør man overveje timingen af gen-
nemførelsen meget nøje.  
 
Formandskabet peger på en række fordele ved at ændre ejerboligbeskatningen, 
blandt andet at det større provenu fra ejendomsværdiskatten vil kunne blive brugt til 
at reducere skatten på arbejdsindkomst.   
 
På den anden side ligger boligmarkedet underdrejet på trods af lave renter, og for-
mandskabet peger selv på, at formuetabene på boligmarkedet og udviklingen på 
boligmarkedet udgør en af hovedårsagerne til den svage vækst i de kommende år.  
Formandskabet forventer, at de reale boligpriser vil falde med 10 % frem til 2013. I 
så fald vil de reale boligpriser være faldet med mere end 25 % i forhold til niveauet 
umiddelbart før krisen.  
 
Hertil kommer, at skatteværdien af rentefradraget vil blive reduceret med 8 procent-
enheder fra ca. 33,5 % til ca. 25,5 % (gennemsnitskommune inklusiv kirkeskat) fra 
2012 til 2019. Det vil fordyre boligudgiften og dæmpe efterspørgslen på bolig-
markedet. 
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Det er endvidere meget usikkert, om rentetilpasningslån med korte bindingsperioder 
vil kunne blive tilbudt de danske boligejere efter 2018 som konsekvens af kravene i 
Basel III. 
 
Basel III’s krav om stabil finansiering vil medføre, at de danske realkreditinstitutter 
skal holde et så stort likviditetsberedskab som dækning for de korte obligationer, at 
omkostningerne ved at opnå den ekstra likviditet vil gøre især rentetilpasningslån 
med en rentebindingsperiode på op til et år så dyre, at lånene ikke vil blive konkur-
rencedygtige.  
 
EU-Kommissionens udspil lægger ikke op til en ændring, men fastholder en obser-
vationsperiode frem mod 2018. Konsekvensen er også her, at finansieringsomkost-
ningerne vil stige, og dæmpe efterspørgslen på boligmarkedet.  
 
En højere ejendomsværdiskat vil tilsvarende fordyre boligudgiften og dæmpe efter-
spørgslen på boligmarkedet. 
 
Det er derfor væsentligt, hvis man vil gennemføre omlægninger af ejendomsværdi-
beskatningen, at timingen i så fald bliver meget nøje overvejet. Hvis man gennem-
fører en ændret ejendomsværdibeskatning samtidig med, at finansieringsomkost-
ningerne forøges og rentefradraget reduceres, er der risiko for at vendingen på bo-
ligmarkedet udskydes yderligere. 
 
Indkomstfordeling 
I Danmark er befolkningens indkomster fordelt meget ligeligt. Dansk Byggeri kon-
staterer på grundlag af analyserne i rapporten, at der ikke er noget sagligt belæg for 
at øge skatten på de højeste indkomster yderligere, tværtimod. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Formandskabet har nedjusteret deres forventninger til den økonomiske vækst i Dan-
mark betydeligt. LO er enig i, at udsigterne for dansk økonomi er dystre, om end 
Formandskabets prognose nu er mere pessimistisk end LO’s vurdering. 
 
Formandskabet konstaterer, at konjunktursituationen tilsiger en finanspolitisk lem-
pelse, men er fortsat tøvende med at anbefale den fuldt ud. De anerkender, at SRSF-
regeringens foreslåede lempelse i 2012 indebærer flere i job, og ”ikke vil føre til 
mistillid til dansk finanspolitik”. LO kvitterer for, at vismændene nu (endelig og 
noget forsinket) ikke anser en finanspolitisk lempelse for direkte skadelig for dansk 
økonomi. En mere entusiastisk opbakning kunne dog have været at ønske. Især i 
lyset af at Formandskabets egne prognoser viser et negativt output-gap, og dermed 
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lavkonjunktur, helt frem til 2020. Dertil kommer, at også den dårligt timede EU-
henstilling overholdes, selv med SRSF’s vækstpakke. 
 
Formandskabets fokus er fortsat på det mellemlange og lange sigt, idet der refereres 
til 2020-planer, holdbarhed og troværdig gældsudvikling frem mod 2050. Det korte 
sigt er derimod tæt på fraværende i deres anbefalinger. LO efterlyser en mere eks-
plicit stillingtagen til, hvordan Danmark kommer ud af krisen. 
 
Formandskabets beregning af lønkonkurrenceevne, som danner baggrunden for 
eksportskønnet, viser således et noget andet billede end beregningen til Finansmini-
steriets statistikudvalg, hvor den danske enhedslønkonkurrenceevne er forbedret 
med næsten 10 pct. fra 2007 til 2010. LO opfordrer formandskabet til at benytte 
samme metode som i statistikudvalgets rapport til fremtidige beregninger af den 
danske lønkonkurrenceevne. Formandskabet brug af produktivitetsudviklingen i 
hele økonomien, inklusive den offentlige sektor, i stedet for det produktivitetsudvik-
lingen i den relevante konkurrenceudsatte sektor, vil påvirke resultatet i negativ 
retning for Danmark, som følge af vores store offentlige sektor. 
 
I diskussionen af markedsandele for den danske eksport savner LO, at formand-
skabet forholder sigt til udviklingen i markedsandele opgjort i værdier i stedet for 
mængder. En opgørelse i værdier vil tage højde for, at det danske bytteforhold er 
blevet løbende forbedret. Endelig ville diskussionen af markedsandele kunne styrkes 
ved at Formandskabet forholder sig til, at alle vestlige økonomier i udgangspunktet 
har tabt markedsandele de seneste årti som følge af Kinas indtræden på verdens-
markedet. 
 
I forhold til tilbagetrækningsreformen, så deler LO ikke Formandskabets begejstring 
for denne. Det er hovedsageligt LO’s medlemmer, der benytter sig af efterlønnen. 
Det er mennesker, der hovedsageligt har korte uddannelser og har været længe på 
arbejdsmarkedet. LO kvitterer dog for, at formandskabet nu er mere tilbøjelige til at 
anerkende, at tilpasningen på arbejdsmarkedet er relativt langsom, og at vi må imø-
dese en længere periode med høj arbejdsløshed som følge af tilbagetræknings-
aftalen. Formandskabets analyser peger således på, at der vil være knap 24.000 flere 
arbejdsløse i 2020 end uden reformen.  
 
LO kvitterer for nogle interessante analyser af statistikgrundlaget for beskæftigelse 
og arbejdsløshed. Formandskabet belyser bl.a. arbejdsløsheden blandt nyuddannede 
akademikere, sygeplejersker og lærere. LO efterlyser, at Formandskabet havde un-
dersøgt dimittendledigheden blandt faglærte, som er ekstraordinær høj. Eksempelvis 
er arbejdsløsheden blandt nyuddannede faglærte 3F’ere 20 pct. og blandt nyuddan-
nede faglærte i Metal omkring 20-30 pct.  
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Formandskabet påpeger, at der har været en stigning i antallet af unge, der ikke kan 
få en praktikplads. Problemet tilsidesættes dog med en bemærkning om, at den ak-
tuelle mangel på praktikpladser ikke er voldsomt høj. Manglen på praktikpladser er 
imidlertid et reelt problem, og det er i klar modsætning til målsætningen om, at 95 
pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.  
 
Formandskabet foretager en interessant sammenligning af udviklingen i AKU-
ledigheden og den registrerede ledighed. AKU-ledigheden er således steget langt 
mere, end den registrerede ledighed siden 2008. Dekomponeringen af de to stati-
stikker viser, at den største udvikling er sket ved at langt flere af de registrerede 
ledige nu også kategoriseres som AKU-ledige, hvilket indikerer at søgeadfærden 
blandt de arbejdsløse er steget betydeligt.  
 
En nærliggende konklusion, som Formandskabet imidlertid ikke drager, er, at hvis 
søgeadfærden blandt de arbejdsløse er steget så markant, så må strukturarbejds-
løsheden være faldet væsentligt i perioden 2007 til 2010. LO har flere gange frem-
hævet, at vismændenes skøn for strukturledigheden på 100.000 personer virker 
overvurderet. LO skønner, at strukturledigheden er tættere på 80.000 nettoledige.  
 
Kapitel II Indkomstfordeling 
I en analyse af udviklingen i uligheden siden 1983 målt ved gini-koefficienten kon-
kluderer Formandskabet, at uligheden har været stort set uændret over en lang peri-
ode. LO anser denne konklusion som særdeles mærkværdig, når udviklingen over 
de knap 30 år betragtes. 
 
Det mest ekstreme resultat i analysen er udviklingen i uligheden for disponibel ind-
komst fra 1987 til 1988, hvor uligheden falder 3 pct.-point. Det virker som et meget 
mærkværdigt resultat, og vil sandsynligvis skulle tilskrives et databrud. Finansmini-
steriet offentliggør også på baggrund af registerdata udviklingen i uligheden over en 
længere periode. De har gjort det i mange år, og har gennem lovmodellen adgang til 
data i en kvalitet, der formentligt overgår vismændenes. I deres tidsserier over ud-
viklingen stiger uligheden en anelse fra 1987 til 1988. Danmarks statistik beregner 
også en nogenlunde uændret ulighed i de to år. 
 
En nærmere analyse viser, at skattesystemet fra 1987 til 1988 ifølge Det Økonomi-
ske Råd pludselig skulle være blevet mere end 40 pct. mere omfordelende. Det vir-
ker voldsomt i andet år af indfasningen af en skattereform og under en borgerlig 
regering.  
 
Selv hvis dette fald fra 1987 til 1998 tages for pålydende, virker konklusionen om 
nogenlunde konstant ulighed mærkværdig. 
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I 2009 udgjorde ginikoefficienten 25,8, mens gennemsnittet i 1980’erne var 24,6. I 
1990’erne var gennemsnittet 22,8, mens det i 2000’erne eksklusiv 2009 var 25,5. 
Derfor er 2009 at opfatte som højere end historisk niveau. Det gælder især, hvis 
vismændene overvurderer uligheden frem til 1988. Uligheden har således været 
jævnt stigende i perioden 1988 til 2008. 
 
Det virker derudover underligt at konkludere på 2009. Der er således tale om et helt 
ekstraordinært år, hvor finanskrisen slog fuldt igennem på aktiekurser, renter og 
huspriser. Der burde således konkluderes på eksempelvis gennemsnittet over de 
seneste 3 år. Hvorefter konklusionen igen ville være klar, nemlig at uligheden har 
været stigende. 
 
Konklusionen om konstant ulighed blokerer formentligt for, at man ikke tager stil-
ling til de mange opstramninger på overførselsområdet, som har fundet sted i perio-
den. En stigende ulighed kunne således oplagt føre til en diskussion af det hensigts-
mæssige i fattigdomsydelser som eksempelvis starthjælp og loftet over kontant-
hjælp. I det hele taget glimrer overførslerne ved deres fravær i dette kapitel. Hvor 
man ellers i tidligere rapporter har gjort meget ud af at vurdere de forskellige over-
førslers virkning. 
 
Rapporten indeholder til gengæld en større analyse af skat på de højeste indkomster. 
I analysen benyttes der i udgangspunktet en arbejdsudbudselasticitet på 0,2.  
 
I analyser af skatteændringer tages der normalt udgangspunkt i en effekt fra skatte-
ændringer på 0,1. Hvis skattesatsen ændres med 10 pct., så vil indkomsten ændre sig 
med 1 pct. 
 
Den høje arbejdsudbudselasticitet er et resultat af en analyse gennemført af Kleven 
og Schultz. I denne analyse gennemføres beregninger på mikrodata med udgangs-
punkt i de store skattereformer, der blev gennemført i slutningen af 1980’erne. Det 
er generelt vanskeligt at estimere effekter af skatteændringer, og forskellige analyser 
har da også givet vidt forskellige resultater. Et af de problemer, som denne analyse 
lider under, er, at den kun vanskeligt kan tage højde for effekter af skattetænkning. 
Her tænkes eksempelvis på indkomsterne hos selvstændige. De selvstændige har 
således i mange tilfælde en indtægt lige under topskattegrænsen. Det er selvfølgelig 
muligt, at de arbejder lige op til den grænse, men det er også muligt, at de lader et 
eventuelt overskydende overskud stå i virksomheden til senere beskatning. På sam-
me måde vil mange lønmodtagere indbetale store frivillige bidrag til pension. Hvis 
topskattegrænsen bliver hævet, vil det give anledning til lavere pensionsind-
betalinger, og dermed en højere indkomst. Det vil give sig udtryk i et højere skatte-
provenu nu, men vil ikke reelt hæve skatteindtægterne, fordi der kommer mindre til 
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beskatning fremover. Denne type analyser kan derfor overvurdere arbejdsudbuds-
elasticiteten. 
 
Med den høje effekt fra skatteændringer viser vismændene, at alle skattestigninger 
målrettet de højeste indtægter vil give anledning til et lavere skatteprovenu. Der 
gennemføres dog også beregninger med en mindre effekt på 0,1. Disse beregninger 
viser et positivt, men beskedent provenu ved skattestigninger i toppen af indkomst-
fordelingen. 
 
I kapitlet analyseres også den sociale arv. Det sker med udgangspunkt i indkomst 
mellem forældre og børn. Det konkluderes, at der er en overraskende høj indkomst-
mobilitet – bortset fra i top og bund. Analysen kunne med fordel udvides til også at 
undersøge den sociale arv i forhold til uddannelse. Andre analyser har dokumen-
teret, at den sociale arv på uddannelse er betydeligt højere end på indkomst. Derud-
over er konklusionen i høj grad afhængig af forventningerne. Når resultatet af ana-
lysen bliver vurderet som overraskende, er det således knyttet ligeså meget op på 
forventningerne til resultatet som på resultatet i sig selv. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  
Dansk Metal er enig i vismændenes vurdering af, at væksten i dansk økonomi vil 
fortsætte i krybesporet i de kommende år, og at der vil gå flere år, før dansk økono-
mi er tilbage på normalt niveau.  
 
Dansk Metal deler imidlertid ikke vismændenes vurdering af, at den svage vækst 
primært kan tilskrives forværrede vækstudsigter i udlandet. Vismændenes egne tal 
viser, at det i høj grad er en underdrejet indenlandsk efterspørgsel, som er årsag til 
den lave vækst herhjemme, og det underbygges af de seneste nationalregnskabstal 
fra Danmarks Statistik: De danske husholdninger er yderst tilbageholdne med at 
forbruge, samtidig med at de danske virksomheder holder igen med investeringerne. 
 
Dansk Metal bider i særdeleshed mærke i, at vismændene vender på en tallerken og 
nu anerkender behovet for at kickstarte dansk økonomi.  
 
Dansk Metal har gentagne gange gjort vismændene opmærksomme på behovet for 
at stimulere væksten og forbedre beskæftigelsen. Vi har ganske enkelt ikke råd til at 
lade stå til. Vi skal sparke gang i vækst og beskæftigelse til gavn for den almindeli-
ge lønmodtager her og nu. Offentlige investeringer skal fremrykkes, og virksomhe-
dernes investeringer skal øges.   
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Konsekvenserne er åbenlyse, når økonomien går skidt: Lavere vækst giver højere 
ledighed. Derfor glæder det Dansk Metal, at vismændene nu langt om længe erken-
der, at der er behov for at sætte gang i dansk økonomi ved at fremrykke offentlige 
investeringer. Som vismændene også selv har påpeget gentagne gange, er offentlige 
investeringer det mest effektive finanspolitiske middel til at opnå en stigning i den 
private beskæftigelse. Samtidig forværres holdbarheden ikke af en fremrykning, da 
opstramningen efterfølgende kommer af sig selv. 
 
På den baggrund noterer Dansk Metal med stor tilfredshed, at en kickstart af dansk 
økonomi er et helt centralt element i S-R-SF-regeringens nye forslag til finanslov 
for 2012. 
 
Dansk Metal deler ikke vismændenes opfattelse af den danske konkurrenceevne. 
Vismændene tegner således et meget dystert billede af dansk konkurrenceevne. 
Vismændene konstaterer således, at dansk konkurrenceevne er forværret frem til 
2009 ved at sammenligne produktivitetsvæksten i hele økonomien. Den typiske 
metode er imidlertid at sammenholde produktivitetsudviklingen i den konkurrence-
udsatte del af økonomien: Det vil sige industrien. 
 
Med det udgangspunkt viser det sig, at dansk konkurrenceevne er forbedret markant 
siden 2007. Danske industrivirksomheder har således øget produktiviteten mere end 
industrien i landene omkring os, hvilket også er konklusionen i en ny rapport fra det 
såkaldte Statistikudvalg, som er udarbejdet i fællesskab af LO, DA, Finansministe-
riet og Beskæftigelsesministeriet. 
 
Siden starten af 2010 har lønstigningerne tilmed ligget på niveau med udlandets, og 
i den forløbne del af 2011 har lønstigningerne i industrien ligefrem ligget i under-
kanten af lønstigningerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. 
 
Dansk Metal hæfter sig ved, at vismændene drager to skarpe konklusioner, som er i 
modstrid med deres dystre syn på konkurrenceevnen. For det første konstaterer vis-
mændene, at eksporten af varer er steget ekstraordinært meget i første halvår af 
2011 set i et historisk perspektiv, og det sættes i relief af, at det er en tendens, der 
allerede satte ind i 2010. 
 
For det andet finder vismændene – som i tidligere analyser –, at danske virksomhe-
der har formået at opretholde værdien af dansk eksport til trods for tabet af markeds-
andele opgjort i mængder. Sammenholdt med overskuddet på betalingsbalancen 
indikerer det ifølge vismændene, at de danske varer er mindre prisfølsomme.  
 
Dansk Metal stiller sig derfor uforstående overfor, at vismændene på den baggrund 
meget håndfast konkluderer, at ”Konkurrenceevneforværringen i perioden 2000-09 
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er dog kritisk i den nuværende situation, da den bidrager til, at det ikke er sand-
synligt, at dansk økonomi gennem udenrigshandel kan vokse sig ud af krisen”. 
 
Dansk Metal anerkender fuldt ud, at vi hele tiden skal bestræbe os på at gøre dansk 
økonomi stadig mere konkurrencedygtig, men Dansk Metal undrer sig over, at vis-
mændene bidrager til at mudre billedet. Vismændenes fornemste opgave er at sikre, 
at debatten foregår på et sagligt grundlag, og det princip mener Dansk Metal ikke, at 
vismændene lever op til i denne rapport. 
 
Vismændene rejser en særdeles relevant problemstilling omkring de nyuddannedes 
store problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dansk Metal finder det 
dog skuffende, at vismændene undlader at forholde sig til den meget svære situation 
en stor del af de nyuddannede faglærte oplever. Mere end hver fjerde af Dansk Me-
tals nyuddannede medlemmer således står uden job. Og netop dygtige faglærte er 
kernen i at sikre konkurrencedygtig produktion i Danmark i fremtiden. Dansk Metal 
vil derfor opfordre til, at vismændene i fremtidige rapporter anlægger en bredere 
tilgang til uddannelse. 
 
 
3F 
 
Konjunktursituationen 
3F noterer sig, at formandskabet for Det Økonomiske Råd tegner et dystert billede 
af økonomien for de kommende år; lav vækst, stigende ledighed og faldende be-
skæftigelse. Den økonomiske situation bekymrer 3F meget, da økonomiske kriser 
erfaringsmæssigt rammer hårdt blandt lavtlønnende, ufaglærte og folk i udsatte 
brancher.  
 
Det er den samme gruppe mennesker, der betaler en høj pris for Tilbagetræknings-
reformen. 3F kvitterer i den forbindelse for, at formandskabet i rapporten analyserer 
reformens konsekvenser på arbejdsmarkedet. Analyserne viser, at Tilbagetræknings-
reformen i mange år fremover vil medføre høj arbejdsløshed, lavere realløn og flere 
på førtidspension. Da Tilbagetrækningsreformen – og især forkortelse af efterløns-
perioden – i høj grad rammer ufaglærte, får vi i de kommende år flere ufaglærte 
seniorer på arbejdsmarkedet. Erfaringsmæssigt ved vi, at efterspørgslen efter denne 
type medarbejdere ikke er stor, så en pæn del af dem kan stille sig op i køen af ar-
bejdsløse.  
 
I lyset af det dystre konjunkturbillede og konsekvenserne af Tilbagetræknings-
reformen, er 3F utroligt glade for regeringens vækstpakke, der fremlægges i forsla-
get til Finansloven for 2012. Det er fremsynet økonomisk politik, når regeringen 
både planlægger fremrykkede offentlige investeringer i 2012 og i 2013. I lyset af 
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formandskabets dystre forventninger til den økonomiske situation de kommende år, 
er 3F enig med regeringen i, at den økonomiske politik også bør holde hånden under 
økonomien i flere år. Vi er derfor også uforstående over for formandskabets lunke 
modtagelse af vækstinitiativet, som man må tilskrive formandskabets tilgang til 
økonomi jf. 3F’s bemærkninger til rapporten fra foråret 2011. Hvis man i den nuvæ-
rende økonomiske situation ikke utvetydigt kan anbefale ekspansiv finanspolitik, må 
det bunde i en filosofi om, at økonomisk politik grundlæggende ikke virker på kort 
sigt. Det er 3F uenig med formandskabet i. 
 
Efter 3F’s opfattelse løser en vækstpakke ikke alle udfordringerne for dansk øko-
nomi. Ubalancerne på arbejdsmarkedet gør, at tusindvis af ufaglærte risikerer at stå 
uden arbejde – også på den anden side af krisen. Så efter 3F’s mening skal den øko-
nomiske politik suppleres med flere investeringer i uddannelse til ufaglærte. Vi bør 
have et uddannelsesløft, hvor ufaglærte får en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, så vi kan indhente det efterslæb, der er kommet efter mange års mangelfuld 
uddannelse af de unge. Det giver god mening i den globale konkurrence, hvor vi 
hele tiden skal øge produktiviteten for at være konkurrencedygtige. Det giver god 
mening i forhold til de mange ufaglærte, der er arbejdsløse, og det giver god mening 
for at skabe plads på arbejdsmarkedet til alle de ufaglærte, der ikke længere kan 
komme på efterløn i 5 år. 
 
Indkomstfordeling 
3F kvitterer for, at formandskabet i Det Økonomiske Råd tager temaet om ind-
komstfordeling op. Vi er dog uenige i konklusionen om, at indkomstuligheden nu er 
den samme som i midten af 1980’erne. Den økonomiske krise har fået uligheden til 
at falde i 2009, men i hele perioden fra slutningen af 1990’erne til 2008 steg ulig-
heden – ifølge vismandsrapportens egne tal. Vores samfund er blevet mere skævt, 
når man ser bort fra 2009, der er meget speciel pga. den økonomiske krise. 
 
Desuden antydes der mere eller mindre direkte igennem hele kapitlet, at lighed er 
hæmmende for effektiviteten i samfundet. Helt overordnet virker det som en mærk-
værdig konklusion i lyset af, at Danmark i årtier både har været blandt et af de mest 
lige og mest rige lande i verden. Formandskabet beskæftiger sig heller ikke med 
effekterne af offentlige serviceydelser, der ofte både skaber lighed og en effektiv 
økonomi som f.eks. uddannelsessystemet, sundhedssystemet og pleje af børn og 
ældre. 
 
Ser man bort fra formandskabets mærkværdige hovedkonklusioner, indeholder ka-
pitlet dog flere interessante analyser og resultater. Det gælder f.eks. afsnittet om 
indkomster over et livsforløb, der bl.a. handler om uddannelse. 
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Ifølge rapporten tjener en gennemsnitlig ufaglært igennem livet kun ¾ af en smed – 
og forskellen har været stigende. Man skal være opmærksom på, at forskellen ikke 
kun opstår pga. forskelligt lønniveau. Livsindkomsten afhænger jo også af, hvor ofte 
og hvor længe, man er uden for beskæftigelse, idet perioder i arbejdsløshed, på sy-
gedagpenge, førtidspension mv. trækker livsindkomsten ned. Den type hændelser 
rammer ufaglærte i meget højere grad end andre. 
 
Så efter 3F’s opfattelse er uddannelse til ufaglærte ikke kun et middel til højere be-
skæftigelse og produktivitet, men det øger også den enkeltes livsindkomst og redu-
cerer uligheden i samfundet. 
 
 
Akademikernes Centralorganisation 
 
Løftet pegefinger fra vismændene til regeringens kickstart-plan. Kickstarten 
har for ensidigt fokus på byggesektoren, mener AC. 
 
Den nye vismandsrapport er som sædvanlig interessant læsning. Udover den fast 
tilbagevendende konjunkturvurdering analyseres denne gang ulighedsdagsordenen, 
herunder skat som omfordelingsinstrument. 
 
Konjunkturvurderingen:  
Det går sløvt, men det er ikke nødvendigt at iværksætte kickstart netop nu 
 
Konjunkturudsigterne for dansk økonomi er bedrøvelige. Vismændene må, siden 
sidste skøn i forårsrapporten, nu nedjustere forventningerne til væksten i Danmark i 
perioden 2011-13 med 2 pct.point, og der er ikke udsigt til et egentlig opsving i de 
nærmere år. BNP skønnes nu at vokse med ca. 1¼ pct. pr. år i perioden 2011-13. I 
basisscenariet forventes stigende ledighed og stort set uændret beskæftigelse. Nega-
tiv udvikling i udlandet kan dog betyde, at dette basisscenarie er for optimistisk; 
vismændene opererer således også med et scenarie, hvor en mere negativ udvikling i 
verdensøkonomien vil reducere beskæftigelsen i Danmark med 100.000 personer. 
 
Vismændene forholder sig til regeringens plan om en kickstart af økonomien i 2012 
via en finanspolitisk lempelse. Det konkluderes, at kickstarten kan forsvares, men at 
det er afgørende, at der efterfølgende rent faktisk sker en reduktion af investerings-
niveauet i forhold til det, der ellers var planlagt. Desuden anbefaler vismændene, at 
en fremrykning af offentlige investeringer bør ske ud fra en tværgående, flerårig og 
dækkende investeringsplan, som bør indarbejdes i den kommende 2020-plan. Ende-
lig påpeger vismændene, at det måske var mere hensigtsmæssigt at gemme det fi-
nanspolitiske krudt til 2014, når efterlønsperioden forkortes. Det skyldes, at tilbage-
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trækningsreformen vil øge arbejdsstyrken ekstraordinært fra 2014 med risiko for 
stigende ledigheden, hvis ikke efterspørgslen øges tilsvarende. 
 
AC er bekymret for, at regeringens kickstart er for ensidig, da der hovedsageligt 
prioriteres at stimulere offentligt byggeri. AC ser gerne, at en andel af de afsatte 10 
mia. kr. i 2012 bruges på vækstinitiativer, som har fokus på at understøtte andre dele 
af økonomien. Fx foreslår AC, at der indføres skattekreditter til små og nystartede 
virksomheder for udgifter til forskning og udvikling. 
 
AC påpeger desuden, at des mere markant man stimulerer byggesektoren nu, des 
større bliver den opbremsning, der skal finde sted på et senere tidspunkt. Det kan 
blive vanskeligt at få omdirigeret arbejdskraft til andre sektorer så hurtigt. En så 
massiv fremrykning af investeringer i offentligt byggeri må desuden tage hensyn til 
regionale forskelle i risici for flaskehalse- og overophedningsproblemer. 
 
Indkomstfordeling og skat:  
Vi er tæt på den skattesats, der giver størst mulige provenu til det offentlige 
 
Uligheden i det danske samfund er i dag på samme niveau som for 10 og 25 år siden 
(målt i forhold til disponibel indkomst). Selvom uligheden reelt ikke er steget siden 
starten af 1980’erne, har den dog svinget en del i den mellemliggende periode. Det 
skyldes, at indkomstfordelingen påvirkes af konjunktursituationen. Uligheden øges i 
økonomiske opgangstider og reduceres igen under lavkonjunkturer, da kapital-
indkomsten og lejeværdi er relativt skævt fordelt. 
 
Mulighederne for at opnå større omfordeling via skat på arbejdsindkomst er nær 
udtømte. Vismændenes analyse viser, at en forøget beskatning af de højtlønnede 
risikerer at reducere de samlede skatteindtægter. Det gælder, når vismændene simu-
lerer en skatteforhøjelse for gruppen af personer med de 10 pct. højeste arbejds-
indkomster – dvs. fra omkring 480.000 kr. og op.  Tilsvarende resultater opnås, hvis 
der i stedet ses på de 5 pct. højeste indkomster eller de 1 pct. højeste indkomster. 
Eksisterende skattesatser for højtlønnede er således tæt på at give størst muligt pro-
venu, og eventuel indførsel af nye halv- og helmillionær skatte vil ikke være en 
fordel for statskassen - tværtimod.  
 
Vismændenes analyse er særlig interessant set i forhold til regeringsgrundlagets 
ambitiøse målsætninger om udvidelse af arbejdsudbuddet. Der er grænser for, hvor 
meget arbejdsudbuddet kan øges via centrale aftaler. Det må suppleres med refor-
mer, der har fokus på de personlige incitamenter. AC noterer sig i den forbindelse, 
at de stærke adfærdsreaktioner, der fremprovokeres ved selv mindre justeringer i 
toppen af skattesystemet, bliver en af nøglerne, når den kommende skattereform 
skal sikre et øget arbejdsudbud. 
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Dansk Industri 
 
Den økonomiske situation  
Vismændenes vurdering af udsigterne for den danske og internationale økonomi i de 
kommende år ligger helt på linje med DI’s vurdering. DI er i vores netop udkomne 
prognose dog mere pessimistisk for 2011 end vismændene, hvilket dog især tilskri-
ves, at DI’s prognose har nået at medtage de seneste og meget negative tal for især 
dansk eksport. 
 
Derudover er vismændenes og DI’s prognoser forskellige for så vidt, at Vismænde-
ne ikke har medtaget regeringens vækstpakke for 2012 modsat DI, der har indlagt en 
fortolkning af regeringsgrundlagets tekst herom.  
 
Vismændene har dog regnet på regeringsgrundlagets forslag om fremrykninger af 
investeringer og højere offentligt forbrug. Vismændene konkluderer, at dette kan 
føre til fremrykning af forholdsvis beskeden vækst til 2012 uden afgørende at ændre 
på de grundlæggende vækstudsigter. Denne konklusion er DI enig i, og dette er 
grunden til at DI venter en marginalt højere vækst i 2012, men til gengæld en lavere 
vækst i 2013 end Vismændene. 
 
Grundlæggende er vismændenes prognose ligesom DI’s prognose præget af, at 
gældskrisen har ført til en markant nedjustering af de internationale vækstudsigter, 
hvorfor der er udsigt til lav vækst i de kommende år som vil føre til stigende ledig-
hed i 2012 og 2013. DI er derfor helt enig i denne vurdering. 
 
Vismændene påpeger, at der er risiko for at gældskrisen kan udvikle sig til et kraf-
tigt tilbageslag i Europa med massive stigninger i den danske ledighed til følge. 
Denne risiko er i høj grad fortsat til stede. 
 
Vismændene har set på udviklingen i ledigheden og har sammenlignet de forskellige 
ledighedsbegreber, der bruges. De senere års øgede fokus på lediges pligt til at stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet har medført, at den såkaldte AKU-ledighed nu i højere 
omfang giver et retvisende billede af ledigheden, fordi ledige på dagpenge og ar-
bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere faktisk også står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende. 
 
DI er enig med vismændene i, at de senere års opstramning af indsatsen, især i for-
hold til den løbende kontakt med ledige, medfører, at ledige faktisk står til rådighed 
for arbejdsmarkedet. DI mener, at det er meget vigtigt, at den ny regering ikke sæt-
ter dette over styr ved at slække på indsatsen overfor ledige. Det skal sikres, at de 
ledige aktivt søger arbejde, ellers mindskes den reelle arbejdsstyrke. 
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Aktuel økonomisk politik 
Vismændene påpeger, at det er vigtigt at EU-henstillingen om opstramning af den 
økonomiske politik overholdes og værdsætter, at dette er en del af regeringsgrund-
laget. En overholdelse af EU-henstillingen er nødvendig for at sikre troværdigheden 
omkring den økonomiske politik. DI kan fuldt ud tilslutte sig disse betragtninger. 
Finanspolitikken skal strammes væsentligt i 2013 for at leve op til EU henstillingen. 
 
Vismændene efterlyser en bedre styring af de offentlige finanser og støtter planerne 
om flerårige udgiftslofter. Samtidig efterlyses en egentlig offentlig investeringsplan, 
som kan skabe troværdighed om fremrykning af offentlige investeringer. DI er helt 
enig i disse betragtninger. Vi har brug for en langt mere effektiv styring af de offent-
lige udgifter, som er steget ukontrolleret i en årrække. En stram udgiftsstyring og 
gennemførelsen af ambitiøse reformer er eneste holdbare vej til højere vækst. 
 
Vismændene peger på, at regeringen via en skattereform, yderligere strukturelle 
reformer og en trepartsaftale, ønsker at hæve det strukturelle arbejdsudbud med 
55.000 personer. Vismændene finder, at dette ikke er tilstrækkeligt til at skabe hold-
bare offentlige finanser, og der bør gennemføres yderligere reformer, der øger be-
skæftigelsen med 20.000 personer. Samtidig finder vismændene, at der endnu ikke 
er fremlagt konkrete anvisninger på, hvordan arbejdsstyrken skal øges. Vismændene 
efterlyser sådanne konkrete anvisninger.  
 
DI er enig med vismændene i, at der bør gennemføres yderligere strukturelle refor-
mer, der sikrer et større arbejdsudbud. Et større arbejdsudbud vil sammen med 
blandt andet en reduktion af de offentlige udgifter være med til at sikre holdbarhed 
på de offentlige finanser, men samtidig er et øget arbejdsudbud rettet mod den pri-
vate sektor en hjørnesten, når der skal skabes højere vækst. For at genskabe de 
175.000 private arbejdspladser, som Danmark har mistet under krisen, er vismæn-
denes mål derfor ikke ambitiøst nok. 
 
DI deler vismændenes bekymring for, at seniorførtidspensionsordningen kan vise 
sig at blive en ekstra tilbagetrækningsordning, der utilsigtet trækker for mange per-
soner ud af arbejdsmarkedet. 
 
Regeringen har annonceret, at den midlertidigt vil forlænge dagpengeperioden med 
op til 6 måneder for ledige, der mister dagpengeretten i andet halvår 2012. Vismæn-
dene peger på, at al erfaring viser, at dette vil svække de lediges initiativ til at finde 
arbejde og svække a-kassernes og jobcentrenes indsats. Endvidere vil det medføre 
en forventning om tilsvarende tiltag i perioder, hvor ledigheden i øvrigt er højere.  
 
DI er enig med vismændene i, at det er problematisk at øge dagpengeperioden og DI 
mener ikke, at den annoncerede midlertidige forlængelse er nødvendig. Der skal 
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endvidere gøres opmærksom på, at i forhold til Arbejdsmarkedskommissionen, som 
kom med forslag om en konjunkturafhængig dagpengeperiode, ligger bruttoledig-
heden fortsat væsentligt under den grænse for, hvornår kommissionen forestillede 
sig man skulle hæve dagpengeperioden til 2½ år. Bruttoledigheden udgjorde i au-
gust 2011 6,2 pct. og Arbejdsmarkedskommissionens grænse er 7 pct. 
 
Vismændene finder ikke, at der er behov for yderligere lempelser af finans-
politikken i 2012 eller 2013, men den ekstraordinære stigning i arbejdsstyrken fra 
2014, som følge af tilbagetrækningsreformen, kan ifølge vismændene måske give 
anledning til at udskyde en eventuel finanspolitisk lempelse til 2014. Det skønnes, at 
den strukturelle arbejdsstyrke øges med 5.000 personer i 2014. 
 
DI mener ikke, at der er brug for at øge de offentlige udgifter yderligere, heller ikke 
i 2014, hvor tilbagetrækningsreformen langsomt gennemføres. Den årlige virkning 
af gennemførelse af tilbagetrækningsaftalen er begrænset, især når demografien 
trækker i modsat retning. Til sammenligning steg arbejdsstyrken med 25.000 hvert 
år i gennemsnit i perioden fra 1945 til 1989. 
 
I forbindelse med vurdering af finanspolitikken, tager vismændene regeringens be-
budede forhøjelse af afgifter på netto 5 mia. kr. til efterretning uden videre bemærk-
ninger. Men i forbindelse med den bebudede skattereform fremhæver vismændene, 
at højere afgifter svækker arbejdsudbuddet. De samme reservationer over for den 
negative effekt på arbejdsudbuddet må nødvendigvis gøre sig gældende med hensyn 
til regeringens annoncerede afgiftsforhøjelser i 2012. 
 
I vismændenes modelfremskrivninger af effekten af den foreslåede finanspolitik er 
den foreslåede afgiftsforhøjelse på 5 mia. kr. regneteknisk indregnet som en for-
øgelse af bundskatten.  
 
At indregne de foreslåede afgiftsstigninger som en forhøjelse af bundskatten, under-
vurderer de negative effekter, der følger af, at afgifterne pålægges en række grænse-
handelsfølsomme varer (”cigaretter, øl, vin, sukker, fedt og anden usund mad”, jf. 
regeringsgrundlaget). Den øgede grænsehandel vil isoleret set føre til et lavere skat-
teprovenu – og kræve, at afgifterne hæves yderligere, hvis nettoresultatet skal bibe-
holdes på 5 mia. kr. Slutresultatet vil fortsat være en netto afgiftsforhøjelse på 5 
mia. kr., som samfundsøkonomisk vil have nogenlunde samme effekt som en tilsva-
rende forhøjelse af bundskatten; men undervejs vil der ligeledes være en selvstæn-
dig negativ effekt fra øget grænsehandel, som ikke fanges i vismændenes model.  
 
Vismændene gentager anbefalingen af at afskaffe skattestoppets nominalprincip for 
ejendomsværdibeskatningen, således at boligbeskatningen igen følger udviklingen i 
ejendomspriserne, og der frigives midler til andre formål, f.eks. lavere beskatning af 
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arbejdsindkomst. I forhold til tidligere har vismændene dog skærpet deres position, 
idet vismændene ikke længere blot anbefaler en ændring, således at det nuværende 
beskatningsniveau følger prisudviklingen; men i stedet, at der laves en ændring, 
således at beskatningsniveauet gradvist hæves til 1,0 pct. af seneste ejendoms-
vurdering.  
 
Det samlede skattetryk er i dag verdens højeste og udgør en selvstændig problem-
stilling for Danmark, som bør håndteres. Som følge heraf bør fremtidige – nødven-
dige – skattelettelser (herunder lettelser i marginalskatten) finansieres af reduktioner 
af de offentlige udgifter, snarere end skatteomlægninger. DI anerkender imidlertid 
behovet for, at der findes en mere robust model for boligbeskatning, idet det ikke på 
lang sigt er holdbart at beskatte ejerboliger på baggrund af de individuelle ejen-
domsvurderinger i 2001/2002.  
 
Indkomstfordeling 
Vismændene konkluderer, at den nuværende beskatning af de højeste indkomst-
grupper sandsynligvis er over det provenumaksimerende niveau – og at skattestig-
ninger for disse grupper dermed vil føre til et nettoprovenutab. Den effektive skatte-
sats for disse grupper ligger på 66,2 pct., mens den provenumaksimerende sats be-
regnes til ca. 60 pct. (med et usikkerhedsinterval fra 50-75 pct.). 
 
DI har tidligere beregnet, at en afvikling af topskatten vil give et velstandsløft på ca. 
35 mia. kr. i 2020. Vismændenes beregninger understøtter behovet for at påbegynde 
en sådan afvikling snarest og løbende evaluere provenueffekten. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Konjunkturafsnittet 
Formandskabets analyse af dansk økonomi, herunder en kraftig nedjustering af 
vækstskønnet for de kommende år giver stof til eftertanke. De økonomiske udfor-
dringer i Danmark er store, og virksomhederne kæmper dagligt en benhård kamp for 
at overleve. Det er desværre også, hvad Håndværksrådet ser hos de små og mellem-
store virksomheder. 
 
Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse viser blandt andet, at troen på 
fremtiden i den grad er på retur hos mange af landets små og mellemstore virksom-
heder. Håndværksrådets konjunkturbarometer er over det seneste kvartal dykket 
kraftigt, faktisk det største fald siden begyndelsen af 2009. Samtidig er der langt 
færre af virksomhederne, som forventer stigende aktivitet i den kommende tid.  
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Virksomhedernes ordretillid, som Håndværksrådet måler hver tredje måned, ligger i 
tredje kvartal på et lavere niveau i forhold til samme kvartal sidste år. Det står i 
kontrast til de to første kvartaler i år, hvor ordretilliden lå højere sammenlignet med 
samme kvartaler i 2010. Det er specielt de mindre byggevirksomheder, som er ble-
vet mere pessimistiske.  
 
På den baggrund deler Håndværksrådet formandskabets vurdering af, at en vis lem-
pelse af finanspolitikken kan forsvares. Som påpeget af Håndværksrådet ved sidste 
formandskabsmøde er opsvinget særdeles skrøbeligt, og regeringen skulle være klar 
til at handle, hvis udviklingen gik værre end forventet. Og man må konkludere, at 
vækstudsigterne er blevet forværret betragteligt siden forsommeren. 
 
Regeringen vil som bekendt fremrykke offentlige investeringer for 17,5 mia. kr. 
henover de næste to år. Håndværksrådet mener, at det er berettiget. Formandskabet 
peger på, at en fremrykning på 10 mia. kr. ikke i sig selv vil forringe holdbarheden 
af de offentlige finanser, hvis der efterfølgende sker en reduktion af investeringsom-
fanget i forhold til det, der ellers er planlagt. Samtidig er det vigtigt, at vi sikrer, at 
investeringsplanen følges op af en effektiv indsats fra myndighederne, så de virk-
somheder, der arbejder på dette område, overholder dansk lovgivning – herunder 
betaler skat og overholder arbejdsmiljølovgivning. Sker det ikke, mister vi store 
dele af den samfundsøkonomiske effekt af investeringerne. 
 
Håndværksrådet ser vi positivt på forslaget om en flerårig investeringsplan. Den kan 
ud over at skabe klarhed over fremrykning af offentlige investeringer især bidrage 
til at gøre processen med at udmønte investeringsprojekter mere gennemsigtigt. Der 
er klart brug for en forbedret styring af de offentlige investeringer. 
 
Som det er i dag tager det alt for lang tid fra et projekt planlægges til det giver reel 
aktivitet blandt håndværksvirksomhederne. 
 
Indkomstfordelingen 
Analysen dokumenterer, at vi har en lav ulighed i Danmark, både set i et historisk 
og internationalt perspektiv. Samtidig er der en øvre grænse for lighed, hvor man 
ved fordelingsmæssige målsætninger kan risikere at fjerne incitamenterne for at 
dygtiggøre sig og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Håndværksrådet er 
bekymret for, at de fordelingsmæssige målsætninger kan blive for høje, og sam-
fundet derfor risikerer tab af skatteprovenu og effektivitet. 
 
Formandskabet vurderer, at en ekstra skat på de højeste indkomster kan medføre tab 
af skatteprovenu. Håndværksrådet deler denne opfattelse og mener samtidig, at der 
er behov for lavere skat på arbejdsindkomst, hvilket bør sikres gennem en skatte-
omlægning. 
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Landbrug & Fødevarer 
 
Generelt 
Landbrug & Fødevarer noterer sig, at rådet tegner ret dystre udsigter for dansk øko-
nomi i de kommende år. Rapporten peger således på, at en svag økonomisk udvik-
ling er drevet af et lavt privatforbrug, lavt investeringsniveau og et svagt bolig-
marked, der endda tegner til at fortsætte nedturen i de kommende år. Som underlig-
gende forklaring på de dårlige konjunkturudsigter fremhæves den internationale 
gældskrise. 
  
Landbrug & Fødevarer deler det pessimistiske syn på de kommende års udvikling i 
dansk økonomi. Men organisationen mener imidlertid, at det ikke kun er den inter-
nationale gældskrise, som skaber økonomisk usikkerhed og lav vækst. 
 
På den baggrund kunne det have været ønskeligt, hvis der i rapporten havde været 
en konkret diskussion af mulighederne for at bidrage til øget vækst i Danmark. Er 
det ligegyldigt om et eventuelt finanspolitisk råderum anvendes til at udvide den 
offentlige sektor eller til at understøtte f.eks. eksporterhvervene gennem forbedring 
af rammevilkårene? 
 
En stor udfordring er, at finanskrisen på ingen måde er et overstået kapitel, og den 
manglende sikkerhed i banksystemet betyder, at bankerne er tilbageholdende med 
kreditgivning. Dette gælder også i forhold til ellers sunde og gode forretninger. Kre-
ditklemmen virker stærkt begrænsende på investeringerne. Samtidig oplever f.eks. 
landmænd, at bidragssatserne på realkreditlån stiger markant. Det lægger yderligere 
pres på en sektor, der i forvejen er hårdt presset økonomisk 
 
En anden stor udfordring er, at de pengepolitiske instrumenter er ved at slippe op. 
Det skyldes, at renterne allerede ligger meget lavt. De lave renter har formentlig 
medvirket til, at dansk økonomi ikke er blevet fastholdt i recession gennem længere 
tid, og det er helt nødvendigt, at renterne fastholdes på et lavt niveau. Det stiller 
krav om, at der føres en stram økonomisk politik, der sikrer fortsat tillid til dansk 
økonomi. 
 
I rapporten nævnes også, at både eksport og indenlandske forhold begrænser op-
svinget. I den forbindelse peges der på en svag dansk konkurrenceevne som følge af 
mange års høje lønstigninger. Adresseringen af denne problemstilling er helt på sin 
plads. Men dansk konkurrenceevne består ikke udelukkende af løn, og man kunne 
godt have ønsket sig, at rapporten havde set nærmere på de politisk bestemte ram-
mevilkår, som f.eks. skatter og afgifter. Her ligger Danmark alt for højt i forhold til 
vores internationale konkurrenter, og det er i sagens natur en stor hæmsko for de 
danske muligheder for at eksportere sig ud af krisen. 
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Landbrug & Fødevarer er enig i, at de internationale konjunkturer gør det vanskeligt 
for en række brancher at eksportere sig ud af krisen. Ikke desto mindre ser vi fortsat 
gode muligheder for eksportfremgang inden for landbrugs- og fødevaresektoren, 
men også i den agroindustrielle sektor er der potentialer. Dette gælder ikke mindst 
på de store nye markeder i f.eks. Asien, hvor vækstraterne er høje, og hvor der rent 
faktisk er stor interesse for danske produkter. Det gælder i særdeleshed på land-
brugs- og fødevareområdet. En fuldstændig udnyttelse af dette potentiale kræver 
dog, at der sker en forbedring af rammevilkårene i årene fremover. 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Rapporten fremhæver, at konjunkturudsigterne for dansk økonomi er blevet kraftigt 
forværret igennem det seneste halve år. Konkret skønnes BNP at vokse med godt én 
pct. om året i perioden 2011-13. Det betyder samtidig, at der ikke er udsigt til et 
egentligt opsving de nærmeste år. 
 
Regeringens bebudede finanspolitiske lempelser kan ifølge vismændenes beregnin-
ger skaffe yderligere 10.000 beskæftigede personer. Det ændrer dog ikke nævne-
værdigt ved konjunkturbilledet, og prisen er et større offentligt underskud og en 
højere ledighed på mellemlangt sigt.  
 
Regeringen lægger samtidig vægt på, at Danmark overholder henstillingen fra EU. I 
den forbindelse peger vismændene på, at en finanspolitisk lempelse i 2012 vil kræve 
en stramning i 2013.  
 
Landbrug & Fødevarer anser det for helt naturligt, at Danmark fører en troværdig og 
holdbar økonomisk politik, og heraf følger også, at det skal sikres, at EU henstil-
lingen overholdes. Det er derfor med tilfredshed, at organisationen noterer sig, at 
denne målsætning fremgår direkte af regeringsgrundlaget. 
 
På den baggrund stiller Landbrug & Fødevarer sig undrende over for regeringens 
tanker om at fremrykke offentlige investeringer til 2012. Vismændene gør rede for, 
at fremrykningen ikke ændrer nævneværdigt på den nuværende konjunktursituation, 
samtidig med at fremtidsudsigterne forværres. Det er derfor Landbrug & Fødevarers 
opfattelse, at det eventuelle finanspolitiske råderum skal gemmes til et tidspunkt, 
hvor tilbagetrækningsreformen har skabt et større arbejdsudbud.  
 
Herudover er det relevant at diskutere, om man får den bedste udnyttelse af et øko-
nomisk råderum ved at øge de offentlige investeringer, eller om man hellere skulle 
styrke rammevilkårene for de eksportsektorer, der skal skabe den fremtidige vækst. 
 
Danmark står fortsat med et strukturelt problem i forhold til den langsigtede finan-
siering af den offentlige sektor. Samtidig har de seneste års stigninger i det offent-
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lige forbrug ligget over det planlagte. På den baggrund støtter Landbrug & Føde-
varer forslaget om flerårige nominelle udgiftsrammer, som vismændene stiller igen i 
år. Flerårige udgiftsrammer skal selvsagt følges op af individuelle sanktioner over 
for kommuner, der måtte overskride de aftalte rammer. 
 
Vismændene peger på, at hverken investeringer, privatforbruget eller eksporten kan 
drive væksten i Danmark. Det er oplagt, at man i en global verden, der er præget af 
krise og usikkerhed, kan blive grebet af pessimisme. Men Landbrug & Fødevarer 
mener, at der er håb for eksporten, ikke mindst på de nye markeder som f.eks. Kina 
og de øvrige BRIK-lande.  
 
En genrejsning af den økonomiske vækst kræver dog konkrete mål og handlings-
planer for vækstpolitikken i Danmark. Både nationalt og internationalt skal der ar-
bejdes for at styrke rammevilkårene for de strategisk vigtige erhvervsklynger som 
f.eks. fødevarer, medico, velfærds-teknologi og cleantech med henblik på at styrke 
konkurrenceevnen. Herunder er det afgørende, at der ikke pålægges de eksporte-
rende erhverv nye skatter og afgifter, der vil betyde en yderligere forringelse af 
konkurrenceevnen. 
 
Regeringen planlægger at gennemføre en fuldt finansieret skattereform, som sænker 
skatten på arbejde, og forøger arbejdsudbuddet. Det virker sandsynligt, at grønne 
afgifter vil indgå som kilde til finansiering af denne reform. I den forbindelse peger 
rapporten på, at de grønne afgifter kan have en negativ effekt på arbejdsudbuddet. 
 
Landbrug & Fødevarer er enig i regeringens sigte om at sænke skatten på arbejde. 
Til gengæld anser organisationen det for at være en forfejlet strategi at finansiere 
disse skattelettelser gennem øgede afgifter på erhvervslivet. Det er særligt alvorligt, 
hvis de grønne afgifter pålægges konkurrenceudsatte eksporterhverv, da dette vil 
have store negative konsekvenser for konkurrenceevnen og dermed også for den 
fremtidige økonomiske vækst i Danmark.  
 
De offentlige afgifter har i høj grad udviklet sig med tilfældig knopskydning over 
tiden. Dette kan indebære utilsigtede, negative konsekvenser for danske virksom-
heders konkurrencemæssige position i forhold til udlandet. Landbrug & Fødevarer 
finder derfor, at der bør gennemføres en omlægning af de danske afgifter på er-
hvervslivet, så de bedst muligt fremmer konkurrenceevne og vækst – og samtidig 
tager hensyn til beskæftigelse, miljø og klima, samt skabelsen af nye forretnings-
områder. 
 
Indkomstfordeling 
Der peges i rapporten på sammenhængen mellem omfordeling og effektivitet i sam-
fundet og på samspillet mellem politisk fastsatte omfordelingsmål og opnåelse af 
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højest mulige effektivitet inden for disse rammer. Dette er et relevant diskussions-
punkt. I forhold til andre lande er indkomstuligheden i Danmark lav, og det er derfor 
relevant at diskutere, om dette står i vejen for en effektiv økonomisk udvikling.  
 
Som eksempel på gunstige effekter af omfordelingen for samfundsøkonomien næv-
nes i rapporten tilskyndelse til investering i uddannelse eller opstart af virksomhed. 
Omvendt kan omfordelingen ifølge rapporten blive så omfattende, at den enkeltes 
initiativ begrænses, fordi der ikke er nævneværdig belønning forbundet hermed.  
 
Synsvinklen er her primært lagt på de individuelle incitamenter. Det er helt afgøren-
de for det danske velfærdssamfund, at incitamentsstrukturen understøtter den private 
virkelyst og iværksætterånd. Men indkomstfordelingen har også en mere overordnet 
betydning for en stabil og tillidsbaseret økonomi. I lande med meget stor ulighed og 
mangel på tillid reduceres samfundets effektivitet af kriminalitet, korruption, om-
kostninger til kontrol og sanktioner, mv., mens omvendt et samfund med høj grad af 
tillid, som det danske, i højere grad kan koncentrere ressourcerne om vækst og inno-
vation, der er så væsentlige i det globaliserede samfund.  
 
Ikke kun graden af omfordeling har betydning for den private initiativlyst. Det dan-
ske samfund har i de senere år udviklet meget komplicerede regler for miljøregule-
ring og virksomhedsgodkendelser. For at sikre en retfærdig sagsbehandling for de 
involverede parter kan det ganske vist være nødvendigt med et vist niveau af kom-
pleksitet i lovgivningen. Men der er nået et niveau, hvor det hæmmer udviklingen. 
Der er udpræget behov for bedre koordinering mellem de forskellige godkendelses-
processer og for at undersøge mulighederne for i højere grad at basere systemerne 
på tillid og gennemsigtighed. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
1. Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
Dansk Erhverv deler Formandskabets overordnede vurdering af konjunktur-
situationen. Det internationale økonomiske baggrundstæppe er væsentligt forværret 
siden forårets rapport. Eksporten vil i 2012 ikke længere være stærk nok til at løfte 
økonomien, så der er stadig et stykke vej til et selvbærende opsving. BNP-væksten i 
2012 holdes primært oppe af engangseffekter i skikkelse af fremrykkede offentlige 
investeringer og udbetaling af efterlønsbidrag. 
 
Dansk Erhverv har nedjusteret BNP-vækstskønnet for 2012 fra 2,0 til 1,6 pct. Med-
lemsvirksomhederne i servicesektoren er blevet markant mere pessimistiske end i 
foråret. Således er eksempelvis investeringsforventningerne til 2011 vendt fra posi-
tiv til negativ henover sommeren. Dansk Erhvervs seneste medlemsrundspørge fra 
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oktober blandt 1.001 medlemsvirksomheder havde som resultat, at 21 pct. samlet set 
venter stigende investeringsniveau i 2011 sammenlignet med 2010. 47 pct. forventer 
uændret investeringsniveau, mens 32 pct. forventer et fald i investeringer. Til gen-
gæld forventer servicesektorens virksomheder, at bunden i investeringsudviklingen 
nu er nået, således at der fra 2012 netto vil blive nyinvesteret, men fra lavt udgangs-
punkt. 
 
Dansk Erhverv har med interesse læst DØR-rapportens afsnit om finansielle for-
hold. Her fremgår det i figur I.36, at bankernes udlån til erhverv er faldet fra et ni-
veau omkring 600 mia. kr. i 2008 til ca. 450 mia. kr. medio 2011 – tilmed i løbende 
priser. I servicesektoren – som ellers hører til blandt de dele af samfundsøkonomien, 
der har klarest sig relativt bedst gennem krisen – er der betydelige og stigende van-
skeligheder med at tilvejebringe likviditet, også til sunde erhvervsprojekter. Et for-
hold, også Danmarks Statistik dokumenterer i undersøgelsen af virksomhedernes 
produktionsbegrænsninger i forbindelse med de månedlige konjunkturbarometre. 
Det er bl.a. på den baggrund, Dansk Erhverv har foreslået udvidet adgang til at ud-
stede erhvervsobligationer ved at lade en række mellemstore virksomheder pulje sig 
sammen og i fællesskab udstede obligationer, hvilket i sig selv tilmed sikrer risiko-
spredning. 
 
Der hersker en historisk lav forbrugstilbøjelighed (jf. figur I.44). Dansk Erhverv er 
stærkt bekymret over det lave privatforbrug - i forhold til samfundsøkonomien i 
almindelighed og til detailhandlen i særdeleshed. På den baggrund beklager vi da 
også det stigende afgiftstryk og udsigten til forøget grænsehandel samt stigende 
inflation, der ligger i den forhenværende regerings fedtafgift og den nye regerings 
annoncerede stigning i en række punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer. 
Det er forslag, der både skader arbejdsudbuddet og den indenlandske efterspørgsel 
og beskæftigelse. Det vender populært sagt den tunge ende nedad - og har derudover 
stærkt tvivlsomme sundhedseffekter. Slik, sodavand og cigaretter købt i andre lande 
bliver jo ikke sundere af, at de er indkøbt i et andet land. 
 
Hertil skal lægges det forhold, at efter seneste skattereform – og med baggrund i 
OECD´s seneste internationale skattestatistik – er det især på de indirekte skat-
ter/forbrugsskatter/punktafgifter, at Danmark skiller negativt ud i forhold til vores 
nabolande og til OECD i almindelighed. 
 
Som et lavpraktisk forslag til at få mest muligt indenlandsk forbrug ud af den kom-
mende efterlønsudbetaling, anbefaler Dansk Erhverv, at den foretages i tre rater i 
løbet af 2012: Én i 2. kvartal, én i 3. kvartal og én i 4. kvartal. 
 
Det seneste halve års markante nedjustering af vækstudsigterne taler for en mod-
cyklisk økonomisk politik med fremrykkede investeringer på kort sigt. Danmark har 
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trods alt nogle frihedsgrader i den økonomiske politik, som eksempelvis de gælds-
plagede sydeuropæiske lande ikke har. 
 
Dansk Erhverv har forståelse for, at der - med visse betingelser opfyldt - åbnes for 
en yderligere finanspolitisk lempelse. Tidshorisonten med at stimulere via offentlige 
investeringer over to år, er for så vidt også bedre end blot i et enkelt år. Derved und-
gås for meget stop and go politik. Dansk Erhverv deler DØR´s vurdering af, at en 
lempelse er i orden, hvis den er midlertidig og finansieret, men det er efter vores 
opfattelse to nødvendige, men ikke tilstrækkelige betingelser. Vi mener, at der med 
lempelser i størrelsesordnen omkring 19 mia. kr. fordelt over to år også simultant 
bør medfølge en passende reformpolitik, hvor vi konkret – ligesom DØR - endnu 
engang vil pege på flerårige udgiftslofter i de kommunale budgetter med mulighed 
for individuelle sanktioner. 
 
For Dansk Erhverv, der repræsenterer servicesektoren, er det magtpåliggende at 
fokus i en storstilet offentlig investeringsindsats - udover at beskæftigelsen skal 
ligge i den private sektor – bliver knapt så traditionelt på fysisk infrastruktur i form 
af anlægsinvesteringer, men at også den digitale infrastruktur i ligeså høj grad op-
prioriteres. 
 
Under alle omstændigheder er det vigtigt at erkende, at en isoleret dansk finans-
politisk lempelse kun kan tage toppen af problemerne med lav vækst, efterspørgsel 
og beskæftigelse. Det er også værd at pege på, at de offentlige investeringer i for-
vejen er historisk høje. Når det er sagt, er vi enige med DØR i, at en for langsom 
konjunkturgenopretning kan føre til et unødigt fald i den strukturelle arbejdsstyrke 
bl.a. via flere langtidsledige, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller 
unge, der ikke får brugt deres uddannelse. 
 
Dansk Erhverv støtter overordnet set tilbagetrækningsreformen, men er betænkelig 
ved effekterne af indførelsen af seniorførtidspensionen. Historiske erfaringer fra 
tidligere lignende ordninger som f. eks. efterløn og fleksjob viser, at antal deltagere 
på ordningerne typisk langt overstiger forventningerne ved ordningens indførelse. 
 
I forhold til den annoncerede kommende skattereform, så bør der ikke på forhånd 
være begrænsninger i, hvilke dele af skattesystemet, der må tages under behandling. 
 
I den nuværende økonomiske situation er Dansk Erhverv skeptisk over for forøgelse 
af beskatningen af fast ejendom. En forøgelse af boligbeskatningen her og nu vil 
føre til yderligere boligprisfald, der kan få en negativ effekt på det private forbrug 
og mobiliteten på arbejdsmarkedet.  
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Gradvist øget beskatning af jord og fast ejendom kan dog med fordel indgå i frem-
tidige skattereformer, der sikrer yderligere markante personskattelettelser, idet det er 
økonomisk optimalt, hvis skatten omlægges fra arbejde og kapital til ikke-mobile 
produktionsfaktorer som jord og ejendomme. En afskaffelse af det nominale stop for 
ejendomsværdibeskatningen vil tilmed lægge en dæmper på prisudsvingene på bo-
ligmarkedet og derigennem bidrage til at øge den makroøkonomiske og finansielle 
stabilitet. 
 
2. Indkomstfordeling 
DØR´s analyser i dette kapitel dokumenterer, at uligheden i Danmark er lavere end i 
stort set alle lande, vi normalt sammenligner os med - og at niveauet for ulighed 
ligger forholdsvis stabilt over en længere periode. 
 
Dansk Erhverv hæfter sig positivt ved, at der er relativ stor indkomstmobilitet mel-
lem generationer. Det er et tegn på en betydelig grad af lige muligheder i det danske 
samfund. 
 
I regnestykket om ulighed er det afgørende også at inddrage effekten af det indivi-
duelle offentlige forbrug. Selvom der er dataproblemer ved sammenligning over tid 
og på tværs af lande, er det vigtigt at være opmærksom på, at vores offentlige sektor 
er organiseret på en måde, så det individuelle træk på de offentlige ydelser i høj grad 
bidrager til at øge ligheden, jf. Finansministeriets 2007-analyse (omtalt i DØR-
rapporten på s. 202), der påviser et resulterende fald i Gini-koefficienten med hele 
4,5 pct.-point. 
 
En skatteomlægning, der i højere grad hviler på ejendomsskatter, vil have den for-
del, at den både mindsker udsvingene i ulighed i forbindelse med konjunkturcykler 
samt virker mindre forvridende i forhold til arbejdsudbuddet end indkomstskatter, jf. 
også konjunkturafsnit ovenfor. 
 
Det er vigtigt at have in mente, at der er tiltag, der ud fra en mere generel betragt-
ning kan have positive effekter for de involverede - til trods for en kortsigtseffekt i 
retning af øget ulighed. Det drejer sig bl.a. om begrænset adgang til efterløn og or-
lovsydelser, men også øget indvandring, der i mange tilfælde vil medføre øget ulig-
hed i en periode fordi de pågældende indvandrergrupper indledningsvist vil blive 
regnet som ”relativt fattige”. 
 
Et element, der overraskende er udeladt i det ellers interessante DØR-kapitel, er 
omkostningerne ved at leve i forskellige dele af landet. En lang række af de per-
soner der befinder sig i de nederste indkomstdeciler og bor i udkantsområder, vil 
givetvis have et højere disponibelt rådighedsbeløb til privatforbrug end ”rigere” 
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borgere, der er bosat omkring Hovedstaden. Derved fastholdes et unødigt kunstigt 
billede af et ulige samfund. 
 
Selvom fastlæggelsen af arbejdsudbudselasticiteter ved skatteændringer er behæftet 
med betydelig usikkerhed, dokumenterer DØR´s analyser, at kun med temmelig 
urealistiske forudsætninger, giver en øget beskatning af de højere indkomster reelt et 
positivt provenu. Fokuserer man på vækst i samfundet - og ikke kun på skatteprove-
nu - vil dette stå endnu mere klart. 
 
Såfremt der er for høje arbejdsindtægtserstattende overførselsindkomster, mindskes 
incitamentet til at arbejde. Hvis der er for høje marginalskatter på arbejdsindkomst 
mindskes incitamentet til at yde en ekstra indsats. De øverste marginalskatter mind-
sker arbejdsudbuddet for de mest produktive dele af arbejdsstyrken, og virker der-
med hæmmende for skabelse af velstand. 
 
Der er ubestrideligt store fordele ved at leve i et lige samfund. Problemet er imidler-
tid ofte de tiltag, der tages i brug for at øge ligheden. Målet er ifølge Dansk Erhverv 
ikke at blive lige, men at vi alle bliver rigere. 
 
Set i lyset af, at Danmark er et af de mest lige samfund i verden - og samtidig har 
den næstlaveste forventede vækst blandt OECD-landene frem mod 2020 - taler me-
get for, at man populært sagt bytter noget lighed for øget vækst, således at der bliver 
en større samfundskage at fordele. 
 
 
Finansrådet 
 
Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
Finansrådet deler overordnet formandskabets pessimistiske syn på udviklingen i 
dansk og international økonomi. Hvad angår dansk økonomi er vi endog en anelse 
mere pessimistiske på fx boligmarkedet.  
 
Finansrådet er enig med formandskabet i, at der ikke er økonomisk råderum til at 
stimulere økonomien i de kommende år. Det er vigtigt at leve op til de krav, der 
stilles fra EU's side. Overholdelse af henstillingen fra EU bør være det centrale ele-
ment i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Hvis der ikke føres en troværdig 
og holdbar økonomisk politik, kan det føre til højere renter, som yderligere hæmmer 
boligmarkedet og væksten unødigt.  
 
Vi deler derfor ikke formandskabets holdning til, at en finanspolitisk lempelse er i 
orden. Dansk økonomi vil være presset i en del år. Derfor bør der reserveres et fi-
nanspolitisk råderum. 
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Finansrådet er enig med formandskabets betragtninger vedrørende dagpenge, og vil 
gerne advare mod at forlænge dagpengeperioden. Også selvom det kun er midler-
tidigt. En midlertidig forlængelse kan skabe forventninger om yderligere lempelser 
og lægge pres på politikkerne. Ligeledes er vi enige i, at investeringsplaner og fler-
årige nominelle udgiftslofter bør være et led i en strammere styring af de offentlige 
finanser. 
 
Formandskabet foreslår, at beskatningen af boliger ændres. Finansrådet er princi-
pielt enig heri, men det er vigtigt at påpege, at tiden ikke er inde. Timingen er alfa 
og omega for at undgå uheldige virkninger på boligmarkedet.  
 
Boligmarkedet er for tiden hårdt presset, og det kræver derfor ro. Der er ikke behov 
for usikkerhed skabt af pludselige ændringer. Forslaget om en midlertidig skattera-
bat vil mindske gennemsigtigheden på boligmarkedet. Generelt vil Finansrådet ger-
ne advare imod tiltag på boligmarkedet, som på længere sigt kan gavne de under-
liggende strukturer, men på kort sigt har store negative effekter på fx efterspørgslen 
efter boliger og forventningerne til boligmarkedets udvikling. Hvis der på et tids-
punkt gennemføres en reform af boligbeskatningen, bør provenuet gå til at sænke 
skatten på arbejdsindkomst. 
 
Formandskabets beskrivelse af de finansielle forhold kan vi nikke genkendende til. 
Det gælder også synspunktet om, at den danske enegang i relation til nødlidende 
banker har gjort det sværere for danske banker at få likviditet fra udlandet uden at 
skulle betale en betydelig risikopræmie. Selvom Bankpakke 4 i nogen grad forven-
tes at gøre det lettere for danske banker at skaffe finansiering i udlandet og til en 
lavere rente, er der behov for fælles europæiske regler for afvikling af nødlidende 
banker for at sikre banker lige vilkår. 
 
Indkomstfordeling 
Finansrådet vil gerne kvittere for et informativt kapitel om indkomstfordeling i 
Danmark. Analysen viser, at det indtryk af ulighed, der ofte præger samfunds-
debatten, er uden hold i virkeligheden. Kapitlet understreger, at fordelingen af ind-
komster i dag stort set er den samme som for 30 år siden, og at Danmark – sammen 
med Sverige – er det mest lige samfund. Selvom uligheden fra år til år kan vise ud-
sving, deler Finansrådet formandskabets vurdering af, at disse kortsigtede ændringer 
ikke må føre til ændringer i den økonomiske politik. 
 
Det er i øvrigt værd at glæde sig over, at analysen viser en høj indkomstmobilitet i 
Danmark, der gør, at personer kan gå fra lav til høj indkomst.  
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Diskussionsoplægget viser desuden, at en skat på højindkomster (fx en millionær-
skat) vil gøre det samlede skatteprovenu mindre. Det er et interessant - men ikke 
overraskende - resultat. 
 
Det er også værd at bemærke, at formandskabet når frem til, at den nuværende mar-
ginalskat er højere end den mest effektive skattesats forstået som den sats, der vil 
give det højeste provenu. En reduktion af marginalskatten bør derfor naturligt indgå 
i en kommende skattereform. Lavere skat vil desuden have en positiv effekt på ar-
bejdsudbuddet. 
 
Finansrådet finder det værdifuldt, at formandskabet på denne måde inddrager effek-
tivitetshensyn, og vil gerne opfordre til, at dette bredes ud i formandskabets øvrige 
analyser. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Konjunkturvurderingen 
Udsigterne for både Danmarks og resten af Europas økonomi må give anledning til 
bekymring. Den nedjustering af udsigterne som prognosen er udtryk for kalder på at 
der tages aktivt skridt til at få gang i den danske økonomi. FTF er derfor også glad 
for, at regeringen vil kickstarte økonomien blandt andet med fremrykkede offentlige 
investeringer. 
 
Til gengæld er FTF ikke enig i formandskabets vurdering af, at den lempelige fi-
nanspolitik i 2012 nødvendigvis skal følges op af stramninger i 2013. Det er vigtigt 
at økonomien følges nøje og at der ikke sker stramninger, der vil kvæle et begyn-
dende opsving. EU-henstilling om nedbringelse af det offentlige budgetunderskud 
for at overholde konvergenskravene til ØMU-en er givet på et tidspunkt, hvor også 
EU-kommissionens prognoser tydede på, at der ville komme fremgang i europæisk 
økonomi. Det har ændret sig hen over sommeren og med de udsigter der er for øko-
nomien på nuværende tidspunkt bør EU-henstillingerne – ikke bare til Danmark, 
men også til de øvrige EU-lande – overvejes i forhold til, hvor hurtigt de skal være 
effektueret. 
 
Udvikling i ledighed 
Formandskabet fremhæver, at ledigheden har ramt faggrupperne i varierende om-
fang. Det er korrekt, at ledigheden i begyndelsen af krisen var stigende inden for 
fagområder som primært er beskæftiget i den private sektor, men det er værd at 
være opmærksom på, at ledighedsudviklingen mellem faggrupperne er vendt. Det er 
nu ledigheden i den offentlige sektor, der er stigende mens ledighedsudviklingen for 
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faggrupper beskæftigede i den private sektor enten har været stort set konstant eller 
direkte faldende i en længere periode.  
 
Det er glædeligt, at Formandskabet sætter fokus på den stigende ledighed blandt 
nyuddannede. Formandskabet dokumenterer, at dimittendledigheden på netop FTF-
området et stort problem. Det viser, at opbremsningen i den offentlige sektor ram-
mer de unge nyuddannede inden for velfærdsområderne hårdt. Det er efter FTF’s 
opfattelses vigtigt, at de nyuddannede hurtigt opnår beskæftigelse inden for det fag-
område, som de er uddannet til, således at deres nyerhvervede kvalifikationer kan 
fastholdes og videreudvikles. På trods af den aktuelt lave efterspørgsel vil der på 
sigt være mangel arbejdskraft inden for velfærdsområderne. 
 
FTF har opfordret regeringen til at satse målrettet på jobrotation, hvor de nyudan-
nede går ind som erstatningsarbejdskraft, mens de ordinært ansatte deltager i efter- 
og videreuddannelse. Et andet vigtigt redskab er at sikre adgang til relevant uddan-
nelsesaktivering for de nyuddannede. Fra 1. januar 2012 kan nyuddannede ikke 
længere få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser. Det er 
ellers den eneste form for efteruddannelse, de helt nyuddannede kan optages på. 
Bortfaldet af SVU betyder, at disse kurser ikke længere kan indgå i en selvvalgt 
uddannelse. FTF har derfor også henstillet til regeringen, at SVU-retten til de 
fagspecifikke kurser bevares i finansloven for 2012.  
 
Skat 
Formandskabet peger i oplægget på, at en højere ejendomsværdiskat bør være en del 
af den annoncerede kommende skattereform. Det er FTF helt enig i. En kommende 
skattereform bør ikke på forhånd udelukke at boligbeskatningen inddrages i en re-
form der kan lempe skatten på arbejde. Den manglende beskatning af boligværdi-
stigningerne som følge af skattestoppets nominalprincip bør straks afskaffes og FTF 
ser mange gode takter i den model som formandskabet foreslår for den fremtidige 
ejendomsværdiskat. Det er selvfølgelig vigtigt at det økonomiske grundlag for bo-
ligejere ikke pludseligt trækkes væk, men det er ligeså vigtigt at der allerede nu 
lægges op til, beskatning af de fremtidige værdistigninger, når de kommer. FTF er 
ligeledes enig i, at det vil bidrage til en mere stabil konjunkturudvikling samtidig 
med en forbedring af de offentlige finanser. 
 
Indkomstfordeling 
Generelt ser FTF positivt på formandskabets opgørelser af indkomstforholdene. 
Afsnittet om indkomstforholdene for den øverste decil i indkomsthierarkiet giver 
nyttig information. FTF har noteret sig, at formandskabet åbner mulighed for at 
indføre et ekstra progressions trin i skattesystemet. 
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For FTF er det en central problemstilling at der i vores velfærdssamfund er løbende 
fokus på at begrænse ulighed. Sammenhængskraften i vores velfærdssamfund beror 
i høj grad på, at der tages hensyn til svage gruppe og at politiske tiltag og reformer 
hele tiden har for øje at uligheden ikke øges. 
 
Formandskabet analyser viser, at uligheden har det med at vokse i opgangstider og 
aftage i nedgangstider. Det beror selvfølgelig blandt på udviklingen i værdien af 
ejerboliger, hvor værdien øges i opgangstider. Det gør det efter FTF’s opfattelse 
ikke mindre vigtigt, at værdistigningerne på ejerboliger beskattes, jf. ovenfor. Så 
alene af den grund er der behov for ejendomsbeskatningen inddrages i en kommen-
de skattereform. 
 
Formandskabet har en række analyser vedrørende effekten af at øge beskatningen af 
højeste indkomster og konkluderer, at det vil være et begrænset provenu, der kan 
opnås ved at øge beskatningen. Formandskabet gør selv opmærksom på, at resulta-
terne af sådanne analyser er meget følsomme overfor ændringer i adfærdsresponsen 
og det er derfor højst usikkert om det kan konkluderes, at det vil give et begrænset 
provenu. FTF er bekendt med en række udenlandske undersøgelser der viser, at det i 
højere grad er lavindkomster og til dels mellemindkomster, der adfærdspåvirkes af 
skattelettelser/stigninger, mens højindkomster ikke i samme omfang påvirkes. Det 
kunne tale for, at der kan opnås ikke bare øget lighed, men også provenu ved øget 
progressivitet i indkomstskatten. 
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er enig i det overordnede vækstbillede, der 
tegnes i Formandskabets prognose, om end vi ser lidt mere negativt på situationen i 
2011 og lidt mere positivt på væksten i 2013. AE forstår dog ikke, at de forværrede 
vækstudsigter af Formandskabet begrundes i eksterne faktorer, jf. følgende citat fra 
diskussionsoplægget side 3: ”Udsigten til svag vækst i Danmark er ikke mindst be-
grundede i de forværrede vækstudsigter i udlandet”. Sammenligner man forårs-
prognosen med den nye prognose, viser det sig således, at det er den indenlandske 
efterspørgsel, der er ”hovedskurken” i forhold til det sløjere økonomiske billede. 
 
AE er generelt mere positiv, hvad angår underskuddene på den offentlige saldo i 
2011 og 2012. Vi har på basis af informationerne fra Danmarks Statistik vedrørende 
de offentlige underskud i 1. halvår 2011 samt statens nettobetalinger i national-
banken i 3. kvt. 2011 svært ved at se, at underskuddet i år skulle komme helt op på 
72 mia. kr. Samtidig kan der ligge en pæn positiv overraskelse fra pensionsafkast-
skatten, hvor renteafdækning i pensionsselskaberne kan give et pænt afkast. Vi for-
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venter i 2011 et underskud på 59 mia. kr., hvilket så giver et bedre udgangsniveau 
for vores vurdering af saldoen næste år.  
  
Økonomisk politik 
AE er overordnet enig i de effekter Formandskabet finder vedr. de isolerede effekter 
af vækstpakke, men synes, at der mangler en diskussion af mulige positive tillids-
effekter, der kan påvirke det historisk høje private opsparringsoverskud. Formand-
skabet har stor fokus på den mellemfristede strukturelle udvikling, men beskæftiger 
sig efter AE’s opfattelse for lidt med, hvordan dansk økonomi kommer fri af krisen.  
 
Der mangler efter AE’s opfattelse en dybere diskussion af risikoen for, at struktu-
rerne på arbejdsmarkedet skades ved en så dårlig udvikling på arbejdsmarkedet.  
 
AE er enige i Formandskabets udsagn om, at ”konjunktursituationen taler umiddel-
bart for en lempelse af finanspolitikken”. Formandskabet argumenterer derefter for, 
at en yderligere lempelse af finanspolitikken er begrænset af EU’s henstilling til 
Danmark om at stramme finanspolitikken med 1½ pct. af BNP fra 2011-2013. Sam-
tidig erkender Formandskabet dog, at: ”Henstillingen kan i rent konjunkturmæssig 
sammenhæng måske ses som værende uhensigtsmæssigt timet”.  
 
AE er enige i, at EU’s henstilling til Danmark er dårligt timet. AE mener på den ene 
side, at Danmark bør følge EU's spilleregler og dermed kravet om et maksimalt 
budgetunderskud på 3 pct. af BNP. På den anden side finder vi ikke spillereglerne 
hensigtsmæssige og savner derfor en generel diskussion fra Formandskabet af det 
uhensigtsmæssige i at føre kontracyklisk finanspolitik, som vi ser det i EU i øjeblik-
ket, hvor 23 ud af de 27 EU lande har fået henstilling om at stramme finanspolitik-
ken, til trods for at europæisk økonomi befinder sig i dyb krise. 
 
I den nuværende situation foreslår AE derfor, at man opdeler budgetunderskuddet i 
en driftsrelateret del og i en investeringsrelateret del. Det ville i den nuværende situ-
ation gøre det muligt at stimulere væksten via investeringer for flere af de lande, 
herunder Danmark, der i dag er begrænsede af EU’s henstillinger om opstram-
ninger, men som samtidig ikke har store budgetunderskud og høj offentlig gæld. 
 
I rapporten står der desuden, at: ”prisen for den lidt højere aktivitet på kort sigt vil 
dels være en lidt højere ledighed på mellemlang sigt ”. Den betragtning står AE 
uforstående overfor, da en økonomisk stimulans netop vil øge beskæftigelsen og 
modvirke risikoen for, at ledigheden bider sig fast på et højere niveau.  
 
AE er enig med Formandskabet i, at skattestoppet på ejendomsværdiskat bør ophæ-
ves. For det første har det været fordelingsmæssigt skævt, og som Formandskabet 
viser, går langt den største gevinst til de ti pct. rigeste. For det andet er AE enig i, at 
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beskatningen af boligafkastet bør sidestilles med beskatningen af finansiel formue. 
Med skattestoppet bliver forskellen mellem boligafkastbeskatningen og kapital-
indkomstbeskatningen gradvist større og større. Og for det tredje udhuler skatte-
stoppet skatteindtægterne. Penge, der alternativt kunne være brugt på at opretholde 
den offentlige velfærd eller på at lette skatten på arbejde.  
 
Indkomstfordeling 
AE er overraskede over Formandskabets konklusion om uændret ulighed i Danmark 
i de sidste 25 år. Formandskabets konklusion baseres på niveauet for uligheden før 
1988 sammenlignet med niveauet i 2009. I Formandskabets opgørelse af Gini-
koefficienten er der dog et meget drastisk fald fra 1987 til 1988 på omkring 3 point. 
En udvikling som man ikke kan genfinde, hvis man ser på eksempelvis Finans-
ministeriets opgørelse af gini-koefficienten. En beregning af gini-koefficienten på 
basis af Danmarks Statistiks officielle definition af den disponible indkomst viser 
heller ikke dette markante skifte i 1987/88. Formandskabets resultat om uændret 
ulighed over en 25-årig periode er altså svær at genfinde i andre opgørelser. 
 
I perioden efter 1988 er der ingen tvivl om, at der er en klart opadgående trend i 
uligheden i Danmark ud fra Formandskabets opgørelse. Det svarer fuldstændig til de 
resultater som eksempelvis Finansministeriet kommer frem til i udviklingen i ulig-
heden. AE finder det derfor besynderligt, at Formandskabet lægger så meget vægt 
på niveauet for uligheden før 1988 i deres konklusioner, uden at skæve til at dette 
resultat adskiller sig markant fra fx Finansministeriets opgørelse og opgørelsen ba-
seret på Danmarks Statistiks disponible indkomst.  
 
Formandskabet konkluderer ”… at ændringer i uligheden over en kort tidshorisont 
ikke er særlig sigende og derfor ikke bør give anledning til ændringer i den førte 
politik” (s. 21). AE er enig i, at konjunktursituationen har betydning for udviklingen 
i uligheden. Når det er sagt, tyder alt dog på, at der har været et permanent løft i 
uligheden, som man ikke kan slå hen som ren konjunktureffekt.  
 
I rapporten konkluderes det også, at Danmark har en lav ulighed i international 
sammenligning. Formandskabet bruger udelukkende OECD tal fra 2007/2008 i den-
ne landesammenligning. I stedet for at bruge OECD-sammenligningen af landenes 
ulighed, som stammer fra en blanding af datakilder, er det efter AE’s opfattelse 
mere oplagt at bruge Eurostats opgørelse af Gini-koefficienten, som netop er opgjort 
på en standardiseret måde mellem landene.  
 
AE mener, at de store effekter af skatteændringer for topindkomsterne som For-
mandskabet finder virker meget store. Hovedårsagen til disse store effekter er, at der 
anvendes en meget høj elasticitet på 0,2 på skattepligtig arbejdsindkomst i bereg-
ningerne af selvfinansieringsgrader ved skatteændringer for de højeste indkomster. 
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Denne elasticitet er estimeret på data fra skattereformen i 1987. Dengang blev den 
øverste marginalskat sænket fra omkring 73 pct. til 68,7 pct. 
 
Skattereformen i 1987 sigtede netop på at udvide skattegrundlaget og sænke margi-
nalskatten (ligesom reformerne i 1990’erne også gjorde). Det er ikke overraskende, 
at den skattepligtige indkomst netop bliver øget, når det er hele sigtet med reformen. 
Hvor meget af stigningen i den skattepligtige indkomst, der er udtryk for skatte-
reformens direkte konsekvenser på størrelsen af den skattepligtige indkomst, og 
hvor meget der er en egentlig adfærdsændring kan være svært at skelne, selv med 
avancerede empiriske metoder. Bl.a. blev en række muligheder for udskydelse af 
skat ændret, hvilket direkte giver en effekt på skattegrundlaget, uden det er udtryk 
for en egentlig adfærdsændring.  
 
Siden skattereformen i 1987 er der gennemført yderligere skattereformer, der har 
sænket den øverste marginalskat og udbredt skattebasen. Det må formodes også at 
påvirke elasticiteten på skattepligtig indkomst. Mens elasticiteten er estimeret under 
en skattereform, der sænker den øverste marginalskat fra 73 pct. til 68,7 pct., er den 
øverste marginalskat i dag på 56,1 pct. Yderligere er den øverste marginalskat på 
kapitalindkomst faldet fra 68,7 til 48,2 pct. Man kan således overveje, om en elasti-
citet estimeret på 1987-skattereformen stadig holder 25 år efter, hvor marginal-
skatten er sat ned med 12 ½ pct. point, og indkomstskattesystemet er ændret af flere 
omgange, bl.a. med bredere skattebaser, markant lavere fradragsværdier og med 
indførelsen af AM bidraget. 
 
I Kleven & Schultz papiret, som Formandskabet selv henviser til for dokumentation 
af den høje elasticitet på 0,2, kan denne høje elasticitet da heller ikke umiddelbart 
genfindes. Tværtimod står der i papiret, at elasticiteten på skattepligtig arbejds-
indkomst estimeres til 0,05 for lønmodtagere og på 0,1 for selvstændige. AE finder 
det derfor voldsomt, at Formandskabet vælger at bruge det høje estimat på 0,2 som 
hovedresultat. 
 
AE gør opmærksom på, at selvfinansieringsgraden ligger væsentlig over, hvad For-
mandskabet selv offentliggjorde i efteråret 2008, hvor det blev vist, at en lettelse i 
topskatten på 1 pct. point havde en selvfinansieringsgrad på 57 pct. En lettelse i 
topskatten på 6 pct. point gav dengang en selvfinansiering på omkring 53 pct. I den 
nye rapport er selvfinansieringsgraden ved en ændring i den øverste marginalskat 
altså mere end fordoblet. 
 
Det er uklart, om en af årsagerne til de meget høje selvfinansieringsgrader er, at der 
ikke korrigeres for de afledte effekter af at bruge elasticiteten på skattepligtig ind-
komst frem for elasticiteten på arbejdsudbuddet. Det er således kun den del af ela-
sticiteten, der vedrører arbejdsudbud, som giver bidrag til selvfinansieringsgraden. 
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Den del, der vedrører højere produktivitet/timeløn, giver udslag i højere offentlige 
lønninger og overførsler og påvirker dermed ikke selvfinansieringsgraden nævne-
værdigt. At man ikke kan tage udgangspunkt i elasticiteten på skattepligtig indkomst 
i beregningen af selvfinansieringsgrader er nærmere beskrevet i fx Skattekommissi-
onens rapport1. 
 
 
Særlig sagkyndig Birgitte Sloth 
 
Konjunkturvurdering 
Konjunktursituationen er fortsat bekymrende og præget af ekstrem usikkerhed, 
blandt andet drevet af den internationale økonomiske og økonomisk-politiske udvik-
ling. Særligt i Europa er væksten næsten standset, og der er i mange lande opbygget 
for stor statsgæld, således at det er umuligt at føre ekspansiv finanspolitik, men 
tværtimod må strammes op. 
 
Konklusioner bliver hurtigt uaktuelle, og der er allerede sket betydelige begiven-
heder siden redaktionens afslutning. Den græske løsning og efterfølgende diskussi-
oner og usikkerhed om folkeafstemning. Senest udviklingen i Italien. Det skræk-
scenarie der antydes i rapporten, er desværre endnu ikke uaktuelt, og de negative 
scenarier der benyttes til analyser, må vurderes at være realistiske grænsende til det 
optimistiske. 
 
Danske banker forventes ikke at blive direkte påvirkede af udviklinger i Græken-
land og Italien, men på grund af usikkerheder og ugennemsigtigheder på de interna-
tionale finansielle markeder, er det ikke muligt at konkludere dette med fuld sikker-
hed. Det er positivt for danske bankers stabilitet, at indlånsunderskuddet er faldet, 
men den modsvarende stramning af især erhvervskreditter er bekymrende og kan 
skade væksten. 
 
Der er også usikkerhed om indenlandsk efterspørgsel og boligpriser. Fald i den in-
denlandske efterspørgsel kan isoleret set begrunde en kortsigtet stimulation, men da 
det finanspolitiske råderum er begrænset og der ikke er udsigt til en hurtig bedring 
af de internationale konjunkturer, vil det sandsynligvis være hensigtsmæssigt at 
vente til et senere tidspunkt, eksempelvis når arbejdsmarkedseffekterne af tilbage-
trækningsreformen begynder at vise sig fra 2014. Også fordi den udbetaling af efter-
lønsbidragene der formodentlig bliver konsekvensen af denne reform i sig selv vil 

                                                      
1 Jf. fx Skattekommissionens rapport hvor det fremgår at ”Den del af stigningen i de offentlige indtægter, der 
skyldes produktivitetsstigninger/højere timeløn, vil imidlertid overvejende blive neutraliseret gennem højere offent-
lige udgifter. Det skyldes, at produktivitetsstigninger/højere timeløn indebærer omtrent tilsvarende højere offentlige 
lønninger pga. reguleringsordningen og almindelige markedsmekanismer samt større udgifter til overførselsind-
komster pga. satsreguleringen”. Skattekommissionens rapport s. 192. 
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have en vis ekspansiv effekt uden at det i sig selv påvirker den langsigtede holdbar-
hed. Fremrykning af offentlige investeringer kan være hensigtsmæssig i den nuvæ-
rende situation, hvis der faktisk er tale om fremrykning og ikke om forøgelse af 
niveauet. Erfaringsmæssigt er det desværre meget vanskeligt at benytte investerin-
ger til konjunkturregulering, fordi implementering tager tid, og fordi der løbende 
opstår nye investeringsbehov og -ønsker.  
 
Med gennemførsel af efterlønsreformen er der udsigt til at den finanspolitiske hold-
barhed vil kunne opnås uden ekstreme tiltag på lidt længere sigt forudsat at den 
internationale konjunkturer ikke udvikler sig for ekstremt. Det vil være lettere at 
opnå økonomisk-politisk troværdighed, hvis skattesystemet forbedre, herunder at 
skattestoppets nominalprincip ophæves, eventuelt kombineret med en nominel fast-
låsning af ejendomsværdiskatten for at sikre de nuværende boligejere.  
 
I øvrigt omfatter regeringsgrundlaget og finanslovsforslaget en række elementer der 
i sig selv vil begrænse troværdigheden. Den midlertidige forlængelse af dagpenge-
perioden skaber tvivl om stabiliteten af reformvedtagelser. Samtidigt begrænses 
råderummet ved forøgelse af en række transfereringer og ved nedsættelse af nogle 
forholdsvis uforvridende offentlige indkomster, eksempelvis tilbagerulningen af 
multimedieskatten og afskaffelse af visse former for brugerbetaling. 
 
På længere sigt vil der være behov for en opstramning af den økonomiske politik, 
og hvis de internationale konjunkturer fortsat udvikler sig negativt eller den danske 
strukturelle beskæftigelse falder, fx som følge af krisen, kan det endda blive nød-
vendigt med en voldsom opstramning også af hensyn til troværdighed. Der er derfor 
grund til at spare på det finanspolitiske råderum. Samtidig giver udviklingen i pro-
duktivitet og konkurrenceevne grund til stor bekymring også selvom der er over-
skud på betalingsbalancen.  
 
Den vigtigste begrundelse for eventuel ekspansiv finanspolitik, er de mulige lang-
sigtede konsekvenser for arbejdsudbud og dermed for fremtidige muligheder for 
beskæftigelse og vækst. Det er derfor glædeligt, at rapporten denne gang omfatter en 
nærmere analyse af udviklingen i beskæftigelsen, og tilsvarende ærgerligt, at en 
omlægning af den centrale detaljerede statistikkilde (RAS) betyder at netop udvik-
lingen gennem krisen er svær at spore. Tilsvarende er et uheldig at manglende klar-
hed om effekten af en metodeomlægning i forbindelse med opgørelse af AKU-
ledigheden, gør det vanskeligt at analysere udviklingen fra før 2007 og frem. Med 
disse forbehold viser analyserne, at der er grund til bekymring. Beregningerne anty-
der at der findes en lille, men voksende gruppe af unge der forsørges af deres fami-
lier uden at være under uddannelse. Samtidig er gruppen af unge og nyuddannede 
der er registreret ledige, klart voksende, og det kan føre til tab af kvalifikationer og 
kompetencer, både opbyggede (via uddannelse) og personlige. Beskæftigelses-
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politikken bør fortsat rettes specifikt mod disse grupper, og der bør sikres et stort 
antal uddannelsespladser inden for alle områder, inklusive nødvendige praktik-
pladser. For de forholdsvis store uddannelsesgrupper der i særlig grad er rettet mod 
den offentlige sektor og hvor dimittendledigheden er steget (sygeplejersker, lærere, 
pædagoger), er det en opgave for arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne at 
øge antallet af uddannelsesrelevante job. Eksempelvis ved i højere grad at benytte 
faguddannede i administrative job og ved at tilpasse uddannelser og markedsføring 
af uddannede mod nye jobmuligheder, således at de opbyggede kompetencerne 
udnyttes og vedligeholdes.  
 
Rapporten diskuterer måling af ledighed, herunder forskelle i opgørelsesmulig-
hederne, men uden at nå en klar konklusion. Anvendelse af et ledighedsbegreb bør 
afhænge af formålet. Antallet af AKU-ledige er relevant ved vurdering af løn-
dannelse, jævnfør også at nettoledigheden netop påvirkes af ændringer i rådigheds-
reglerne, mens der bør korrigeres for specielt uddannelsessøgendes ledighed, hvis en 
ledighedsopgørelse skal bruges til at vurdere risikoen for langsigtede skadevirk-
ninger af arbejdsløshed. Her bør også inddrages aldersfordelingen blandt de ledige 
og fordelingen af ledighed på personer hen over tid. Rapporten viser, at antallet af 
langtidsledige målt som 80% bruttoledighed ikke er vokset og er forholdsvis be-
grænset, men det er ikke klart om dette mål er det økonomisk mest relevante.   
 
Indkomstfordeling 
Indkomstlighed kan være et rent politisk-ideologisk mål, men der kan der også ar-
gumenteres økonomisk for lighed. Hvis der er imperfektioner på kapitalmarkeder, fx 
begrænsede muligheder for at finansiere investeringer i uddannelse, så kan en lige 
indkomstfordeling sikre at alle har mulighed for at foretage hensigtsmæssige inve-
steringer, og ikke begrænses af deres familiebaggrund. En ligelig indkomstfordeling 
og et generelt højt uddannelsesniveau vil også give de fleste børn de bedste mulig-
heder for at opnå og bidrage til fremtidig velfærd. Det handler ikke kun om lektie-
hjælp, men også om for eksempel adgang til kultur i bred forstand. Ligelig fordeling 
er også et element i opbygning af samfundets ”sociale kapital”, den generelle tillid 
mellem borgere, der muliggør uformelle, gnidningsfri aftaler og sikrer frivillige 
bidrag til fællesskabet, og dermed bidrager til produktivitet og vækst på samme 
måde som fysisk kapital og uddannelse.  
 
Det er desværre vanskeligt at måle lighed. Egentlig bør man måle muligheder for 
velstand over forventet livstid, men det umuligt i praksis. Det er ikke klart om der 
skal korrigeres for forskelle i forventet levetid, som rapporten synes at forudsætte. 
Når kvinder forventer at leve længere end mænd, er det så en lige velstandsfor-
deling, hvis de hvert år har lidt mindre? Det svarer til at sige at en person med en 
arvelig sygdom der nedsætter hans forventede levetid til halvdelen, skal have dob-
belt så stor velstandsmulighed i den forventede levetid.  



 

 342 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2011 

I rapporten fokuseres på de realiserede indkomster, der i modsætning til indkomst-
muligheder faktisk kan måles, og på målinger i enkelte år. Indkomstmobilitet ind-
drages til vurdering af om enkelte år er indikative også for livsindkomster. I den 
forbindelse anføres at indkomstmobilitet i sig selv er negativt, da det giver usikker-
hed. Det er imidlertid kun rigtigt hvis indkomstmobiliteten er uforudsigelig. Det kan 
være tilfældet i forbindelse med arbejdsløshed eller overgang til førtidspension og 
ved indtægter fra egen virksomhed og andre aktiver. Men indkomstvariationen for 
den enkelte kan også skyldes forudsigelige og ofte selvvalgte skift mellem uddan-
nelse, arbejde, orlov og pension. 
 
Rapporten medtager indkomster i form af økonomisk egen lejeværdi ved måling af 
indkomstulighed. Det er korrekt under forudsætning af, at man løbende og omkost-
ningsfrit kan tilpasse sit boligforbrug, når formue og lejepriser ændrer sig. Men da 
det jo ikke er tilfældet, betyder det at der betragtes indkomstvariationer som for 
mange opleves fiktive. Ved beregning af især af ændringer i indkomstulighed bør 
man kompensere for dette ved at udglatte variationer i boligpriserne eller en anden 
form for konjunkturregulering. Det forhindrer ikke at den målte ulighed for personer 
med tilpasset boligforbrug er reel. Prisvariationer på boligmarkedet fører desuden i 
sig selv til ulighed, når disse realiseres, herunder til generationsulighed. Rapporten 
argumenterer overbevisende for at der kan opnås større lighed ved at gøre bolig-
priserne mere stabile, eksempelvis via en mere hensigtsmæssig beskatning. Forsla-
get om at omlægge boligskatterne, således at den marginale ejendomsværdiskat 
allerede nu sættes op med lumpsum-kompensation til det nuværende niveau inde-
bærer at den stabiliserende effekt vil indtræffe straks, samtidig med at ingen nuvæ-
rende boligejere vil rammes før kompensationerne eventuelt nedtrappes. Forhåbent-
lig vil dette forslag bidrage til seriøse politiske drøftelser af mulighederne for at 
forbedre beskatningen af boligindkomst. 
 
Rapportens genfinder en række kendte forskelle mellem forskellige uddannelses-
grupper, og at disse er forholdsvis stabile over den – korte – opgørelsesperiode. 
Forskelle i uddannelse afspejler dels forskelle i valg, men også forskelle i evner, 
medfødte kompetencer, kulturel baggrund og investeringsmuligheder. Det er derfor 
vanskeligt at konkludere, om uddannelsesmæssige forskelle i livsindkomster bør be-
grunde en indkomstudlignende politik. Hvis valg betyder mere end de øvrige fakto-
rer, kan indkomstforskellene nemt være for små til at sikre tilstrækkelige incitamen-
ter til uddannelse.  
 
Indkomstforskelle mellem mænd og kvinder er faldet, omend svagt. Men der stadig 
betydelige, delvist uforklarede forskelle de to indkomster og dermed forbrugsmulig-
heder. Det bør undersøges i hvor høj grad dette kan henføres til valg udover uddan-
nelsesgruppe, eksempelvis valg af orlov, arbejdstid, jobtype og pendlingsafstand. 
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I rapporten konkluderes at det er det faktum at der er flere kvinder i den offentlige 
sektor har ført til mindre lønspredning for kvinder. Det er ikke nødvendigvis den 
rigtige kausalitet. Den lavere lønspredning blandt kvinder kan skyldes, at kvinder 
foretager mindre risikable valg, herunder søger ansættelse i den mindre lønrisikable 
offentlige sektor. 
 
Rapporten bidrager med grundige beregninger af fordele og ulemper ved ”millio-
nærskat”, og konkluderer overbevisende at en sådan skat alene vil have symbol-
værdi, der let kan være dyrt betalt i form af provenutab. En stigende international ar-
bejdskraftsmobilitet for de højtlønnede grupper kan yderligere forstærke dette.  
  
For at vurdere den økonomiske effekt af ulighed er det relevant at undersøge social 
arv. Rapporten bidrager med spændende data, og hæfter sig særligt ved de højeste 
indkomstgrupper, hvor det er mere naturligt at være bekymret for de laveste. Rap-
porten viser at en dreng hvis far er i den nedre indkomst decil, har dobbelt så stor 
risiko for at ende i denne decil som en gennemsnitlig dreng. Det er en stor forskel. 
Det vil være interessant med tilsvarende analyser for fx 1% og 5% fraktilen for at 
identificere konsekvenserne for børn af allerfattigste. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Efterårets rapport indeholder en række væsentlige analyser af og betragtninger over 
både konjunktursituationen og indkomstfordelingen. Et særligt afsnit i kapitel 1 
giver en nyttig dekomponering af bevægelserne i beskæftigelse og arbejdsstyrke 
som følge af den finansielle krise og bidrager til en bedre forståelse af tilpasningen i 
arbejdsmarkedet.  
 
Rapporten tegner et billede af dansk økonomi i en vanskelig situation med få hand-
lemuligheder. Væksten vil være lav og under et niveau, der vil være tilstrækkeligt til 
at øge beskæftigelsen og reducere arbejdsløsheden. Der er ikke udsigt til en stor 
vækst i den indenlandske efterspørgsel, og samtidig tynges udviklingen af de glo-
bale økonomiske udsigter. Frihedsgraderne i den økonomiske politik er begrænsede, 
dels fordi vi som en lille og åben økonomi er hårdt ramt af den globale økonomiske 
krise, og dels fordi det finansielle spillerum for at føre en aktiv politik er begrænset. 
Formandskabet vurderer, at en mindre finanspolitisk ekspansion drevet af en frem-
rykning af offentlige investeringer er forsvarlig, såfremt det sikres at ændringer 
bliver midlertidige. Den vurdering deles, men samtidig er det desværre nødvendigt 
at konstatere, at selvom en sådan politik vil have en positiv effekt på beskæftigelsen, 
er der ikke tale om en kickstart af dansk økonomi. Rapporten påpeger samtidig den 
store usikkerhed i og følsomhed af dansk økonomi i forhold til ændringer i den aktu-
elle situation både i positiv og negativ retning. 
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Rapporten indeholder interessante betragtninger over ejendomsværdibeskatningen i 
relation til både den historiske betydning af fastlåsningen af denne beskatning og 
mulighederne for at øge boligbeskatningen fremadrettet. Det foreslås at ophæve 
nominalprincippet for ejendomsværdiskatten, således at skatten bliver 1 % af den 
aktuelle ejendomsvurdering. Samtidig foreslås en skatterabat givet ved forskellen 
mellem ejendomsværdibeskatning på 1 % ved de aktuelle vurderinger og ejendoms-
værdiskatten ved et fastholdt nominalprincip. Dette er et meget interessant forslag til 
sikring af en mere hensigtsmæssig boligbeskatning. Det fremgår ikke eksplicit af 
teksten, men det formodes, at forslaget er at skatterabatten følger boligen. Det er 
samtidig afgørende, hvorledes rabatten kan fases ud, og det er vigtigt at dette meldes 
ud såfremt et sådant forslag følges. En udfasning af rabatten vil hensigtsmæssigt 
kunne knyttes til prisudviklingen på boliger. 
 
Rapporten betoner betydningen af en mere klar og konsekvent udgiftsstyring baseret 
på et løbende udgiftsloft formuleret i nominelle termer med sanktioner og hukom-
melse. En afgørende svaghed ved såvel 2010- og 2015-planen har været både en 
manglende styring af de offentlige udgifter i forhold til de opstillede mål og en 
manglende gennemførelse af (overvejende) uspecificerede forslag til reformer til 
sikring af de offentlige finanser. På nuværende tidspunkt er der ikke fremsat et de-
taljeret forslag til udmøntning af en ny ”udgiftslov”. Det er imidlertid vigtigt, at 
forslaget ikke kun vedrører udgiftsniveauet. Niveauet for udgifterne kan ikke ses 
uafhængigt af indtægterne, og forskelle mellem indtægter og udgifter vil vise sig i 
budgetsaldoen og den offentlige gæld. Derfor bør et udgiftsmål også være knyttet 
sammen med et mål for den offentlige saldo. Det er ikke tilstrækkeligt, at udgifterne 
er under kontrol, hvis ikke de matcher indtægtssiden. Det er også vigtigt at specifi-
cere, hvorledes afvigelser fra målene korrigeres i fremtiden. Et mål for budget-
saldoen er tættere knyttet til politiske beslutninger end et bruttogældsbegreb.  
  
I relation til fremrykningen af offentlige investeringer fremhæver formandskabet 
behovet for udarbejdelse af eksplicitte flerårsplaner for offentlige investeringer. 
Dette er en vigtig pointe ikke alene i forhold til vurderingen af behovet for og plan-
lægningen af disse investeringsaktiviteter, men også i forhold til at der kan skabes 
troværdighed omkring at fremrykningerne er reelle midlertidige fremrykninger uden 
betydning for det langsigtede niveau. 
 
I det nye regeringsgrundlag er der opstillet en række målsætninger for den økonomi-
ske politik – helt konkret 9 mål – herunder målsætninger om, at holdbarheds-
indikatoren altid skal være positiv, samt at de offentlige finanser skal ligge i bred 
afstand til kravene i Stabilitets- og vækstpagten. Disse mål er vigtige, men der er 
behov for en mere klar operationalisering af målene for at sikre både mere transpa-
rens og klarhed i den økonomiske politik og en mere klar ansvarsfordeling. Et pro-
blem ved tidligere planer som 2010- og 2015-planerne har været en stor fokusering 
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på mål knyttet til slutåret i planlægningshorisonten, mens tidsprofilen har været 
mere uklar, ligesom der har været uspecificerede finansieringselementer. Formand-
skabet advarer med rette omkring problemerne med finansieringselementer knyttet 
til ikke-konkretiserede reformer til forøgelse af arbejdsudbud og beskæftigelse. 
 
Den økonomiske politik og den langsigtede finansiering af velfærdssamfundet har i 
en årrække været baseret på en beskæftigelsesstrategi, dvs. på at øge arbejdsudbud 
og beskæftigelse for herved at skabe et finansieringsbidrag til den offentlige sektor 
via lavere udgifter til overførselsindkomster og øgede skatteindtægter. Der er i den 
offentlige debat blevet stillet spørgsmålstegn ved denne strategi, og mange har anset 
det som urealistisk, at en politik med sigte på øget arbejdsudbud også vil resultere i 
øget beskæftigelse. Som påpeget i rapporten er den aktuelle situation karakteriseret 
ved ledighed, og derfor er udbudsproblemet ikke det akutte problem, men det er 
ikke ensbetydende med at det ikke er muligt på sigt at øge arbejdsudbud og beskæf-
tigelse. De historiske erfaringer i Danmark taler sit tydelige sprog i denne sammen-
hæng, da sådanne reformer har spillet en stor rolle. Skulle det mod forventning ikke 
lykkes, er det også en væsentlig pointe i rapporten, at finansieringsproblemerne for 
velfærdssamfundet vil i så fald vil blive meget større. Hvis ikke beskæftigelses-
strategien lykkes, er man nødt til at se på besparelsesmuligheder eller skatte-
stigninger! 
 
Rapporten følger en tradition, hvor Det Økonomiske Råds formandskab med rime-
lige mellemrum fremlægger analyser af indkomstfordelingen. Kapitlet om ind-
komstfordeling indeholder mange interessante analyser. En særlig interessant pointe 
er, at konjunktureffekterne på indkomstfordelingen afhænger kritisk af hvilket ind-
komstbegreb, der betragtes. Ser man på arbejdsindkomsterne finder man det forven-
telige, at indkomstfordelingen bliver mere lige under en højkonjunktur og omvendt. 
Ser man derimod på de disponible indkomster er der en tendens til øget indkomst-
ulighed under en højkonjunktur og omvendt. Dette hænger sammen med udvik-
lingen i kapitalindkomster og lejeværdi. På denne måde bidrager kapitlet også med 
en klar indikation af betydningen af boligbeskatningen for indkomstfordelingen, 
hvilket også skal ses i sammenhæng med forslaget om at udfase skattestoppet for 
ejendomsværdibeskatningen. 
 
Offentlige tjenester er behandlet meget sparsomt alene ved en indledende bemærk-
ning og en henvisning til en tidligere analyse fra finansministeriet. Det ville være 
ønskeligt med en mere grundig analyse af betydningen af disse tjenesteydelser for 
fordelingen af forbrugsmuligheder. Da tjenesteydelser overvejende stilles gratis til 
rådighed for befolkningen er betydningen her potentielt stor. Analyser fra andre 
europæiske lande viser, at en hensyntagen hertil har stor betydning for vurderingen 
af den omfordeling der sker via den offentlige sektor både i forhold til den generelle 
fordeling af forbrugsmuligheder, men især i forhold til fattigdom. 
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En stigende ulighed i markedsindkomster skaber umiddelbart en større effekt af 
omfordelingen via velfærdssamfundet. Men det rejser også spørgsmålet om omfan-
get og indretningen af omfordelingspolitikken i forhold til både mulighederne for en 
sådan politik og de finansieringsmæssige krav. Kapitlet går ikke særligt langt i di-
skussionen af disse spørgsmål, og det ville især være interessant med en vurdering 
af i hvilket omfang en aktiv politik rettet mod uddannelse og beskæftigelse vil have 
større effekt på fordelingsprofilen i samfundet end en mere passivt orienteret politik 
med hovedvægt på omfordeling via det sociale sikkerhedsnet og beskatningen. 
 
 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
Kapitel I 
Formandskabet har en meget mørk vurdering af konjunkturudsigterne for dansk og 
international økonomi, som primært skyldes den internationale gældskrise, der siden 
starten af oktober 2011 er blevet drastisk forværret som følge af vanskelighederne i 
Grækenland og den mulige afsmitning til andre sydeuropæiske lande. De dystre 
fremskrivninger må derfor vurderes som realistiske, måske endda relativt optimis-
tiske. Jeg er enig i Formandskabets vurdering af mulighederne og begrænsningerne 
for at føre en aktiv økonomisk politik i Danmark. På den ene side er råderummet 
efterhånden temmelig begrænset, fordi den langvarige afmatning har betydet et stort 
og voksende underskud på de offentlige finanser og voksende offentlig gæld. På den 
anden side er dansk økonomi fortsat i så stærk en position, at der er plads til en fi-
nanspolitisk lempelse i størrelsesordenen 16-20 mia kr., som planlagt af regeringen. 
Den finanspolitiske lempelse vil på ingen måde kunne forhindre, at ledigheden vok-
ser, hvis de internationale konjunkturer udvikler sig som forventet. Men lempelsen 
kan tage toppen af ledighedsvæksten og give begrænsede positive signaler, der for-
mentlig kan påvirke det private forbrug i positiv retning. En fremrykning af offent-
lige investeringer og andre offentlige udgifter til bl.a. miljøinvesteringer, der på 
langt sigt gavner dansk økonomi, må betragtes som midlertidige, dvs. det er ikke 
offentlige udgifter, der permanent løfter standarderne og forventningerne i befolk-
ningen til velfærdsydelser.  
 
Det er dog en meget afgørende forudsætning for en finanspolitisk lempelse lige nu, 
at den danske økonomiske politisk opfattes som troværdig og holdbar af de interna-
tionale finansielle markeder. Det kræver, at finanspolitikken overholder det formelle 
holdbarhedskrav, at den er troværdig og ikke indebærer uforholdsmæssig stor 
gældsopbygning på kort og mellemlangt sigt, og at EU-henstillingerne om at redu-
cere underskuddet overholdes. Desuden er det vigtigt at få en langt mere effektiv 
styring af de offentlige udgifter, end der hidtil har været tilfældet. Det planlagte 
udgiftsstyringssystem som annonceret i foråret 2011, der sigter på rammer for både 
overførsler og offentligt forbrug, bør derfor implementeres hurtigst muligt. I den 
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forbindelse ville det være ønskværdigt, hvis der som foreslået af Formandskabet 
sammen med udgiftsstyringssystemet blev fastlagt en egentlig langsigtet investe-
ringsstrategi for den offentlige sektor. Selvom investeringer naturligt kan indgå som 
et kortsigtet konjunkturregulerende instrument, er der behov for også at have et 
langsigtet perspektiv på investeringer i hele den offentlige sektor. Samtidig kunne 
det være ønskværdigt at udvide investeringsbegrebet i forhold til den traditionelle 
nationalregnskabsdefinition, der ikke er særlig hensigtsmæssig for styringen af inve-
steringerne i et moderne videnssamfund, hvor menneskelig kapital (uddannelse, 
forskning og viden) er mindst lige så vigtig som traditionel fysisk kapital. 
 
I afsnittet om arbejdsløshedsbegreber gøres en behjertet indsats for at forstå udvik-
lingen i forskellige ledighedsbegreber, AKU ledighed og nettoledigheden, som de 
seneste år har udviklet sig ganske forskelligt efter i en periode at være omtrent 
sammenfaldende. Analysen ender ikke ud med et klart svar på forskellene, hvad der 
uden tvivl er vanskeligt. Men afsnittet sætter et meget tiltrængt fokus på behovet for 
at få en konsensus og afklaring af, hvilket ledighedsbegreb der bør være styrende for 
den konjunkturpolitiske vurdering og økonomiske politik, dvs. hvilket ledigheds-
begreb der bedst giver et mål for graden af underbeskæftigelse på arbejdsmarkedet. 
 
Kapitel II 
Formandskabet analyserer hvert femte år indkomstfordeling og livsindkomster i den 
danske befolkning. Denne gang indledes fordelingsanalyserne med en nyttig diskus-
sion af forskellen på fordeling af disponible indkomster og fordelingen af velfærd 
og muligheder. Det sidste er naturligvis det egentlige fordelingsmål, som politiske 
preferencer må rette sig imod. Ofte betragtes disponible indkomster som synonymt 
med velfærds- og mulighedsfordelingen. Men i en veludbygget og moden velfærds-
stat som den danske behøver dette langt fra at være tilfældet, fordi det enkelte indi-
vid har mulighed for at træffe beslutninger om arbejdstid, fritid og indkomst, der 
betyder, at disponible indkomster ikke afspejler velfærdsfordelingen. Hvis ’fritid’ er 
udtryk for ufrivillig arbejdsløshed, er det rimeligt at benytte disponibel indkomst og 
sætte værdien af ’fritid’ lig med 0. Men en person, der frivilligt vælger en lav ar-
bejdstid og arbejdsindkomst, fordi personen ønsker meget fritid eller tid til gør-det-
selv arbejde, vil typisk observeres med en meget lav disponibel indkomst. Tilsva-
rende vil overførselsordninger, der er indført ud fra socialpolitiske hensyn, påvirke 
indkomstfordelingen over tid, fordi de påvirker arbejdsudbuddet. Eksempelvis vil en 
reduktion eller udfasning af efterlønsordningen betyde en mindre ulighed i de målte 
disponible indkomster i den danske befolkning.  Det ville derfor være interessant at 
supplere analyserne af de disponible indkomster i befolkningen med analyser, der 
inddrog værdien af fritid, gør-det-selv arbejde, sort arbejde for at få et mere ret-
visende billede af forskellige befolkningsgruppers velfærdsfordeling.  
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Kapitlet indeholder nogle spændende nyskabelser i afsnittet om topindkomster, hvor 
metoder fra optimal beskatningsteori implementeres til at analysere optimal beskat-
ning af de højeste indkomster. Analysen bygger på nye og interessante empiriske 
resultater vedrørende de dynamiske effekter på arbejdsindkomster i stedet for de 
klassiske arbejdsudbudselasticiteter, som der kun findes få danske studier af. Når 
formålet med analysen er at vurdere skatteprovenu, er det formentlig langt mere 
robust at anvende elasticiteter for arbejdsindkomster end rene arbejdsudbudselasti-
citeter, fordi sidstnævnte er vanskeligere at få sikre skøn på, bl.a. fordi det er van-
skeligt at få præcise skøn for antal arbejdstimer i forskellige befolkningsgrupper. 
Ofte eksisterer der ikke en eksplicit kontrakt om antal arbejdstimer og løn i et ansæt-
telsesforhold, men derimod en kontrakt om lønnen inden for en given periode. Ved 
at benytte arbejdsindkomstelasticiteter undgås disse problemer. Den anvendte ela-
sticitet på 0,2 er lidt højere end de tidligere anvendte udbudselasticiteter, som har 
baseret sig på en tværsnitsanalyse af danskere fra 1996. 0,2 forekommer imidlertid 
at være et troværdigt skøn på arbejdsindkomstelasticiteten, fordi udbudselasticite-
terne må ventes at være større over tid end på helt kort sigt (tværsnitsdata). Desuden 
vil fortegnet på andre dynamiske effekter, der ikke er inddraget i analysen, herunder 
uddannelses- og migrationseffekter påvirke arbejdsindkomstelasticiteten positivt. 
 
Endelig indeholder kapitlet en meget interessant fordelingsanalyse af boligejernes 
gevinst ved skattestoppet fra 2001. Analysen viser, at fastfrysningen af ejendoms-
værdiskatten har gavnet det øverste indkomstdecil langt mere end de nederste ind-
komstdeciler, både absolut og procentvis. Da boligskatterne samtidig er skatter med 
betydelig mindre forvridende effekter end skat på arbejdsindkomster, må fastfrys-
ningen af boligbeskatningen betragtes som et godt og sjældent klart eksempel på et 
politisk initiativ, der både har øget uligheden i samfundet og gjort allokeringen min-
dre efficient, jfr. Figur II.3 i kapitel II. 
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The summary is divided into the following chapters: 

- The Danish Economy, chapter I 
- The Distribution of income, chapter II 

 
Chapter I: The Danish Economy 
 
The outlook for the Danish economy has deteriorated mark-
edly during the last six months, and the Danish as well as 
the global growth forecasts have been lowered. The uncer-
tainty surrounding the consequences of the European sover-
eign debt crisis and the unsustainable state of the public 
finances in the United States has led to sharp falls in equity 
prices, rising risk premiums in financial markets and lower 
consumer and business confidence. In Denmark private 
consumption hasn’t increased since early 2010 and private 
investment spending is still subdued. Further, the Danish 
housing market is still characterized by stagnation in spite 
of historically low interest rates. 
 
The accumulated growth forecast for the period 2011-13 has 
been lowered by more than 2 percentage points, compared 
to the assessment in Danish Economy, spring 2011, with the 
result that GDP is now expected to grow by around 1¼ per 
cent each year from 2011 to 2013. This growth rate is 
assessed to be approximately the same as the underlying 
structural growth rate. Thus, the output gap, which meas-
ures the deviation between actual and structural GDP, is 
expected to be roughly unchanged at around -3¾ per cent 
for the next few years. The lower growth expectations will 
postpone the return to more normal economic conditions, 
see figure A. 
 
The deterioration of the economic outlook is partly due to 
the dismal outcome in some parts of the economy in the 
first half of 2011. In particular, the fall in private consump-
tion was unexpected, and private consumption is now 
expected to show a decline for the whole of 2011. This 
decline implies a further fall in the consumption ratio, i.e. 
the ratio of private consumption to disposable income, 
which is expected to be historically low. Thus, over the next 
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few years, private consumption is expected to grow some-
what faster than GDP as a result of a partial recovery of the 
consumption ratio. Private investment has also fallen, and 
this has also taken the investment ratio down to a very low 
level. The low consumption and investment ratios have led 
to a sharp increase in financial savings in the private sector. 
The increase in financial savings is part of the private sector 
consolidation, and it implies that there will be a certain 
potential for growth in private consumption and investment 
in the next few years. 
 
 
Figure A Output gap in current and previous forecast 
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Note: The bars for the current forecast show the expected output gap 
based on the proposed budget of the former Danish government. 
Note that this forecast doesn’t contain the consequences of the 
retirement reform, which should increase the labour force begin-
ning in 2014. Thus, the assumptions regarding fiscal policy in the 
current forecast are almost identical to the assumptions in the 
forecast from spring 2011, and the difference in the forecasts can 
be seen as representing the revised assessment of the economic 
situation.  

Source:  Statistics Denmark, ADAM, Danish Economy spring 2011 and 
own calculations. 

 
 
The Danish housing market is characterized by stagnation. 
The number of foreclosures has increased, the number of 
houses sold is still low and time on the market is high. 
Housing prices have fallen recently, despite the low interest 
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rates. Real housing prices are expected to fall by around 5 
per cent this year, and they are expected to further decline in 
2012 and 2013. In total, real housing prices are expected to 
fall by around 10 per cent towards 2013. This implies that 
real housing prices will be more than 25 per cent lower than 
the pre-crisis level. Given a fall of this magnitude, actual 
real housing prices will be in line with the estimated long 
run trend level. 
 
The Danish labour market is also characterized by stagna-
tion. It is estimated, with some uncertainty, that employ-
ment is currently around 60,000 below the structural level, 
i.e. the level that would be expected under normal economic 
conditions. This gap is expected to widen slightly over the 
following years, primarily as a result of weak growth in 
GDP. Unemployment is expected to increase from 110,000 
in 2011 to almost 130,000 in 2013. 
 
The deteriorating global economic outlook is one of the 
main reasons for the low growth forecast for Denmark. 
What’s more, the possibility that the slowdown in the global 
economy might yet turn out to be even more dramatic than 
expected can’t be excluded if the European sovereign debt 
crisis intensifies further. The financial markets are charac-
terized by markedly higher risk premiums, which – among 
other things – can be explained by the European sovereign 
debt crisis, and, in particular, the unsustainable state of the 
public finances in several southern European countries. The 
immediate consequences of a default in, e.g., Greece are 
probably not very severe but there is the risk that it may 
spread to other countries through solvency problems in the 
banking sector. If the European sovereign debt crisis inten-
sifies further, it won’t be possible to mitigate the conse-
quences by using monetary or fiscal policy as most coun-
tries did in response to the sharp economic downturn in 
2008-09. Instead, such a situation will require further fiscal 
consolidation which will tend to slow down global growth 
even further. This will affect the Danish economy even 
though the weakened confidence is not related to the public 
finances in Denmark. Calculations using the macroecono-
metric model SMEC show that if the growth rate of GDP in 
foreign markets is reduced by 3 percentage points over the 
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period 2011-13, employment will decrease by almost 
100,000 persons in Denmark compared to the baseline 
scenario. In this case, the public balance in Denmark will 
further deteriorate and there will be no room for a fiscal 
expansion. 
 
The new centre-left government in Denmark has announced 
a fiscal expansion as part of the new government platform. 
The previous government’s budget proposal implied that 
fiscal policy would be roughly neutral in relation to growth 
in 2012. However, the new government has announced that 
it will bring forward to 2012 public investments amounting 
to DKK 10 billion, and that it will increase public expendi-
ture by DKK 5 billion, financed by a corresponding tax 
increase. It is estimated that a fiscal expansion of this size 
would increase the growth rate of GDP by around half a 
percentage point and employment by around 10,000 persons 
in 2012 and 2013 compared to the baseline. Such a fiscal 
expansion will dampen, but not prevent, the increase in 
unemployment. The cost of the fiscal expansion consists of 
higher unemployment in the medium run and a higher 
government budget deficit in 2012. However, public fi-
nances will not be affected significantly in the long run, 
given that the expansion is temporary and fully financed. 
Nor is the fiscal expansion expected to affect the level of 
economic activity in the short run significantly. 
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Table A  Short-term outlook for the Danish economy 
 

2009 2010 2011 2012 2013
Private consumption                     853,1 49,0 -4,5 2,3 -0,8 1,7 2,2
Public sector consumption            511,7 29,4 3,1 0,7 0,2 0,2 -0,2
Gross fixed capital formation        292,1 16,8 -17,1 -1,6 1,7 3,7 3,3
consisting of:                                  
   Residential investment               74,3 4,3 -16,9 -9,0 10,1 1,3 3,9
   Business fixed investment          179,9 10,2 -15,3 -0,2 -6,8 6,7 5,3
   Public sector investment 37,9 2,2 4,6 6,9 7,3 -5,0 -9,0
Stockbuildinga)                               -6,3 -0,4 -2,0 0,9 0,9 0,3 0,0
Total domestic demand                 1.650,5 94,7 -6,5 1,7 0,5 1,9 1,7
Exports of goods and services       882,8 50,7 -9,7 3,8 6,2 1,5 2,4
Imports of goods and services       790,6 45,4 -12,5 3,9 5,2 3,2 3,2
GDP                                             1.742,7 100,0 -5,2 1,7 1,3 1,1 1,3

1,3 2,5 2,8 1,7 1,8
3,4 4,0 3,8 4,3 4,5

59,0 89,9 94,0 74,8 66,6
3,6 5,2 5,3 4,1 3,5

-46,5 -48,3 -72,5 -84,2 -52,1
-2,8 -2,8 -4,1 -4,6 -2,7
2,9 2,6 2,0 2,1 2,3

-0,7 2,8 -1,7 0,2 0,1

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

Consumer prices, percentage changeb)          

Unemployment, per centc)                      

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

Terms of trade, percentage change               

Percentage change, volume Per cent
of GDP

2010

Current 
prices

DKK bn.
2010

Key indicators                                  

 
 

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

b) Implicit private consumption deflator. 
c) Percentage of the total labour force. National definition. 
Source Statistics Denmark, National Accounts and own estimates. 
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Since 2007 employment has decreased considerably, and 
because registered unemployment has not increased corre-
spondingly, the labour force has decreased. A person is 
registered as being unemployed if he/she receives unem-
ployment benefits or social security benefits and is able to 
work. 
 
According to the National Accounts, employment decreased 
by 151,000 from the 4th quarter 2008 to the 4th quarter 
2009. Some 34,000 of this decline is explained by reduc-
tions in secondary jobs (the main explanation), a fall in the 
number of foreign workers and in the employed under the 
age of 15.  
 
The remaining part of the decrease in employment, a little 
less than 120,000, is composed of an increase in registered 
unemployment of 55,000 and a decrease in the labour force 
of 64,000. The number of people of working age has re-
mained largely unchanged, hence demographic shifts, eg, in 
gender, age or origin, cannot explain the labour force 
changes. The reduction in the labour force therefore implies 
that there are more people of working age who are neither 
employed nor registered as being unemployed. These 
changes were caused by increases in activation of the un-
employed (“aktiverede”), the number of students, recipients 
of social security benefits who are not able to work, and 
more self-supporting persons. Particular attention should be 
paid to the increase in the self-supporting group. This group 
includes, among others, individuals who lose the right to 
unemployment benefits and are not entitled to social secu-
rity benefits. The increase in the number of unsupported 
persons in 2009 was 17.000. Attention should also be paid 
to the increased number of people who receive social secu-
rity benefits but have been declared unable to work. The 
number of people who are declared unfit to work should be 
independent of the prevailing economic conditions, and the 
increased size of this group indicates that people may be 
misplaced in the labour market system. 
 
Long term unemployment has increased from 20,000 to 
55,000 persons since the end of 2008. However, while this 
is a large increment, the level remains 20,000 to 30,000 
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below the 2000-2005 levels. A lengthy increase in the 
unemployment level increases the risk of higher long term 
unemployment, a development that should be monitored 
closely. 
 
Since 2008 the registered unemployment and the unem-
ployment measured by the Labour Force Survey (LFS-
unemployment) has indicated that the LFS-unemployment 
has increased substantially more than the registered unem-
ployment, a difference amounting to 59,000 persons. The 
LFS-unemployment measure includes individuals who are 
active job-seekers but who are not registered as being 
unemployed because they do not receive any benefits. 
Conversely, registered unemployment includes non-job 
seeking individuals who receive benefits. The greater in-
crement in the LFS-unemployment was caused by more 
registered people complying with the requirements for 
being LFS-unemployed. This includes being active job-
seekers (activity-rules) and full time unemployed. In 2007, 
50 per cent of the registered unemployed were also LFS-
unemployed. This share increased to 70 per cent in 2010. 
 
Since 1995 the tighter availability-rules require that an 
unemployed person must document that he/she is available 
for a vacant position. These tighter requirements imply that 
more registered unemployed people also comply with the 
criteria for being LFS-unemployed. The increased differ-
ence between the number of LFS-unemployed and regis-
tered unemployed is thus not a result of an extraordinary 
increase in LFS-unemployment, such as an increase in 
students, pensioners or self-supported people who are 
seeking work but who are not registered unemployed. The 
percentage growth in the number of people in these groups 
is actually less than the growth in total LFS-unemployment. 
 
Policy recommendations 
 
The current economic situation speaks in favour of further 
fiscal stimulus. The possibilities of implementing further 
stimulus are, however, constrained, not only as a result of 
the large public deficits forecast for the next few years but 
also due to a range of other reasons. A sustainable and 
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credible outlook for public finances in the medium and long 
run is a crucial prerequisite for using fiscal policy as a short 
term stabilization tool. A necessary condition for fiscal 
policy to be credible is the existence of an effective means 
of controlling public expenditure. The requirement for fiscal 
policy to be both sustainable and credible implies the need 
for fiscal consolidation over the coming years, see Danish 
Economy, spring 2011. 
 
The short term fiscal policy should take into account the 
European Commission’s recommendation that the structural 
public balance be improved by 1½ per cent of GDP from 
2010 to 2013. This recommendation can be considered as 
inappropriately timed considering the current economic 
situation. However, compliance with the recommendation 
may contribute to securing the credibility of Danish fiscal 
policy. Thus, it is advised that Danish fiscal policy should 
be organized in order to secure compliance with the rec-
ommendation, and the chairmanship welcomes the new 
government’s commitment to this objective. Taking com-
pliance as given, a fiscal stimulus of a larger magnitude in 
2012 will require a similarly larger tightening in 2013. This 
restricts how expansive fiscal policy ought to be in 2012. 
 
A fiscal expansion in 2012 means that Denmark will stand 
out compared to most other European countries, since fiscal 
policy is being tightened in most European countries in 
order to mitigate the consequences of the European sover-
eign debt crisis. The increased focus on public debts in 
Europe and the United States implies that it could be prob-
lematic if Denmark stands out from other European coun-
tries. However, it is not considered that a fiscal stimulus of 
the magnitude announced by the new government would be 
sufficient in itself to create distrust in Danish fiscal policy. 
It is a necessary prerequisite, however, that the fiscal expan-
sion is temporary and is perceived as such. In order to 
increase the likelihood that the fiscal expansion will be 
perceived as being temporary, new measures that can 
strengthen the control over public expenditure should be 
implemented. 
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The assessment of how expansive fiscal policy ought to be 
in 2012 must also be based on the current and expected 
economic situation. Employment is estimated to be around 
60,000 persons lower than the structural level of employ-
ment, and this gap is not expected to be reduced in 2012 or 
2013. Thus, it is not evident that fiscal policy should be 
extraordinarily expansive in 2012. Also, it must be recog-
nized that Denmark can not be insulated entirely from the 
negative consequences of the recent global developments. 
 
The former Danish government presented a retirement 
reform in the Danish Parliament in spring 2011, and this 
reform is expected to be legislated. The reform implies that, 
starting in 2014, the labour force will increase extraordinar-
ily. The increased labour force will temporarily increase 
unemployment if the demand for labour doesn’t increase 
accordingly. The higher unemployment constitutes a reason 
for stimulating the economy through fiscal policy in those 
years when the labour force increases. However, a prerequi-
site for fiscal stimulus is that fiscal policy is sustainable and 
that the underlying trend in the public finances is credible. It 
is not possible to use fiscal policy to stimulate the economy 
in the short run – 2012 and 2013 – and then again after 
2014. Repeated fiscal expansions will lead to a marked 
deterioration in the public finances, and it would not be 
consistent with a credible and stability-oriented fiscal pol-
icy. Thus, some of the fiscal stimulus should be saved for 
those years when the labour force increases. 
 
If the European sovereign debt crisis escalates, the global 
economic situation will deteriorate further, and this will 
probably result in lower employment and higher unem-
ployment. This will imply that public budget balances 
deteriorate further. A significant global downturn will 
impinge on financial markets and public funds may be 
needed to recapitalize banks. Such a recapitalization will 
weaken public finances further. Thus, there may not be 
room for fiscal expansions, and it may be necessary to 
tighten fiscal policy, even though the economic downturn, 
seen in isolation, would call for fiscal stimulus. 
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All in all it is assessed that a fiscal expansion of the magni-
tude announced by the new government isn’t inappropriate. 
This conclusion rests on the prerequisite that the expansion 
is temporary and financed. The expansion consists of three 
elements: 1) Repayment of contributions to the voluntary 
early retirement scheme, 2) an increase in public consump-
tion of DKK 5 billion and 3) bringing forward public in-
vestments of DKK 10 billion. The repayment of contribu-
tions to the voluntary early retirement scheme is part of the 
retirement reform which improves public finances markedly 
in the long run. The planned increase in public consumption 
is financed by higher taxes. Finally, bringing forward public 
investment to 2012 is financed by the lower investment 
levels in subsequent years.  
 
It is crucial that the level of public investment is actually 
lowered in the following years compared to the baseline. 
Convincing financial markets that public investment levels 
will actually be lower requires the existence of a well de-
fined baseline. Such a baseline should consist of a cross-
disciplinary and multi-annual investment plan, and specify 
how investments in excess of the planned level should be 
financed. The chairmanship advises that such a plan for 
public investment should be part of a new 2020 plan for 
public sector finances. 
 
A sustainable and credible fiscal policy requires control of  
public expenditure. Experience has shown that the current 
system of managing expenditure is not sufficient. Budget 
overruns have been the rule rather than the exception. The 
actual growth in real public consumption has exceeded the 
planned growth by 1 per cent each year, on average, for the 
last ten years. Since public consumption amounts to one 
fourth of GDP, this implies that four years of overruns by 1 
per cent each year would result in a permanent increase in 
the public deficit by 1 per cent of GDP. In comparison, it is 
estimated that the retirement reform would permanently 
improve public finances by less than ½ a per cent of GDP. 
This illustrates the importance of control over public expen-
diture. The chairmanship has, on several occasions, sug-
gested that multi annual spending ceilings should be imple-
mented. These spending ceilings could be designed as in 
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Sweden. The spending ceilings should be determined in 
nominal terms, and there should be well defined individual 
sanctions in the case of violations. It is also important that 
the system of expenditure ceilings contain some kind of 
memory, such that an overrun leads to adjustments in sub-
sequent years. 
 
The new government has announced that it will seek to 
achieve a permanent increase in the structural labour force 
amounting to 55,000 persons by the use of tax reforms, 
structural reforms and negotiations with central labour 
market organisations. In combination with the labour force 
effects of the reform of the unemployment benefit system 
and the retirement reform, the overall increase in the labour 
force is assumed to amount to 135,000 persons towards 
2020. The government has announced that the increase in 
the labour force of 55,000 persons, in combination with 
increased taxes, will be used to finance increased expendi-
ture on welfare, education etc. The chairmanship has, on 
several occasions, expressed concern about formulating 
targets for an increased workforce without pointing out at 
the same time which instruments should be used for achiev-
ing the target. The new government platform doesn’t point 
out those exact measures. On the other hand, the new gov-
ernment platform specifies that a new 2020 plan for public 
sector finances should rest on the principle that expenditure 
will not be increased before the adoption of higher taxes or 
structural reforms needed to finance the increased expendi-
ture. This precautionary principle is in line with the recom-
mendations of the chairmanship. 
 
The government has announced that it will implement a 
socially balanced and fully financed tax reform, with the 
aim of lowering taxes on work and increasing the labour 
force. It is very likely that higher green taxes will be part of 
the tax reform, considering the new government’s ambitions 
regarding the environment, the climate and the energy area. 
However, it is important to note that higher green taxes will 
tend to increase the tax burden on labour. 
 
For a number of reasons it would be natural to include the 
property value tax in a new tax reform. The existing nomi-
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nal tax freeze implies that the taxation of imputed rents is 
fixed in nominal terms at the 2001 level. This has reduced 
the effective tax rate on owner-occupied dwellings, which 
were already taxed more favourably than other kinds of 
income. Further, the nominal tax freeze has reduced tax 
revenues and thereby worsened public finances. The tax 
freeze has contributed to the large fluctuations in housing 
prices over the last ten years. The increase in housing prices 
is one of the main explanations of the increased inequality 
over the period 2000-08: see the chapter on income distribu-
tion. 
 
Abolition of the nominal tax freeze on property values 
would remove the tax favouritism of owner-occupied dwell-
ings and improve public finances in the long run. This 
would, e.g., enable a lower tax burden on labour. A return to 
the rules that applied before 2001 would also recreate an 
important automatic stabilizing mechanism that would tend 
to dampen cyclical fluctuations in economic activity. A 
higher property value tax calculated on the basis of the 
current housing prices would also contribute to reducing the 
part of the inequality that is due to the increase in housing 
prices. 
 
One specific way to abolish the nominal tax freeze is to 
increase the tax rate on property values to 1 per cent from 
2012 or 2013, just as was the case before 2001. This would 
immediately impose a tax burden on owner-occupied dwell-
ings of roughly double the current size. In order to counter-
act the negative consequences of the higher tax burden, 
homeowners could receive a tax rebate calculated as the 
difference between the property tax of 1 per cent of the 
current valuation and the tax that would have been paid if 
the nominal tax freeze wasn’t abolished. This tax rebate 
could apply for a fixed period of time and then be gradually 
phased out. Under this proposal the property tax would be 
increased immediately to 1 per cent ‘at the margin’. This 
would imply that a future increase in housing prices will 
increase property taxes by the tax rate of 1 per cent, while a 
fall in housing prices will decrease property taxes. The 
proposal will ensure that the property value tax will con-
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tribute to a more stable economic development and an 
improvement of fiscal sustainability. 
 
The new government has announced that its economic 
policies will build upon the economic policies of the former 
government. Thus, the new government is expected to 
implement the reform of the retirement system, which was 
agreed upon in the Danish Parliament this spring. This 
reform includes the advancement of some elements of the 
Welfare Agreement (“Velfærdsaftalen”), in particular, the 
higher retirement age for the voluntary early retirement 
pension scheme and the old age pension scheme, and a 
shortening of the voluntary early retirement pension period. 
The increase in the retirement ages can be seen as an appro-
priate response to the longer life expectancy. The reform of 
the retirement system also includes the introduction of a 
senior early retirement scheme, making it easier for persons 
close to retirement age to be eligible for a disability pension 
(independent of whether they have made contributions to 
the voluntary early retirement pension scheme). The intro-
duction of the senior early retirement scheme creates, how-
ever, a point of uncertainty regarding the consequences of 
the retirement reform. Experience shows that participation 
in such arrangements can easily exceed expectations. This 
has been the case for the introduction of the voluntary early 
retirement scheme, leave schemes and subsidized jobs for 
mildly disabled persons.  
 
The new government has also announced that, in line with 
the reform of the unemployment benefit system passed by 
the Danish Parliament in spring 2010, the unemployment 
benefit period will be kept at two years. However, in light 
of the current economic situation, the Danish government 
has proposed to temporarily extend the period by six 
months for the unemployed who lose their entitlement to 
unemployment benefits in the period from 1 July 2012 to 31 
December 2012. The extended period can, to some extent, 
be seen as a slower phase-in of the reform. The postpone-
ment of the shorter unemployment benefit period implies, 
however, that the number of unemployment benefit recipi-
ents who lose entitlements is expected to be higher at 31 
December 2012 than the number who lose entitlements at 1 
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July 2012. This could open a discussion about whether the 
period should be extended once again. 
 
Experience shows that the flow from unemployment to 
employment increases markedly immediately before the 
expiry of the unemployment benefit period. This can be 
attributed to a combination of increased effort by job cen-
tres and unemployment insurance funds and more intensi-
fied job search by the unemployment benefit recipients. 
These mechanisms will be weakened if the unemployment 
benefit period is extended. All else being equal, this would 
imply higher unemployment. If the unemployment benefit 
period is “exceptionally” and temporarily extended, there is 
a risk of creating expectations of similar measures in future 
periods of high unemployment. This will reduce the incen-
tives to seek employment regardless of whether the unem-
ployment benefit period is actually extended. If the unem-
ployment benefit period is systematically extended in peri-
ods of high unemployment, it is important that there exists 
well defined mechanisms for reducing the unemployment 
benefit period when unemployment starts to decrease. Such 
a mechanism has been suggested by the Labour Market 
Commission. 
 
For many years there has been a tradition that Danish fiscal 
policy has been planned according to medium term plans, 
with the aim of creating some kind of consistency between 
public expenditure and revenue in the medium and long 
term. This tradition is assessed to be very beneficial and 
should continue. Thus, the chairmanship welcomes the 
presentation of a new 2020 plan for public sector finances 
by the new Danish government. 
 
Securing fiscal sustainability must be an important aim of a 
new 2020 plan for public sector finances, but it is also 
important to secure a credible evolution of public finances 
by constraining the increase in public debt. Given the start-
ing point and the long term demographic trends, a credible 
evolution of public finances requires that fiscal policy 
technically should be more than sustainable. A new 2020 
plan should rest on well defined objectives and should 
specify the instruments that are necessary to obtain these 
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objectives. The plan should not contain unspecified reform 
desires. In the case of large cyclical disturbances, the actual 
fiscal policy should be allowed to deviate from the an-
nounced policy in the plan. However, it is important that 
fiscal policy is symmetric such that fiscal policy is also 
tightened when the economy is booming. Thus, the new 
2020 plan should contain measures that strengthen expendi-
ture management. These measures may include multi-
annual spending ceilings, clear indications of the individual 
sanctions and subsequent adjustments pertaining to munici-
palities and regions whose accounts exceed their budgets. 
The effective management of public expenditure also re-
quires multi-annual investment plans, such that public 
investment can be used to counteract fluctuations in eco-
nomic activity. Finally, a new 2020 plan for public sector 
finances should contain the abolition of the nominal tax 
freeze cap on property taxes. The abolition could be based 
on the simple model suggested earlier. 
 
Chapter II: Distribution of Income 
 
A central issue in the political debate is the inequality of the 
distribution of income and consumption possibilities. How 
income is distributed in a society is a result of both the 
income earned by individuals and how it is redistributed 
through the tax and transfer system. One can distinguish 
between income redistribution that is aimed at limiting 
income differences between individuals at any given point 
in time and redistribution that aims at reducing differences 
over a lifetime. In both cases, it is a political decision to 
weigh how much income equality there should be against 
other concerns, such as economic efficiency. 
 
The redistribution of income and consumption possibilities 
occurs through, for example, income compensating transfers 
and through the provision of free or reduced-price services 
by the public sector. Furthermore, the tax system contri-
butes to the redistribution, as those with the high incomes 
ceteris paribus pay a higher share of their income in taxes 
than those with low incomes. 
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While income redistribution may be beneficial, efficiency 
effects should also be considered. Taxation, as well as 
access to social services, affects the individual’s decisions 
regarding education, working hours, retirement, etc. There-
fore, the actual design of the tax and transfer system is of 
great importance for the size of total income in a society.  
 
From a pure efficiency viewpoint there can be a case for a 
certain degree of redistribution. Income redistribution can 
be likened to an insurance scheme as it implies that an 
individual’s set of possible economic outcomes is narrowed. 
Such insurance may have favourable efficiency effects if, 
for example, members of a society would otherwise choose 
not to initiate socially beneficial activities, such as invest-
ments in education or business start-ups, that may be con-
sidered too risky by an individual. 
 
On the other hand, however, the degree of redistribution 
may become so expensive that the set of possible economic 
outcomes is narrowed to the extent where an individual’s 
incentives to improve his/her qualifications or supply labour 
are severely reduced. Thus, there is a, not easily identifi-
able, degree of redistribution that maximizes efficiency. 
Redistribution beyond this level cannot be based on eco-
nomic efficiency arguments, but must instead be based on 
political preferences. A society that values economic effi-
ciency as well as equality will have a degree of income 
redistribution that exceeds the point where there is no 
conflict between efficiency and equality. Hence, there is a 
real trade-off between equity and efficiency in a welfare 
state. Consequently, a political target for income redistribu-
tion cannot stand alone, and a choice of more redistribution 
should, in practice, be weighed against the costs of lost 
efficiency. 
 
If the loss from a redistributive economic policy becomes 
too great, total income in the society may fall to such an 
extent that both net contributors and net recipients lose 
income. If it is politically unacceptable that everyone is 
made worse off, there is thus an upper bound to how much 
equality can be achieved through a redistributive economic 
policy.  
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Based on disposable income, the inequality in Denmark is 
small from both an international and a historical perspecti-
ve. Since the early 1980s, inequality measured by the Gini 
coefficient has remained between 22 per cent and 28 per 
cent, cf. figure B. From the mid-1990s to 2008 inequality 
rose, then it fell sharply in 2009. This recent drop brought 
inequality back to its mid-1980s level, which is only slightly 
above the level in the late 1990s. Although inequality has 
not really increased since the early 1980s, it has fluctuated 
considerably in the intervening period. 
 
 
Figure B Inequality in equivalised incomes measured 

by the Gini coefficient 
Figur  
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Note: The shaded areas indicate periods of economic contractions in 

which the output gap decreases, while the output gap is increas-
ing in the remaining periods. Income is calculated for people over 
17 years of age. Income is measured in equivalised units. Per-
sonal income includes wages, profits of businesses and capital 
income (including imputed rents for owner-occupiers). Gross 
income is generated by adding public income transfers. Subtract-
ing direct taxes from gross income results in disposable income. 
Income concepts are defined in Box II.1 in the full Report (in 
Danish only). 

Source: Own calculations using administrative records. 

 
This income distribution path may be both a consequence of 
deliberate political choices, e.g., changes in government 
income transfers and taxation, and the business cycle. Since 
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1983 there has been a tendency for inequality in disposable 
income to increase during an economic upturn and decrease 
during an economic downturn. This is the net result of two 
opposing trends. On the one hand, an increased employment 
rate during expansions reduces inequalities in labour inco-
me (wages and business profits) and, thereby, reduces 
income inequality. On the other hand, however, expansions 
are associated with significant increases in capital income 
and rental values, which are relatively unequally distributed. 
Hence, expansions contribute to a higher level of inequality. 
Overall, the rental values, equity- and capital income have 
increased inequality by about 5 percentage points over the 
period 1998 to 2007, but reduced inequality by about 6 
percentage points from 2008 to 2009. In the period 1998 to 
2007, labour income reduced inequality by about 3 percen-
tage points, but has contributed to an increase in inequality 
of about 5 percentage points since 2008. 
 
There is a higher degree of inequality in the wage distributi-
on of men than in that of women. Until the early 1990s 
wage inequality increased for both men and women. Since 
then, the distribution of incomes has evolved very different-
ly between genders. The wage inequality of women has 
fallen since the late 1980s from about 29 per cent to about 
27 per cent, measured by the Gini coefficient. Conversely, it 
rose from about 29 per cent to 31 per cent for men. 
 
The inequality of wage income is higher in the private 
sector than in the public sector for both men and women, cf. 
figure C. Historically, a larger share of women than men 
have been employed in the public sector. Moreover, the 
proportion of the female workforce employed in the public 
sector has increased by 4 percentage points from about 45 
per cent to about 49 per cent during the period 1988 to 
2009, while it has only increased by 2 percentage points 
from about 20 per cent to about 22 per cent for men in this 
period. 
 
Therefore, that income inequality among women has fallen, 
while it has increased among men, can be partly explained 
by the increased share of women working in the public 
sector where the wage disparity is smaller than it is in the 
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private sector. However, this cannot explain all the differen-
ce.  
 
 
Figure C  Gini coefficient for labour incomes, 25-70 

years 
 

2005200019951990

48

44

40

36

32

28

24

20

Per cent

Private sector, women
Private sector, men
Public sector, men
Public sector, women

 
 

Source:  Own calculations using administrative records. 
 
 
Since 2001 the return on housing, i.e. the rental value, has 
had a significant impact on the distribution of disposable 
incomes. In 2008, when inequality was greatest, the return 
on housing contributed about a 3¼ percentage point 
increase in the Gini coefficient of disposable income, while 
the contribution was reduced to 1½ percentage points in 
2009. The sharp drop in the impact of housing returns on 
inequality is due to the fact that both interest rates and 
housing prices fell in 2009 as a result of the economic 
downturn. 
 
Since 2002, a nominal cap on the tax on owner-occupied 
dwellings has been enforced. This has implied a declining 
real tax rate due to the increase in housing prices. Based on 
housing prices in 2009 this tax relief amounts to 3½ per cent 
of disposable income for people in the 10th income decile, 
and between approximately ¾ and ½ per cent for the 1st to 
the 8th deciles, see figure D. As previously argued, the 
increase in housing prices would probably have been lower 
had the property taxes not been eroded by the tax freeze. It 
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is estimated that the tax freeze accounts for a maximum of 
15 percentage points of the increase in housing prices. 
Under this assumption, the saved property tax amounts to 
about 3 per cent for those in the 10th income decile and 
approximately 0.4 per cent for those in the 5th income 
decile. However, since it is complicated to calculate the 
total tax savings for homeowners arising from the tax 
freeze, these results should be interpreted with caution. 
 
 
Figure D The distribution of tax relief on owner-

occupied dwellings 
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Source: Own calculations based on Danish register data 
 
 
Ideally, taxation of the returns on housing should be treated 
the same as returns on other financial assets. This is not the 
case in Denmark at the moment, see Dansk Økonomi, forår 
2008 (spring 2008) and Dansk Økonomi, efterår 2008 
(autumn 2008).  With the 2009 tax reform, the tax rate on 
interest deductions will gradually be reduced from about 33 
per cent to 25 per cent. Assuming an annual nominal return 
of 4.75 per cent, a neutral tax would result in an effective 
tax on the value of a property of 1.2 per cent. This should be 
compared with the current effective property tax of about ½ 
a per cent. 
 
In section I.10 of the full Report (in Danish only), the 
council proposes reintroducing a property value tax amount-
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ing to 1 per cent of the value of the property, but with a 
nominally fixed tax credit that corresponds to the difference 
in tax payments between the current property value tax and 
1 per cent of the current property value. The tax credit 
would be fixed for a period, and then gradually phased out 
over a number of years. This proposal implies that housing 
taxation would again have a stabilizing effect on housing 
prices. Moreover, this will stabilize the returns on housing 
and, as a result, reduce fluctuations in income distribution. 
Such a reform would significantly improve public finances 
in the longer run and it would also reduce income inequa-
lity. 
 
The implications of implementing an economic policy that 
has a higher degree of disposable income equality as one of 
its primary objectives should be carefully considered. As 
already mentioned, the distribution of disposable income is 
heavily affected by the business cycle, such that inequality 
will increase during an economic upturn and decrease 
during an economic downturn. To avoid frequent changes in 
economic policy, a measure of equality should be based on 
underlying structural levels. Consequently, it is not very 
meaningful to focus on short-term changes in inequality 
and, thus, these should not give rise to changes in economic 
policy. Similarly, it should be noted that the presence of 
voluntary social welfare arrangements, such as the Danish 
voluntary early retirement and leave schemes, themselves 
will tend to increase measured inequality, even though these 
welfare arrangements provide increased choice of consump-
tion and leisure opportunities. 
 
Moreover, income inequality in a single year may be higher 
than income inequality over a longer period. One reason is 
that students, unemployed people and others with temporar-
ily low incomes, often earn higher incomes in subsequent 
years. Similarly, employees with bonus schemes and self-
employed people often experience periods that are particu-
larly good or bad compared to other periods. Thus, it is less 
problematic for a person to have a low income in one year if 
he or she previously had a higher income or can expect to 
get a higher income subsequently. Therefore, static meas-
ures of the distribution of income should be supplemented 
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with dynamic measures. In the full report, this is done by 
analysing various measures of income mobility and by 
calculating life-time incomes for a range of employment 
categories. 
 
One possibility is to base the assessment of inequality on 
average incomes over a longer period than one year, thereby 
measuring the income mobility. High income mobility tends 
to reduce the inequality that is implied by static measures, 
and decrease the long run inequality. Compared internation-
ally, the income mobility in Denmark is very normal. Thus, 
Denmark appears to be a country with a high degree of 
equality, also when correcting for income mobility. Since 
the early 1980s, Danish income mobility has been quite 
stable. While a slight tendency to increased mobility can be 
observed over the last three decades in Denmark, the con-
clusion is that long-term inequality has evolved in parallel 
with inequality in annual income. 
 
Another important question is whether children “inherit” 
their parents’ position in the income distribution. This is 
assessed by examining the degree of covariation between 
parents and children’s position in the income distribution. In 
the middle of the income distribution, income mobility is 
high among children with parents who were also in the 
middle of the income distribution. This suggests that there 
are no close associations between parents and their chil-
dren’s placement in the income distribution. This result 
applies to both girls and boys. However, it seems that 
income mobility among children with parents in either the 
lower or upper part of the income distribution is more 
limited. This is especially prevalent among boys whose 
fathers were in the top decile, as up to 1/3 of these sons also 
end up in the top decile and almost half of them end up in 
one of the top two deciles. 
 
A third way to include the dynamic dimension of income 
distribution is to consider lifetime incomes, where the 
expected incomes over a labour market career are compared 
for different levels of education. By doing so, it is possible 
to take differences in incomes over people’s lives into 
account. This is important because educated people typi-
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cally have low incomes while studying, where as unskilled 
workers enter the workforce directly and immediately start 
earning an actual salary. Only after the age of 25-30 edu-
cated people earn a higher salary than unskilled workers, 
and they then do so until they retire from the labour market. 
The analysis does not attempt to separate the effect of 
education from the effects of other factors that are likely to 
influence incomes and, thus, cannot be interpreted as the 
expected return from completing a specific type of educa-
tion. Over a lifetime, though, there is a clear tendency that 
people with a higher level of education achieve a higher 
income than those with little or no education. 
 
The analysis shows that there is remarkable stability in the 
relative lifetime income across education and employment 
categories over the period 1995 to 2009. Thus, an average 
unskilled worker has a lifetime income that is about ¾ of 
that of a blacksmith, while an average highly educated 
worker has a lifetime income that is almost a ¼ higher than 
that of a blacksmith. 
 
Another conclusion concerns the expected lifetime income 
of men and women. For a given employment category, men 
have, in general, a significantly higher lifetime income than 
women. However, due to the fact that women can expect to 
live longer than men, women receive an indirect transfer 
from men, through both the public and the private pension 
systems, which corresponds to about 2-3 per cent of men’s 
lifetime income. However, for most employment categories 
this is far from enough to offset the income differences 
between genders. It is also pertinent to note that if prefer-
ences for equality between men and women are based on 
consumption opportunities per year of life, redistribution 
from men to women is a necessary consequence. 
 
The evolution and distribution of the highest income indi-
viduals is particularly interesting to study because the share 
of total income of the highest income group has increased 
substantially, especially in English-speaking countries, over 
the last three decades. In the United States, the surge in high 
incomes has happened gradually since the 1980s and today 
the top-decile share has reached almost 50 per cent of total 
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income in the United States. This is not the case in Den-
mark, where the top decile share has remained extremely 
stable at about 27 per cent over the last thirty years, cf. 
figure E. As is also the case for Sweden, the 10 per cent 
highest income earners in Denmark have a lower share of 
total income than in most continental Western European 
countries. 
 
 
Figure E The top-decile income share 
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Note: Income is defined as market income including labour income, 
business income, capital income (excl. realized capital gains) and 
housing income. 

Source: Own calculations based on Danish register data and Facundo, 
Atkinson, Piketty og Saez, The World Top Incomes Database, 
http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes, 
27/09/2011. 

 
 
In the current Danish policy debate it is sometimes argued 
that taxes on the highest labour incomes should be in-
creased. This chapter shows, however, that increased taxa-
tion on high income earners in Denmark at best is revenue 
neutral, and may even reduce total tax revenue. This result 
applies whether one considers the top 10, the top 5 or the 
top 1 per cent income group. This remarkable result is 
partly because the income disparity in the top of the income 
distribution is very limited and partly due to the fact that the 
effective marginal tax rate on the highest labour incomes is 
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already very high. Therefore, the mechanical revenue gain 
of a tax increase will be quite limited, while the behavioural 
revenue loss will be relatively large for a given elasticity of 
taxable labour income. Hence, there is a significant risk that 
the mechanical revenue gain will be offset by a behavioural 
revenue loss, and thus there is little prospect for an overall 
revenue gain from a tax increase on high income earners.  
 
The analyses in this chapter indicate that the effective tax 
rate that captures the highest revenue from high income 
earners is about 60 per cent. This should be compared to the 
actual effective tax rate, which is about 66 per cent in 2011. 
Using the base estimate of the elasticity of taxable labour 
income of 0.2, the conclusion is thus that the existing Dan-
ish tax system implies an effective tax rate on high income 
earners that is above – though close to – the tax rate that 
generates the highest tax revenue. However, this result is 
very sensitive to changes in the value of the behavioural 
response. To illustrate this sensitivity, the calculations have 
also been performed using elasticities of 0.1 and 0.3. This 
leads to a revenue-maximizing effective tax rate in the 
range of 50 to 75 per cent.  
 
As an example, the revenue effect of an increase in the 
marginal tax rate by 6 percentage points for high-income 
earners is calculated. Using the base estimate of the behav-
ioural response to taxation, this leads to a revenue loss of 
about ½ billion DKK. Using elasticities of 0.3 and 0.1, the 
tax increase leads to a revenue loss of over 2 billion DKK 
and a revenue gain of about 1 billion DKK, respectively.  
 
Overall, the scope for acquiring extra tax revenue from high 
income earners in Denmark is very limited. Therefore, if the 
objective is to increase tax revenues while making the 
distribution of incomes more equal, alternative instruments 
have to be taken into consideration. As argued above, 
taxation of housing seems to be a more obvious choice. 
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