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RESUME 

Det Økonomiske Råds formandskabs efterårsrapport inde-
holder tre kapitler: 
 

• Konjunktur og offentlige finanser 
• Langvarigt offentligt forsørgede 
• Brancheforskydninger og vækstudsigter 

 
Rapporten er udarbejdet forud for mødet i Det Økonomiske 
Råd den 10. oktober 2017. Vurderinger og anbefalinger er 
alene formandskabets. I forhold til diskussionsoplægget, der 
blev diskuteret på rådsmødet, er der kun foretaget mindre 
justeringer af teksten. Herudover er rådsmedlemmernes 
kommentarer til rapporten tilføjet. 
 
I tilknytning til rapporten er der udarbejdet en række nota-
ter, der uddyber og dokumenterer beregninger og analyser. 
Disse notater findes på De Økonomiske Råds hjemmeside, 
hvor der også er adgang til data bag figurerne i rapporten.  
 
 
Kapitel I: Konjunktur og offentlige finanser 
 
Efter mange år med ledige ressourcer i dansk økonomi er 
der nu udsigt til, at økonomiens kapacitetsgrænser vil blive 
testet. Konjunktursituationen vurderes at være omtrent neu-
tral, og BNP ventes at stige godt 2¼ pct. i 2017, jf. tabel A. 
De kommende år ventes efterspørgslen at trække produktio-
nen op over det strukturelle niveau, sådan at der opstår et 
positivt output gap. Prognosen bygger på vedtagen politik 
og finanslovforslaget for 2018. Regeringens reformudspil 
fra august 2017 er dermed ikke indregnet, men kommente-
res i kapitlet. 

Efterspørgslen 
vokser hurtigere 
end kapaciteten i 
økonomien 

Resumeet er færdigredigeret den 25. september 2017. 
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Tabel A Hovedtal i prognosen 

2016 2017 2018 2019 2025a)

BNP (realvækst i pct.) 1,7 2,3 2,3 2,0 2,1

BVT i priv. byerhverv (realvækst i pct.) 2,3 2,8 3,1 2,5 2,4

Output gap (pct. af strukturelt BNP) -0,7 0,0 0,6 0,6 0,0

Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 42 44 39 24 10

Inflation (pct.) 0,5 1,0 2,0 1,6 1,7

Timeløn (pct.) 2,2 2,1 2,9 3,2 3,4

Offentlig saldo (pct. af BNP) -0,6 -0,9 -0,1 0,0 0,8

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) -0,6 -1,1 -0,6 -0,3 0,8

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,1 2,5 2,1 2,3 2,0
 

a) Den sidste søjle viser den gennemsnitlige årlige vækst fra 2019 til 2025. For output gap og 
faktisk såvel som strukturel offentlig saldo vises dog niveauet i 2025, og for beskæftigelsen
vises den gennemsnitlige årlige ændring fra 2019 til 2025.  

Anm.: Den strukturelle saldo, der er vist i tabellen, er beregnet efter Budgetlovens metode. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. 

 
 
Stigningen i efterspørgslen ventes de kommende år at 
komme både fra eksport, investeringer og privat forbrug. 
Eksportvæksten er et resultat af positive globale vækstud-
sigter, og væksten i investeringer og privat forbrug skal 
blandt andet ses i lyset af en forventning om et fortsat lavt 
renteniveau de førstkommende år, som understøtter for-
brugs- og investeringsmulighederne i virksomhederne og 
husholdningerne. Væksten ventes også understøttet af en 
stigende beskæftigelse og af den betydelige formue, som 
virksomheder og husholdninger har akkumuleret de seneste 
år. 
 
Efter næsten 10 års lavkonjunktur skal økonomien tilpasse 
sig en situation med færre ledige ressourcer. Dette medfører 
naturligt et større pres på arbejdsmarkedet, som også er 
kommet til udtryk de seneste år. Særligt de seneste måneder 
har indikatorerne peget på et øget pres, men lønstigningerne 
er fortsat moderate. Normalt reagerer lønningerne dog med 
en vis forsinkelse. Presset på arbejdsmarkedet ventes til en 
vis grad at blive afbødet af, at arbejdsstyrken vokser de 
kommende år. 

Væksten er bredt 
funderet  

Stigende pres på 
arbejdsmarkedet 
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Produktion og beskæftigelse vurderes at være tilbage tæt på 
deres konjunkturneutrale niveauer. Dette er dog ikke ensbe-
tydende med, at der kan forventes stabile trendmæssige 
vækstrater i alle dele af økonomien hele vejen frem til 2025. 
En række størrelser, såsom lønkvoten, forbrugskvoten og 
forholdet mellem kapital og arbejdskraft, ligger aktuelt på 
lave niveauer set i forhold til deres strukturelle niveauer. 
Det betyder, at der er udsigt til relativt høje stigninger i 
reallønnen, det private forbrug og erhvervsinvesteringerne 
frem mod 2025. 
 
I 2018 ventes et underskud på den strukturelle offentlige 
saldo på 0,6 pct. af BNP, og der er dermed udsigt til, at 
grænsen for det maksimale underskud i Budgetloven over-
skrides. Underskuddet er opjusteret i 2018 i forhold til vur-
deringen i Dansk Økonomi, forår 2017. Forværringen af den 
strukturelle saldo skyldes ikke, at der siden foråret er gen-
nemført finanspolitiske tiltag i 2018, som forværrer den 
strukturelle saldo, men derimod en ændret vurdering af 
konjunktursituationen. Formandskabet vurderer ikke, at 
underskuddet skyldes ekstraordinære omstændigheder. 
 
Når en ændret vurdering af konjunkturerne påvirker den 
strukturelle saldo, skyldes det den konkrete metode, der 
anvendes til konjunkturrensning. Metoden er i henhold til 
Budgetloven fastlagt af Finansministeriet og har den ulem-
pe, at forskydninger i efterspørgslen kan give ændringer i 
den beregnede strukturelle saldo. Overskridelsen af Budget-
lovens grænse vedrører kun 2018, og der er udsigt til en klar 
forbedring af den strukturelle saldo frem mod et forventet 
overskud i 2025 på 0,8 pct. af BNP. Samlet vurderes sund-
hedstilstanden af de offentlige finanser at være god.  
 
Det er formandskabets vurdering, at den planlagte finanspo-
litik i 2018 er passende afstemt med konjunktursituationen, 
idet finanspolitikken i den nuværende konjunktursituation 
bør bidrage til at dæmpe væksten. Det er væsentligt både af 
hensyn til konjunktursituationen og grænserne i Budgetlo-
ven, at der i kommende politiske forhandlinger ikke aftales 
ufinansierede finanspolitiske ændringer. Formandskabet 
fraråder dermed finanspolitiske lempelser af både formelle 
og realøkonomiske årsager. 

Dele af 
økonomien er 
ikke i ligevægt 

Budgetlovens 
grænse for 
underskuddet 
brydes i 2018 

Overskridelse 
skyldes ikke ny 
politik, … 
 
 
 
 
… og underskuddet 
er kun midlertidigt  

Finanspolitikken 
bør ikke lempes i 
2018 
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Der blev i juni 2017 indgået aftale om en række initiativer 
vedrørende pensionsopsparing og tilbagetrækning (Aftale 
om flere år på arbejdsmarkedet). Aftalen sigter overordnet 
set mod at øge det økonomiske incitament til senere tilbage-
trækning, blandt andet ved at adressere det såkaldte sam-
spilsproblem. De senere år har en række ændringer i syste-
met øget kompleksiteten af det danske pensionssystem, og 
aftalen komplicerer systemet yderligere. På den baggrund 
opfordrer formandskabet til, at der findes simple, varige og 
robuste løsninger inden for pensionsområdet ved fremtidige 
ændringer. 
 
Med finanslovsforslaget for 2018 lægger regeringen op til, 
at den nuværende BoligJobordning, der udløber i 2017, 
erstattes af en ny permanent ordning målrettet serviceopga-
ver i hjemmet. Når der nu er lagt op til, at ordningen videre-
føres, er det positivt, at den målrettes service i hjemmet, da 
disse formentlig er tættere knyttet til husholdningens ar-
bejdsudbudsbeslutning end håndværksydelser. Formand-
skabet har imidlertid ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for 
at anbefale denne type erhvervsstøtteordninger, hverken når 
det kommer til ordningernes effekter på arbejdsudbud eller 
reduktion af sort arbejde, jf. Dansk Økonomi, forår 2011 og 
Dansk Økonomi, efterår 2015. Erfaringer fra Sverige tyder 
på betydelige kontrolproblemer. Det er således afgørende, at 
en eventuel dansk ordning udformes, så risikoen for mis-
brug er så lille som mulig. 
 
De senere år har realkreditinstitutterne hævet såvel bidrags-
satser som gebyrer markant. Ifølge Konkurrencerådets rap-
port Konkurrencen på realkreditmarkedet fra august 2017, 
er konkurrencen på realkreditmarkedet begrænset, hvilket 
kan have givet realkreditinstitutterne mulighed for at øge 
bidragssatserne. Konkurrencerådet giver en række anbefa-
linger, der kan skærpe konkurrencen. Effekten af de forslå-
ede tiltag er vanskelig at vurdere, men det kan ikke udeluk-
kes, at der opstår behov for at overveje yderligere tiltag, der 
styrker konkurrencen, herunder en mere direkte indgriben i 
prisdannelsen. En mulighed, der i givet fald kunne overve-
jes, kunne være at lægge et loft over alle gebyrer mv. bort-
set fra bidragssatsen. Det ville øge fokus på én central pa-

Pensionsområdet 
bliver mere 
komplekst 

BoligJob-
ordningen ikke 
uden problemer 

Begrænset 
konkurrence 
i realkredit-
sektoren 
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rameter, nemlig bidragssatsen, som realkreditinstitutternes 
ville få et øget incitament til at konkurrere om.  
 
 
Kapitel II: Langvarigt offentligt forsørgede 
 
Kapitel II har fokus på at beskrive udviklingen i andelen af 
befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er langt fra 
arbejdsmarkedet og langvarigt offentligt forsørget. Gruppen 
af langvarigt offentligt forsørgede påkalder sig særlig bevå-
genhed, idet der både samfundsøkonomisk og for den enkel-
te er omkostninger forbundet med langvarig offentlig for-
sørgelse.  
 
I 2016 havde godt 395.000 personer i den erhvervsaktive 
alder været offentligt forsørget i mindst fire af de seneste 
fem år, når der ses bort fra SU. Det svarer til 13,4 pct. af 
befolkningen i den erhvervsaktive alder og er et fald på lidt 
mere end et procentpoint siden årtusindeskiftet, hvor ande-
len var 14,6 pct. 
 
To modsatrettede tendenser har kendetegnet udviklingen. På 
den ene side er antallet af efterløns- og dagpengemodtagere 
faldet markant, mens der er sket en væsentlig stigning i 
antallet af personer med fleksjob. Personer i fleksjob er i 
modsætning til andre grupper af offentligt forsørgede del-
vist beskæftigede. Udviklingen i omfanget af disse tre ord-
ninger skal i høj grad ses i lyset af, at der er ændret i regler-
ne på de pågældende områder. Eksempelvis har afkortnin-
gen af dagpengeperioden betydet, at der i dag stort set ikke 
er langvarigt offentligt forsørgede, der modtager dagpenge.  
 
Andelen af langvarigt offentligt forsørgede varierer betyde-
ligt på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Der er mere 
end seks gange så stor en andel langvarigt offentligt forsør-
gede blandt de 60-64-årige i 2016, som blandt de 22-25-
årige. Blandt ikke-vestlige indvandrere er knap 30 pct. 
langvarigt offentligt forsørget, mens det blandt personer 
med dansk baggrund drejer sig om under det halve heraf. 
Blandt ufaglærte er hver tredje langvarigt offentligt forsør-
get, mens det blandt personer med en lang videregående 
uddannelse kun er godt to ud af 100. 

Fokus på 
personer langt fra 
arbejdsmarkedet 

Mindre andel 
langvarigt 
offentligt 
forsørgede 

Færre på efterløn 
og dagpenge, 
flere i fleksjob 

Forskel mellem 
befolknings-
grupper 



Resume. Dansk Økonomi, efterår 2017 

 6 

Der er imidlertid betydelige sammensætningseffekter bag 
disse tal. Eksempelvis er der flere ufaglærte blandt de ældre 
aldersgrupper end blandt de yngre, og der er flere ufaglærte 
blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt personer med 
dansk baggrund. Selv når der korrigeres for forskelle i den 
alders- og uddannelsesmæssige sammensætning af her-
komstgrupperne, har ikke-vestlige indvandrere dog mere 
end dobbelt så stor sandsynlighed for at være langvarigt 
offentligt forsørget end personer med dansk baggrund, jf. 
figur A.  
 
 

Figur A Relativ sandsynlighed for at være langvarigt 
offentligt forsørget. 

 

 

Anm.: Den relative sandsynlighed er den såkaldte odds ratio. Kun 
personer mellem 22 og 64 år, der har været i Danmark de sene-
ste fem år, indgår i beregningen.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Siden årtusindeskiftet er uddannelsesniveauet øget, indvan-
drerandelen er steget, og befolkningens alderssammensæt-
ning har ændret sig. Det øgede uddannelsesniveau har sand-
synligvis bidraget til at sænke antallet af langvarigt offent-
ligt forsørgede i befolkningen. På den anden side har æn-
dringerne i befolkningens sammensætning med hensyn til 
herkomst og alder alt andet lige trukket i retning af en større 
forsørgelsesandel i befolkningen. 

Ikke-vestlige efterkommere
Vestlige efterkommere

Ikke-vestlige indvandrere
Vestlige indvandrere

Dansk baggrund
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sætningseffekter 
spiller en rolle 
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nedbringer 
sandsynligvis 
andelen af 
overførsels-
modtagere 
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De største fald i andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
er sket blandt personer mellem 60 og 64 år og blandt ind-
vandrere. Det er befolkningsgrupper, som reformer i perio-
den har haft særligt fokus på. Reformer af kontanthjælpssy-
stemet, herunder introduktionen af integrationsydelsen, har 
haft særlig indflydelse på de langvarigt offentligt forsørgede 
indvandrere, da en relativt stor del af denne gruppe modta-
ger kontanthjælp. Ændringer i efterlønsordningen påvirker 
naturligvis primært de ældre. Ældre og indvandrere har en 
stor andel af langvarigt offentligt forsørgede sammenholdt 
med andre befolkningsgrupper. Generelt gælder, at andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede i perioden efter årtusin-
deskiftet er faldet mest i de grupper, der sammenlignet med 
andre befolkningsgrupper havde en høj forsørgelsesandel i 
2000. 
 
Ufaglærte med dansk baggrund har en relativt høj andel 
langvarigt offentligt forsørgede, og den er steget siden årtu-
sindeskiftet, jf. figur B. Den stigende andel skyldes for-
mentlig til dels, at det øgede uddannelsesniveau i befolk-
ningen har løftet de mest ressourcestærke ud af gruppen.  

 
Figur B Andel langvarigt offentligt forsørgede 

 

 

Anm.: Kun personer mellem 22 og 64 år, der har været i Danmark de
seneste fem år, indgår i beregningen. Langvarig offentlig for-
sørgelse er defineret som personer, der modtager offentlig for-
sørgelse i fire ud af de seneste fem år. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Siden årtusindeskiftet er der gennemført en række reformer, 
som blandt andet har haft til hensigt at mindske antallet af 
personer på offentlig forsørgelse. Mens andelen af langva-
rigt forsørgede er faldet for visse grupper, er der for de fle-
ste grupper af personer med dansk baggrund kun sket min-
dre ændringer. Der kan være flere årsager hertil. Det kan 
skyldes manglende fokus på dem i reformerne, at reform-
elementerne ikke har været effektive, eller at forsørgelses-
andelen svarer til den andel af gruppen, der reelt er ude af 
stand til at passe et arbejde. Ligeledes er det muligt, at for-
sørgelsesandelen ville være steget, hvis ikke reformerne var 
gennemført, og at reformerne derfor har haft en effekt. En-
delig er det muligt, at vi endnu ikke har set den fulde effekt 
af de reformer, der er blevet gennemført.  
 
Analysen rejser en række spørgsmål, som bør undersøges 
nærmere. For det første bør baggrunden for den stigende 
forsørgelsesandel blandt ufaglærte med dansk baggrund 
undersøges nærmere. Et relateret spørgsmål er, hvilken rolle 
uddannelse spiller for sandsynligheden for at havne på 
langvarig offentlig forsørgelse. Vil det eksempelvis reduce-
re en ufaglærts sandsynlighed for at blive langvarigt offent-
ligt forsørget, hvis vedkommende får en uddannelse? Og i 
givet fald hvor meget? Endelig er det relevant at få belyst, 
om der er befolkningsgrupper, hvor forsørgelsesandelen 
svarer til den andel, der reelt ikke har mulighed for at oppe-
bære et arbejde. Hvis det er tilfældet, vil en reformpolitik, 
der sigter mod at begrænse adgangen til ydelser, alene have 
konsekvenser for deres indkomst- og forbrugsmuligheder 
uden at kunne øge det samlede aktivitetsniveau. 
 
 
Kapitel III: Brancheforskydninger og vækstudsigter 
 
Kapitlet om brancheforskydninger og vækstudsigter er et 
indspark i debatten om vækstudsigterne. De senere år er der 
fremført en række optimistiske synspunkter på baggrund af 
potentialet for teknologiske fremskridt indenfor områder 
som IT, kunstig intelligens og bioteknologi. Overfor dette 
synspunkt står et pessimistisk synspunkt, som betoner, at 
det i fremtiden bliver sværere at gøre nye opfindelser og 
dermed holde produktivitetsvæksten oppe. Analyserne i 

Endnu ikke fulde 
reformeffekter 

Analysen rejser 
vigtige spørgsmål 

Kapitlet handler 
om vækst-
udsigterne 
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kapitlet bidrager til denne debat ved at fremhæve og analy-
sere det forhold, at efterspørgselssiden er afgørende for 
økonomiens branchesammensætning og dermed for, i hvor 
høj grad teknologiske fremskridt i økonomiens brancher 
påvirker den samlede produktivitetsvækst. 
 
Konkret undersøger kapitlet, om Danmark er præget af den 
såkaldte Baumols syge. Baumols syge er til stede, hvis for-
skelle i produktivitetsvæksten mellem brancher fører til 
forskydninger af branchesammensætningen i retning af 
brancher med lav produktivitetsvækst og derved dæmper 
den samlede produktivitetsvækst. Effekten opstår, fordi 
brancher med lav produktivitetsvækst er udsat for et større 
omkostningspres end de øvrige brancher, hvilket tvinger 
dem til at hæve priserne. Med mindre det fører til tilsvaren-
de fald i efterspørgslen efter output fra disse brancher, 
kommer de til at fylde mere i økonomien. Selvom tilstanden 
betegnes en “syge”, er den ikke udtryk for et problem, da 
den blot afspejler husholdningernes frie valg. 
 
Analysen af branchestrukturen er suppleret med en analyse 
af husholdningernes forbrug. Her undersøges det, i hvor høj 
grad husholdningerne fastholder deres efterspørgsel efter 
varegrupper, selvom prisen stiger mere end priserne på an-
dre varegrupper. Hvis husholdningerne fastholder deres 
efterspørgsel, trækker forbrugsefterspørgslen produktions-
strukturen i retning af Baumols syge. 
 
I analyserne findes tegn på, at husholdningernes efterspørg-
sel isoleret set har trukket i retning af Baumols syge. Til 
gengæld kan der ikke konstateres tegn på, at produktionssi-
den i dansk økonomi er præget af det samme fænomen. 
Derfor er den samlede konklusion fra analyserne, at der ikke 
er tegn på Baumols syge i dansk økonomi. Derved adskiller 
Danmark sig fra USA og store dele af Europa, hvor der i 
den økonomiske litteratur er fundet indikationer på Baumols 
syge. 
 
Forskellen mellem resultaterne i brancheanalysen og for-
brugsanalysen skyldes formentlig udenrigshandlen. Det er 
forventeligt, at handel påvirker økonomiens branchesam-
mensætning, fordi lande har en tendens til at specialisere sig 
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i brancher, hvor de producerer relativt effektivt. Hvis pro-
duktivitetsvæksten i disse brancher er høj, trækkes branche-
sammensætningen i retning af højvækstbrancher. Samtidig 
giver international handel mulighed for, at disse højvækst-
brancher kan vokse ved at afsætte deres stigende produktion 
på eksportmarkedet. Til gengæld er der ikke grund til at tro, 
at handel påvirker husholdningernes ønske om en bestemt 
forbrugssammensætning. Derfor er det nærliggende at anta-
ge, at fraværet af Baumols syge på produktionssiden stam-
mer fra nettoeksporten. Fortolkningen stemmer overens 
med, at analyserne i højere grad er i stand til at afvise sygen 
blandt de internationaliserede brancher. 
 
Det er sandsynligt, at Danmark på et tidspunkt vil blive 
præget af Baumols syge. Efterspørgslen fra de indenlandske 
husholdninger har trukket i denne retning og vil formentlig 
fortsætte med at gøre det i fremtiden. Historisk er tendensen 
blevet modvirket af udenrigshandlen, fordi den har ført til 
en specialisering i brancher med relativ høj produktivitets-
vækst. Udenrigshandlen kunne lige så vel have ført til en 
specialisering i brancher med relativ lav produktivitets-
vækst. Det kan ikke udelukkes, at udenrigshandlen vil fort-
sætte med at kompensere for trækket i retning af Baumols 
syge fra husholdningernes forbrugsefterspørgsel i en længe-
re periode, men det forekommer usandsynligt, at den vil 
gøre det i al fremtid.  
 
I forhold til debatten om de fremtidige vækstudsigter har 
kapitlets konklusioner ingen klare implikationer, fordi 
Danmark ikke lader til at være præget af Baumols syge. 
Som nævnt er der dog en risiko for, at Danmark i fremtiden 
vil blive præget af Baumols syge. I så fald vil udviklingen 
tale imod det vækstoptimistiske synspunkt, som betoner 
mulighederne for fremskridt indenfor områder som IT, kun-
stig intelligens og bioteknologi. Effekterne af teknologiske 
fremskridt i enkelte brancher på den samlede produktivi-
tetsvækst vil blive dæmpet af brancheforskydninger. 
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Endelig indeholder kapitlet en dekomponering af timepro-
duktivitetsvæksten i dansk økonomi. Beregningen viser, at 
brancheforskydninger mellem nationalregnskabets brancher 
har bidraget positivt til produktivitetsvæksten i den mar-
kedsmæssige del af dansk økonomi i perioden 1966-2013. 
Der er dog en tendens til, at bidraget til produktivitetsvæk-
sten fra brancheforskydninger er blevet mindre over tid, og 
de seneste år er det svagt negativt. 
 
Kapitlets overordnede konklusion er, at Danmark forment-
lig ikke har været præget af Baumols vækstsyge i perioden 
1966-2013. Det kan ændre sig i fremtiden, men i givet fald 
er det vigtigt at huske, at sygen ikke afspejler markeds- eller 
politikfejl. Dermed er der ikke fagøkonomisk begrundelse 
for at forsøge at undgå en sådan situation. Vækstsygen af-
spejler efterspørgernes ønske om at købe de varer og tjene-
steydelser, som produceres i lavvækstbrancher, selvom pri-
serne stiger mere. Det udelukker naturligvis ikke, at væk-
sten i nogle brancher er lav, netop fordi de er præget af 
markedsfejl eller underlagt dårlige rammevilkår. I økono-
mier med vækstsyge forstærkes denne type problemer af, at 
lavvækstbrancherne gradvist kommer til at fylde mere i 
økonomien. 
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KAPITEL I   

KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE  
FINANSER 

I.1 Indledning 

Dansk økonomi er inde i en stærk udvikling, hvor der siden 
udgangen af 2015 har været en gennemsnitlig kvartalsvis 
BNP-vækst på ca. 0,7 pct. I år og næste år ventes BNP at 
vokse med godt 2¼ pct., og vækstraterne forventes at være 
på godt 2 pct. frem mod 2025. 
 
BNP vurderes i 2017 at være omtrent på det konjunkturneu-
trale niveau, og i de kommende år ventes efterspørgslen at 
presse produktionen op over det konjunkturneutrale niveau. 
Der forventes et positivt output gap i både 2018 og 2019 på 
godt ½ pct. af BNP, og Danmark vurderes dermed omsider 
at være kommet over krisen efter næsten 10 år med negativt 
output gap. I de kommende år vil økonomiens kapacitets-
grænser blive testet, hvilket stiller ændrede krav til fokus i 
den økonomiske politik. 
 
Efterspørgslen ventes de kommende år at være bredt funde-
ret i både eksport, investeringer og det private forbrug. Eks-
portvæksten skal ses i lyset af gode udsigter på de danske 
eksportmarkeder som følge af en forbedring af den globale 
konjunktursituation. Væksten i det private forbrug og inve-
steringerne kan blandt andet tilskrives en forventning om, at 
renterne fortsat vil være lave, hvilket understøtter investe-
rings- og forbrugsmulighederne i virksomheder og hushold-
ninger. Ligeledes understøttes væksten af en betydelig for-
mue, der er opsparet gennem de seneste års tilbageholden-
hed med forbrug og investeringer. 
 
Omvendt forventes finanspolitikken at dæmpe aktivitets-
fremgangen de kommende år og reducere BNP-væksten 
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Kapitlet er færdigredigeret den 25. september 2017. 
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med ca. 0,3 pct. af BNP i 2017 og ca. 0,4 pct. af BNP i 
2018. Det skal ses i lyset af en beskeden vækst i det offent-
lige forbrug, hvilket blandt andet indebærer, at den offent-
lige beskæftigelse ventes at falde som andel af den samlede 
beskæftigelse. 
 
Normaliseringen af konjunktursituationen de seneste år har 
medført en forbedring af de offentlige finanser. Der er skabt 
solid afstand til grænsen for den faktiske offentlige saldo på 
3 pct. af BNP. De kommende år ventes en yderligere for-
bedring, som blandt andet skyldes en forventet stigning i 
arbejdsstyrken. 
 
Med budgetloven er der indført en underskudsgrænse for 
den strukturelle saldo på ½ pct. af BNP. Formandskabet 
vurderer, at det strukturelle underskud vil blive 0,6 pct. af 
BNP i 2018, og at budgetlovens grænse derfor overskrides. 
På den baggrund vil det ikke være muligt at lempe finans-
politikken i 2018 i forhold til forudsætningerne for finans-
lovsforslaget for 2018. 
 
Konjunktursituationen og den meget lempelige pengepolitik 
taler også for, at finanspolitikken ikke lempes yderligere. 
Beskæftigelsen vurderes de kommende år at være over det 
konjunkturneutrale niveau. Det er en følge af, at efter-
spørgslen overstiger den strukturelle produktionskapacitet. 
Dette vurderes at øge kapacitetspresset på det danske ar-
bejdsmarked. I flere brancher er stigningen i mangel på 
arbejdskraft øget de seneste måneder, og antallet af ledige 
stillinger har været støt stigende. Hvis manglen på arbejds-
kraft i virksomhederne bliver for stor, er der risiko for, at 
det kan føre til en kraftig svækkelse af konkurrenceevnen. 
Det kan enten være som følge af kraftigt stigende lønninger 
eller faldende produktivitet, sådan som det var tilfældet op 
imod begyndelsen på den finansielle krise. 
 
I kapitlet diskuteres en række usikkerhedsfaktorer til frem-
skrivningen. Det kan vise sig, at renterne forbliver lave i en 
længere periode, og der er risiko for, at boligpriserne kom-
mer til at vokse hurtigere, end de fundamentale forhold 
tilsiger. Presset på arbejdsmarkedet risikerer også at blive 
større end ventet, for eksempel hvis finanspolitikken bliver 
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for lempelig. Yderligere kan arbejdsstyrken vokse mindre 
end forventet, hvilket vil øge manglen på arbejdskraft og 
svække de offentlige finanser. 
 
I afsnit I.2 beskrives den forventede udvikling i dansk øko-
nomi frem mod 2025. Herefter præsenteres prognosen for 
den internationale økonomi og finansielle forhold i afsnit 
I.3. Afsnit I.4 diskuterer den historiske og fremadrettede 
udvikling i de danske og internationale renter. I afsnit I.5 
afrapporteres vurderingen af de offentlige finanser, mens 
regeringens reformudspil fra august 2017 diskuteres i afsnit 
I.6. Kapitlet afsluttes med en diskussion af aktuel økono-
misk politik i afsnit I.7. Dette kapitel suppleres af to bag-
grundsnotater – et om konjunkturudviklingen og den mel-
lemfristede fremskrivning og et om de offentlige finanser. 

I.2 Dansk økonomi frem til 2025 

Dansk økonomi er kommet op i gear. Efter mange år med 
ledige ressourcer er der nu udsigt til, at efterspørgslen øges i 
en sådan grad, at økonomiens kapacitetsgrænser bliver tes-
tet. BNP-væksten i 1. halvår 2017 er foreløbigt opgjort til 
2,7 pct. i forhold til 1. halvår 2016, og beskæftigelsen steg 
med ca. 47.000 personer i samme periode. 
 
Økonomien vurderes at befinde sig i en omtrent neutral 
konjunktursituation, og produktionen vurderes dermed at 
være tilbage på det konjunkturneutrale niveau, jf. figur I.1. 
Det betyder, at de seneste næsten ti års lavkonjunktur er 
overstået, men også at den ledige kapacitet i økonomien 
efterhånden er begrænset. Dette dækker over, at ledighed og 
arbejdsstyrke ligger omtrent på deres konjunkturneutrale 
niveau, mens den gennemsnitlige arbejdstid for de beskæf-
tigede vurderes at være lavere end det strukturelle niveau. 
Det forventes, at væksten i BNP vil blive godt 2¼ pct. i 
2017. 
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Figur I.1 Output gap 
 

 
 

Anm.: Den lodrette streg angiver overgangen til prognose. Beskæfti-
gelsesgap angiver timebeskæftigelsen. Produktivitetsgap er vist
for de private byerhverv, mens beskæftigelsesgap og output gap
er for hele økonomien. Produktivitetsgap og beskæftigelsesgap
summerer omtrent til output gap. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Dansk økonomi overraskede positivt i 1. halvår 2017, da 
Danmarks Statistiks opgørelse af nationalregnskabet viste 
en vækst på 2,7 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Danmarks 
Statistik har derudover oprevideret BNP-væksten for 2016, 
og begge disse forhold har været medvirkende til, at skøn-
nene for BNP-væksten i 2017-18 er opjusterede i denne 
prognose i forhold til Dansk Økonomi, forår 2017. I 2017 
sker opjusteringen primært som en konsekvens af et højere 
BNP-niveau ved indgangen til 2017, da væksten igennem 
2017 skønnes omtrent uændret. I 2018 er opjusteringen sket 
både på nettoeksporten og den indenlandske efterspørgsel, 
herunder investeringerne. 
 
Prognosens hovedtal er præsenteret i tabel I.1, mens de cen-
trale forudsætninger er fremlagt i boks I.1. Prognosen for 
både dansk og international økonomi er uddybet i Bag-
grundsnotat til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 
2017, der findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
 

2016 2017 2018 2019 2025a)

Mia. kr.
Privat forbrug            981 2,3 2,4 2,4 2,5
Offentligt forbrug        526 0,8 0,9 1,2 0,9
Offentlige investeringer  73 0,7 -1,7 3,5 2,1
Boliginvesteringer        92 5,0 3,8 3,9 1,8
Erhvervsinvesteringer     249 2,1 7,0 5,4 5,2
Lagerændringer            6 0,1 0,1 0,1 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.926 2,0 2,6 2,7 2,4
Eksport           1.102 4,3 3,5 3,4 4,6
Import                963 4,0 4,3 5,0 5,3
Bruttonationalprodukt     2.065 2,3 2,3 2,0 2,1
BVT i private byerhverv   1.202 2,8 3,1 2,5 2,4
                          
Strukturel arbejdsstyrke 25 25 21 23 13
Arbejdsstyrke             32 43 34 22 10
Privat beskæftigelse      51 44 37 22 5
Offentlig beskæftigelse   -9 -1 2 2 5
                          
Nettoledighed 92 91 86 83 87
                          
Forbrugerpriser           0,5 1,0 2,0 1,6 1,7
Timelønsomkostninger       2,2 2,1 2,9 3,2 3,4
Kontantpris på enfamiliehuse 3,9 3,4 3,2 2,5 2,1
Timeproduktivitet i private byerhverv -0,1 1,2 1,0 1,0 2,0
Output gap -0,7 0,0 0,6 0,6 0,0
                          
Betalingsbalance          7,9 9,1 8,2 6,9 4,6
Offentlig saldo           -0,6 -0,9 -0,1 0,0 0,8

   -----  Realvækst, pct.  -----

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

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

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

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

 

a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2019 til 2025. For nettoledighed, 
output gap, betalingsbalance og offentlig saldo er dog angivet niveauet i 2025. 

Anm.: Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP. Output gap angiver den procentvise afvigelse
fra det strukturelle niveau. Forbrugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug. 

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

Prognosen bygger på en række forudsætninger om udviklingen i udlandet, renterne 
og finanspolitikken. De væsentligste forudsætninger præsenteres i denne boks. Dis-
se er uddybet i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 
2017, der findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. Prognosen bygger på offent-
liggørelsen af de foreløbige nationalregnskabstal for 2. kvartal 2017. 
 

Udland og finansielle forhold 

Der forventes fremgang på de danske eksportmarkeder på ca. 2½ pct. i 2017 fald-
ende til knap 2¼ pct. i 2018 og 2019, jf. afsnit I.3. 

Det forudsættes, at Den Europæiske Centralbank udfaser deres obligations-
opkøbsprogram i 2018, men ikke ændrer udlånsrenten før 1. kvartal 2019. De dan-
ske statsobligationsrenter ventes at nå et årsgennemsnit på godt ½ pct. i 2017, stig-
ende til godt ¾ pct. i 2018 og ca. 3½ pct. i 2025, jf. afsnit I.3. Valutakurser forud-
sættes konstante fra niveauet i august 2017. Olieprisen forventes at få et årsniveau 
på 50 dollar pr. tønde i 2017. I de følgende år forudsættes olieprisen at stige jævnt 
mod et niveau på ca. 109 dollar pr. tønde i 2025. 
 

Finanspolitiske forudsætninger 

Prognosen lægger den vedtagne finanspolitik til grund. Det forudsættes, at de of-
fentlige udgifter følger udgiftslofterne frem til 2021. Efter 2021 antages det reale 
offentlige forbrug at følge demografi- og velstandsudviklingen. Derudover er 
konsekvenser af finanslovsforslaget for 2018 indarbejdet, men aftalen Omlægning 
af bilafgifterne fra september er ikke nået indarbejdet. De finanspolitiske forud-
sætninger er nærmere beskrevet i afsnit I.5. Den forudsatte udvikling medfører en 
svagt kontraktiv finanspolitik i 2017-21, hvorefter finanspolitikken ventes at være 
omtrent neutral for BNP-væksten. Det indebærer et negativt vækstbidrag på godt 
¼ pct.point i 2017, knap ½ pct.point i 2018 og knap ¼ pct.point i 2019. 
 

Strukturelle niveauer 

De strukturelle niveauer er omtrent uændrede i forhold til vurderingen i Dansk 
Økonomi, forår 2017. Det indebærer, at strukturelt BNP ventes at stige med godt 
2 pct. årligt i perioden 2017-25, hvilket er ca. ½ pct.point højere end i perioden 
1990-2016. Dette skyldes blandt andet, at væksten i den strukturelle timeproduk-
tivitet ventes at blive godt 1¼ pct. årligt i perioden 2017-25. Væksten i den struk-
turelle beskæftigelse ventes at blive ca. 17.000 personer om året, hvilket primært 
skyldes tilbagetrækningsreformerne. 
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De kommende år ventes pres på økonomien, idet BNP-
væksten skønnes højere end den vurderede strukturelle 
vækst, og der er dermed udsigt til, at output gap bliver posi-
tivt. I 2018 ventes omtrent samme BNP-vækst som i 2017, 
mens væksten i 2019 ventes at blive lidt svagere på godt 2 
pct., hvilket hovedsageligt skyldes aftagende vækst på 
Danmarks eksportmarkeder. 
 
Det positive output gap medfører, at beskæftigelsen ventes 
at stige hurtigere end den strukturelle beskæftigelse, jf. figur 
I.2. De kommende års stigninger i beskæftigelsen afhænger 
i høj grad af, om personer, der får ændret deres efterløns- 
eller folkepensionsalder, vælger at blive i beskæftigelse. 
Dette diskuteres senere i afsnittet. 
 
 

Figur I.2 Beskæftigelse 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den markante fremgang i beskæftigelsen betyder, at der de 
kommende år kan forventes et stigende pres på arbejds-
markedet. Dette vil naturligt føre til et øget lønpres, der vil 
forværre konkurrenceevnen og dermed dæmpe efterspørgs-
len fra udlandet. Dermed mindskes presset på arbejdsmar-
kedet gennem økonomiens normale ligevægtsmekanismer 
uden overophedning. Såfremt efterspørgselsvæksten ikke 
afdæmpes som forventet, vil økonomiens kapacitetsgrænser 
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blive udfordret yderligere. Det kan eksempelvis ske, fordi 
finanspolitikken bliver mere ekspansiv, eller renten forbliv-
er lav, jf. afsnit I.4. 
 
Den høje vækst i dansk økonomi de kommende år skyldes 
både høj vækst i den indenlandske efterspørgsel og positive 
vækstudsigter for den internationale økonomi, jf. afsnit I.3. 
Den fortsatte bedring i verdensøkonomien, herunder hos 
Danmarks væsentligste samhandelspartnere, forventes at øge 
den danske eksport, der dermed ventes at give det største 
vækstbidrag til BNP i 2017, jf. figur I.3. Også den inden-
landske efterspørgsel ventes at vokse hurtigt de kommende 
år, og fra 2018 forventes den private indenlandske efter-
spørgsel at give det største bidrag til væksten i den samlede 
efterspørgsel.1 
 
 

Figur I.3 Importrensede vækstbidrag 
 

 

Anm.: Figuren viser vækstbidrag til BNP fra de importrensede efter-
spørgselskomponenter. Søjlerne summerer ikke præcis til BNP-
væksten grundet forskellige deflatorer. 

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

 
1) Det bemærkes, at der ikke er antaget en forbrugseffekt af udbe-

talingerne af skattefrie efterlønsbidrag for personer, der melder 
sig ud af ordningen, i 2018 eller for udbetalingerne af for meget 
betalt ejendomsskat i 2019. 
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Det offentlige forbrug antages at vokse med omkring 1 pct. 
årligt i perioden 2017-19, og det offentlige forbrug bidrager 
dermed positivt til væksten i BNP, jf. figur I.3. Enhver 
vækst i en efterspørgselskomponent vil bidrage positivt til 
væksten i BNP. Når finanspolitikkens aktivitetspåvirkning 
vurderes, regnes bidraget imidlertid i forhold til, om det 
offentlige forbrug vokser mere eller mindre end resten af 
økonomien. Det betyder, at eksempelvis væksten i den of-
fentlige beskæftigelse skal være højere end væksten i den 
strukturelle beskæftigelse, for at finanspolitikken bidrager 
positivt til BNP, jf. afsnit I.5. Konkret vurderes finans-
politikken at trække godt ¼ pct. ud af BNP-væksten i 2017 
og knap ½ pct. i 2018 i forhold til en neutral finanspolitik. 
 
Nærværende vurdering af konjunkturerne de kommende år 
adskiller sig fra regeringens seneste vurdering i Økonomisk 
Redegørelse, august 2017. Regeringen forventer, at væksten 
bliver lavere i såvel 2017 som 2018, og vurderer på den 
baggrund, at aktivitetsniveauet i dansk økonomi i 2018 og 
2019 svarer til det konjunkturneutrale niveau. I nærværende 
prognose ventes efterspørgslen at medføre en stigning i 
produktionen, der bringer aktivitetsniveauet op over det 
konjunkturneutrale niveau. Væksten i produktionen antages 
i nærværende prognose at føre til større stigninger i beskæf-
tigelsen og lavere vækst i timeproduktiviteten, end regering-
en venter. Den større efterspørgsel i nærværende prognose 
skyldes både flere investeringer, større nettoeksport og stør-
re offentligt forbrug, jf. afsnit I.5. 
 
Frem mod 2025 ventes væksten ifølge nærværende progno-
se at være væsentligt højere end vurderet af regeringen, jf. 
Dansk Økonomi, forår 2017. Dette skyldes en forudsætning 
om højere produktivitetsvækst. Væksten i beskæftigelsen er 
omtrent den samme i de to prognoser set over hele perioden 
frem til 2025. I nærværende prognose ventes beskæftigelsen 
dog at stige mere på kort sigt og dermed lidt mindre på læn-
gere sigt, hvilket skal ses i lyset af, at aktiviteten ventes at 
komme over det konjunkturneutrale niveau. 
 
I resten af afsnittet stilles indledningsvist skarpt på risikoen 
for, at aktivitetsniveauet i dansk økonomi stiger hurtigere 
end ventet med kraftigt stigende lønninger og priser til følge. 
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Derefter diskuteres en række forhold i dansk økonomi, der 
ikke er i ligevægt trods den omtrent neutrale konjunktur-
situation. Slutteligt i afsnittet behandles de forventede stig-
ninger i arbejdsstyrken med fokus på de forventede effekter 
af øget folkepensionsalder. 
 
Pres på økonomiens kapacitetsgrænser 
 
Efterhånden, som beskæftigelsen er steget, er presset på 
arbejdsmarkedet øget. Antallet af ledige stillinger er steget i 
et jævnt tempo, og indikatorer for manglen på arbejdskraft 
er steget tilsvarende, endda med en acceleration i nogle 
erhverv de seneste måneder, jf. figur I.4. Manglen vurderes 
dog fortsat at være noget under niveauet fra seneste høj-
konjunktur, ligesom manglen i serviceerhvervene fortsat er 
begrænset. 
 
 

Figur I.4 Mangel på arbejdskraft og ledige stillinger 
 

 

Anm.: Mangel på arbejdskraft angiver andelen af adspurgte virksom-
heder, der i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer svarer, at 
de har produktionsbegrænsninger i form af mangel på arbejds-
kraft. Egen sæsonkorrektion af bygge og anlæg samt industri.
Seneste observation er 2. kvartal 2017 for ledige stillinger, 3.
kvartal 2017 for mangel på arbejdskraft i industri og august 
2017 for mangel på arbejdskraft i bygge og anlæg samt service. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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I og med lønningerne i både industrien og bygge- og an-
lægssektoren steg mindre end 2 pct. i 2. kvartal 2017 i for-
hold til året før, er lønstigningerne dog fortsat moderate, jf. 
figur I.5. Den aktuelt lave ledighed og stigende mangel på 
arbejdskraft trækker i retning af større lønstigninger de 
kommende år. Normalt vil lønningerne reagere med en vis 
forsinkelse på en situation med mangel på arbejdskraft, 
hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på faresignaler 
andre steder i økonomien. I fremskrivningen lægges det til 
grund, at lønstigningerne i industrien stiger fra ca. 2¼ pct. i 
2016 til ca. 3¼ pct. i 2019. 
 
 

Figur I.5 Lønstigninger 
 

 

Anm.: Udland dækker over et vægtet gennemsnit af lønstignings-
takterne i fremstillingssektoren i Danmarks ti vigtigste samhan-
delslande. Seneste observation er 1. kvartal 2017 for udlandet 
og 2. kvartal 2017 for industrien og bygge og anlæg. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, DA’s internationale løn-
statistik og egne beregninger. 
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form af personer med bopæl i Danmark og ikke blandt per-
soner, som arbejder i Danmark, men har bopæl i andre lande 
– de såkaldte grænsearbejdere. 
 
Langt størstedelen af stigningen i beskæftigelsen for uden-
landske statsborgere er sket i den private sektor, hvilket skal 
ses i lyset af, at den offentlige beskæftigelse er faldet i peri-
oden. Knap 40 pct. af stigningen er personer fra østeuropæi-
ske lande, mens yderligere godt 35 pct. er personer fra lande 
udenfor Europa. Denne andel dækker blandt andet over en 
mærkbar stigning i antallet af personer med flygtninge-
status. Beskæftigelsesstigningen blandt udenlandske stats-
borgere er fortrinsvist sket i brancher med relativt mange 
ufaglærte, herunder rengøring mv., industri samt hoteller og 
restauranter. I industrien svarer stigningen på godt 10.000 
udenlandske beskæftigede til knap 70 pct. af beskæftigelses-
fremgangen, mens det for hoteller og restauranter svarer til 
knap 50 pct. 
 
Mangel på arbejdskraft må forventes at føre til stigende 
lønninger eller – i stil med situationen i perioden 2005-07 – 
dårligere match mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvil-
ket kan medføre en svag udvikling i produktiviteten. Begge 
udfald vil øge enhedslønomkostningerne og svække konkur-
renceevnen, hvilket vil bidrage til at dæmpe efterspørgslen 
især i de konkurrenceudsatte erhverv. 
 
De seneste år er industriens lønkonkurrenceevne dog for-
bedret betydeligt, når der ses på lønnens andel af værdi-
skabelsen i Danmark relativt til øvrige lande – den såkaldte 
relative lønkvote, jf. figur I.6. Lønkvoten tager højde for, at 
stigninger i værdiskabelsen kan ske både gennem højere 
produktivitet og via bytteforholdsgevinster. Den relative 
lønkvote er faldet godt 25 pct. siden 2007. Det afspejler, at 
danske virksomheder bruger relativt færre lønkroner på at 
skabe værdi, end deres udenlandske konkurrenter gør. De 
relative enhedslønomkostninger, som er et andet mål for 
konkurrenceevnen, har vist omtrent samme udvikling som 
den relative lønkvote. I 2016 adskiller udviklingen sig dog, 
idet de relative enhedslønomkostninger steg grundet en 
styrkelse af den effektive kronekurs. 
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Figur I.6 Relativ lønkvote i industrien 
 

 

Anm.: Den relative lønkvote måler lønkvoten i industrien i Danmark i
procent af en sammenvejning af lønkvoten i Danmarks ti vig-
tigste konkurrentlande. Sammenvejningen er foretaget med Na-
tionalbankens kronekursvægte. Der er endnu ikke data for 2016
for Belgien, Norge, Japan og USA. Det er antaget, at lønkvoten
i disse lande var konstant fra 2015 til 2016. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Eurostat, OECD og egne
beregninger. 

 
 
I en række af Danmarks aftagerlande er der nu højkonjunk-
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ville tilsige. De seneste år er boligpriserne steget, og særligt 
priserne på lejligheder er steget markant. Prisstigningerne 
skal blandt andet ses i sammenhæng med det lave rente-
niveau og indkomstfremgangen de seneste år. 
 
De seneste 25 år er boligpriserne steget hurtigere end ind-
komsten, jf. figur I.7. Prisniveauet målt i forhold til ind-
komsten ligger i de fleste dele af landet aktuelt under ni-
veauet lige før finanskrisen, men dog på et højt niveau set i 
forhold til det gennemsnitlige niveau siden begyndelsen af 
1990’erne. Det er dog vanskeligt at sige noget om det natur-
lige niveau for boligprisen i forhold til indkomsten, da dette 
forhold har udvist tendens til at stige over tid. 
 
Ser man derimod på forholdet mellem boligprisen og ny-
opførelsesprisen, er forholdet tæt på den historiske top, jf. 
figur I.8. Nyopførelsesprisen afhænger af prisen på en 
grund, der er notorisk svær at fastslå – særligt i de store 
byer. Det er derfor sandsynligt, at nyopførelsesprisen er 
undervurderet, men det er usikkert i hvilken grad. Niveauet 
ligger dog meget højt, hvilket indikerer, at der er relativ høj 
profit at tjene ved at bygge nye huse. Det vurderes derfor, at 
der er et betydeligt pres på visse geografiske dele af bolig-
markedet, hvilket dog blandt andet skal ses i sammenhæng 
med den meget lave rente, der reducerer ydelsen på boliglån 
og muliggør, at højere boligpriser kan finansieres til den 
samme ydelse. 
 
I lyset af de markante prisstigninger på især ejerlejligheder i 
København og Aarhus henstillede Det Systemiske Risikoråd 
i marts til at reducere udstedelse af fleks- og afdragsfrilån i 
København og Aarhus. Som opfølgning herpå må udstedel-
sen af fleks- og afdragsfrie realkreditlån i København og 
Aarhus til personer med en bruttogældskvote på 400 pct. af 
indkomsten før skat fra oktober højest udgøre 15 pct. af de 
samlede nye udlån i disse områder. I 2015 var andelen af 
nye udlån med en bruttogældskvote over 400 pct. godt 25 
pct. Målet med tiltaget er at begrænse udstedelsen af risi-
kable lån til familier med høj gæld, hvilket kan bidrage til at 
dæmpe på boligprisudviklingen i de berørte geografiske 
områder. 
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Figur I.7 Boligpriser i forhold til 
indkomst 

 Figur I.8 Boligpriser i forhold til 
nyopførelsespris 

 

 

 

 

Anm.: I venstre figur er indkomsten den disponible bruttoindkomst fra de regionalt fordelte national-
regnskaber, mens de benyttede boligpriser er for enfamiliehuse. Højre figur viser boligpriser-
ne for enfamiliehuse delt med et vægtet gennemsnit af investeringsprisen for boliger og
grundprisen for ubebyggede grunde. Det bemærkes, at begge figurer er indekserede, hvorfor
der ikke kan tolkes på niveauet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
De kommende år ventes væksten i de reale boligpriser at 
aftage, efterhånden som udbuddet af boliger øges gennem 
nybyggeri, og renterne stiger. Ligesom på arbejdsmarkedet 
er der dog en risiko for, at efterspørgslen bliver for stor, 
hvilket kan føre til uholdbare prisstigninger. Ligeledes er det 
muligt, at den lange periode med lave renter og deraf følg-
ende høje boligprisstigninger har givet forbrugerne en for-
ventning om, at priserne vil fortsætte væksten i samme tem-
po. Dette kan føre til selvopfyldende forventninger i en peri-
ode – en såkaldt boligprisboble. Det er dog ikke vurderin-
gen, at presset på boligmarkedet vil resultere i en boligboble, 
ligesom Nationalbanken vurderer, at aftalen om boligbeskat-
ningen vil hjælpe med at stabilisere prisudviklingen. 
 
Er konjunktursituationen omtrent neutral? 
 
Produktion og beskæftigelse vurderes at være tæt på det 
konjunkturneutrale niveau efter mange års lavkonjunktur. 
En forventning kunne derfor være, at økonomien er tilbage i 
ligevægt, og at alle dele af økonomien derfor fremover vil 
vokse med mere eller mindre konstante trendmæssige 
vækstrater. Dette ventes imidlertid ikke at være tilfældet, 
blandt andet fordi krisen har bevirket, at der er en række 
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områder, hvor de faktiske størrelser er kommet relativt langt 
væk fra deres trendmæssige ligevægtsniveauer. Sådanne 
afvigelser indebærer, at der i en periode for at genskabe 
ligevægten kan være behov for vækst på disse områder, der 
er enten højere eller lavere end den trendmæssige. 
 
Nogle af de områder, som fortsat er langt fra deres trend-
mæssige niveauer, trods den neutrale konjunktursituation 
når man ser på produktion og beskæftigelse, er forholdet 
mellem kapital og arbejdskraft (K/L-forholdet), forbrugs-
kvoten og lønkvoten. I det følgende kommenteres på udvik-
lingen for de tre nævnte forhold, og der startes med kon-
sekvensen af afvigelserne – det store betalingsbalanceover-
skud de seneste år. Udover disse er renten i disse år også 
usædvanligt lav. Dette kan skyldes den store opsparing, den 
manglende forbrugs- og investeringslyst har resulteret i. Det 
lave renteniveau behandles i afsnit I.4. 
 
Både forbrugskvote og K/L-forhold er lavere, end neutrale 
forhold tilsiger, hvilket har medført et stort betalingsbalan-
ceoverskud. Overskuddet på betalingsbalancen er udtryk 
for, at opsparingen er større end de indenlandske investerin-
ger. Dette indebærer, at virksomheder og forbrugere i stadig 
større grad vælger at placere deres opsparing i udlandet – 
enten i form af finansielle aktiver eller direkte investeringer. 
Det kan blandt andet være udtryk for et behov for konso-
lidering, som har medført lavere forbrugs- og investerings-
vækst i en årrække. Når konsolideringen er tilendebragt, vil 
der så være et pres for, at forbrug eller investeringer vil 
stige mere end den generelle vækst i økonomien. Den store 
opsparing har slået ud i, at overskuddet på betalingsbalan-
cens løbende poster er historisk højt, jf. figur I.9.  
 
Historisk set har K/L-forholdet i lavkonjunkturer ligget over 
trenden. Dette skyldes, at overflødig arbejdskraft forholds-
vis hurtigt kan afskediges, mens det tager lang tid at nedsli-
de overflødig kapital. Denne lavkonjunktur har dog været 
anderledes, hvilket skal ses i lyset af, at lavkonjunkturen har 
været ganske langtrukken. K/L-forholdet har været faldende 
siden 2012, jf. figur I.10., hvilket skyldes en kombination af 
en markant stigning i beskæftigelsen og et relativt lavt ni-
veau for investeringerne i de senere år. 
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Figur I.9 Betalingsbalance 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Ligesom det tager tid at nedslide kapitalapparatet, tager det 
også tid at opbygge det. Det betyder, at når beskæftigelsen 
stiger så meget, som den har gjort de seneste år, så skal 
investeringerne ligge på et relativt højt niveau for at holde 
K/L-forholdet konstant. I 2017 og 2018 ventes også høje 
stigninger i beskæftigelsen. Dette medfører, at K/L-
forholdet forventes at falde yderligere, trods en stigning i 
erhvervsinvesteringerne som andel af BNP fra 12 til 13 pct. 
 
Frem mod 2025 antages investeringerne at stige i takt med, 
at virksomhedernes kapacitetsudnyttelse øges. De forudsæt-
tes at stige i et tempo, der medfører, at K/L-forholdet når 
tilbage til den historiske trend omkring 2025. Dette forud-
sættes at ske samtidig med, at renteniveauet øges. I fald ren-
teudviklingen bliver anderledes end forudsat, vil dette på-
virke investeringsudviklingen både på kort og mellemfristet 
sigt, jf. afsnit I.4. Hvis tilpasningen af kapitalapparatet sker 
langsommere end forudsat, eller hvis trendens niveau er 
overvurderet, vil produktivitetsvæksten blive lavere, hvilket 
indebærer et lavere niveau for BNP i 2025. Eksempelvis vil 
en reduktion af investeringsvæksten på 1 pct.point årligt i 
perioden 2017-25, svarende til en sænkning af K/L-forholdet 
med knap 5 pct., medføre, at den årlige BNP-vækst mind-
skes med ca. 0,1 pct.point, jf. Dansk Økonomi, forår 2017. 
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Figur I.10 K/L-forhold 
 

 

Anm.: Figuren viser forholdet mellem kapital og arbejdskraft i de
private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Et andet forhold, der aktuelt ligger noget under det trend-
mæssige niveau, er forbrugskvoten, der måles som det pri-
vate forbrugs andel af den disponible indkomst, jf. figur 
I.11. Generelt falder forbrugskvoten i lavkonjunkturer, da 
forbrugerne grundet øget usikkerhed og eventuelt fald i 
formue ønsker at konsolidere privatøkonomien. Forbrugs-
kvoten er dog denne gang faldet mere end under tidligere 
lavkonjunkturer, hvilket sandsynligvis er delvist forårsaget 
af den kraftige nedtur på boligmarkedet. Dette har mindsket 
boligformuen, der forventes at påvirke forbruget. 
 
Forskellen mellem den faktiske og den strukturelle for-
brugskvote er ikke i samme grad som tidligere indsnævret i 
takt med normaliseringen af konjunkturerne. Dette kan 
skyldes, at forbrugerne har haft et ekstraordinært behov for 
at konsolidere sig grundet det store fald i boligformuen. 
Ligeledes er forbrugselasticiteten på kort sigt lavere end på 
længere sigt. Dette vurderes blandt andet at slå ud i 2017, 
hvor den disponible indkomst skønnes til at stige med knap 
6½ pct., mens forbruget i løbende priser blot ventes at stige 
med knap 3½ pct., hvilket udvider forskellen mellem faktisk 
og strukturel forbrugskvote. 
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Figur I.11 Forbrugskvote 
 

 

Anm.: Forbrugskvoten er defineret som forholdet mellem det private
forbrug og den langsigtede disponible indkomst i SMEC. Den
modelberegnede, strukturelle forbrugskvote afhænger af for-
muekvoten (udglattet) og demografi. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
I fremskrivningen forudsættes forbrugerne at vende tilbage 
til den historiske forbrugsadfærd, hvilket indebærer, at for-
brugskvoten stiger fra omkring 85 pct. i 2016 til ca. 89½ 
pct. i 2025. Den stigende forbrugskvote indebærer vækst-
rater i det private forbrug på ca. 2½ pct. årligt i perioden 
2019-25, som ventes at blive understøttet af beskæftigelses-
fremgang og stigende boligpriser. En langsommere vækst i 
forbruget vil som udgangspunkt ikke påvirke niveauet for 
BNP på længere sigt, da BNP antages at være bestemt fra 
udbudssiden af økonomien på længere sigt, jf. også Dansk 
Økonomi, forår 2017. En lavere forbrugskvote vil dermed 
primært sætte sig i et endnu større betalingsbalance-
overskud. Samtidig vil der opstå en lille forværring af den 
offentlige saldo, da afgiftsindholdet på forbrug er højere end 
på andre efterspørgselskomponenter. 
 
Ligesom forbrugskvoten er lønkvoten i private byerhverv 
også på et lavt niveau, jf. figur I.12. Dette ligger rimeligt i 
tråd med, hvordan lønkvoten normalt udvikler sig over en 
konjunkturcykel. Lønkvoten falder typisk omkring starten 
af en lavkonjunktur, i takt med at virksomhederne får afske-
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diget medarbejdere og genoprettet produktiviteten. Dermed 
vokser reallønnen mindre end produktiviteten. Dette har 
også været mønstret i den seneste lavkonjunktur. Lønkvoten 
begynder normalt at stige igen omkring tidspunktet, hvor 
konjunkturerne vender fra negative til positive. 
 
 

Figur I.12 Lønkvote i private byerhverv og output gap 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Denne lavkonjunktur har dog været atypisk i forhold til 
udviklingen i beskæftigelsen. Normalt følger output gap og 
ændringen i beskæftigelsen hinanden, hvilket i mindre grad 
har været tilfældet siden 2010. Dette har skabt det specielle 
forhold, at lønkvoten er faldet, selvom beskæftigelsen er 
steget forholdsvis meget. 
 
Afkoblingen mellem beskæftigelsen og lønkvoten skal 
blandt ses i sammenhæng med relativt lave lønstigninger 
kombineret med en relativ høj vækst i produktiviteten. Den 
lave lønkvote er ikke kun et dansk fænomen. Der har været 
en global tendens til faldende lønkvoter igennem mange år. 
En af grundene til dette vurderes at være, at arbejdsmarked-
et i højere grad er blevet globaliseret. Tidligere var det så-
dan, at når der blev for få ledige hænder, så ville lønnen 
stige. I dag er det dog muligt at hente flere ledige hænder 
fra udlandet, hvormed lønstigningerne begrænses. I en 
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dansk kontekst har det særligt været tilfældet siden udvidel-
sen af EU med de østeuropæiske lande. En faktor, der har 
fået den danske lønkvote til at falde yderligere i forhold til 
udlandet, er den mærkbare stigning i værdiskabelsen, der er 
sket uden for Danmarks grænser, f.eks. køb og videresalg af 
varer i udlandet – det såkaldte merchanting. Dermed stiger 
den danske bruttoværditilvækst uden brug af særlig meget 
dansk arbejdskraft, hvorfor lønsummen ikke stiger i samme 
grad, som hvis produktionen var udført i Danmark. 
 
I det omfang at en øget del af værdiskabelsen sker ved mer-
chanting eller lignende, vil lønkvoten fremover være lavere. 
I fremskrivningen antages det, at lønkvoten vil returnere til 
det vurderede strukturelle niveau på mellemfristet sigt.2 

Dette indebærer forholdsvis høje reallønsstigninger på ca. 
1½ pct. årligt frem mod 2025. Hvis lønkvoten ikke øges til 
det forudsatte niveau, da vil det primært have betydning for 
de offentlige finanser, idet skatteindtægterne mindskes. 
 
Usikkerhed om størrelsen af arbejdsstyrken 
 
Det vurderes, at den strukturelle arbejdsstyrke frem mod 
2025 stiger med godt 150.000 personer, jf. figur I.13. Det 
ventes, at stigningen i den strukturelle arbejdsstyrke vil med-
føre en stigning i den strukturelle beskæftigelse i omtrent 
samme størrelsesorden. Samtidig med den stigende arbejds-
styrke forudsættes en stigning i den gennemsnitlige struk-
turelle arbejdstid på 11 timer fra 2016 til 2025 svarende til 
godt 20.000 fuldtidsbeskæftigede. Forudsætningerne om 
udviklingen i arbejdsstyrken og arbejdstiden frem til 2025 er 
meget centrale for udviklingen i BNP, den fremadrettede 
vurdering af kapacitetspres og ikke mindst vurderingen af de 
offentlige finanser. Det er derfor væsentligt at have fokus på 
usikkerhederne omkring disse forudsætninger. 
 
 

 
2) Det strukturelle niveau er dannet som et historisk gennemsnit 

over perioden 1980-2013. 
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Figur I.13 Strukturel arbejdsstyrke frem mod 2025 
 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i den strukturelle arbejdsstyrke. Fra
2017 og frem er denne dekomponeret i reformeffekter og netto-
indvandring samt et grundforløb fraregnet disse. Reformbidrag
er opgjort i forhold til den strukturelle arbejdsstyrke i 2016.
“Øvrige reformer” indeholder blandt andet reformer af SU,
kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. “Indvandring af ud-
lændinge, netto” indeholder nettoindvandring af udenlandske
statsborgere, der ventes at kunne indgå i arbejdsstyrken. 

Kilde: DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning. 
 
 
Der er tre centrale faktorer, som har betydning for udvikling-
en i den strukturelle arbejdsstyrke frem mod 2025. For det 
første er der gennemført en række reformer, herunder at 
efterløns- og folkepensionsalderen gradvist hæves. Fra 2016 
til 2025 skønnes stigningerne i efterløns- og pensionsalderen 
at øge den strukturelle arbejdsstyrke med knap 115.000 per-
soner. For det andet ventes en positiv nettoindvandring af 
udenlandske statsborgere i perioden, hvilket øger arbejds-
styrken med godt 70.000 personer i 2025. For det tredje 
reduceres den strukturelle arbejdsstyrke isoleret set med 
knap 40.000 personer i perioden som følge af demografiske 
forhold, herunder at antallet af ældre, der forlader arbejds-
markedet, er højere end antallet af yngre, der træder ind. Det 
skal blandt andet ses i lyset af en lav erhvervsfrekvens blandt 
unge. Disse faktorer gennemgås nærmere i det følgende. 
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Stigninger i efterløns- og folkepensionsalderen  
 
Efterlønsalderen blev i perioden 2014-16 hævet fra 60 til 
61½ år, og i de kommende år hæves den yderligere, så den i 
2023 vil være 64 år, jf. tabel I.2. Stigninger i efterløns-
alderen forventes at bidrage til stigningen i arbejdsstyrken i 
2025 med godt 35.000 personer. 
 
 

Tabel I.2 Tilbagetrækningsaldre frem mod 2023 
 

År Efterløns- 
alder 

Pensions- 
alder 

2016 61½ 65 

2017 62 65 

2018 62½ 65 

2019 63 65½ 

2020 63 66 

2021 63 66½ 

2022 63½ 67 

2023 64 67 
 

Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2023, hvor der ifølge fremskriv-
ningen vil ske ændringer i enten efterløns- eller folkepensions-
alderen. Der er ikke vedtaget yderligere stigninger mellem 2023
og 2025. 

 
 
De hidtidige erfaringer med stigningen i efterlønsalderen fra 
60 til 61½ år tyder på, at beskæftigelsesfrekvensen øges i 
takt med efterlønsalderen, jf. figur I.14. De årgange, der 
ikke længere kan gå på efterløn som 60-årige, fortsætter i 
det store og hele på arbejdsmarkedet frem til den nye efter-
lønsalder. I 2017 skønnes stigningen i efterlønsalderen til 62 
år at bidrage med yderligere godt 10.000 personer til ar-
bejdsstyrken, og stigningerne i efterlønsalderen mod 2025 
ventes at øge arbejdsstyrken med godt 35.000 personer. 
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Figur I.14 Beskæftigelsesfrekvenser 
 

 

Anm.: Figuren angiver andelen af personer, der er født i et givent halv-
år, der er i lønmodtagerbeskæftigelse ved en given alder. De for-
skellige årgange har forskellige tilladte efterlønsaldre, der er an-
givet i tabel I.2. Seneste observation er december 2016. 

Kilde: DREAM, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og egne
beregninger. 

 
 
Fra 2019 vil der også være gradvise stigninger i folkepensi-
onsalderen. Stigningerne i folkepensionsalderen antages at 
øge arbejdsstyrken med knap 80.000 personer i 2025. Frem-
skrivningen bygger på, at beskæftigelsesfrekvenserne er 
uændrede, når pensionsalderen udskydes. Det forudsættes 
dermed, at der ikke er en stigning i andelen af folk, der 
trækker sig tilbage for egne midler. Når folkepensions-
alderen er 66, ventes en 65-årig dermed at have samme 
beskæftigelsesfrekvens, som en 64-årig har i dag. Der korri-
geres dog for, at andelen af en årgang på førtidspension 
stiger med alderen, hvilket trækker i retning af en lavere 
beskæftigelsesfrekvens for personer lige før pensions-
alderen. Yderligere tages højde for befolkningens sammen-
sætning fordelt på køn, uddannelse og etnicitet, samt hvor 
mange der er medlem af efterlønsordningen.3 
 

 
3) Fremskrivningen er yderligere beskrevet i DREAM’s Fremskriv-

ning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning, Socioøkono-
misk fremskrivning 2016. 
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Der er på den baggrund usikkerhed om, hvordan stigningen i 
folkepensionsalderen vil påvirke beskæftigelsesfrekvenserne, 
herunder andelen på førtidspension og graden af selvpension-
ering. Graden af selvpensionering kan vise sig at være højere 
end ved stigningen i efterlønsalderen. Det skyldes, at det 
økonomiske incitament til at øge tilbagetrækningsalderen er 
væsentligt større for en efterlønsmodtager end for en folke-
pensionist. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 
efterlønnen typisk er større end folkepensionen, og at der er 
krav om beskæftigelse frem mod overgang til efterløn. Det 
indebærer, at der er betydelig usikkerhed om, hvordan for-
højelse af folkepensionsalderen vil påvirke tilbagetræknings- 
og beskæftigelsesmønstrene for de berørte årgange. 
 
Nettoindvandring  
 
Det forudsættes, at nettoindvandringen af udlændinge øger 
arbejdsstyrken med godt 70.000 personer frem til 2025. Det-
te skøn afhænger af antallet af asylansøgere, den erhvervs- 
og studierettede indvandring, udvandring samt erhvervs-
frekvensen for disse, der alt sammen er vanskeligt at skønne 
over. Fremskrivningen af nettoindvandringen har derfor i 
overvejende grad beregningsteknisk karakter, men er ikke 
desto mindre central for udviklingen i arbejdsstyrken. Netto-
indvandringen er opdelt på personer af vestlig og ikke-
vestlig herkomst, og erhvervsfrekvensen for disse er beregn-
et på baggrund af historiske erfaringer baseret på alder, køn 
og uddannelsesniveau. 
 
Den samlede nettoindvandring af udenlandske statsborgere 
er i sig selv en væsentlig usikkerhedsfaktor for udviklingen 
i arbejdsstyrken. Dertil kommer, at også sammensætningen 
af nettoindvandringen er af afgørende betydning, da der er 
væsentlige forskelle i arbejdsmarkedstilknytningen, alt efter 
hvilket opholdsgrundlag udlændinge er kommet hertil på. 
Personer, der kommer til Danmark som flygtninge eller som 
familiesammenførte til flygtninge, har væsentlig lavere 
beskæftigelsesfrekvens end personer, der kommer hertil på 
erhvervsrettede ordninger, som beskrevet i Dansk Økonomi, 
forår 2017. Viser det sig, at flygtninge fremover udgør en 
større del af nettoindvandringen, end det historisk har været 
tilfældet, kan det reducere indvandreres erhvervsfrekvens 
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og dermed stigningen i arbejdsstyrken. Nettoindvandring på 
godt 70.000 personer mod 2025 bidrager derfor med en 
betragtelig usikkerhed til fremskrivningen af arbejdsstyrken. 
 
Lavere erhvervsfrekvens blandt unge 
 
Et tredje usikkerhedselement i fremskrivningen af arbejds-
styrken er de unges erhvervsfrekvens. Modsat personer 
omkring efterlønsalderen samt udenlandske statsborgere er 
erhvervsfrekvensen for de unge faldet markant de senere år, 
jf. figur I.15. Dette afspejler, at de unge studerer i stedet for 
at være i beskæftigelse eller ledige – og kun i begrænset 
omfang har et job ved siden af studierne. Der er dermed sket 
et markant skift i de unges erhvervsfrekvens, som i frem-
skrivningen antages at være permanent. Det nuværende 
niveau er dog lavt og skyldes blandt andet, at mange unge er 
søgt ind i uddannelsessystemet i forbindelse med krisen. 
Skulle erhvervsfrekvensen for de 17-29 årige komme til-
bage på det gennemsnitlige niveau i perioden 2000-05, så 
vil arbejdsstyrken stige med godt 100.000 personer. Det 
bemærkes dog, at unge under 30 år har en lavere arbejdstid 
end den gennemsnitlige beskæftigede, da det ofte drejer sig 
om unge, der har beskæftigelse ved siden af studierne. Tag-
es der højde for dette, så svarer stigningen til ca. 65.000 
fuldtidsbeskæftigede. 
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Figur I.15 Erhvervsfrekvens 17-29-årige 
 

 

Anm.: Før 2016 vises den faktiske erhvervsfrekvens for de 17-29 
årige, og fra 2016 vises den strukturelle erhvervsfrekvens base-
ret på DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning. Den lodrette 
streg angiver overgangen mellem disse. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og DREAM’s socio-
økonomiske fremskrivning. 

 
 
Stigning i gennemsnitlig arbejdstid 
 
Den strukturelle gennemsnitlige arbejdstid forudsættes som 
nævnt gradvist at stige med 11 timer frem mod 2025, hvil-
ket svarer til godt 20.000 fuldtidsbeskæftigede. Stigningen i 
arbejdstiden afspejler hovedsageligt en ældre arbejdsstyrke 
som følge af tilbagetrækningsreformer. Det skyldes, at per-
soner tæt på efterløns- og pensionsalderen historisk har haft 
en højere gennemsnitlig arbejdstid end den gennemsnitlige 
beskæftigede, og det forudsættes derfor, at tilbagetræk-
ningsreformerne øger den gennemsnitlige arbejdstid. Samlet 
set bidrager tilbagetrækningsreformerne med en stigning i 
den gennemsnitlige arbejdstid på ti timer frem mod 2025, jf. 
figur I.16. Derudover ventes der også mindre bidrag fra en 
stigende uddannelsestilbøjelighed samt en række øvrige 
strukturreformer. Samlet vurderes reform- og uddannelses-
effekter at øge den gennemsnitlige arbejdstid med 12 timer 
frem mod 2025, og i fravær af disse ville der således være et 
lille fald i den strukturelle gennemsnitlige arbejdstid. 
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Figur I.16 Reformeffekt på gennemsnitlig arbejdstid 
 

 

Anm.: Forskellen mellem de samlede reform- og uddannelseseffekter 
udgøres blandt andet af effekter af stigende uddannelsesniveau
og skattereformer. 

Kilde: DREAM. 
 
 
De kommende år ventes også den forbedrede konjunktur-
situation at bidrage til en stigning i den gennemsnitlige ar-
bejdstid. De seneste år har den faktiske gennemsnitlige ar-
bejdstid været faldende, og aktuelt vurderes det, at den gen-
nemsnitlige arbejdstid ligger ca. 12 timer lavere end det 
strukturelle niveau, svarende til godt 20.000 fuldtidsperso-
ner. Det skyldes blandt andet, at en relativt stor andel af de 
seneste års beskæftigelsesstigning har været udgjort af sti-
gende deltidsbeskæftigelse. Vurderingen af strukturel gen-
nemsnitlig arbejdstid er behæftet med stor usikkerhed, og 
skulle de seneste års fald i gennemsnitlige arbejdstid vise 
sig at være af mere strukturel karakter, vil det også have 
implikationer for udviklingen i BNP, kapacitetspres på ar-
bejdsmarkedet og de offentlige finanser. 
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I.3 International økonomi og finansielle for-
hold 

De europæiske økonomier er generelt kommet godt igen-
nem 1. halvår 2017 med højere vækst end ventet i starten af 
året. Væksten i USA er også taget til i 2. kvartal, og samlet 
set forventes den sammenvejede vækst i Danmarks vigtigste 
samhandelslande at blive ca. 2½ pct. i 2017 og godt 2 pct. i 
2018. I forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, forår 
2017 ventes nu en lidt højere vækst i 2017, hvilket i høj 
grad skyldes en opjustering i en række europæiske lande. 
Forventningen til væksten i 2018 er omtrent uændret. 
 
Ledigheden i euroområdet er siden 2013 faldet ca. 3 
pct.point til 9,1 pct. i juli 2017, og beskæftigelsen er i sam-
me periode steget med ca. 6,6 mio. personer, jf. figur I.17. 
Bedringen på det europæiske arbejdsmarked har også betyd-
et, at den faktiske ledighed i 2016 kun var ca. 1 pct.point 
højere end OECD’s beregnede strukturelle niveau for euro-
landene set under ét. Der er dog store forskelle på de for-
skellige landes arbejdsmarkeder, og således er der i flere 
europæiske lande allerede nu tegn på pressede arbejds-
markeder med en ledighed under det strukturelle niveau. 
 
 

Figur I.17 Beskæftigelse og ledighed 

Euroområdet  USA 
 

 

 

 

Anm.: Ledigheden er opgjort i procent af arbejdsstyrken. For euroområdet er seneste observation for
ledigheden og beskæftigelsen hhv. juli 2017 og 2. kvartal 2017. Seneste observation for ledig-
hed og beskæftigelse i USA er august 2017. 

Kilde: Macrobond. 
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I USA er ledigheden siden starten af 2013 også faldet mar-
kant fra 8 pct. til 4,4 pct. i august 2017. Faldet i ledigheden 
skyldes blandt andet en stigning i beskæftigelsen på ca. 10 
mio. personer. Udviklingen indebærer, at der er ved at være 
pres på det amerikanske arbejdsmarked. Således har den 
faktiske ledighed været lavere end OECD’s beregnede 
strukturelle ledighed siden 2. kvartal 2016. 
 
Inflationen i euroområdet steg markant i 2. halvår af 2016 
og starten af 2017, hvilket især var trukket af stigende olie- 
og råvarepriser. De seneste måneder er inflationen faldet 
lidt tilbage og var i august 2017 knap 1,5 pct., jf. figur I.18. 
Kerneinflationen har efter en mindre stigning i starten af 
2017 ligget relativt stabilt på godt 1 pct. Ifølge ECB’s kvar-
talsvise spørgeskemaundersøgelse blandt finansielle og 
institutionelle aktører har de kortsigtede inflationsforvent-
ninger været svagt stigende siden slutningen af 2016 og 
ligger aktuelt omkring 1,5 pct. De langsigtede inflations-
forventninger har ligget stabilt på 1,8 pct. på linje med 
ECB’s målsætning om en inflation under, men tæt på 2 pct. 
Både inflationen og de kortsigtede inflationsforventninger 
ligger således et stykke under ECB’s målsætning, og dette 
er en medvirkende årsag til, at det ventes, at ECB’s penge-
politiske rente fastholdes på nul procent igennem 2018. 
 
 

Figur I.18 Inflation og inflationsforventninger i euroområdet 

Inflation  Inflationsforventninger 
 

 

 

 

Anm.: Kerneinflation er inflationen ekskl. bidrag fra energi og uforarbejdede fødevarer. Inflationsfor-
ventningerne er fra ECB’s Survey of Professional Forecasters, hvor “1 år” angiver forventnin-
gen til den gennemsnitlige inflation et år ud i fremtiden osv. Seneste observation for inflation og
kerneinflation er august 2017. Seneste observation for inflationsforventninger er 3. kvartal 2017. 

Kilde: Macrobond. 
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Selvom konjunktursituationen for eurolandene under ét 
nærmer sig et neutralt niveau, så befinder de enkelte euro-
lande sig i meget forskellige konjunktursituationer målt ved 
deres output gap, jf. figur I.19. Forskelle i konjunktur-
situationen kunne isoleret set tale for, at nogle lande fører 
en ekspansiv finanspolitik, mens andre fører en neutral eller 
kontraktiv finanspolitik. Dette gælder særligt i euroområdet, 
da det ikke er muligt at differentiere den pengepolitiske 
rente på tværs af eurolandene. Således kan der ud fra stabi-
liseringspolitiske overvejelser argumenteres for, at der er 
behov for en ekspansiv finanspolitik i flere sydeuropæiske 
lande, der stadig har negative output gap, hvorimod en ræk-
ke af landene omkring Danmark nærmer sig en højkonjunk-
tur. 
 
 

Figur I.19 Output gap og strukturel saldo i 2016 for 
udvalgte eurolande 
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Anm.: For Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien, Italien, Portugal og
Irland er tallene for strukturel saldo fra de enkelte landes stabili-
tetsprogrammer. For Belgien, Estland, Letland, Finland, Østrig,
Slovakiet, Slovenien og Luxembourg er tallene fra EU-
Kommissionens European Economic Forecast Spring 2017. Tal 
for output gap er fra OECD. Den røde linje ved -0,5 pct. angiver 
Danmarks grænse for den strukturelle saldo. 

Kilde: Landenes stabilitetsprogrammer, EU-Kommissionens European 
Economic Forecast Spring 2017 og OECD. 
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Udover at tage hensyn til konjunktursituationen er de euro-
pæiske lande dog også nødt til at tage højde for EU’s bud-
getregler, når finanspolitikken tilrettelægges. Eurolandene 
har på linje med Danmark fastsat en grænse for det struk-
turelle underskud, der som udgangspunkt er -0,5 pct. af 
BNP. Landene kan dog under visse forudsætninger afvige 
lidt fra dette udgangspunkt. En udfordring i forhold til at 
understøtte økonomierne er, at mange lande med store nega-
tive output gap i 2016 samtidig havde markante underskud 
på den strukturelle saldo. Derfor har de lande, der kunne 
have behov for en ekspansiv finanspolitik, ikke mulighed 
for at føre den. Omvendt vil det for flere lande, der faktisk 
har muligheden for at føre ekspansiv finanspolitik, være 
uhensigtsmæssigt i forhold til deres konjunktursituation. 
 
Der er forskellige usikkerheder i verdensøkonomien, der kan 
påvirke dansk økonomi. Dette gælder f.eks. Storbritanniens 
forestående udmeldelse af EU. Særligt kan det svække den 
danske eksport til Storbritannien, hvis ikke EU og Storbri-
tannien når til enighed om en aftale, der sikrer fri bevæge-
lighed for varer og tjenester. Ligeledes kan protektionistiske 
tiltag fra vores samhandelspartnere påvirke dansk eksport. 
Derudover har der i Kina været en kraftig kreditvækst de 
senere år, hvilket vurderes at have forøget risikoen for en 
finansiel krise eller en periode med lav vækst i den kinesiske 
økonomi. Risikoen i forhold til den kinesiske kreditvækst 
uddybes kort i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, 
Dansk Økonomi, efterår 2017, der findes på De Økonomiske 
Råds hjemmeside. 
 
ECB’s lempelige pengepolitik fortsætter med at afspejle sig i 
de europæiske renter, der fortsat er meget lave. Det lægges 
til grund for prognosen, at ECB fastholder sin udlånsrente på 
nul pct. i perioden 2017-18. Herefter forudsættes gradvise 
rentestigninger i takt med, at den normaliserede konjunktur-
situation giver et opadgående pres på inflationen. I USA, der 
er lidt længere fremme i konjunkturcyklen, forventes cen-
tralbanken (FED) gradvist at hæve renten de kommende år. 
 
På kort sigt ventes renterne på de danske og tyske stats-
obligationer lidt lavere end i Dansk Økonomi, forår 2017, 
og årsgennemsnittet for de 10-årige statsobligationer ventes 
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nu at være henholdsvis godt ½ pct. og knap ½ pct. i 2017. 
Dette afspejler, at det nu vurderes, at den første rentestig-
ning fra ECB ikke kommer i 2018, men først i starten af 
2019. Den forventede rente på 30-årige danske realkredit-
obligationer er ligeledes nedjusteret en smule til godt 2¼ 
pct. i 2017 og ca. 2½ pct. i 2018. I 2025 er renterne på stats- 
og realkreditobligationer såvel som ECB’s pengepolitiske 
rente nedjusteret med 0,5 pct.point. Forudsætningerne bag 
de forventede fremtidige rentestigninger diskuteres i afsnit 
I.4, herunder risiciene for at renterne udvikler sig anderledes 
end forudsat i fremskrivningen. 
 
En af årsagerne til at ECB først forventes at hæve renten i 
starten af 2019 er, at euroen siden starten af året er styrket 
godt 12 pct. overfor dollaren, jf. figur I.20. Dette medfører 
isoleret set, at europæiske varer bliver relativt dyrere på ver-
densmarkedet. Dette kan ECB modvirke ved at signalere en 
langsommere stigning i de pengepolitiske renter. En uddyb-
ning af den internationale prognose og renteprognosen findes 
i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, 
efterår 2017. Prognoserne er kort gennemgået i boks I.2. 

 
Figur I.20 Valutakurs mellem euro og dollar 

 

 

Anm.: Figuren angiver prisen på en amerikansk dollar opgjort i euro.
Derved vil en faldende kurs betyde, at der skal færre euro til at
købe én dollar, og tilsvarende skal der flere dollar til at købe én
euro. Seneste observation er august 2017. 

Kilde: Macrobond. 
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Boks I.2 Prognosen for international økonomi og finansielle forhold 

Prognosen for international økonomi tager udgangspunkt i IMF’s World Economic 
Outlook fra juli 2017, men vækstskønnene er justeret i det omfang, nye oplysninger 
har givet anledning hertil. I årene efter 2018 tilpasses væksten, så BNP rammer 
OECD’s skøn for det strukturelle niveau senest i 2025. Af tabel A fremgår væksten 
for udvalgte økonomier. 

 

Tabel A Vækstskøn 

2016 2017 2018 2019 2025 a)

Euroområdet 1,7 2,0 1,7 1,8 2,0
USA 1,5 2,1 2,1 2,6 2,4
Sverige 3,0 3,2 2,4 2,4 2,4
Kina 6,5 6,5 6,2 6,0 4,4

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

a) “2025”-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2019 til 2025. 
Kilde: IMF World Economic Outlook, juli 2017, OECD Economic Outlook, Vol. 2014/1 og egne 
beregninger. 
 
For olieprisen ventes et gennemsnitligt årsniveau på hhv. 50, 57 og 66 dollar pr. 
tønde i 2017-19. Herefter fremskrives olieprisen mod niveauerne i IEA’s New Po-
licy scenarie fra 2016, så der nås en forventet oliepris på 109 dollar i 2025. 
 
Renteprognosen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i de pengepolitiske 
renter fra ECB og FED, som blandt andet baseres på udmeldinger fra rentemøderne. 
Markedsrenterne fremskrives ud fra spænd til de pengepolitiske renter, og frem 
mod 2025 forudsættes gradvise rentestigninger. Hovedtrækkene af renteprognosen 
er angivet i tabel B. 
 
Tabel B Renteskøn 

2016 2017 2018 2019 2025

ECB 0,0 0,0 0,0 0,3 2,5
Dansk statsobligation 0,3 0,6 0,8 1,3 3,5
Tysk statsobligation 0,1 0,4 0,7 1,0 3,3
Dansk realkreditobligation 2,6 2,3 2,4 2,7 4,8

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

Anm.:  Tabellen viser årsgennemsnittet for renterne. For ECB vises udlånsrenten ved de primære 
   markedsoperationer (Main Refinancing Operations, MRO’s). Statsobligationsrenterne er 
   på 10-årige obligationer. Realkreditobligation angiver renten på 30-årige realkreditobliga
   tioner. 
Kilde:  Macrobond, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Risiko for overophedning i vores nabolande 
 
En stor del af den danske eksport går til landene tættest på 
Danmark. Således udgjorde vareeksporten til Tyskland, 
Sverige og Polen knap en tredjedel af den samlede danske 
vareeksport i 2016. Derudover udgør den erhvervsrettede 
indvandring fra disse tre lande ca. 30 pct. af den samlede 
erhvervsrettede indvandring i perioden 1997-2016, hvis der 
ses på de personer, der i 2016 fortsat arbejder i Danmark. 
Heraf stod indvandringen fra Polen for over 16 pct. og er 
således klart det land, der har bidraget mest til den erhvervs-
rettede indvandring. Den økonomiske udvikling i disse lan-
de er derfor af stor betydning både for de danske eksport-
muligheder og for størrelsen af den danske arbejdsstyrke og 
derved virksomhedernes muligheder for at tiltrække den 
fornødne arbejdskraft, jf. afsnit I.2. 
 
Det økonomiske opsving er stærkt i Sverige og Polen, hvor 
den gennemsnitlige BNP-vækst var henholdsvis ca. 3,2 pct. 
og 3,3 pct. i perioden 2014-16, mens den i Tyskland var ca. 
1,6 pct. Den relative høje vækst forventes ifølge OECD at 
fortsætte i perioden 2017-18, om end i et lidt lavere tempo 
for Sverige, og dermed vurderes udsigterne for den danske 
eksport til disse lande fortsat positive. 
 
I 2016 var produktionen i Tyskland og Sverige ifølge 
OECD over det konjunkturneutrale niveau med positive 
output gap til følge, mens Polen fortsat havde et negativt 
output gap, jf. figur I.21. OECD vurderer, at de positive 
output gap for Tyskland og Sverige vil vokse i perioden 
2017-18, og for Tyskland ventes et output gap på knap 3 
pct. i 2018. Samtidig vurderes det, at også Polens output 
gap i 2018 bliver positivt. De voksende og relativt store 
positive output gap tyder på et voksende kapacitetspres i 
disse økonomier de kommende år. 
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Figur I.21 Output gap i udvalgte lande 
 

 

Anm.: Output gap er forskellen mellem den faktiske produktion og
OECD’s beregnede strukturelle niveau opgjort i procent af
BNP. 

Kilde: OECD. 
 
 
I takt med det økonomiske opsving er ledigheden faldet i de 
tre økonomier, og arbejdsløsheden var i 2016 under 
OECD’s vurderede konjunkturneutrale niveau, jf. figur I.22. 
Ifølge OECD vil de beregnede ledighedsgap for Tyskland, 
Sverige og særligt Polen udvides yderligere i 2017 og 2018. 
 
Kapacitetspresset på det danske arbejdsmarked de kommende 
år afhænger i høj grad af, hvor mange udlændinge med de 
rette kompetencer som vil arbejde i Danmark, jf. afsnit I.2. 
Gode jobmuligheder i landene omkring os vil alt andet lige 
gøre det mindre attraktivt at søge arbejde i Danmark. Såfremt 
den erhvervsrettede indvandring aftager i takt med, at ledig-
heden falder i disse tre lande, kan det forværre danske virk-
somheders mulighed for at skaffe den nødvendige arbejds-
kraft fremadrettet. 
 
Udviklingen i disse tre landes økonomi og arbejdsmarked er 
naturligvis ikke de eneste, der har betydning for den danske 
eksport og det danske arbejdsmarked, og der er som nævnt 
stadig europæiske økonomier, der befinder sig i en lav-
konjunktur. Dertil kommer, at såfremt Storbritanniens ud-
meldelse af EU medfører, at en del af arbejdsstyrken, der 
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ikke er britiske statsborgere, skal søge beskæftigelse andre 
steder end i Storbritannien, kan dette trække i modsat ret-
ning i forhold til virksomhedernes muligheder for at tiltræk-
ke arbejdskraft. Samlet set vurderes de europæiske økono-
mier dog at bevæge sig i retning af mindre ledig kapacitet i 
de kommende år. 
 
 

Figur I.22 Ledighedsgap i udvalgte lande 
 

 

Anm.: Ledighedsgap er forskellen mellem den faktiske ledighed og
OECD’s beregnede NAIRU ledighed i pct. af arbejdsstyrken. 

Kilde: OECD. 
 
 
Stigende bidragssatser – mangler der konkurrence? 
 
Realkreditinstitutter finansierer udlån med udstedelse af 
obligationer. I den danske realkreditmodel er der i høj grad 
overensstemmelse mellem ydelserne på realkreditlånene og 
instituttets ydelser til obligationsinvestorerne. Dette er det 
såkaldte balanceprincip. Således sender realkreditinstituttet 
den ydelse, låntager betaler, videre til køberen af de obliga-
tioner, realkreditinstituttet har udstedt for at kunne bevillige 
lånet. Bidragssatsen er derimod låntagers betaling til real-
kreditinstituttet for at formidle lånet. Bidragssatsen skal både 
dække realkreditinstituttets driftsomkostninger til admini-
stration, tab på forfaldne lån samt være med til at forrente 
egenkapitalen. Udover bidragssatser har realkreditinstitutter-
ne indtægter fra gebyrer, f.eks. kursskæring, i forbindelse 
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med optagelse og omlægning af realkreditlån samt et afkast 
på placeringen af egenkapitalen. 
 
Realkreditinstitutternes bidragssatser er steget markant de 
senere år for både husholdninger og erhverv, jf. figur I.23. 
De gennemsnitlige bidragssatser for husholdningerne er tæt 
på fordoblet siden 2011 til godt 0,9 pct. i juli 2017. En stig-
ning i bidragssatsen på 0,4 pct.point betyder en ekstra udgift 
for husholdningerne pr. lånt million på 4.000 kroner årligt.4 
Stigningen i bidragssatserne har været størst på variabelt 
forrentede lån, jf. figur I.24. Bidragssatserne for erhverv er 
fordoblet fra 0,4 pct. i 2009 til 0,8 pct. i 2017.  
 
En årsag til de stigende bidragssatser kan være, at der siden 
finanskrisen er kommet ny finansiel regulering fra myndig-
hedernes side. Særligt er der blandt andet som følge af Ba-
sel III anbefalingerne indført nye kapital- og likviditetskrav. 
Et realkreditinstitut skal delvist være finansieret af egen-
kapital, og størrelsen på denne egenkapital afhænger blandt 
andet af mængden af udlån. Siden finanskrisen er kravene 
til både størrelsen samt kvaliteten af egenkapitalen skærpet.5 
Derudover har myndighederne iværksat tiltag som f.eks. 
tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter med det formål at 
begrænse udlån, der er baseret på obligationer med kort 
løbetid, hvis relativt store udbredelse ses som en potentiel 
risiko for den finansielle stabilitet. Desuden kommer der 
formodentlig nye Basel IV regler i løbet af de kommende 
år, og disse vil muligvis betyde skærpede krav til finansielle 
institutioner. 
 
De ændrede kapital- og likviditetskrav kan gøre det sværere 
for realkreditinstitutterne at opnå afkast på placeringen af 
egenkapitalen, der er tilstrækkelig stort til at kunne tiltrække 
ny kapital. Da bidragssatser og gebyrer udgør realkredit-
institutternes mulighed for at øge afkastet af egenkapitalen, 
kan ændrede kapital- og likviditetskrav derved muligvis 
føre til øgede bidragssatser. Omvendt kan der argumenteres 

 
4) Inden værdien af rentefradrag. 

5) De skærpede regulatoriske krav går reelt på basiskapitalen, men i 
praksis vil skærpede krav til basiskapitalen have betydning for 
egenkapitalen. 
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for, at øgede kapital- og likviditetskrav mindsker risikoen 
på den indskudte kapital, hvilket isoleret set burde mindske 
det krævede afkast på egenkapitalen. Derudover har indførs-
len af interne metoder til at opgøre risikoen ved aktiverne, 
de såkaldte IRB-modeller, medført et markant teknisk løft i 
institutternes solvensprocent, hvilket isoleret set har mind-
sket mængden af kapital, institutterne skal holde. 
 
En supplerende forklaring på de stigende bidragssatser kan 
være mangel på konkurrence. Konkurrencerådet peger i 
rapporten Konkurrencen på realkreditmarkedet fra august 
2017 på, at konkurrencesituationen på det danske real-
kreditmarkedet er begrænset. Ifølge rapporten skyldes den 
begrænsede konkurrence både forhold på udbuds- og på 
efterspørgselssiden, jf. boks I.3. Særligt peger rapporten på, 
at der er få aktører på markedet, og at der er forhold i den 
særlige danske realkreditmodel, der kan være en barriere for 
udenlandske aktører. Derudover peger Konkurrencerådet 
på, at der kan være indretninger i både EU- samt national 
lovgivning, f.eks. tilsynsdiamanten, der begrænser kon-
kurrencen på realkreditmarkedet. Manglende konkurrence 
kan betyde, at realkreditinstitutterne har hævet bidrags-
satserne mere end, hvad de ændrede krav som følge af Basel 
III anbefalingerne og forventningen til de kommende Basel 
IV anbefalinger umiddelbart tilsiger. 
 
 

Figur I.23 Bidragssatser   Figur I.24 Bidragssatser for hushold-
ningerne 

 

 

 

 

Anm.: For husholdningerne er bidragssatserne opdelt på alle udestående lån, nyudlån med variabel
rente og nyudlån med fast rente. Variabel rente dækker over lån med rentefiksering op til 10 år,
mens fast rente er lån med en rentefiksering på over 10 år. Seneste observation er juli 2017. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Boks I.3 Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på realkreditmarkedet 

Konkurrencerådet peger i deres rapport Konkurrencen på realkreditmarkedet fra 
august 2017 på, at der er tydelige tegn på en mangelfuld konkurrencesituation på 
det danske realkreditmarked. Denne situation skyldes ifølge Konkurrencerådet 
både forhold på udbuds- og efterspørgselssiden. 
 

I forhold til udbudssiden peger Konkurrencerådet særligt på, at der er få aktører 
på det danske realkreditmarked, samt at der er betydelige adgangsbarrierer for nye 
aktører, der vil ind på markedet. Der har siden 1998 været en række fusioner på 
det danske realkreditmarked, hvilket har reduceret antallet af realkreditinstitutter, 
der udbyder realkreditlån til husholdninger, fra syv til de nuværende fire. Herved 
er markedet blevet mere koncentreret, hvilket kan have mindsket konkurrencen. 
 

Derudover er der ifølge rapporten markante barrierer for nye aktører, der ønsker 
at træde ind på markedet. For det første peges der på, at op mod 95 pct. af real-
kreditlånene bliver formidlet af en bank, som enten er koncernforbundet eller har 
en formidlingsaftale med et realkreditinstitut. Derved er det formentlig nødven-
digt for en ny aktør enten at etablere egne banker i Danmark eller indgå en for-
midlingsaftale med eksisterende banker. For det andet er der betydelige stordrifts-
fordele forbundet med realkreditudlån. Således vil store obligationsserier være 
nemmere omsættelige og formentlig også blive opfattet som mere sikre, hvilket 
betyder højere kurser og derved mindre kurstab og lavere rente ved optagelse af et 
nyt lån. Denne effekt kan være forstærket af regulatoriske krav til den finansielle 
sektor, der øger efterspørgslen efter de mest likvide obligationsserier. 
 

I forhold til efterspørgselssiden peger Konkurrencerådet på, at realkreditmarkedet 
har en meget lav kundemobilitet, selv når man sammenligner med andre kom-
plekse markeder som bank og forsikring. De seneste ti år har der således årligt 
kun været op mod 2 pct. af låntagerne, der har skiftet realkreditinstitut. Når der 
fokuseres på de husholdninger, der omlægger lån, har det siden 2009 kun været 
godt en tiendedel, der samtidig skiftede institut. Det på trods af at der praktisk talt 
ikke er nogen direkte omkostning ved at skifte institut i forbindelse med en alle-
rede planlagt låneomlægning. Dog kan der være meget store indirekte omkostnin-
ger forbundet herved, da kunden typisk vil opnå dårligere vilkår på sine bankfor-
retninger, hvis realkreditlånet flyttes. Hvis forbrugerne derimod ønsker at skifte 
realkreditinstitut på et tidspunkt, hvor man ellers ikke ønsker at omlægge sit lån, 
er dette forbundet med betydelige omkostninger. Rapporten peger på disse høje 
omkostninger som en medvirkende årsag til den lave kundemobilitet. Derudover 
anser låntagerne realkreditmarkedet som et meget komplekst marked, hvilket lige- 
ledes begrænser mobiliteten. 
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Boks I.3 Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på realkreditmarkedet, 
fortsat 

Samlet set vurderer Konkurrencerådet ikke, at de stigende bidragssatser kan for-
klares alene ved stigende driftsomkostninger eller stigende tab i kølvandet på fi-
nanskrisen. Ligeledes vurderer Konkurrencerådet ikke, at de stigende kapitalkrav 
kan forklare den fulde stigning i bidragssatserne siden 2007. Denne konklusion 
bygger blandt andet på Whitta-Jacobsen og Kreiner (2017), der med bidrag fra 
Konkurrencerådet har undersøgt de stigende kapitalkravs betydning for bidrags-
satserne.a Konkurrencerådet påpeger i rapporten desuden, at realkreditinstitutter-
nes indtjeningskrav ligger over, hvad man kan forvente i en branche med real-
kreditbranchens risikoprofil, hvilket kan ses som en indikation på manglende 
konkurrence. Da det er indtjeningen fra bidragssatser og gebyrer, der kan skabe en 
merforrentning for investorerne i forhold til det direkte afkast af den indskudte 
egenkapital, kan manglende konkurrence ikke afvises at have bidraget til stigende 
bidragssatser. 

 

Konkurrencerådet anbefaler tiltag på både udbuds- og efterspørgselssiden. På ud-
budssiden foreslås det at mindske adgangs- og ekspansionsbarrierer særligt gennem 
fokus på, at regulatoriske krav, både fra EU´s og fra national side, ikke svækker 
konkurrencen unødigt. Konkurrencerådet peger f.eks. på, at der er forhold i tilsyns-
diamanten for realkreditinstitutter, der svækker konkurrencen. På efterspørgsels-
siden anbefales det både at øge gennemsigtigheden på realkreditmarkedet for at øge 
kundemobiliteten samt at gøre det nemmere at få og sammenligne flere lånetilbud. 

 

a) Whitta-Jacobsen, H.J. og Kreiner, C.T. (2017): Kapitalkrav og bidragssats for realkreditinsti-
tutter, EPRU Analyse 2017/30. 

I.4 Den fremtidige renteudvikling 

Vurderingen af udviklingen i BNP og på de offentlige finans-
er frem mod 2025 er baseret på en lang række forudsætninger 
og skøn, som er forbundet med usikkerhed. Mange forhold 
vil givetvis udvikle sig anderledes, end det er forudsat i frem-
skrivningen. Det gælder særligt områder, hvor forudsætning-
erne bag fremskrivningen historisk har vist sig ikke at holde 
stik. 
 

Usikkerhed  
om centrale 
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fremskrivningen 
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En af de usikre forudsætninger vedrører udviklingen i ren-
terne, som blandt andet har betydning for udviklingen i 
boligpriser og investeringer. Renterne er usædvanligt lave i 
disse år, jf. afsnit I.3. Den kort- og langsigtede renteudvik-
ling afhænger i høj grad af udviklingen i internationale for-
hold. En væsentlig årsag til de ekstraordinært lave renter er 
den meget lempelige pengepolitik, der har været og fortsat 
bliver ført i både Europa og USA. En normalisering af pen-
gepolitikken vil uden tvivl føre til højere renter, men der 
hersker betydelig usikkerhed om, hvornår de pengepolitiske 
renter vil blive hævet. Forventningen til pengepolitiske 
stramninger er blevet udskudt gentagne gange. 
 
Usikkerheden om renten vedrører imidlertid ikke blot ti-
mingen af de pengepolitiske stramninger, der må forventes. 
Der er også usikkerhed knyttet til det langsigtede rente-
niveau. Denne usikkerhed relaterer sig i højere grad til mu-
lige ændringer i langsigtede faktorer, der bestemmer rente-
niveauet i det lange perspektiv. 
 
Formålet med dette afsnit er at diskutere de forudsætninger, 
som ligger bag rentestigningen i denne prognose. Dette er 
relevant, fordi renterne har betydning for den realøkonomi-
ske udvikling, herunder BNP, det private forbrug, bolig-
markedet og investeringer. 
 
I det følgende præsenteres først en motivation for, hvorfor 
renterne formodes at påvirke økonomien. Herefter præsen-
teres en simpel teoretisk ramme for, hvilke faktorer der 
bestemmer det internationale renteniveau, og mulige faktor-
er bag det historiske fald i de reale statsobligationsrenter 
belyses. Slutteligt beskrives, hvorfor der i fremskrivningen 
forventes stigende renter, og hvilke usikkerheder der er 
forbundet med fremskrivningen.  
 
Renterne påvirker realøkonomien 
 
Renteudviklingen påvirker mange aspekter af økonomien. 
Derfor medfører usikkerheden omkring den fremtidige ren-
teudvikling også en naturlig usikkerhed om den generelle 
udvikling i økonomien. Hvis renterne udvikler sig anderle-
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des end forudsat i fremskrivningen, vil dette forventes at 
påvirke den økonomiske udvikling. 
 
Effekterne af renteændringer kvantificeres igennem bereg-
ninger på den makroøkonometriske model SMEC. Her vises 
de modelberegnede økonomiske effekter af, at alle renter i 
modellen bliver 0,5 pct.point lavere, jf. boks I.4. 
 
Når man skal evaluere effekterne af renteændringer, så af-
hænger det af, hvilken tidshorisont man betragter. På kort 
sigt kan renteændringer have stor betydning. Dette skyldes, 
at renteændringer påvirker efterspørgslen blandt andet efter 
investeringer og privat forbrug, som på kort sigt påvirker 
BNP, beskæftigelse mv. En lavere rente vil isoleret set 
mindske virksomhedernes finansieringsomkostninger, hvil-
ket vil trække i retning af højere investeringer. Samtidig vil 
en lavere rente trække i retning af højere privat forbrug, 
fordi det mindsker husholdningernes incitament til at spare 
op og øger den disponible indkomst. 
 
En lavere rente vil også øge boligpriserne, fordi efterspørgs-
len efter boliger stiger. Dette vil bidrage til at øge hushold-
ningernes formue. De højere boligpriser vil trække i retning 
af stigende boliginvesteringer, fordi det bliver billigere at 
bygge nye boliger i forhold til at købe eksisterende. 
 
På lang sigt bestemmes BNP ud fra udbuddet af arbejdskraft 
og arbejdskraftens produktivitet, hvor renten påvirker pro-
duktiviteten igennem kapitalapparatets størrelse. Det spe-
cielle ved effekten af renteændringer er, at det tager for-
holdsvis lang tid for økonomien at tilpasse sig nye forhold, 
fordi det typisk tager lang tid at justere på kapitalapparatets 
størrelse. Det er derfor relevant at diskutere forudsætninger-
ne bag det fremtidige renteforløb, fordi det formodes at 
påvirke den realøkonomiske udvikling. 
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Boks I.4 Effekter af en lavere rente 

De Økonomiske Råds makroøkonomiske model, SMEC, kan bruges til at illustre-
re effekten af ændrede renteforudsætninger. Renten påvirker i SMEC erhvervenes 
investeringer og derigennem udviklingen i kapitalapparat og produktivitet. En an-
den vigtig kanal for renten er boligmarkedet, hvor ændringer i renten påvirker bo-
ligpriserne og derigennem boliginvesteringer og det private forbrug. Ændringer i 
renten påvirker naturligvis også direkte indtægter og udgifter i husholdninger og 
den offentlige sektor. 
 
De modelberegnede effekter af en permanent renteændring på -0,5 pct.point 
fremgår af nedenstående tabel A. En lavere rente øger efterspørgslen, herunder 
især investeringerne, hvilket bidrager til højere beskæftigelse og BNP på kort sigt. 
På længere sigt reduceres effekten på efterspørgslen, men BNP er også på ti års 
sigt højere, hvilket primært skyldes, at de højere investeringer har bidraget til et 
større kapitalapparat og dermed en lidt højere produktivitet.  
 
Modelberegningen skal opfattes som illustrativ. I praksis er det relevant at for-
holde sig til årsagen til, at renten måtte blive lavere (skyldes det eksempelvis lave-
re vækst og inflation i euroområdet, eller er der tale om et isoleret dansk fæno-
men). Det er også relevant at forholde sig til, om renteændringen sker parallelt for 
alle renter, eller eksempelvis primært er en ændring i renter med korte løbetider, 
hvor centralbankerne kan styre renteniveauet. Beregningerne illustrerer imidlertid, 
at et lavere renteniveau – eksempelvis i form af en langsommere rentestigning end 
antaget – alt andet lige fører til større pres på arbejds- og boligmarkedet. 
 

Tabel A Effekt af 0,5 pct.point lavere renteniveau 

 År 1 År 2 År 3 År 5 År 10 

Boligpriser, pct. 1,6 2,2 2,5 2,7 2,6 

Boliginvesteringer, mia. 2010-kr. 1,3 1,9 2,3 2,6 3,2 

Privat forbrug, mia. 2010-kr. 2,1 1,9 1,5 0,9 0,4 

Erhvervsinvesteringer, mia. 2010-kr. 0,5 3,2 5,4 8,7 14,2 

Timeprod. i priv. byerhverv, pct. 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 

Beskæftigelse, 1.000 personer 1,7 3,4 3,7 2,2 0,0 

BNP, pct. 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 
Anm:   Tabellen viser effekterne af, at renterne nedsættes permanent med 0,5 pct.point fra  

 år 1. Effekterne er målt som afvigelser i forhold til grundforløbet. 

Kilde:  Egne beregninger på SMEC. 
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Teoretisk bestemmelse af renter 
 
De finansielle markeder er meget komplekse både i forhold 
til internationale interaktioner og mængden af forskellige 
finansielle aktiver. Der skal derfor tages højde for mange 
faktorer i beskrivelsen af, hvad der bestemmer renterne på 
specifikke aktiver. Nedenfor opstilles nogle relativt simple 
teoretiske betragtninger omkring de primære drivkræfter 
bag udviklingen i de reale og nominelle renter.  
 
Den nominelle rente er prisen på et lån, hvad enten det gives 
af en bank eller via en obligationsudstedelse. Der er betyde-
lig forskel på renterne på forskellige finansielle aktiver, og 
det afspejler forskelle i risiko, likviditet og løbetid. 
 
Realrenten er den nominelle rente fratrukket inflation. Real-
renten kan opgøres på to måder: ex ante-realrenten, som 
undertiden kaldes “den forventede realrente”, hvor der kor-
rigeres for de fremtidige inflationsforventninger, og ex post-
realrenten, som undertiden kaldes “den faktiske realrente”, 
hvor der benyttes den faktiske inflation. 
 
Den faktiske realrente udtrykker det faktiske reale afkast, en 
opsparer får ved at udlåne penge, og den reale omkostning, 
en låntager må betale for at låne dem. Denne rente er af-
gørende for, hvordan formueforholdene realt set udvikler 
sig. Den forventede realrente er imidlertid mere afgørende 
for den økonomiske adfærd, end den faktiske realrente er. 
Det skyldes, at virksomheder og forbrugere må formodes at 
tage deres investerings- og forbrugsbeslutninger på bag-
grund af, hvordan de forventer prisudviklingen vil være. I 
alt følgende foretages der dog ikke nogen skarp sondring 
mellem disse to måder at opgøre realrenten på. 
 
På kort sigt er de nominelle renter på obligationsmarkedet i 
høj grad påvirket af centralbankerne. Igennem de penge-
politiske renter kan centralbanken påvirke de korte penge-
markedsrenter og herigennem renterne på obligationer med 
kort løbetid. For så vidt centralbankens handlinger ændrer 
forventningen til de fremtidige pengepolitiske renter, vil 
dette også påvirke renterne på obligationer med lang løbe-
tid. Dette skyldes, at den lange rente kan opgøres som et 
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gennemsnit af de forventede, fremtidige korte renter tillagt 
en risikopræmie. Kontrollen over de nominelle renter giver i 
praksis centralbanken mulighed for at påvirke realrenterne 
på kort sigt, fordi den faktiske og forventede inflation til-
passer sig trægt. 
 
Mange centralbanker har som målsætning at holde en stabil 
inflation og at understøtte den realøkonomiske udvikling. 
Centralbankerne fastsætter dermed renterne for at påvirke 
inflationen og den økonomiske aktivitet. Realrenteniveauet 
påvirker efterspørgslen, fordi renten har betydning for virk-
somhedernes fysiske investeringer og husholdningernes 
forbrug og opsparing. Samtidig vil en ændring i efterspørgs-
len på kort sigt påvirke løn- og prisniveauerne og deri-
gennem inflationen. Derfor vil centralbanken typisk påvirke 
renterne i nedadgående retning for at øge efterspørgslen 
under en lavkonjunktur, hvor både inflation og produktion 
er under det ønskede niveau. 
 
Centralbanken kan ikke permanent bestemme det reale rente-
niveau. Det skyldes, at den globale realrente på længere sigt 
vil blive bestemt ud fra en ligevægtsbetingelse mellem det 
ønskede investerings- og opsparingsniveau, jf. figur I.25. På 
lang sigt tilpasser realrenten sig, så det globale opsparings- 
og investeringsønske balancerer. En stigning i opsparings-
niveauet vil dermed medføre et lavere renteniveau. Der kan 
dog være forskellige renteniveauer på tværs af lande, som 
kan tilskrives forskelle i blandt andet konkurs- og valutakurs-
risiko. 
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Figur I.25 Opsparing og investeringer fastsætter realrenten på lang sigt 
 

 

 

 
 

Anm.: “S” og “I” angiver henholdsvis opsparing og investeringer. Venstre figur viser, at en stigning i
opsparingsudbuddet leder til en lavere realrente og en stigning i investeringer og opsparing. Høj-
re figur viser, at et fald i investeringsefterspørgslen også medfører en lavere realrente, men et 
fald i investeringer og opsparing. Hvis begge stød sker samtidig, kan der forekomme ændringer 
i realrenten, uden at det rykker på mængden af investeringer og opsparing. 

 
 
Mulige årsager bag rentefald på statsobligationer 
 
De seneste 30 år er den reale rente på tiårige statsobliga-
tioner faldet betydeligt, og generelt er de nominelle og reale 
renter meget lave i disse år. I 2016 var realrenten på tiårige 
statsobligationer ligefrem negativ og lå godt 3 pct.point 
under det gennemsnitlige niveau for perioden 1875-2016, jf. 
figur I.26. I perioden siden 1875 har der været relativt få år, 
hvor realrenten på tiårige statsobligationer har været nega-
tiv, og disse tilfælde har som oftest været forbundet med 
unikke situationer, som har givet anledning til høj inflation, 
blandt andet i forbindelse med verdenskrigene. 
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Figur I.26 Realrente på danske tiårige statsobligationer 
 

 

Anm.: Realrenten er beregnet som den nominelle rente på danske
tiårige statsobligationer fratrukket inflationen i forbrugerpris-
indekset. Gennemsnittet for realrenten i perioden 1875-2016 er 
2,95 pct. 

Kilde: Abildgren (2005), Danmarks Statistik, ADAM’s databank, 
Macrobond og egne beregninger. 

 
 
Mange andre lande har også oplevet faldende realrenter på 
tiårige statsobligationer de seneste mange år, jf. figur I.27.6 
Dette hænger sammen med, at det danske nominelle rente-
niveau i høj grad bestemmes af euroområdet, fordi penge-
politikken i Danmark benyttes til at holde kronen fast over-
for euro. Samtidig er euroområdet finansielt integreret med 
resten af de udviklede økonomier, og derfor er de danske 
renter i høj grad påvirket af globale faktorer. Det lave rente-
niveau skal dermed i høj grad anskues som en global ten-
dens. 
 
Forudsigelse af renteudviklingen kræver en forståelse af 
drivkræfterne bag rentefaldet. Der er mange mulige forkla-
ringer bag rentefaldet de seneste 20-30 år. Fordi obliga-

 
6) De senere år har inflationen være meget lav, hvilket har begræn-

set faldet i realrenten, når det beregnes på baggrund af den fak-
tiske inflation. Imidlertid er inflationsforventningerne ikke faldet 
i samme grad de seneste fem til ti år. Faldet i den forventede real-
rente har dermed været større end vist i figurerne. 
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tionsmarkederne i høj grad er internationalt forbundne, skal 
forklaringerne på udviklingen blandt andet findes i faktorer 
udenfor Danmarks grænser. I forklaringen er det vigtigt at 
skelne mellem konjunkturmæssige forhold, hvor pengepoli-
tikken spiller en vigtig rolle, og faktorer, der langsigtet må 
formodes at have ændret på den samlede opsparing eller de 
samlede investeringer i den globale økonomi. Der er ikke 
konsensus i den økonomiske litteratur om de vigtigste driv-
kræfter bag faldet i statsobligationsrenterne, og der er der-
med heller ikke enighed om den fremtidige renteudvikling. 
 
 

Figur I.27 Realrenter på tiårige statsobligationer 
 

 

Anm.: Realrenten er udregnet som den nominelle rente fratrukket den
faktiske inflation i forbrugerprisindekset. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 101. 
 
 
Langsigtede forklaringer på rentefald  
 
Husholdningernes opsparingsadfærd påvirkes af demografi-
ske forskydninger, hvor især to forhold vurderes at have 
trukket i retning af lavere langsigtede realrenter. For det 
første har der de seneste 30 år været en stigning på verdens-
plan i befolkningsandelen af 40-64 årige i forhold til be-
folkningsandelen af personer over 65 år, jf. figur I.28. De 
40-64-årige vil typisk spare meget op, hvorimod de ældre 
vil mindske deres formue, og derfor kan denne udvikling 
have øget opsparingen og givet et nedadgående pres på 
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renterne. Denne tendens ventes dog at vende fremover. For 
det andet er den gennemsnitlige levealder i OECD-landene 
fra 1971 til 2010 steget betragteligt mere end den gennem-
snitlige tilbagetrækningsalder, jf. OECD (2011).7 Dette kan 
yderligere have øget opsparingsbehovet i takt med, at folk 
skal spare op til det forøgede antal år på pension.  
 
 

Figur I.28 Global aldersfordeling 
 

 

Anm: Figuren viser den globale befolkningsandel i alderen 40-64 år 
fratrukket andelen i alderen over 65 år. Fremskrivningen er
baseret på FN’s No change projection.  

Kilde: FN’s befolkningsfremskrivning. 
 
 
Den demografiske udvikling kan også have mindsket inve-
steringsbehovet. Ifølge Bean mfl. (2015) har der globalt 
været en aftagende vækst i personer i den arbejdsdygtige 
alder de seneste 30 år – i særdeleshed i de udviklede øko-
nomier.8 Dette vil medføre et fald i investeringerne, hvis 
kapitalapparatet skal udgøre en konstant andel af arbejds-
styrken. Omvendt kan den lavere vækst i udbuddet af ar-

 
7) OECD (2011): Pensions at a glance 2011: Retirement income 

systems in OECD and G20 countries, Paris: OECD Publishing. 

8) Bean mfl. (2015): Low for long? Causes and consequences of 
persistently low interest rates. Geneva reports on the world eco-
nomy 17. International Center for Monetary and Banking Studies 
(ICMB). 
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bejdskraft betyde, at virksomhederne vil benytte mere kapi-
tal, fordi det bliver relativt billigere i forhold til arbejds-
kraft. Hvis demografien har bidraget til en lavere investe-
ringsefterspørgsel, vil dette også have bidraget til et lavere 
langsigtet renteniveau. 
 
Den samlede opsparingsadfærd formodes også at have væ-
ret påvirket af ændringer i indkomstfordelingen. Da rige har 
en tendens til at spare mere op i forhold til andre, må det 
formodes, at en forøget ulighed i et land vil øge opsparingen 
og dermed give et nedadgående pres på renterne. Historisk 
har der været en tendens til øget ulighed i mange udviklede 
økonomier, og Lukasz og Smith (2015) vurderer, at dette 
har bidraget til de historisk faldende realrenter.9 
 
Udviklingen i produktiviteten er en anden faktor, der har 
indflydelse på renteniveauet. Produktivitetsvæksten er faldet 
siden 1970’erne i en række udviklede økonomier. Det kan 
isoleret set have trukket i retning af mindre efterspørgsel 
efter investeringer, som lægger et nedadgående pres på ren-
terne. Samtidig kan en forventning om lavere vækst i frem-
tiden have bidraget til, at virksomhederne de seneste år har 
været tilbageholdende med at foretage investeringer. Lukasz 
og Smith (2015) vurderer på denne baggrund, at faldende 
vækstudsigter kan forklare en del af det historiske rentefald. 
 
Konjunkturmæssige forklaringer på rentefald 
 
I kølvandet på den finansielle krise i 2008 faldt den økono-
miske aktivitet globalt. Dette blev efterfulgt af en stor usik-
kerhed om den globale økonomiske udvikling. Specielt var 
tilbageslaget stort i euroområdet, hvor de offentlige finanser 
i flere lande kom under pres på grund af stor offentlig gæld. 
 
En umiddelbar effekt af finanskrisen var et kraftigt fald i 
inflationen og de kortsigtede inflationsforventninger i euro-
området, jf. afsnit I.3. Som reaktion herpå sænkede Den 
Europæiske Centralbank (ECB) de pengepolitiske renter for 
at understøtte den økonomiske udvikling og sin erklærede 

 
9) Lukasz, R. og T.D. Smith (2015): Secular drivers of the global 

real interest rate, Staff working paper No. 571. Bank of England. 
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målsætning om prisstabilitet for euroområdet som helhed, 
hvor der sigtes efter en inflation under, men tæt på 2 pct. 
ECB’s pengepolitiske renter har været meget lave siden 
2009 og endda været negative de seneste år, jf. figur I.29. 
Herudover har ECB opkøbt store mængder af blandt andet 
statsobligationer igennem opkøbsprogrammer. Den lempe-
lige pengepolitik formodes at have bidraget til, at blandt 
andet den tyske statsobligationsrente er faldet betydeligt 
siden krisen. 
 
 

Figur I.29 Renter i euroområdet 
 

 

Anm.: ECB’s udlånsrente er renten på de løbende likviditetstildelinger 
(Main Refinancing Operations, MRO). Indlånsrenterne er renten
på indskudsbeviser, mens pengemarkedsrente er dag-til-dag pen-
gemarkedsrenten. Tysk statsobligationsrente er renten på tyske ti-
årige statsobligationer. Seneste observation er medio september 
2017. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Pengepolitikken i Danmark følger ECB’s for at holde en 
stabil kurs på kroner overfor euro. Spændet mellem Natio-
nalbankens og ECB’s udlånsrenter har dermed de fleste år 
været relativt konstant og tæt på nul, jf. figur I.30. Dette 
gælder også for spændet mellem danske og tyske statsobli-
gationer, og dermed har de faldende renter i euroområdet 
været modsvaret af et fald i de danske renter. 
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Figur I.30 Spænd mellem danske og europæiske renter 
 

 

Anm.: Rentespændene er udregnet som de danske renter minus de
europæiske. Udlånsrente er ECB’s rente på de løbende likvidi-
tetstildelinger (Main Refinancing Operations, MRO), mens den
for Danmark er Nationalbankens udlånsrente. Statsobligations-
renterne er renterne på tyske og danske tiårige statsobligationer.
Seneste observation er medio september 2017. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Udover et fald i BNP faldt investeringerne kraftigt som 
følge af finanskrisen. Det medførte et fald i investerings-
kvoterne for flere udviklede økonomier, jf. figur I.31. Dette 
kan blandt andet skyldes et behov for konsolidering og 
dermed høje opsparingsrater i både den private og offentlige 
sektor. Opbremsningen af økonomien gav endvidere anled-
ning til en stigning i ledigheden og et fald i arbejdsstyrken, 
som kan have været medvirkende til, at virksomhederne var 
tilbageholdende med at foretage investeringer. Igennem 
ligevægten mellem investeringer og opsparing kan den lave 
investeringsefterspørgsel isoleret set også have bidraget til 
at presse realrenterne ned. 
 
Faldet i realrenten på statsobligationer kan også skyldes en 
ændring i investorernes risikovillighed. En højere efter-
spørgsel efter finansielle aktiver med lav risiko, såsom 
statsobligationer, vil presse renterne på disse ned. Dette 
skyldes, at investorer vil kræve et mindre afkast på sikre 
investeringer relativt til aktiver med høj risiko. Bean mfl. 
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(2015) argumenterer for, at efterspørgslen efter finansielle 
aktiver med lav risiko er steget siden den finansielle krise 
blandt andet som følge af forøget økonomisk usikkerhed. 
De henviser endvidere til, at den øgede efterspørgsel efter 
sikre aktiver kan skyldes en stramning i den finansielle re-
gulering, hvor der er blevet sat krav til bankerne om at hol-
de en større mængde aktiver, der er likvide og har lav risiko. 
 
 

Figur I.31 Nominelle bruttoinvesteringskvoter 
 

 

Anm.: Figuren viser den nominelle bruttoinvesteringskvote for hele
økonomien. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 101. 
 
 
De lavere renter i Danmark, Tyskland og andre lande kan 
også afspejle, at investorer vurderer kreditværdigheden 
større i disse lande relativt til resten af verden. Den nomi-
nelle rente på danske statsobligationer er meget lav i øje-
blikket relativt til mange andre europæiske lande, jf. figur 
I.32. Dette kan afspejle, at risikopræmien på danske stats-
obligationer er relativt lav, fordi Danmark anses som en 
“sikker havn”, og det kan være endnu en forklaring på det 
lave renteniveau i Danmark. 
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Figur I.32 Renter på europæiske statsobligationer 
 

 

Anm.: Figuren viser den årlige gennemsnitlige nominelle rente i 2016
på statsobligationer. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Rentestigninger forventes fremadrettet 
 
Faldet i realrenterne i kølvandet på finanskrisen er i høj grad 
påvirket af midlertidige forhold i form af konjunkturudvik-
lingen og den førte pengepolitik. Formentlig er der også 
mere langsigtede forhold, der kan have haft betydning for 
det globale rentefald, der har kunnet konstateres de seneste 
20-30 år. Fremadrettet forventes renterne at stige i takt med, 
at primært de konjunkturmæssige faktorers negative bidrag 
vendes til at blive positive. 
 
I Europa har den økonomiske udvikling de seneste år været 
karakteriseret ved opsving i mange lande, jf. afsnit I.3. I takt 
med at den økonomiske situation i Danmark og euro-
området styrkes yderligere, forventes det, at lønningerne 
stiger, når virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft. 
Det vil alt andet lige give et opadgående pres på produk-
tionspriserne, som må forventes at blive omsat til højere 
inflation. Når inflationen og de kortsigtede inflations-
forventninger begynder at nærme sig ECB’s målsætning, 
ventes den lempelige pengepolitik gradvist at blive stram-
met, og dette vil medføre stigende renter både på korte og 
lange obligationer. 
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Det vurderes, at de senere års relativt lave investeringsvækst 
i flere lande til en vis grad er et midlertidigt fænomen afledt 
af øget usikkerhed i forbindelse med den finansielle krise og 
et behov for konsolidering i virksomheder og husholdning-
er. Dermed forventes det, at investeringerne stiger fremad-
rettet i takt med, at usikkerheden omkring de økonomiske 
udsigter mindskes, og gælden nedbringes i den private sek-
tor. Den højere investeringsefterspørgsel vil yderligere kun-
ne bidrage til stigende renter. 
 
Samtidig tilsiger FN’s befolkningsfremskrivning, at der vil 
blive flere pensionister relativt til andelen af 40-64 årige i 
verden frem mod 2030, jf. figur I.28. Dette forventes blandt 
andet af OECD at mindske opsparingsbehovet fremadrettet, 
hvilket formodes at øge det langsigtede renteniveau.10 Demo-
grafiske forskydninger sker dog typisk relativt langsomt, og 
rentestigninger som følge heraf må derfor formodes at være 
begrænsede på kort sigt. Yderligere er der ifølge Bean mfl. 
(2015) betydelig usikkerhed omkring, hvornår den demo-
grafiske udvikling vil bidrage til stigende renter. Her vil pen-
sionsalderen fremover eksempelvis være af betydning. Denne 
afhænger af de enkelte landes regler om tilbagetræknings-
alderen. 
 
Der er derfor grund til at tro, at renterne stiger fremadrettet. 
Dette skal blandt andet ses i lyset af mindre usikkerhed og 
mindre behov for konsolidering af virksomhederne og hus-
holdningernes økonomi. Men der er også flere faktorer, der 
peger i retning af, at renterne fortsat vil være lave i en læn-
gere periode. Det er muligt, at faldet i investeringerne af-
spejler en mere permanent tendens afledt af en forventning 
om lavere produktivitetsvækst fremadrettet, hvilket vil pege 
i retning af, at rentestigningerne bliver mindre. Derudover 
vil fremtidige krav til den finansielle regulering have betyd-
ning. Der er for eksempel udsigt til, at Baselkomiteen yder-
ligere strammer den finansielle regulering, og dette kan øge 
efterspørgslen efter aktiver med lav risiko. Slutteligt er der 
fortsat udsigt til lempelig pengepolitik i euroområdet i et 
godt stykke tid, hvilket også bidrager til en forventning om 
moderate rentestigninger de kommende år. 

 
10) OECD (2014): Economic Outlook, Vol. 2014/1. 
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Markedsforventningerne til de fremtidige renter kan i nogen 
grad udledes af rentekurven. Det skyldes, at renterne på 
lange obligationer afspejler forventningen til de fremtidige 
korte renter samt en risikopræmie, der blandt andet afhæn-
ger af løbetiden på obligationen. Hvis markedet forventer, at 
de korte renter vil være konstante fremadrettet, vil hæld-
ningen på rentekurven dermed blot afspejle den risiko-
præmie, der tillægges obligationerne. Hvis der er forvent-
ninger om stigende korte renter i fremtiden, vil hældningen 
på rentekurven være stejlere. 
 
For euroområdet og USA sammenlignes de aktuelle rente-
kurver med tidspunktet lige inden, centralbankerne på-
begyndte rentestigningerne i årene op mod finanskrisen, 
dvs. december 2005 for euroområdet og juni 2004 for USA. 
I USA er hældningen på rentekurven blevet mindre stejl 
sammenlignet med før finanskrisen, jf. figur I.33. I euro-
området er hældningen en smule mere stejl, end den var før 
finanskrisen, og noget mere stejl end den amerikanske. 
 
Den mindre hældning på den amerikanske rentekurve kan 
afspejle, at markederne i dag forventer mindre rentestig-
ninger fremadrettet, end det var tilfældet i 2004. Dette kan 
indikere, at markederne forventer en begrænset stramning af 
den amerikanske pengepolitik fremadrettet. Det understøttes 
også af, at medlemmerne af den pengepolitiske komite i den 
amerikanske centralbank har nedjusteret skønnet for den 
langsigtede pengepolitiske rente fra 4¼ pct. i januar 2012 til 
2¾ pct. i september 2017.11 Omvendt kan den lidt stejlere 
rentekurve i euroområdet indikere, at markederne forventer 
en større stramning af pengepolitikken, end det var tilfældet 
i 2005. Dette skal dog også ses i lyset af, at den penge-
politiske rente er ca. 2 pct.point lavere nu, end den var den-
gang. Forskellene i rentekurverne kan dog også afspejle en 
ændring i præmierne på obligationer med lang løbetid og 
dermed en ændring i spændet mellem korte og lange obliga-
tioner. 
 

 
11) Skønnene er opgjort som medianen af medlemmernes vurdering 

af, hvad der på lang sigt vil være den rente, der bedst opfylder 
centralbankens målsætning. 
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Figur I.33 Rentekurver 

Euroområdet  USA 
 

 

 

 

Anm.: Kurverne viser den faste rente i en renteswap for løbetider mellem 1 og 30 år, hvor den vari-
able rente er pengemarkedsrenten (EURIBOR for euroområdet og LIBOR for USA) med en
løbetid på seks måneder. Swap-renten kan benyttes som en indikator for markedsaktørernes
forventninger til den gennemsnitlige pengemarkedsrente i renteswapens løbetid. Penge-
markedsrenten kan forventes at følge de pengepolitiske renter tæt. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Den nominelle rente på tyske tiårige statsobligationer forud-
sættes i fremskrivningen at være 3¼ pct. i 2025, svarende til 
en realrente på ca. 1½ pct. Den danske tiårige statsobliga-
tionsrente ventes at være 3½ pct. i 2025 og dermed have et 
positivt spænd på ¼ pct.point til den tyske. Dette er en ned-
justering af begge renter på 0,5 pct.point i forhold til Dansk 
Økonomi, forår 2017. 
 
Skønnet ligger i tråd med, at andre prognosemagere også 
forventer relativt begrænsede rentestigninger frem mod 
2025, jf. tabel I.3. Blandt andet viser Consensus-opgørelsen, 
som er et gennemsnit af skønnet fra en række finansielle 
institutioner, en forventning om, at den nominelle tyske 
statsobligationsrente vil være 2,6 pct. i årene 2023-27. Der-
imod vurderer OECD de nominelle renter på tiårige stats-
obligationer til at være 3,6 pct. i 2025 for både Danmark og 
Tyskland, og i regeringens konvergensprogram skønnes den 
nominelle rente på tyske statsobligationer at være 4,4 pct. i 
2025. 
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Tabel I.3 Renteskøn på tyske tiårige statsobligationer 
 

Institution Skøn År 
DØR 3,3 2025 

Consensus 2,6 2023-27 

OECD 3,6 2025 

Regeringen 4,4 2025 
 

Anm.: Skønnet fra Consensus er målt som den gennemsnitlige rente i
perioden 2023-27. 

Kilde: Consensus Economics, april 2017, OECD: Economic Outlook 
No 95 – Long-term baseline projections, Danmarks Konver-
gensprogram 2017 og egne beregninger. 

 
 
Der er flere risikofaktorer, som kan gøre, at rentestigninger-
ne vil blive anderledes, end der er lagt til grund i fremskriv-
ningen. Det kan forekomme, at stigningen i inflationen i 
euroområdet vil være anderledes end forudsat, hvilket må 
forventes at føre til en anderledes udvikling i pengepolitik-
ken. Samtidig er der betydelig usikkerhed omkring, hvordan 
de mere langsigtede faktorer vil påvirke investerings- og 
opsparingsadfærden. Her vil en vigtig faktor være, hvordan 
den økonomiske politik bliver tilrettelagt fremadrettet. Det 
vurderes derfor, at der er risiko for, at renterne kan blive 
enten højere eller lavere end forudsat i fremskrivningen. 

I.5 Offentlige finanser frem mod 2025 

Efter mange år med lavkonjunktur vurderes konjunktursitu-
ationen nu at være omtrent neutral, jf. afsnit I.2. I årene med 
lavkonjunktur var underskuddene på den offentlige saldo 
tæt på Stabilitets- og Vækstpagtens grænse på 3 pct. af 
BNP. Med konjunkturnormaliseringen de seneste år er der 
gradvist kommet afstand til 3 pct.-grænsen, og der skønnes 
et underskud på 0,9 pct. af BNP i 2017. Det forventes, at de 
offentlige finanser forbedres de kommende år, og i 2025 
ventes et overskud på 0,8 pct. af BNP. Forbedringen af sal-
doen fra 2017 til 2025 skal blandt andet ses i sammenhæng 
med forøgelsen af tilbagetrækningsalderen og stigningen i 
arbejdsstyrken. 
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I 2018 ventes et underskud på den strukturelle saldo på 0,6 
pct. af BNP, hvilket er en overskridelse af grænsen for det 
maksimale underskud i budgetloven på ½ pct. af BNP. Un-
derskuddet er forøget med 0,4 pct.point af BNP i forhold til 
Dansk Økonomi, forår 2017. Vurderingen af de finanspoli-
tiske mål fremgår af Baggrundsnotat til offentlige finanser, 
Dansk Økonomi, efterår 2017. 
 
Det større underskud skyldes ikke, at nye finanspolitiske 
tiltag har forværret den strukturelle saldo, men derimod nye 
skøn. De ændrede skøn afspejler flere forhold, som svækker 
den strukturelle saldo på kort sigt, men ikke har betydning 
for den langsigtede vurdering af de offentlige finanser. En 
af årsagerne til svækkelsen af den strukturelle saldo på kort 
sigt er, at opjusteringen af output gap i denne prognose 
skyldes en stærkere eksport, som giver færre indtægter fra 
moms og punktafgifter sammenlignet med en forbrugs-
drevet fremgang. Ideelt set burde en kortvarig ændring i 
efterspørgslens sammensætning ikke have betydning for det 
strukturelle underskud, men i praksis fanger den anvendte 
konjunkturrensning ikke alle midlertidige udsving i sam-
mensætningen af efterspørgslen. 
 
Overskridelsen af budgetlovens grænse i 2018 ændrer såle-
des ikke grundlæggende ved vurderingen af de offentlige 
finanser på længere sigt. Der er fortsat udsigt til en gradvis 
forbedring af den strukturelle saldo, og der ventes et over-
skud på 0,8 pct. af BNP i 2025. 
 
Fremskrivningen af de offentlige finanser bygger på den 
makroøkonomiske fremskrivning, der er præsenteret i afsnit 
I.2. Derudover tages der udgangspunkt i gældende lovgiv-
ning og indgåede politiske aftaler, herunder Aftale om flere 
år på arbejdsmarkedet fra juni 2017 samt konsekvenser af 
finanslovsforslaget for 2018, men aftalen Omlægning af 
bilafgifterne fra september er ikke nået indarbejdet. Øvrige 
konsekvenser af regeringens reformudspil fra august er 
heller ikke indarbejdet i grundforløbet, men konsekvenserne 
af disse udspil diskuteres i afsnit I.6. Forudsætningerne for 
fremskrivningen er nærmere beskrevet i Baggrundsnotat til 
offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017, der findes 
på De Økonomiske Råds hjemmside. 

Strukturelle 
underskud over 
½ pct.-grænsen  
i 2018 

Svækkelsen af 
saldoen skyldes 
ikke nye 
finanspolitiske 
tiltag 

Fortsat overskud 
i 2025 

Grundlag for 
vurdering  



I.5 Offentlige finanser frem mod 2025 

 73 

Den offentlige saldo frem mod 2025 
 
Som nævnt ventes der i 2017 et underskud på den offentlige 
saldo på 0,9 pct. af BNP. Der er således en bred margin til 3 
pct.-grænsen fra Stabilitets- og Vækstpagten. Fremadrettet 
forventes det, at saldoen bliver forbedret, og det vurderes, at 
der vil være omtrent balance i 2018 og 2019. Frem mod 2025 
forbedres saldoen yderligere, idet der skønnes et overskud på 
0,8 pct. af BNP i 2025. Forbedringen af saldoen frem mod 
2025 drives primært af, at udgifterne ventes at udgøre en 
faldende del af BNP frem mod 2025, mens indtægterne ven-
tes at udgøre stort set samme andel af BNP i 2017 og 2025. 
 
På den korte bane stiger personskatterne fra 2017 som andel 
af BNP. Det skal blandt andet ses i lyset af let tiltagende 
lønstigninger, hvilket øger den samlede lønsum og dermed 
personskatterne, jf. tabel I.4. På længere sigt falder person-
skatterne frem mod 2025 relativt til BNP, hvilket blandt 
andet skal ses i lyset af stigende renter, der medfører et for-
øget rentefradrag. 
 
Overskuddet på den offentlige saldo i 2025 ventes at blive 
0,8 pct. af BNP. Det er en opjustering fra 0,4 pct. af BNP 
ved vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2017. Den lidt 
bedre saldo skyldes blandt andet, at der er indarbejdet et nyt 
udgiftsloft for 2021, der har sænket det offentlige forbrug 
som andel af BNP. Samtidigt vurderes renterne nu at stige 
mindre frem mod 2025, hvilket mindsker rentefradraget 
relativt til vurderingen i foråret. 
 
På udgiftssiden er det primært faldende udgifter til overfør-
selsindkomster, der trækker de samlede udgifter som andel 
af BNP ned frem mod 2025. Udgifterne til overførsels-
indkomster falder blandt andet som følge af stigningen i 
tilbagetrækningsalderen og en mindre regulering af de fleste 
indkomstoverførsler frem til 2023. Fra 2019 begynder fol-
kepensionsalderen at stige, hvilket er medvirkende til, at 
antallet af folkepensionister er næsten det samme i 2018 og 
2025 trods en aldrende befolkning. Øvrige udgifter er for-
holdsvis høje i de førstkommende år, hvilket skyldes tilba-
gebetalingerne af efterlønsbidraget i 2018 og ejendomsvær-
diskatterne i 2019 og 2020. 

Bred margin til  
3 pct.-grænsen 

Fremgang i 
lønsummen øger 
personskatter  

Saldoen styrket  
i 2025 

Dæmpet 
udvikling i 
udgifterne 
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Tabel I.4 Offentlige finanser 

2017 2018 2019 2020 2021 2025

Personskatter
a)

24,9 25,2 25,2 25,4 25,5 25,0

Selskabsskat ekskl. Nordsø 2,7 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2

Pensionsafkastbeskatning 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0

Nordsøindtægter 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4

Afgifter
b)

16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 15,9

Øvrige indtægter 4,8 4,7 4,9 5,0 5,0 4,9

Indtægter i alt
c)

49,4 49,6 49,7 50,0 49,8 49,4

Offentligt forbrug                25,0 24,8 24,8 24,8 24,7 24,7

Offentlige investeringer
d)

3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4

Indkomstoverførsler 16,9 16,6 16,5 16,5 16,6 16,1

Øvrige udgifter 4,6 4,8 4,8 4,5 4,2 4,3

Udgifter i alt
c)

50,0 49,6 49,5 49,3 49,0 48,5

Primær saldo -0,6 0,0 0,2 0,7 0,9 0,9

Nettorenteindtægter -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2

Offentlig saldo -0,9 -0,1 0,0 0,6 0,7 0,8

ØMU gæld
e)

37,1 37,8 37,7 37,3 36,6 37,7
Netto gæld -4,5 -4,4 -4,2 -3,5 -2,6 0,4

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

 

a) Personskatter omfatter kildeskatter, herunder ejendomsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag,
husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskatter, som omfatter beskatning
af kapitalpension. 

b) Posten omfatter foruden moms og punktafgifter blandt andet grundskyld. 
c) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
d) Offentlige investeringer er inkl. udgifter til forskning og udvikling. 
e) Der er i Finansloven budgetteret med en ny finansieringsform for almene boliger, hvor finan-

sieringen ændres fra at bestå af realkreditlån til overvejende statslån. Det medfører en for-
øgelse af de offentlige passiver, der påvirker opgørelsen af ØMU gælden. Isoleret set giver
det en stigning i ØMU gælden på omkring 7 pct.point i 2025. Stigningen i statens gæld mod-
svares dog af en tilsvarende stigning i aktiverne således, at den nye finansieringsform ikke 
påvirker størrelsen af nettogælden. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Frem mod 2021 antages væksten i det offentlige forbrug at 
følge udviklingen i udgiftslofterne. Det medfører, at det 
offentlige forbrugs andel af BNP ventes at falde fra 25,0 
pct. af BNP i 2017 til 24,7 pct. af BNP i 2021. Fra 2022 
antages det, at det offentlige forbrug følger et demografi- og 
velstandskorrigeret forløb, hvilket i denne fremskrivning 
medfører, at det offentlige forbrug udgør en stort set kon-
stant andel af BNP fra 2021 til 2025. Den demografi- og 
velstandskorrigerede vækst indebærer en højere offentlig 
forbrugsvækst end den, der er forudsat frem til 2021, jf. 
tabel I.5. 
 
 

Tabel I.5 Vækst i det offentlige forbrug 
 

År 
Dansk Økonomi           

efterår 2017
Demografi og 

velstandskorrigeret væksta)

2017 0,8 1,0
2018 0,9 1,1
2019 1,2 1,1
2020 0,3 1,0
2021 0,2 1,2
2022 1,3 1,3
2023 1,2 1,2
2024 1,2 1,2
2025 1,2 1,2

 

a) Demografi- og velstandsreguleret vækst i det offentlige forbrug anvendes ofte som et pejle-
mærke for en neutral udvikling i det offentlige forbrug, fordi de offentlige udgifter pr. bruger
i et sådant forløb følger lønudviklingen. 

Anm.: I 2017 følger væksten i det offentlige forbrug regeringens skøn. For 2018 afspejler væksten i
det offentlige forbrug forslaget til finanslov for 2018. Regeringen skønner en vækst på 0,5
pct. i 2018, hvor formandskabet skønner en vækst på 0,9 pct. Forskellen skyldes, at regering-
en forudsætter, at 2 mia. kr. af udgifterne anvendes på andre udgifter end det offentlige for-
brug, hvor forudsætningen i denne fremskrivning er, at udgifterne anvendes på offentlige for-
brugsudgifter. Fra 2019 til 2021 tager væksten i det offentlige forbrug udgangspunkt i ud-
giftslofterne. Der korrigeres dog for, at andre poster under lofterne ventes at vokse hurtigere 
end det offentlige forbrug. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
 
 

Offentligt 
forbrug udgør 
lidt mindre andel 
af BNP  
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Den strukturelle saldo efter budgetlovens metode  
 
Det faktiske underskud på den offentlige saldo blev stort i 
kølvandet på tilbageslaget i 2008, hvilket både skyldtes en 
lempelse af finanspolitikken og konjunkturbetingende fald i 
skatteindtægterne samt forøgede udgifter til ledige. De store 
konjunkturbetingede udsving på den faktiske saldo gør, at 
den ikke er velegnet til at vurdere den underliggende sund-
hedstilstand på de offentlige finanser. Her giver den struk-
turelle saldo et bedre indtryk af situationen, da der søges at 
rense for disse konjunkturbetingede udsving. Underskuddet 
på den strukturelle saldo under lavkonjunkturen var også 
mindre end underskuddet på den faktiske saldo, jf. figur 
I.34. De kommende år ændres konjunktursituationen, så der 
i stedet er udsigt til positive konjunkturbetingede bidrag til 
den faktiske saldo. Korrektionen for disse bidrag er med-
virkende til, at den strukturelle saldo bliver svagere end den 
faktiske saldo i de kommende år. 
 
 

Figur I.34 Den offentlige saldo 
 

 

Anm.: Den strukturelle saldo er opgjort efter budgetlovens metode.
Den røde stiplede linje angiver 0,5 pct.-grænsen i budgetloven, 
mens den fuldt optrukne røde linje angiver 3 pct.-grænsen i 
Stabilitets- og Vækstpagten. Overskuddet på den faktiske saldo
i 2014 skyldes skatter knyttet til omlægningen af kapital-
pensioner til alderspensioner. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Ved konjunkturrensningen af den faktiske saldo søges det at 
rense den faktiske saldo for de konjunkturbetingede udsving 
i de offentlige indtægter og de offentlige udgifter. Derimod 
renses den faktiske saldo ikke for diskretionære finans-
politiske tiltag. En finanspolitisk lempelse, der skyldes, at 
politikkerne reagerer på et økonomisk tilbageslag ved f.eks. 
at sænke skatterne eller øge de offentlige investeringer, 
betragtes således ikke som en konjunkturbetinget ændring 
af den faktiske saldo. I praksis sker konjunkturrensning ved, 
at det beregnes, hvor meget den faktiske saldo normalt på-
virkes, når økonomien afviger fra det neutrale niveau. 
Sammenhængen mellem den offentlige saldo og afvigelsen 
fra det neutrale niveau betegnes som en budgetelasticitet, og 
der anvendes den samme budgetelasticitet i budgetlovens 
metode, uanset om en højkonjunktur er forbrugsdrevet eller 
eksportdrevet, jf. boks I.5. Den strukturelle saldo kan dog 
også beregnes med en anden metode, hvor der ikke anven-
des denne faste budgetelasticitet. 
 
Underskuddet på den strukturelle saldo i 2018 skønnes til 
0,6 pct. af BNP, jf. tabel I.6. Det ventede underskud er stør-
re end underskudsgrænsen i budgetloven på 0,5 pct. af BNP, 
som skal overholdes ved fremlæggelsen af finanslovsforsla-
get. I det følgende beskrives hovedårsagerne til det større 
underskud i forhold til Dansk Økonomi, forår 2017. Deref-
ter præsenteres en sammenligning af forskellene til Finans-
ministeriet. Yderligere dokumentation af skønnene for de 
offentlige finanser fremgår af Baggrundsnotat til offentlige 
finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017.  
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Boks I.5 Usikkerhed forbundet med strukturel saldo på budgetlovens metode 

Den strukturelle saldo er en beregnet, hypotetisk størrelse, som har til formål at 
vise den offentlige saldo, renset for konjunkturernes påvirkning og andre midlerti-
dige forhold. Efter budgetlovens metode beregnes den strukturelle saldo, B*, ved 
at rense den faktiske saldo, B, for konjunktursituationen via et konjunkturgap, 
GAP, ganget en samlet budgetelasticitet, e. Konjunkturgap er en vægtning af out-
put gap og beskæftigelsesgap. Derudover korrigeres for en række særlige poster, S, 
hvor der særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. Derudover korrigeres der for 
udvalgte engangsforhold. 

 

B* = B – e·GAP – (S – S*) – engangsforhold  

 

Der bruges en konstant budgetelasticitet e på ca. ¾. Denne budgetelasticitet er 
beregnet ud fra to fulde simulerede konjunkturcykler, hvor det antages, at såvel 
privat forbrug, eksport som investeringer bliver skiftevis positivt og negativt på-
virket. Efterspørgslens sammensætning har stor betydning for, hvor meget de of-
fentlige finanser påvirkes af et konjunkturgap med en given størrelse. Hvis en 
højkonjunktur alene skyldes et forbrugs- og byggeboom i Danmark, vil det for-
bedre den offentlige saldo forholdsvis meget, da der betales moms og punktafgif-
ter på den indenlandske efterspørgsel. Skyldes højkonjunkturen i stedet en ek-
sportdrevet fremgang, forbedrer det kun i begrænset omfang de offentlige finan-
ser, da der i udgangspunkt ikke betales moms og punktafgifter af eksport. 

 

De særlige poster, S, er udgifter og indtægter, som kan svinge meget fra år til år, 
men hvor udsvingene ikke har en nær sammenhæng med konjunktursituationen. 
Derfor behandles de særligt. Det kan enten være ved, at der antages et givet struk-
turelt niveau for posten, hvilket f.eks. gælder selskabsskatter (fast andel af BNP) 
og pensionsafkastbeskatningen (baseret på et normalafkast på pensionsformuen), 
eller de kan indgå som et syvårs glidende gennemsnit, hvilket f.eks. gælder for 
nordsøindtægterne og en række kapitaloverførsler. 

 

Endelig korrigeres for en række engangsforhold, der påvirker den offentlige sal-
do, men som ikke forventes at forekomme mere end en gang. Det gælder f.eks. 
skatter knyttet til omlægningen af kapitalpensionsordninger til alderspensions-
ordninger og tilbagebetalingen af efterlønsbidraget i 2012 og 2018. 

 

En detaljeret gennemgang af beregningen af den strukturelle saldo efter budget-
lovens metode kan findes i Opdatering af metoden til beregning af strukturel sal-
do, Finansministeriet 25. februar 2015, www.fm.dk. 
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Tabel I.6 Bidrag til ændringer i den strukturelle saldo siden foråret 

2017 2018 2019 2020 2021 2025
Dansk Økonomi, efterår 2017 -1,1 -0,6 -0,3 0,1 0,4 0,8
Dansk Økonomi, forår 2017 -0,6 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,4
Forskel -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 0,4 0,4

Bidrag til forskel:
Strukturelle almindelige poster -0,3 -0,3 -0,2 0,0 0,5 0,5
- faktisk saldo ekskl. særlige poster 0,0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5
- konjunkturrensning -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 0,0

Strukturelle særlige poster -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
 - heraf PAL-indtægter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
 - heraf Nordsøindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

 

Anm.: Den strukturelle saldo er opgjort efter budgetlovens metode. 
Kilde: Dansk Økonomi, forår 2017 og egne beregninger. 

 
 
Hovedårsager til ændrede skøn 
 
I forhold til skønnene i Dansk Økonomi, forår 2017 er det 
strukturelle underskud forøget med 0,4 pct.point af BNP i 
2018 og 0,3 pct.point af BNP i 2019, jf. tabel I.6. Fra 2021 
er saldoen i denne opgørelse forbedret, og der ventes stig-
ende overskud frem mod 2025. 
 
Forværringen af den strukturelle saldo i perioden 2017-20 
skyldes ikke, at der over sommeren er foretaget finanspoli-
tiske tiltag, som forværrer saldoen, men derimod ændringer 
i en række skøn i den makroøkonomiske fremskrivning. 
Justeringen skal i høj grad ses i sammenhæng med, at ikke 
alle dele af økonomien endnu er tilbage i ligevægt, jf. afsnit 
I.2 og afsnit I.4. Tre væsentlige årsager til forværringen af 
den strukturelle saldo kan fremhæves. For det første er eks-
porten opjusteret som andel af BNP, hvilket giver forholds-
vis få moms- og afgiftsindtægter. For det andet er lønkvoten 
nedjusteret, hvilket reducerer personskatterne. For det tredje 
er renterne nedjusteret, hvilket mindsker de strukturelle 
indtægter fra pensionsbeskatningen. 

Forværring af 
saldo på kort sigt 
– forbedring på 
lang sigt 

Flere grunde til 
ændringen af den 
strukturelle saldo 
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Der forventes nu en højere vækst i 2018, og konjunkturgap er 
i denne opgørelse opjusteret med 0,8 pct.point sammenlignet 
med foråret. Hovedparten af den forøgede vækst frem mod 
2018 stammer dog fra en større vækst i eksporten, jf. figur 
I.35. Sammenlignet med vurderingen i foråret ventes ekspor-
ten nu at udgøre en større andel af BNP, mens det private 
forbrug udgør en mindre andel af BNP. Når fremgangen dri-
ves af stigende eksport, så kommer der som nævnt væsentligt 
færre indtægter i form af moms og punktafgifter sammenlig-
net med en situation, hvor fremgangen var drevet af privat 
forbrug. Derved genererer den ventede konjunkturfremgang 
relativt få offentlige indtægter. Der er således kun sket en 
forbedring af den faktiske offentlige saldo med 0,3 pct.point. 
Den faste budgetelasticitet tager ikke højde for, at efter-
spørgslen er skiftet fra forbrug til eksport og overvurderer 
derfor konjunkturbidraget til den offentlige saldo. Konjunk-
turrensningen med den faste budgetelasticitet korrigerer såle-
des den offentlige saldo med 0,6 pct.point mere end i Dansk 
Økonomi, forår 2017, jf. tabel I.6. 
 
Udover sammensætningen af efterspørgslen har også forde-
lingen af værdiskabelsen mellem løn og selskabernes brutto-
overskud af produktion, dvs. lønkvoten, betydning for den 
strukturelle saldo. Det skyldes, at løn har en højere gennem-
snitlig beskatning end selskabernes bruttooverskud. Det 
ventes nu, at lønkvoten de næste år vil være lavere end vur-
deret i foråret, hvilket medfører færre personskatter, der 
delvist opvejes af flere selskabsskatter. Det trækker i sig selv 
ned i den strukturelle saldo. Dertil kommer den konkrete 
håndtering af selskabsskatterne i beregningen af den struk-
turelle saldo, hvor selskabsskatterne udgør en fast andel af 
BNP uafhængigt af det faktiske provenu det enkelte år. 
 
Afkastet af pensionsafkastskatten kan udvise store udsving 
fra år til år, men udsvingene er ikke nært knyttet til kon-
junkturudviklingen. Derfor antages det strukturelle provenu 
at følge et normalafkast. Renteniveauet i 2025 er nedjusteret 
med ½ pct.point, jf. afsnit I.4. Den lavere rente har medført, 
at de strukturelle indtægter fra pensionsafkastbeskatningen 
er nedjusteret. Det slår igennem allerede i dag, og siden 
Dansk Økonomi, forår 2017 er de strukturelle indtægter fra 
pensionsafkastskatten nedjusteret med ca. 0,1 pct. af BNP. 
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Figur I.35 Ændring i forbrugs- og nettoeksportkvoter 
 

 

Anm.: Ændringerne er i forhold til det skønnede i Dansk Økonomi, 
forår 2017 og er målt som pct.point af BNP.  

Kilde: Dansk Økonomi, forår 2017 og egne beregninger. 
 
 
På trods af at den strukturelle saldo er svækket på kort sigt, 
ventes der nu et større overskud i 2025, end det var tilfældet 
i foråret. Det skal særligt ses i lyset af, at det nye forslag til 
udgiftsloft for 2021 indebærer en vækst i det offentlige for-
brug, der er lavere end det demografi- og velstandskorrige-
ret forløb, som var udgangspunktet for fremskrivningen i 
Dansk Økonomi, forår 2017. Det reducerer isoleret set det 
offentlige forbrug svarende til ca. ¼ pct.point af BNP og 
forbedrer den offentlige saldo tilsvarende frem til 2025. 
 
Den strukturelle saldo sammenlignet med Finansministeriet 
 
Det vurderes, at underskuddet på den strukturelle saldo i år 
og næste år er noget større end skønnet af Finansministeriet. 
I 2017 vurderes det strukturelle underskud at være 1,1 pct. 
af BNP, hvilket er 0,6 pct.point mere end vurderet af  
Finansministeriet. I 2018 vurderes det strukturelle under-
skud at blive 0,6 pct. af BNP, hvilket er 0,3 pct.point højere 
end Finansministeriets vurdering, jf. tabel I.7. 
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Tabel I.7 Strukturel saldo sammenlignet med Finansministeriet  
 

2017 2018 2019 2020 2021
Dansk Økonomi, efterår 2017 -1,1 -0,6 -0,3 0,1 0,4
Regeringen, august 2017 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0
Forskel -0,6 -0,3 0,0 0,2 0,4

Bidrag til forskel:
Strukturelle almindelige poster 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6
- faktisk saldo ekskl. særlige poster 0,1 0,5 0,8 0,7 0,9
- konjunkturrensning -0,2 -0,5 -0,6 -0,4 -0,2

Strukturelle særlige poster -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3
 - heraf PAL-indtægter 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
 - heraf Nordsøindtægter -0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,0

 

Anm.: Den strukturelle saldo er opgjort efter Finansministeriets metode, som er den, der skal an-
vendes ifølge budgetloven. Som følge af afrundinger afviger tallene i tabellen fra totalerne.  

Kilde: Opdateret 2025-forløb, Finansministeriet august 2017 og egne beregninger. 
 
 
I beregningen af den strukturelle saldo efter budgetlovens 
metode anvender formandskabet Finansministeriets metode, 
men formandskabet har egne skøn for de offentlige finanser, 
output gap mv. Fremskrivningerne af de offentlige finanser 
fra såvel formandskabet som Finansministeriet tager ud-
gangspunkt i vedtagen politik. 
 
Forskellene i skøn for de to opgørelser af den strukturelle 
saldo skal primært ses i sammenhæng med vurderingen af 
konjunktursituationen. Hertil kommer andre afvigelser i 
realøkonomien fra neutrale niveauer, herunder skøn for 
strukturelle niveauer for nordsøindtægterne og arbejdsstyr-
ken mv. 
 
På kort sigt vurderer formandskabet, at den faktiske saldo 
uden særlige poster vil være bedre end vurderet af Finans-
ministeriet. Dette skal ses i sammenhæng med, at formand-
skabet vurderer, at produktionen som følge af konjunktursi-
tuationen i dansk økonomi er større end skønnet af Finans-
ministeriet. Dette søges der korrigeret for med konjunktur-
rensningen af den faktiske saldo, og konjunkturrensningen 
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modsvarer stort set den mere positive faktiske saldo, jf. 
tabel I.7. 
 
En del af forklaringen på forskellene i den strukturelle saldo 
er Nordsøindtægterne. Formandskabet vurderer, at de struk-
turelle Nordsøindtægter i 2018 til at være knap 0,2 pct. af 
BNP, mens Finansministeriet vurderer de strukturelle nord-
søindtægter til godt 0,3 pct. af BNP. Denne lille forskel 
reduceres dog i de kommende år. 
 
Fra 2020 og frem har formandskabet en mere positiv vurde-
ring af både den faktiske og strukturelle saldo end Finans-
ministeriet. Det skal primært ses i lyset af strukturelle for-
hold, hvor formandskabet f.eks. forventer, at det samlede 
antal præsterede arbejdstimer i Danmark vil være højere, 
end det Finansministeriet vurderer. Den gennemsnitlige 
arbejdstid vurderes af formandskabet at stige godt 12 timer 
mere frem mod 2025, end Finansministeriet skønner. Det 
forbedrer isoleret set den offentlige saldo med 0,2 pct. af 
BNP. Samtidigt vurderer formandskabet, at væksten sidst i 
perioden vil være højere end skønnet af Finansministeriet, 
hvilket også forbedrer de offentlige finanser i 2025. 
 
Vurdering af underskuddet i forhold til budgetloven 
 
Formandskabet vurderer, at det strukturelle underskud i 
2018 vil blive 0,6 pct. af BNP og derved større end tilladt i 
henhold til budgetloven. I henhold til budgetloven må un-
derskuddet for den strukturelle saldo ved finanslovsfor-
slagets fremlæggelse ikke overskride ½ pct. af BNP, med 
mindre det skyldes exceptionelle omstændigheder, jf. boks 
I.6. Formandskabets vurdering indebærer dermed, at der er 
udsigt til, at budgetlovens underskudsgrænse overskrides i 
2018. Formandskabet vurderer ikke, at overskridelsen skyl-
des exceptionelle omstændigheder.  
 
Budgetlovens underskudsgrænse bliver allerede i udgangs-
punktet brudt i 2018 med den planlagte og vedtagne finans-
politik. Alle ufinansierede finanspolitiske tiltag i forhold til 
finanslovsforslaget vil således forøge den forventede over-
skridelse af budgetlovens underskudsgrænse. 
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Boks I.6 Omtale af den strukturelle saldo i budgetloven og lov om Det Øko-
nomiske og Det Miljøøkonomiske råd 

Budgetloven blev vedtaget i 2012 og har siden forslag til finanslov for 2014 sat 
nogle formelle krav til budgetbalance. Budgetbalance indebærer blandt andet, at 
det strukturelle underskud ikke må overstige ½ pct. af BNP. 

 

Centrale elementer i budgetloven 

Budgetbalance 

§2. Den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i ba-
lance eller udvise et overskud. 

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte krav om budgetbalance er overholdt, hvis den struktu-
relle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den revidere-
de stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud 
på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet. 

Stk. 5. Der kan midlertidigt afviges fra det i stk. 2 nævnte mellemfristede mål eller 
tilpasningsstien hen imod det mellemfristede mål i tilfælde af exceptionelle om-
stændigheder, forudsat at den midlertidige afvigelse ikke bringer den finanspoliti-
ske holdbarhed på mellemlang sigt i fare. 

Stk. 6. Ved exceptionelle omstændigheder forstås en usædvanlig begivenhed, der 
ligger uden for statens kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede 
offentlige finanser, eller perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag som 
fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt. 

 

Korrektionsmekanisme  

§3. Stk. 2. Hvis der på baggrund af finansministerens opgørelse af den strukturelle 
saldo for det følgende finansår konstateres en væsentlig afvigelse fra det i § 2 
nævnte mellemfristede mål eller tilpasningsstien hen imod det mellemfristede 
mål, skal der gennemføres foranstaltninger med henblik på at foretage en korrek-
tion af afvigelsen. 

Stk. 3. Ved en væsentlig afvigelse forstås en negativ afvigelse på mindst 0,5 pct. 
af bruttonationalproduktet. 
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Boks I.6 Omtale af den strukturelle saldo i budgetloven og lov om Det 
Økonomiske og Det Miljøøkonomiske råd, fortsat 

Formandskabets rolle i forbindelse med strukturel saldo 

Formandskabet har en særlig rolle ved vurderingen af den strukturelle saldo i for-
bindelse med forslag til finanslov, hvor formandskabet skal vurdere, hvad den 
strukturelle saldo bliver som en konsekvens af den finanspolitik, der foreslås i fi-
nansloven. Af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd frem-
går: 

 

§3 Stk. 5. Formandskabet skal årligt vurdere holdbarheden i de langsigtede offent-
lige finanser og den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo og vurdere, 
om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for 
de offentlige finanser givet de reformer og finansieringsinitiativer mv., som er be-
sluttet af et flertal i Folketinget. Formandskabet skal desuden vurdere, om de ved-
tagne udgiftslofter overholdes såvel i planlægningsfasen, som når regnskabet fore-
ligger. 

§3 a. Tages formandskabets vurderinger efter §3, stk. 5, for så vidt angår budget-
lovens korrektionsmekanisme og bestemmelser om exceptionelle omstændighe-
der, ikke til følge, skal finansministeren offentligt redegøre herfor. 

 
 
Vurdering af finanspolitikkens aktivitetspåvirkning 
frem mod 2020 
 
Siden 2015 har finanspolitikken dæmpet væksten i den sam-
lede økonomi, jf. tabel I.8. Dette skyldes, at det offentlige 
forbrug og den offentlige beskæftigelse er steget i langsomt 
tempo. Hertil kommer, hvordan udgangspunktet for en neu-
tral finanspolitik er defineret. En af forudsætningerne for, at 
finanspolitikken vurderes at være neutral for væksten er, at 
den offentlige beskæftigelse udgør en konstant andel af den 
strukturelle beskæftigelse. De seneste år vurderes den struk-
turelle beskæftigelse at være steget forholdsvis hastigt, 
blandt andet på grund af den gradvise stigning i efterløns-
alderen fra 2014. 
 
De kommende år ventes finanspolitikken også at dæmpe 
væksten, men i et roligere tempo. I de næste år ventes en 
negativ finanseffekt på -0,3 pct. af BNP i 2017, -0,4 pct. af 
BNP i 2018 og -0,1 pct. af BNP i 2019. Det skal ses i sam-

Finanspolitikken 
har dæmpet 
væksten siden 
2015 

Finanspolitikken 
strammes i 
roligere tempo 



Konjunktur og offentlige finanser. Dansk Økonomi, efterår 2017 

 86 

menhæng med en behersket udvikling i den offentlige be-
skæftigelse samtidig med, at der fortsat er en betydelig stig-
ning i den strukturelle beskæftigelse, jf. afsnit I.2. 
 
Finanseffekten tager kun højde for ændringer i skatter på 
indtægtssiden og i de offentlige udgifter til forbrug, investe-
ringer, indkomstoverførsler og øvrige udgifter på udgifts-
siden. Derimod indgår engangsudbetalinger i form af kapi-
taloverførsler til husholdningerne ikke. I de kommende år 
ventes der to væsentlige engangsudbetalinger til hushold-
ningerne, som ikke indgår i opgørelsen af finanseffekten. I 
2018 bliver det muligt at få tilbagebetalt efterlønsbidraget, 
hvilket vurderes at lede til en samlet udbetaling på 5 mia. 
kr. I 2019 og 2020 sker der en tilbagebetaling af boligskat-
ter, der er betalt af for høje vurderinger, hvor det vurderes, 
at der bliver tilbagebetalt henholdsvis 9 og 4½ mia. kr. 
Medtages disse to effekter i finanseffekten, bliver den om-
kring -¼ pct. af BNP i både 2017 og 2018 og omtrent neu-
tral i 2019, jf. tabel I.8. 
 
Tidligere har der været relativt store forskelle på formand-
skabets og Finansministeriets vurderinger af finanseffekten, 
som følge af forskelle i definitionen af en neutral finanspoli-
tik. Finansministeriet har ændret metoden til opgørelse af 
finanseffekten i Økonomisk Redegørelse, august 2017, jf. 
boks 4.2 i Økonomisk Redegørelse, maj 2017. Metode-
ændringen indebærer, at Finansministeriets definition af en 
neutral finanspolitik kommer tættere på formandskabets, og 
det trækker i retning af, at Finansministeriets vurdering af 
finanseffekten bliver mere negativ. Finansministeriet vurde-
rer dog stadig finanseffekten mindre negativ end formand-
skabet. Finanseffekten skønnes af Finansministeriet til -0,2 
pct. af BNP i 2017 og -0,1 pct. af BNP i 2018. Forskellen i 
2018 skyldes blandt andet tilbagebetalingen af efterløns-
bidraget, som indgår i Finansministeriets opgørelse af fi-
nanseffekten. Hertil kommer, at der er en række forskelle i 
vurderinger af blandt andet udviklingen i den strukturelle 
beskæftigelse og det strukturelle BNP, der har betydning. 
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Tabel I.8 Etårige finanseffekter 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udgifter i alt -0,3 -0,5 -0,3 -0,4 -0,1 -0,4

Heraf offentligt forbrug -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2

          offentlige investeringer -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

          øvrige 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1

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

Heraf personlige skatter -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

          øvrige 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanseffekt i alt -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 -0,1 -0,3

Engangsudbetalinger 0,1 0,1 -0,1

Finanseffekt inkl. engangsudbetalinger -0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,0 -0,4

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

 

Anm.: Den etårige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetspåvirkning målt som finanspoli-
tikkens vækstbidrag til BNP sammenholdt med en situation med neutral finanspolitik i for-
hold til året før. 

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

I.6 Regeringens 2025-plan og reformudspil 

Regeringen præsenterede i foråret en 2025-plan, der lægger 
rammerne for den økonomiske politik og udviklingen i de 
offentlige finanser frem mod 2025. Den nye plan indeholder 
blandt andet en udskydelse af det mellemfristede mål om 
balance på de offentlige finanser fra 2020 til 2025. Den 
makroøkonomiske fremskrivning bag planen blev opdateret 
i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 
2018. Ved samme lejlighed fremlagde regeringen to re-
formudspil, der blandt andet indebærer en række skattelet-
telser. 
 
I dette afsnit kommenteres regeringens 2025-plan. Et vigtigt 
element i denne plan er opgørelsen af det såkaldte råderum 
og implikationen for udviklingen i det offentlige forbrug, 
hvorfor disse elementer beskrives med en vis detaljegrad. 
Dernæst beskrives hovedelementer i regeringens reform-
udspil fra august, og til sidst diskuteres, hvordan reform-
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udspillets skattelettelser påvirker incitamenter til at arbejde 
og spare op til pension. 
 
Regeringens 2025-plan 
 
Regeringen præsenterede i maj måned en ny mellemfristet 
plan. Planen blev præsenteret i Vækst og velstand 2025. 
Planlægningshorisonten forlænges med den nye plan fra 
2020 til 2025. Planen introducerede nye mellemfristede 
sigtepunkter for de offentlige finanser, der indebærer et 
strukturelt underskud på 0,1 pct. af BNP i 2020, et mål om 
balance i 2025 og en målsætning om en årlig realvækst i det 
offentlige forbrug på godt 0,3 pct. for perioden 2018-25.12 
Samtidig har planen som mål at øge den gennemsnitlige 
vækst i den samlede produktion frem mod 2025 fra 1,5 pct. 
til 2,0 pct. årligt og at øge beskæftigelsen med 60.000 per-
soner, udover den forventede stigning på 120.000 personer 
frem mod 2025, der følger af allerede vedtagne reformer. 
 
Det makroøkonomiske forløb bag 2025-planen blev efter-
følgende opdateret i forbindelse med fremlæggelsen af  
finanslovsforslaget for 2018, jf. Opdateret 2025-forløb, 
august 2017. I det opdaterede forløb er finanslovsforlaget 
for 2018, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra maj 
2017 og et forslag til nyt udgiftsloft for 2021 indarbejdet. 
Regeringen opgør på den baggrund et såkaldt råderum, der i 
regeringens opgørelse udgør ca. 32 mia. kr. Råderummet er 
udtryk for størrelsen af de skattelettelser eller forøgelse af 
offentlige udgifter, der under antagelse om uændret realt 
offentligt forbrug er forenelige med den mellemfristede 
målsætning om balance i 2025, jf. boks I.7. Det er en poli-
tisk prioritering, hvordan råderummet anvendes. 
 

 
12) Regeringen omtaler en vækst på 0,3 pct. om året som “basis-

vækst” på 0,3 pct. I finanslovsforslaget for 2018 planlægger rege-
ringen med en vækst på 0,5 pct. 
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Boks I.7 Regeringens finanspolitiske råderum 
 
Det finanspolitiske råderum opgøres af regeringen som de ekstra offentlige udgift-
er eller skattelettelser, der kan realiseres under en forudsætning om konstant realt 
offentligt forbrug (ekskl. afskrivninger) og strukturel balance på de offentlige fi-
nanser i 2025. Råderummet kan formuleres som den mulige forøgelse af de of-
fentlige forbrugsudgifter i forhold til 2017, der er foreneligt med den gældende 
mellemfristede saldomålsætning givet udviklingen i de øvrige offentlige udgifter 
og indtægter. Råderummet er illustreret i figur A, som forskellen mellem et forløb 
med uændret realt offentligt forbrug (nulvækst) og det forløb, hvor de offentlige 
forbrugsudgifter indebærer, at den mellemfristede saldomålsætning netop opfyl-
des (givet regeringens antagelser om indtægter og udgifter i øvrigt). 
 

Figur A Opgørelse af regeringens råderum 

Kilde: Opdateret 2025-forløb og egne beregninger. 

 
Råderummet opstår, fordi der som følge af fremgang i produktiviteten og frem-
gang i beskæftigelsen er vækst i skatteindtægterne. Størrelsen af råderummet  
afhænger dermed blandt andet af den forventede produktivitetsstigning. Råde-
rummet øges alt andet lige, når planlægningshorisonten forlænges, da nulvæksten 
i det reale offentlige forbrug fastholdes over en længere periode. Uændret realt 
forbrug (nulvækst) indebærer, at de offentlige udgifter både pr. borger og som an-
del af BNP vil falde. 
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Boks I.7 Regeringens finanspolitiske råderum, fortsat 
 

Regeringen opgør i Opdateret 2025-forløb råderummet i 2025 til knap 32 mia. 
(forskellen mellem blå og brun kurve i figur A). Disponeres hele råderummet til 
offentligt forbrug, indebærer det en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige 
forbrug på ca. 0,8 pct. fra 2018-25. 

 

Til og med det samfundsøkonomiske forløb bag Vækst og velstand 2025 fra maj 
2017 har regeringen fremskrevet det offentlige forbrug, sådan at det svarede til 
hele råderummet. I det opdaterede 2025-forløb fra august 2017 afspejler udvik-
lingen i det offentlige forbrug imidlertid ikke råderummet, men regeringens mål-
sætning om en gennemsnitlig realvækst på godt 0,3 pct. fra 2018-25. Herved  
reduceres råderummet med ca. 12,5 mia. 2018-kr. i 2025. Den resterende (ikke-
disponerede) del af råderummet, ca. 19 mia. 2018-kr. i 2025, er i regeringens 
fremskrivning placeret i en reserve, der optræder som en uspecificeret offentlig 
udgift. 

 

Regeringens finanspolitiske råderum må ikke forveksles med den finanspolitiske 
holdbarhed. Den finanspolitiske holdbarhed angiver, hvor meget de offentlige ud-
gifter kan hæves, eller skatterne sænkes permanent, når der tages højde for blandt 
andet ændringer i demografien på lang sigt. Holdbarhedsindikatoren opgøres ak-
tuelt til i størrelsesorden 20-25 mia. kr. af både formandskabet og Finansministe-
riet, svarende til at finanspolitikken er overholdbar med godt 1 pct. af BNP. 

 
 
Regeringens 2025-plan bygger som nævnt på en gennem-
snitlig offentlig forbrugsvækst frem mod 2025 på godt 0,3 
pct. En forbrugsvækst på 0,3 pct. om året er lavere, end det 
der tidligere har været lagt til grund. Frem til og med Vækst 
og velstand 2025 fra maj 2017 placerede regeringen, som 
beskrevet i boks I.7, beregningsteknisk hele råderummet 
som offentligt forbrug. Dette betød, at realvæksten i det 
offentlige forbrug frem til foråret 2017 kunne tolkes som 
den vækst, der var forenelig med den mellemfristede saldo-
målsætning under givne forudsætninger om udviklingen i de 
øvrige offentlige udgifter og indtægter. 
 
I det makroøkonomiske forløb bag Opdateret 2025-forløb 
er fremskrivningen af det offentlige forbrug imidlertid æn-
dret, så realvæksten i det offentlige forbrug nu fastsættes i 
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overensstemmelse med regeringens målsætning for væksten 
i det offentlige forbrug, som er godt 0,3 pct. i perioden 
2018-25. Det resterende råderum er beregningsteknisk pla-
ceret som en ikke-disponeret reserve, hvilket betyder, at 
summen af det offentlige forbrug (udover niveauet i ud-
gangsåret) og den afsatte reserve tolkes som den stigning i 
de offentlige udgifter, der er plads til givet den mellem-
fristede saldomålsætning og fremskrivningens forudsætnin-
ger i øvrigt. 
 
I formandskabets fremskrivning følger det reale offentlige 
forbrug udgiftslofterne for 2018-21 og et demografi- og 
velstandskorrigeret forløb for perioden 2022-25. Dette in-
debærer en gennemsnitlig forbrugsvækst i perioden 2018-25 
på ca. 0,9 pct. Det demografi- og velstandskorrigerede for-
løb indebærer, at udgiften pr. bruger i de enkelte alders-
grupper følger lønudviklingen. Det betyder blandt andet, at 
det samlede offentlige forbrug vil udgøre en konstant andel 
af BNP, hvis der ikke sker demografiske udsving. Formand-
skabet anvender dette fremskrivningsprincip fra 2021, og 
regeringen anvender princippet fra 2025, hvor den mellem-
fristede planlægningsperiode udløber. Det er således dette 
princip, der ligger bag både formandskabets og regeringens 
beregning af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. 
 
Regeringens reformudspil 
 
Regeringen fremlagde i august 2017 et udspil til Jobrefor-
mens fase II og et Erhvervs- og iværksætterudspil. Med 
Jobreformens fase II sigter regeringen mod at øge arbejds-
udbuddet hovedsageligt gennem tiltag, der reducerer be-
skatningen af arbejdsindkomst. Samtidig adresserer udspil-
let det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet. Rege-
ringen har med Erhvervs- og iværksætterudspillet til hensigt 
at forbedre rammerne for erhvervslivet og styrke aktie- og 
iværksætterkulturen i Danmark. Hovedelementerne i udspil-
lene fremgår af boks I.8. De to udspil sigter blandt andet 
mod at indfri dele af de vækstmålsætninger, der blev frem-
lagt i 2025-planen Vækst og velstand 2025 fra maj 2017. 
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Boks I.8 Hovedelementer i regeringens udspil 
 
Jobreform fase II: 
Forøgelse af topskattegrænse fremskyndes: Den allerede aftalte forhøjelse af top-
skattegrænsen (til 510.000 kr.) foreslås fremrykket fra 2022 til 2018. 

Jobfradrag til de laveste arbejdsindkomster: Der foreslås et jobfradrag, der fuldt 
indfaset udgør 30 pct. af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 174.000 kr. 
Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre 17.500 kr. og aftrappes for arbejds-
indkomster inklusiv pension på over 394.400 kr.  
 
Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes: Loftet over det maksimale beskæfti-
gelsesfradrag foreslås forøget gradvist fra 2018, så det er helt afskaffet i 2023. 
 
Skattefradrag ved indbetaling til pension: Der foreslås et ligningsmæssigt fradrag 
på 30 pct. (fuldt indfaset i 2023) af pensionsindbetalinger mellem 16.000 kr. og 
87.000 kr. årligt til personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen. For 
personer med mere end 15 år til pensionsalderen foreslås et fradrag på 15 pct. 
(fuldt indfaset) af indbetalingerne i det samme interval. 
 
Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag: Forslaget indebærer, 
at pensionsindbetalinger indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradraget. 
 
Erhvervs- og iværksætterudspil 
Der indføres en aktiesparekonto: Det foreslås, at der kan indskydes op til 500.000 
kr. på kontoen, som beskattes med en fast sats på 1,25 pct. af indestående.  
 
Progressionsgrænsen i aktiebeskatningen hæves: Med forslagene hæves progres-
sionsgrænsen i aktiebeskatningen gradvis fra knap 53.000 kr. til 100.000 kr.  
 
Højere skattefradrag for FoU: Det eksisterende fradrag på 100 pct. på udgifter til 
forskning og udvikling foreslås gradvist øget til 110 pct. i 2025. 
 
Finansiering 
Besparelser på overførselsområdet mv.: Der lægges op til ikke-specificerede be-
sparelser på overførselsområdet på 5¼ mia. kr. i 2025, hvoraf 2 mia. kr. forudsæt-
tes at vedrøre offentligt forbrug. 
 
Råderum og udmøntning af puljer: Det lægges op til at udmønte en række puljer 
på tilsammen ca. 4. mia. kr. afsat ved Jobreformens fase I, Aftale om flere år på 
arbejdsmarkedet og FFL18. Den resterende finansiering forudsættes at udgøre et 
træk på det såkaldte råderum. 



I.6 Regeringens 2025-plan og reformudspil 

 93 

I regeringens udspil til Jobreform fase II indgik et forslag til 
ændringer i registreringsafgiften for biler. Der er i septem-
ber 2017 indgået aftale om at reducere registreringsafgiften. 
Aftalen indebærer også, at fradraget for de sikreste biler 
øges, ligesom tillægget for biler med dårlig brændstof-
økonomi forhøjes. Aftalen finansieres blandt andet ved, at 
den årlige grønne ejerafgift forhøjes. Der er endnu ikke 
indgået aftaler på andre af områderne i Jobreform fase II 
eller Erhvervs- og iværksætterudspillet. 
 
Formandskabet har ikke foretaget en selvstændig vurdering 
af de umiddelbare virkninger og adfærdsvirkninger af rege-
ringens foreslåede skattelettelser mv. I det følgende lægges 
regeringens skøn derfor til grund både for så vidt angår 
skatteændringerne og de uspecificerede besparelser på over-
førselsområdet.13 
  
Regeringens udspil til skattelettelser vil isoleret set belaste 
de offentlige finanser med omkring 17 mia. kr. i 2025, når 
der tages højde for tilbageløb, og de sædvanlige antagelser 
om adfærdsændringer anvendes, jf. tabel I.9. En del af fi-
nansieringen udgøres af lavere udgifter til indkomstover-
førsler og udmøntning af puljer fra tidligere aftaler mv. Den 
resterende del af finansieringen, der udgør knap 10 mia. kr., 
sker gennem træk på reserven til løbende disponering, jf. 
tabellen og boks I.9. I regeringens terminologi omtales dette 
som råderumsfinansiering, da reserven dækker over den del 
af råderummet, der ikke er disponeret til vækst i det offent-
lige forbrug. 
 

 
13) Besparelserne på overførselsområdet opgøres af regeringen til 5¼ 

mia. kr. Regeringen forudsætter imidlertid, at ca. 2 mia. af disse 
vedrører offentligt forbrug. Besparelsen vil derfor isoleret set  
reducere forbrugsvæksten til under regeringens målsætning. Dette 
modvirkes i regeringens udspil ved at tilføre midler til offentligt 
forbrug (omtalt som “Øget manøvrerum inden for en fastholdt 
basisvækst”, jf. 2025-forløb og reformudspil). Nettoeffekten bli-
ver en besparelse på overførselsområdet på 3¼ mia. kr. og uæn-
dret offentligt forbrug i forhold til grundforløbet. 
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Hvis man fulgte de tidligere fremskrivningsprincipper (hvor 
hele råderummet beregningsteknisk blev placeret som  
offentligt forbrug), indebærer trækket på reserven, at de 
offentlige forbrugsudgifter i 2025 reduceres med knap 10 
mia. kr. i forhold til et forløb uden skattelettelser. 
 
Regeringens vurdering af finansieringsbehovet er baseret på 
en række forudsætninger, herunder at lavere skatter og ind-
komstoverførsler øger arbejdsudbuddet, og at der ikke 
fremkommer negative effekter af lavere offentlige udgifter. 
I det omfang forudsætningerne skrider, eller det ikke lykkes 
at reducere de offentlige udgifter som forudsat, reduceres 
regeringens råderum. En særlig problemstilling er, at den 
lave udgiftsvækst i årene efter de år, der er dækket af ud-
giftslofterne, forudsætter, at fremtidige folketingsflertal 
bakker op om denne. 
 
 

Tabel I.9 Offentlige finanser med regeringens reformudspil 
 

2018 2019 2020 2025

Skattelettelser mv., umiddelbar virkning 8,5 9,9 12,5 25,7
Finansieringsbidrag:
-Tilbageløb 2,1 2,3 2,8 6,0
-Adfærd 1,3 1,2 1,3 2,5
Efter tilbageløb og adfærd 5,1 6,4 8,4 17,1
Finansiering:
Besparelser på overførselsområdet mv. 2,3 2,3 2,8 3,3
Puljer afsat ifbm. indgåede aftaler 4,3 3,8 3,8 4,3
Reduktion af offentligt forbrug

1
-1,4 0,4 1,9 9,6

Provenu, i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

----------mia. 2018-kr.---------

 

1)  Reduktionen i det offentlige forbrug svarer til regeringens træk på råderummet. 
Anm.: Besparelserne på overførselsområdet opgøres af regeringen til 5¼ mia. kr. Regeringen forud-

sætter imidlertid, at ca. 2 mia. af disse vedrører offentligt forbrug. Besparelsen vil derfor iso-
leret set reducere forbrugsvæksten til under regeringens målsætning. Dette modvirkes i rege-
ringens udspil ved at tilføre midler til offentligt forbrug (omtalt som “Øget manøvrerum 
inden for en fastholdt basisvækst”, jf. 2025-forløb og reformudspil). Nettoeffekten bliver en 
besparelse på overførselsområdet på 3¼ mia. kr. og uændret offentligt forbrug i forhold til
grundforløbet.  

Kilde: Opdateret 2025-forløb med reformer, august 2017 og egne beregninger. 
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Boks I.9 Disponering af regeringens råderum 

Regeringen har, som beskrevet i boks I.7, opgjort det finanspolitiske råderum til 
knap 32 mia. kr. i 2025. I figur A er dette illustreret som den røde linje. Dispone-
res hele råderummet til offentligt forbrug indebærer det en gennemsnitlig real-
vækst i det offentlige forbrug på omkring 0,8 pct. om året. Det vil samtidig impli-
cere et fald i det offentlige forbrugs andel af BNP fra 25,2 pct. i 2017 til 24,6 pct. 
i 2025. Til sammenligning udgjorde det offentlige forbrug i perioden 1990-2007 
gennemsnitlig 24,4 pct. af BNP. 

Regeringens målsætning om realvækst i det offentlige forbrug på godt 0,3 pct. år-
ligt afspejler en prioritering af en del af råderummet, som er illustreret ved den blå 
del af søjlerne i figur A. I 2025 disponeres ca. 12,5 mia. af råderummet til offent-
ligt forbrug. En realvækst på godt 0,3 pct. implicerer, at det offentlige forbrug 
frem mod 2025 falder til ca. 23,8 pct. af BNP. 

Regeringens udspil til Jobreformens fase II og Erhvervs- og iværksætterudspil 
forudsættes delvis finansieret ved træk på råderummet, jf. den brune del af søjler-
ne i figur A. I 2025 indebærer reformernes finansieringsbehov, at der trækkes 
knap 10 mia. kr. fra råderummet. 

Med regeringens reformudspil reduceres det ikke disponerede råderum dermed til 
den grønne del af søjlerne i figur A, svarende til ca. 9 mia. kr. i 2025. Allokeres 
hele det resterende råderum (efter de foreslåede skattelettelser) til offentligt for-
brug reduceres det offentlige forbrugs BNP-andel til ca. 24,2 pct. i 2025, svarende 
til en realvækst på godt 0,5 pct. årligt i perioden 2018-25. 

 

Figur A Disponering af regeringens råderum 

Kilde: 2025-forløb med reformer og egne beregninger. 
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Reformudspil og individuelle incitamenter 
 
De foreslåede ændringer i beskatningen af arbejdsindkomst 
mv. i udspillet til Jobreformens fase II sigter mod at øge 
incitamentet til at arbejde og til at spare op til pension. Æn-
dringer i beskatning og incitamenter for den enkelte af-
hænger af indkomst, alder og af, hvor stor en andel af ind-
komsten der spares op til pension. 
 
Regeringen vurderer, at tiltagene i Jobreformens fase II og 
de forudsatte finansieringsbidrag kan øge arbejdsudbuddet 
svarende til knap 15.000 fuldtidsbeskæftigede i 2025. Stig-
ningen i arbejdsudbuddet skyldes især reducerede marginal-
skatter. Særligt vil den gradvise forøgelse og fjernelse af 
loftet over beskæftigelsesfradraget reducere marginalskatten 
for personer, hvis indkomst i dag berettiger til fuldt beskæf-
tigelsesfradrag, jf. figur I.36. 
  
Introduktionen af et jobfradrag bidrager til at øge forskels-
beløbet mellem de laveste arbejdsindkomster og overfør-
selsindkomster. Derudover reduceres marginalskatten med 
7,7 pct.point for arbejdsindkomster mellem 174.000 kr. og 
232.400 kr. Det vil tilskynde mange deltidsbeskæftigede og 
personer, der kun arbejder en del af året, til at arbejde flere 
timer. Omvendt indebærer aftrapningen af jobfradraget 
isoleret set en forøgelse af marginalskatten for arbejdsind-
komster inkl. pension mellem 394.400 kr. og 569.400 kr. 
Den højere marginalskat for denne gruppe modvirkes dog af 
den foreslåede forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, så de 
to tiltag samlet set er omtrent neutrale i forhold til marginal-
skatten i dette indkomstinterval, jf. figur I.36. 
 
Incitamentet til at spare op til pension vil blive styrket, dels 
af et fradrag for pensionsindbetalinger, dels af at medregne 
pensionsindbetalingerne ved opgørelsen af beskæftigelses-
fradraget. Den samlede skattelettelse afhænger af indkomst, 
pensionsopsparing og alder, jf. figur I.36 og figur I.37. 
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Figur I.36 Virkning af de foreslåede skattelettelser 
 

 

Anm.: Figuren viser skattelettelsen i kr. givet bruttoindkomsten inkl.
pensionsindbetalinger for en person med mere end 15 år til fol-
kepensionsalderen og pensionsindbetalinger på 12 pct. Det viste
eksempel antager, at personer med lave arbejdsindkomster har
andre indkomster op til personfradraget. Virkningen af de en-
kelte tiltag afhænger af beregningsrækkefølgen. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Tiltagene rettet mod at øge incitamentet til pensionsopspa-
ring følger op på Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet fra 
juni 2017. Disse skal ses i sammenhæng med det såkaldte 
samspilsproblem, der blandt andet skyldes, at en række 
aldersafhængige offentlige ydelser er indkomstafhængige 
og aftrappes i takt med, at eksempelvis udbetalinger fra 
egne pensionsordninger bliver større. Aftrapningsreglerne 
reducerer incitamentet til pensionsopsparing og giver nogle 
grupper høje sammensatte marginalskatter af pensionsop-
sparingen. 
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Figur I.37 Skattelettelse, alder og pensionsindbetaling 

Mere end 15 år til folkepension  Højst 15 år til folkepension 
 

 

 

 

Anm.: Figurerne viser skattelettelsen i pct. af bruttoindkomsten inkl. pensionsindbetalinger for
personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og personer med højst 15 år til pen-
sionsalderen med lav hhv. høj pensionsindbetaling. Der er indregnet effekter fra fjernelse af
loft over beskæftigelsesfradraget, jobfradraget, pensionsindbetalingsfradrag samt forslaget
om at lade pensionsindbetalinger indgå i grundlaget for beskæftigelsesfradraget. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Regeringens udspil indeholder et fradrag, der, når det er 
fuldt indfaset i 2023, er på 30 pct. af pensionsindbetaling-
erne, hvis indbetalingen foretages af en person med højst 
15 år til folkepensionsalderen og 15 pct. for andre. Dette 
medfører, at skattelettelserne bliver større, og at incita-
mentet til pensionsopsparing dermed styrkes mere for per-
soner, der er tættere på pensionsalderen. Det kan ses ved 
sammenligning af højre og venstre figur i figur I.37. I for-
bindelse med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet blev 
også retten til opsparing på aldersopsparing gjort alders-
afhængig, så grænsen for indbetaling til aldersopsparing 
hæves fra 5.000 kr. til 50.000 kr. årligt, når en person har 5 
år eller mindre til folkepensionsalderen.14 
  
Aldersafhængige regler skal ses i lyset af, at samspilspro-
blematikken generelt forværres frem mod pensionsalderen. 
Aldersafhængighed kan dermed medvirke til at reducere 

 
14) Indbetalinger til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget ved 

indbetaling, og udbetalingerne fra ordningen er ikke skatteplig-
tige og indgår ikke i modregningsgrundlaget for aldersbetingede 
offentlige ydelser. 
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samspilsproblematikken for disse personer, men forslage-
ne vedrørende pensionsfradrag og aldersopsparing vil i 
deres nuværende udformning øge incitamentet til, at pen-
sionsopsparing udskydes til tidspunktet, hvor der hen-
holdsvis 15 år og 5 år til folkepensionsalderen. 
 
Reformerne giver de største skattelettelser til personer, hvor 
pensionsindbetalingerne udgør en stor andel af bruttoind-
komsten, jf. figur I.37. Dette indebærer, at incitamentet til 
pensionsopsparing styrkes for alle indkomstniveauer. Både 
de overenskomstfastsatte og de frivillige indbetalingsandele 
er lavere for lav- og mellemindkomstgrupper,15 hvilket 
blandt andet afspejler, at særligt topskatteydere i dag har et 
betydeligt incitament til pensionsopsparing. Det trækker i 
retning af, at forslagene i regeringens udspil, opgjort i kro-
ner og øre, giver de største skattelettelser til personer med 
høje indkomster. Loftet over skattefradraget for pensions-
indbetalinger betyder imidlertid, at skattelettelsen er relativt 
størst for lavindkomstgrupper, jf. figur I.37, hvorfor incita-
mentet til at øge sin pensionsopsparing styrkes mest for 
personer med lave indkomster. 
 
Loftet over skattefradraget er imidlertid ikke afstemt med 
topskattegrænsen, hvilket indebærer, at incitamentet til pen-
sionsopsparing også øges for en del personer med indkomst-
er over topskattegrænsen, hvor der ikke er et samspils-
problem med gældende regler. 
 
Forslaget om at medregne pensionsindbetalingerne ved 
opgørelsen af beskæftigelsesfradraget styrker incitamentet 
til at spare op til pension for alle, også for indkomster over 
topskattegrænsen, hvor der i udgangspunktet ikke er et sam-
spilsproblem. Dette forslag vil derfor i sin nuværende ud-
formning have en forvridende effekt på pensionsopsparing 
for topskattebetalere. 
 

 
15) Jf. Det danske pensionssystem nu og i fremtiden, Finansministeri-

et, juni 2017. 
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I.7 Aktuel økonomisk politik 

Dansk økonomi er i fremgang. Beskæftigelsen er vokset 
med mere end 100.000 personer siden 2013, og særligt det 
seneste år har der været fart på efterspørgslen i økonomien. 
Efter det markante tilbageslag i 2008-10 og den efterfølgen-
de periode med relativ lav vækst vurderes konjunktur-
situationen nu at være omtrent neutral. Fremgangen i såvel 
produktion som beskæftigelse ventes at fortsætte, hvilket 
indebærer, at dansk økonomi bevæger sig ind i en situation, 
hvor økonomiens kapacitetsgrænser testes.  
 
Ledigheden har været relativt konstant det seneste 1½ år, og 
arbejdsløsheden vurderes at være tæt på det strukturelle 
niveau. Stigningerne i beskæftigelsen de seneste år har væ-
ret ledsaget af stort set tilsvarende udvidelser af arbejds-
styrken, blandt andet afledt af den gradvise forhøjelse af 
efterlønsalderen, der blev påbegyndt i 2014. Samtidig er 
mange udlændinge kommet til Danmark for at arbejde. 
Vækst i arbejdsstyrken afledt af stigninger i tilbagetræk-
ningsalderen og udenlandsk arbejdskraft ventes også de 
kommende år at bidrage til kapaciteten i dansk økonomi. 
 
Trods stigningen i arbejdsstyrken rapporterer virksomheder 
i stigende grad om mangel på arbejdskraft. Dette gælder 
særligt i byggeriet. Hvis efterspørgslen vokser hurtigere end 
forudsat, kan udviklingen i beskæftigelsen blive kraftigere 
end ventet og presset på arbejdsmarkedet tiltage. Dette kan 
bidrage til øget vækst i lønningerne, eller som tilfældet var i 
perioden op til krisen i midt 00’erne en markant svækkelse 
af produktivitetsvæksten. 
 
Finanspolitikken på kort sigt 
 
Det er formandskabets vurdering, at finanspolitikken i den 
nuværende konjunktursituation bør bidrage til at dæmpe 
væksten. Den planlagte finanspolitik skønnes at trække 
omkring 0,4 pct. ud af væksten i 2018, hvilket vurderes at 
være en passende stramhedsgrad i den nuværende situation. 
Af konjunkturhensyn er det væsentligt, at der ikke gives 
flere ikke finansierede lempelser i kommende politiske afta-
ler. I vurderingen af finanspolitikken er finanslovsforslaget 
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for 2018 og forslag til udgiftslofter for perioden 2018-21 
lagt til grund. Regeringens forslag til Jobreformens fase II 
og Erhvervs- og iværksætterudspillet begge fra august 2017 
er dermed ikke indregnet i prognosen, men konsekvenserne 
for finanspolitikken af disse udspil beskrives nedenfor. 
 
Formandskabet vurderer, at det strukturelle underskud i 
2018 vil blive større end tilladt i henhold til budgetloven. 
Konkret ventes det strukturelle underskud at blive 0,6 pct. i 
2018. I henhold til budgetloven må underskuddet for den 
strukturelle saldo ved finanslovsforslagets fremlæggelse 
ikke overskride ½ pct. af BNP. Formandskabets vurdering 
indebærer dermed, at der er udsigt til, at budgetlovens  
underskudsgrænse overskrides i 2018. Formandskabet vur-
derer ikke, at overskridelsen skyldes exceptionelle omstæn-
digheder. 
 
Den forventede overskridelse i 2018 gør, at alle nye finans-
politiske tiltag bør være fuldt finansierede og ikke indebære 
en forøgelse af underskuddet. Ufinansierede tiltag vil forøge 
den forventede overskridelse af budgetlovens underskuds-
grænse. Behovet for overholdelse af grænserne i budgetlo-
ven trækker således i samme retning som behovet for en 
stram finanspolitik af hensyn til konjunkturerne. Formand-
skabet fraråder dermed finanspolitiske lempelser både af 
formelle og realøkonomiske årsager.  
 
Beregningen af den strukturelle saldo er en hypotetisk stør-
relse, og opgørelsen er usikker. Overskridelsen af den struk-
turelle saldo i 2018 er beskeden, og der er udsigt til forbed-
ringer de kommende år. Beregningen er baseret på en meto-
de, der er fastlagt af Finansministeriet, og den er blandt 
andet følsom over for ændringer i efterspørgslens sammen-
sætning. Sådanne ændringer påvirker den beregnede struk-
turelle saldo, men påvirker ikke de offentlige finansers reel-
le sundhedstilstand. 
 
Formandskabets beregning af den strukturelle saldo indebæ-
rer en forværring fra en vurdering på 0,2 pct. af BNP i for-
året til det nuværende skøn på 0,6 pct. af BNP. Forværrin-
gen af den strukturelle saldo skyldes ikke, at der er gennem-
ført nye finanspolitiske tiltag, som samlet set forværrer den 
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strukturelle saldo. Forværringen hænger derimod sammen 
med ændrede skøn over udviklingen i efterspørgselssam-
mensætningen, som i kombination med den anvendte meto-
de fører til en midlertidig nedjustering af den strukturelle 
saldo. Den mere negative beregning af den strukturelle sal-
do vurderes ikke at have betydning for sundhedstilstanden 
af de offentlige finanser, hvilket blandt andet også hænger 
sammen med, at det offentlige overskud er opjusteret i 
2025. Den ændrede vurdering af den strukturelle saldo giver 
således ikke i sig selv anledning til at ændre i finanspolitik-
ken, men det er principielt det, som budgetlovens under-
skudskrav lægger op til. 
 
Regeringens reformudspil  
 
Regeringen har i august 2017 fremlagt et udspil til Jobre-
formens fase II og et Erhvervs- og iværksætterudspil samt 
en opdatering af 2025-planen fra juni 2017. Jobreformens 
fase II sigter mod at øge arbejdsudbuddet hovedsagligt gen-
nem tiltag, der reducerer beskatningen af arbejdsindkomst, 
samtidig med at det såkaldte samspilsproblem i pensionssy-
stemet adresseres. Hensigten med Erhvervs- og iværksætter-
udspillet er at forbedre rammerne for erhvervslivet og styrke 
aktie- og iværksætterkulturen i Danmark. Udspillenes tiltag 
indfases frem mod 2023. Finansieringen tilvejebringes pri-
mært ved en reduktion i den offentlige forbrugsvækst, som 
også indfases frem mod 2023 og en ikke nærmere specifice-
ret reduktion af indkomstoverførslerne.  
 
Frem mod 2023 vurderer regeringen, at beskæftigelsen som 
følge af de fremlagte udspil øges med knap 15.000 fuldtids-
personer. Dette afspejler en forudsætning om, at skatte-
sænkninger og initiativer vedrørende indkomstoverførsler 
øger arbejdsudbuddet og reducerer den strukturelle ledig-
hed. Effekter af denne type medregnes i finansieringen, når 
det empiriske grundlag vurderes at være af tilstrækkelig 
kvalitet. Dette er tilfældet, for så vidt angår indkomstskat-
teændringers påvirkning af arbejdsudbuddet. 
 
Det forudsættes i regeringens reformudspil, at der ikke er 
arbejdsudbudseffekter af lavere offentlige udgifter. Som 
påpeget af formandskabet i Dansk Økonomi, forår 2017 er 
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denne forudsætning potentielt problematisk, da der kan 
forventes dynamiske virkninger ved ændringer i de offentli-
ge udgifter. Emnet berøres ligeledes i Finansministeriets 
Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, 
der er opdateret i august 2017. Her refererer Finansministe-
riet forskningsresultater vedrørende forvridningstab ved 
generel skattefinansiering af offentlige udgifter, der trækker 
i retning af, at forvridningerne knyttet til eksempelvis ar-
bejdsudbud kan være forholdsvis begrænsede. 
 
Når der ikke indregnes dynamiske effekter af ændringer i 
det offentlige forbrug, men af ændringer i skatterne, er der 
risiko for, at vurderingen af reformernes arbejdsudbuds-
virkninger og finansiering bliver ubalanceret. Der er, som 
det blandt andet fremgår af Dansk Økonomi, forår 2017, 
større empiriske og metodiske udfordringer i forhold til at 
vurdere arbejdsudbudseffekter af ændringer i de offentlige 
udgifter end på skattesiden. Dette taler ikke for at se bort fra 
adfærdsvirkninger af ændringer på skattesiden, der er empi-
risk velbegrundede. Derimod taler det for at forbedre grund-
laget for at vurdere de dynamiske konsekvenser af ændring-
er på udgiftssiden, og i det omfang der er veletablerede 
resultater at inddrage dem i vurderinger af ændringer i de 
offentlige udgifter. 
 
Finansieringen af skattelettelserne stammer grundlæggende 
fra, at væksten i udgifterne til offentligt forbrug reduceres. 
Regeringen forudsætter en årlig vækst i det offentlige for-
brug på 0,5 pct. i 2018 og omkring 0,3 pct. i 2019-25. For 
årene efter de år, der er dækket af udgiftslofter, dvs. 2022-
25, er en vækst på 0,3 pct. både væsentligt lavere end det, 
som regeringen beregningsteknisk forudsatte i 2025-planen 
fra maj 2017, og også lavere end det demografi- og vel-
standskorrigerede træk, der ligger til grund for formandska-
bets og regeringens langsigtede fremskrivninger. Det demo-
grafi- og velstandskorrigerede træk på de offentlige for-
brugsudgifter er i 2022-25 omkring 1¼ pct. om året. 
 
Den lavere forbrugsvækst giver sammen med uspecificerede 
besparelser på indkomstoverførslerne mulighed for at finan-
siere de lavere skatter, der følger af regeringens reform-
udspil. Samtidig indebærer den antagne lave udgiftsvækst 
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også, at regeringen kan afsætte en reserve til senere ud-
møntning. Reserven udgør 9 mia. kr. i 2025. Anvendes hele 
reserven til offentligt forbrug, vil den offentlige forbrugs-
vækst øges fra 0,3 pct. til godt 0,5 pct. om året fra 2018 til 
2025. Udgiftsvæksten kan kun vedtages i Folketinget frem 
til 2021, hvor der er fastsat udgiftslofter. Formandskabet har 
tidligere problematiseret, at der vedtages skattelettelser, som 
finansieres af en antagelse om, at fremtidige folketing ved-
tager en lav udgiftsvækst i fremtiden. En bred politisk afta-
le, der finansieres ved lavere udgifter i årene efter udgifts-
lofterne, bør indeholde et klart defineret forløb for de of-
fentlige udgifter. 
 
Pensionsopsparing 
 
Der er i juni 2017 indgået aftale om en række initiativer 
vedrørende pensionsopsparing og tilbagetrækning, jf. Aftale 
om flere år på arbejdsmarkedet. Aftalen sigter overordnet 
set mod at øge det økonomiske incitament til senere tilbage-
trækning, blandt andet ved at adressere det såkaldte sam-
spilsproblem, der dækker over, at en række aldersafhængige 
offentlige ydelser er indkomstafhængige og aftrappes i takt 
med, at eksempelvis udbetalinger fra egne pensions-
ordninger bliver større. Aftrapningsreglerne reducerer inci-
tamentet til pensionsopsparing og giver nogle grupper høje 
sammensatte marginalskatter af pensionsopsparingen.  
 
Aftalen øger blandt andet loftet for indbetalinger på alders-
opsparing for personer med fem år eller mindre til folke-
pension, mens loftet reduceres for andre. Indbetalinger til 
aldersopsparing er ikke fradragsberettiget ved indbetaling, 
og udbetalingerne fra ordningen er ikke skattepligtige og 
indgår ikke i modregningsgrundlaget for aldersbetingede 
offentlige ydelser. Regelændringen styrker dermed incita-
mentet til pensionsopsparing for personer, der rammes af 
samspilsproblematikken sidst i arbejdslivet. Dette indebærer 
imidlertid, at modregningsgrundlaget reduceres på sigt, 
hvilket trækker i retning af en svækkelse af de offentlige 
finanser. Reduktionen af loftet for personer med mere end 
fem år til folkepension sikrer imidlertid, at en betydelig del 
af fremtidens pensionsudbetalinger fortsat indgår i modreg-
ningsgrundlaget. 
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I Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet afsættes en yderli-
gere pulje til håndtering af samspilsproblemet til udmønt-
ning i forbindelse med Jobreformens fase II. I udspillet til 
Jobreformen foreslås puljen udmøntet, blandt andet ved at 
indføre et aldersafhængigt fradrag for pensionsindbetalinger 
og ved at lade pensionsindbetalinger indgå i grundlaget for 
beregningen af beskæftigelsesfradrag. 
 
Såvel nye regler for aldersopsparing som forslaget om fra-
drag for pensionsindbetalinger afhænger af, hvor mange år 
der er til folkepensionsalderen på opsparingstidspunktet. 
Dette skal blandt andet ses i lyset af, at mange rammes af 
samspilsproblematikken sidst i arbejdslivet. Den samlede 
beskatning over arbejdslivet vil imidlertid i højere grad end 
i dag blive afhængigt af indkomstprofilen over livet, hvilket 
vil give incitament til at udskyde pensionsindbetaling til den 
sidste del af arbejdslivet. 
 
Jobreformens fase II lægger op til et fradrag for pensions-
indbetalinger på mellem 16.000 kr. og 87.000 kr. årligt. 
Fordi fradragsretten baseres på indbetalingen, vil topskatte-
ydere med lave pensionsindbetalinger kunne opnå fuldt 
fradrag og dermed styrket incitament til yderligere pen-
sionsindbetalinger. I udgangspunktet har topskatteydere et 
betydeligt incitament til pensionsopsparing. En direkte 
sammenhæng mellem fradragsret for pensionsindbetalinger 
og topskattegrænsen vil formentlig kunne bidrage til højere 
grad af målretning af pensionsfradragsretten mod lavere 
indkomster med et mere beskedent incitament til pensions-
opsparing. 
 
Pensionsområdet er som udgangspunkt komplekst, og det 
kræver en betydelig indsats fra den enkelte pensions-
opsparer at sætte sig ind i pensions- og modregningsregler. 
De senere år har en række ændringer i systemet, herunder 
Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, øget kompleksiteten 
af det danske pensionssystem. På den baggrund opfordres 
til, at der findes simple, permanente og robuste løsninger 
inden for pensionsområdet ved fremtidige ændringer. 
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Skatte- og afgiftspolitik  
 
Med finanslovsforslaget for 2018 lægger regeringen op til, 
at den nuværende BoligJobordning, der udløber i 2017, 
erstattes af en ny permanent ordning målrettet serviceopga-
ver i hjemmet. Givet ordningen videreføres, må det betrag-
tes som positivt, at den nye ordning er målrettet service i 
hjemmet. Dette skal særligt ses i lyset af, at serviceydelser i 
hjemmet formentlig er tættere knyttet til husholdningens 
arbejdsudbudsbeslutning end håndværksydelser. 
 
Formandskabet har imidlertid ikke fundet tilstrækkeligt 
grundlag for at anbefale denne type erhvervsstøtteordninger, 
hverken når det kommer til ordningernes effekter på ar-
bejdsudbud eller reduktion af sort arbejde, jf. Dansk Øko-
nomi, forår 2011 og Dansk Økonomi, efterår 2015. Hertil 
kommer, at erfaringer fra Sverige finder, at den svenske 
ordning i en række tilfælde anvendes uretmæssigt, og at det 
kan være forbundet med omfattende kontrolforanstaltninger 
at føre tilsyn med ordningen.16 Det er således afgørende for 
den samfundsøkonomiske effektivitet af en eventuel dansk 
ordning, at den udformes, så risikoen for misbrug er så lav 
som mulig. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i september 2017 en 
aftale om at reducere registreringsafgiften. Aftalen inde-
bærer også, at fradraget for de sikreste biler øges, ligesom 
tillægget for biler med dårlig brændstoføkonomi forhøjes. 
Aftalen finansieres blandt andet ved, at den årlige grønne 
ejerafgift forhøjes.  
 
Formandskabet har tidligere anbefalet, at registreringsafgif-
ten reduceres, jf. blandt andet Økonomi og Miljø 2013. 
Formandskabet vurderede den gang, at beskatningen af biler 
er indrettet uhensigtsmæssigt, herunder at registreringsafgif-
ten var for høj. Overordnet set er aftalen derfor et skridt i 
den rigtige retning. Regulering af CO2-udledninger fra biler 
reguleres imidlertid mest direkte gennem brændstofafgifter. 
En mindre klimabelastning fra transportsektoren kunne 

 
16) Jf. Skatteverket (2012): Uppföljning och utvärdering av faktura-

modellen för skattereduktion för husarbete. 
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således formentlig være opnået mere hensigtsmæssigt ved at 
øge benzinafgiften frem for at øge registreringsafgiftens 
afhængighed af brændstoføkonomien. 
 
Den sidste del af Afgifts- og tilskudsanalysen blev offentlig-
gjort ultimo juni 2017. Delrapporten beskæftiger sig med 
indretning af energiafgifter og tilskud, der sikrer omkost-
ningseffektiv indfrielse af energipolitiske målsætninger. 
Samlet set leverer Afgifts- og tilskudsanalysen et væsentligt 
bidrag, som bør lægge op til en påtrængt reform af afgifter 
og tilskud på energiområdet. 
 
En central pointe i Afgifts- og tilskudsanalysen er, at om-
kostningseffektiv indretning af skatte- og tilskudssystemet 
afhænger af formuleringen af de målsætninger, systemet 
skal bidrage til at indfri. Dette lyder selvindlysende, men 
stiller krav om, at der tages stilling til, hvilke målsætninger 
der forfølges. Eksempelvis vil det være uhensigtsmæssigt at 
opretholde en målsætning om energibesparelser og VE-
andele, hvis det overordnede mål er at reducere udledningen 
af drivhusgasser. 
 
Rapporten slår yderligere fast, at elafgiften er for høj sam-
menlignet med andre energiafgifter og slet ikke står mål 
med miljøbelastningen ved forbrug af elektricitet. Hertil 
kommer, at elproduktion også reguleres gennem EU’s kvo-
tesystem. Formandskabet har tidligere peget på, at der er 
betydelige effektivitetsgevinster forbundet med en sænkelse 
af elafgiften. Beregninger præsenteret i Økonomi og Miljø 
2017 peger på, at en lettelse af elafgiften, som finansieres 
ved højere indkomstskatter, giver en samfundsøkonomisk 
gevinst svarende til 38 pct. af det reducerede provenu fra 
elafgiften.  
 
Afgifts- og tilskudsanalysen påpeger yderligere, at partikel-
udledning fra brændeovne udgør en væsentlig ureguleret 
eksternalitet, samt at direkte regulering gennem en afgift på 
partikeludledninger eller indirekte gennem en afgift på 
brændeovne er vanskelig og forbundet med store admini-
strative omkostninger. Formandskabet har i Økonomi og 
Miljø 2016 ligeledes peget på helbredsomkostningerne ved 
brændeovne. Analyser i rapporten peger på, at en hurtig 
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udfasning af ældre og forurenende brændeovne særligt i tæt 
bebyggede områder vil give næsten samme samfunds-
økonomiske gevinst som en afgift på brug af brændeovne. 
 
Endelig slår Afgifts- og tilskudsanalysen fast, at der er be-
hov for ensartet beskatning af drivhusgasudledninger relate-
ret til landbrugsproduktion og energi. Det er vigtigt, at alle 
drivhusgasser pålægges en ensartet afgift. Dermed mindskes 
de samlede omkostninger ved at realisere opstillede mål-
sætninger for reduktioner i udledningerne. Formandskabet 
har i Økonomi og Miljø 2017 peget på, at der er behov for at 
afgiftsbelægge landbrugets udledninger af kvælstof til 
vandmiljøet. Nogle af de landbrugsaktiviteter, som giver 
anledning til udledning af kvælstof, bidrager samtidig til 
udledning af drivhusgasser. Derfor er der behov for at ud-
tænke en integreret regulering af landbruget, som tager høj-
de for, at det er svært direkte at beskatte udledningerne fra 
aktiviteter i dette erhverv. Formandskabet har i Økonomi og 
Miljø 2011 beskrevet muligheden for at opstille et drivhus-
gasregnskab for hver enkelt landbrugsbedrift, der opgør en 
beregnet drivhusgasudledning på baggrund af blandt andet 
bedriftens produktionsforhold. I den kommende miljø-
økonomiske rapport vil formandskabet se nærmere på regu-
lering af landbruget. 
 
Konkurrencen i realkreditsektoren 
 
De senere år har realkreditinstitutterne hævet både bidrags-
satser og gebyrer markant. Dette er blandt andet blevet be-
grundet med skærpet regulering og øgede kapitalkrav til 
finansielle institutioner i kølvandet på den finansielle krise. 
Konkurrencerådets rapport Konkurrencen på realkredit-
markedet fra august 2017 peger imidlertid på, at stigningen i 
bidragssatser og andre låneomkostninger næppe kan forkla-
res af skærpede kapitalkrav alene. Konkurrencerådet finder 
klare tegn på begrænset konkurrence på det danske real-
kreditmarked, hvilket kan have bidraget til, at bidrags-
satserne er hævet mere end, hvad der kan begrundes i øgede 
kapitalkrav. Der er flere forhold, der besværliggør en effek-
tiv konkurrence i realkreditsektoren. Herunder at det er en 
sektor præget af stordriftsfordele, at der er tale om et særligt 
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dansk produkt, og at flere realkreditinstitutter er koncern-
forbundet med banker.  
  
Konkurrencerådets rapport indeholder en række anbefaling-
er af tiltag, der kan bidrage til at skærpe konkurrencen i 
realkreditsektoren. Konkurrencerådet peger blandt andet på, 
at tilsynsdiamanten for realkreditinstitutters krav om, at 
maksimalt 25 pct. af et realkreditinstituts udlån må refinan-
sieres i et givent år, kan virke hæmmende for konkurrencen. 
Formandskabet har tidligere påpeget, at udbredelsen af vari-
abelt forrentede lån med kort løbetid også kan adresseres 
ved at begrænse omfanget af variabelt forrentede lån for den 
enkelte låntager. Dette vil mindske behovet for at adressere 
denne problemstilling på institutniveau, hvilket vil give 
bedre muligheder for, at institutterne i realkreditsektoren 
kan konkurrere om de variabelt forrentede lån. Konkurren-
cerådet anbefaler også en række tiltag, der sigter mod at øge 
kundemobiliteten mellem realkreditinstitutter. Tiltagene 
skal blandt andet gøre det lettere for forbrugerne at indhente 
lånetilbud fra flere forskellige realkreditinstitutter samt gøre 
det lettere at sammenligne disse tilbud. 
 
Intentionen bag Konkurrencerådets forslag er at skærpe 
konkurrencen i realkreditsektoren. I praksis er det dog ikke 
oplagt, at de foreslåede tiltag vil være tilstrækkelige til at 
øge priskonkurrencen nævneværdigt. Det kan derfor blive 
relevant at overveje yderligere tiltag. En mulighed kunne 
være at gribe mere direkte ind i prissætningen på markedet. 
Man kunne eksempelvis fokusere konkurrencen til bidrags-
satsen, da dette er det mest synlige omkostningselement for 
kunderne. Dette kunne f.eks. ske ved at lægge et loft over 
alle øvrige låneomkostninger. Øget overskuelighed og sik-
kerhed for størrelsen af de øvrige låneomkostninger kunne 
øge kundemobiliteten og derigennem realkreditinstitutternes 
incitament til at konkurrere på bidragssatsen. 
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KAPITEL II   

LANGVARIGT OFFENTLIGT FOR-
SØRGEDE 

II.1 Indledning 

Fra 1960 og til midten af 1990’erne steg andelen af offent-
ligt forsørgede i den erhvervsaktive alder fra 6 pct. til 27 
pct., mens beskæftigelsesandelen i samme periode var mere 
konstant, jf. figur II.1. Udviklingen belastede de offentlige 
finanser og satte fokus på reformer, der kunne reducere 
andelen på offentlig forsørgelse og øge beskæftigelsen. 
 
 

Figur II.1 Andel beskæftigede og offentligt forsørgede 

Anm.: Andelene er opgjort som andel af befolkningen mellem 15 og 
64 år. Personer i fleksjob, støttet beskæftigelse, samt efterløn-
nere og førtidspensionister med deltidsbeskæftigelse indgår bå-
de i beskæftigelsen og offentligt forsørgede. Beskæftigelsen 
omfatter også beskæftigede personer, der er fyldt 65 år. Offent-
ligt forsørgede indeholder ikke SU-modtagere. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
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Når der ses bort fra SU-modtagere og folkepensionister, er 
antallet af modtagere af indkomsterstattende overførsler 
faldet fra 970.000 i 1996 til 770.000 i 2016. Opgjort som 
andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder er der tale 
om et fald på fem pct.point, som helt overvejende er af 
strukturel karakter.   
 
Gruppen af offentligt forsørgede udgøres af såvel personer, 
der kun kortvarigt modtager offentlige ydelser, som perso-
ner, der er langvarige modtagere. I 2016 var 22 pct. af be-
folkningen i den erhvervsaktive alder offentligt forsørget. 
Ca. 60 pct. af disse havde på det tidspunkt været offentligt 
forsørget i mindst fire ud af de forgangne fem år, svarende 
til 13 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. 
 
Både samfundsøkonomisk og for den enkelte er der om-
kostninger ved lang tids offentlig forsørgelse. Fokus i dette 
kapitel er på at beskrive udviklingen i andelen af befolknin-
gen i den erhvervsaktive alder, der er langt fra arbejds-
markedet i form af, at de er langvarigt offentligt forsørge-
de.1  
 
Formålet med analysen er at identificere grupper i befolk-
ningen, hvor der kan være et potentiale for at øge erhvervs-
deltagelsen. Analysen vil blive perspektiveret med et over-
blik over relevante vedtagne reformer på beskæftigelses- og 
skatteområdet siden midten af 1990’erne, men formålet er 
ikke at evaluere de enkelte reformer.  
 
Befolkningssammensætningen er anderledes i dag, end den 
var i 1990’erne. Uddannelsesniveauet er generelt højere, 
antallet af indvandrere og efterkommere er steget, og al-
derssammensætningen har ændret sig. For at forstå den 
underliggende udvikling i andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede er det derfor nødvendigt at tage højde for æn-
dringerne i befolkningen. Analysen i det følgende foretages 
derfor med afsæt i en række forskellige befolkningsgrupper 

 
1) De Økonomiske Råds Formandskab har tidligere haft fokus på 

efterlønsmodtagere og folkepensionister, dagpengemodtagere 
samt kontanthjælpsmodtagere, jf. henholdsvis De Økonomiske 
Råds Formandskab (2013), De Økonomiske Råds Formandskab 
(2014) og De Økonomiske Råds Formandskab (2015). 
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opdelt efter alder, herkomst og uddannelsesmæssig bag-
grund og fokuserer på perioden siden årtusindeskiftet.  
 
I næste afsnit gives et kort overblik over de gennemførte 
reformer fra midten af 1990’erne til i dag, der kan have 
påvirket de langvarigt offentligt forsørgede. I afsnit II.3 
beskrives gruppen af langvarigt offentligt forsørgede i 2016, 
og det belyses, hvilke befolkningsgrupper reformerne sær-
ligt må forventes at have påvirket. I afsnit II.4 beskrives 
udviklingen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede i 
befolkningsgrupper, der er opdelt på baggrund af både al-
der, herkomst og uddannelse.  

II.2 Reformer af indkomstoverførsler 

En bred vifte af politikområder kan påvirke antallet af lang-
varigt offentligt forsørgede. Eksempelvis kan de uddannel-
sespolitikker, som øger andelen af unge, der gennemfører en 
kompetencegivende uddannelse, også mindske andelen af 
personer, der trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet. Det 
skyldes, at personer uden en erhvervskompetencegivende 
uddannelse har større sandsynlighed for at overgå til f.eks. 
førtidspension end andre. Tilrettelæggelsen af konjunktur-
politik, der begrænser konjunkturudsvingene, kan ligeledes 
påvirke antallet af personer på langvarig offentlig forsørgel-
se. Beskæftigede, der bliver ledige i forbindelse med et 
konjunkturtilbageslag, mister kvalifikationer på arbejds-
markedet og kan få sværere ved at få et job, når konjunk-
turerne vender, og de risikerer at havne på langvarig offent-
lig forsørgelse.  
 
Antallet af langvarigt offentligt forsørgede afhænger desu-
den af ændringer i regler for at modtage indkomstover-
førsler. Nogle regelændringer er direkte målrettet langvarigt 
offentligt forsørgede, mens andre især er målrettet personer, 
der kortvarigt modtager offentlige indkomstoverførsler. 
Også disse kan dog indirekte påvirke antallet af langvarigt 
offentligt forsørgede. Personer, der ikke er i beskæftigelse, 
mister kvalifikationer på arbejdsmarkedet og er i risiko for 
at blive hængende på offentlig forsørgelse, fordi de får sta-
digt vanskeligere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. I 
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det følgende beskrives de overordnede ændringer af de of-
fentlige indkomstoverførsler siden midten af 1990’erne, og 
disse sammenholdes med udviklingen i antallet af personer 
på langvarig offentlig forsørgelse. 
 
Siden midten af 1990’erne er der sket mange ændringer i 
indkomstoverførselssystemet. Der er ændret i reglerne, 
ydelser er blevet afskaffet, og nye er blevet indført. Æn-
dringerne har påvirket antallet af langvarigt offentligt for-
sørgede i den erhvervsaktive alder. I perioden er f.eks. 
fleksjobordningen blevet indført, og orlovsordningerne er 
blevet afskaffet. Regler og ydelsesniveauer for eksisterende 
ordninger som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge- og kontant-
hjælpsordninger er også blevet ændret i flere omgange, jf. 
bilag II.1. Ændringerne i de eksisterende ordninger har 
blandt andet betydet, at kravene for at kunne modtage visse 
typer af ydelser er blevet skærpet, nogle ydelser er blevet 
sat ned, og den maksimale ydelsesperiode er for nogle redu-
ceret, mens den for andre er blevet forlænget. I den betrag-
tede periode er der også iværksat nye tiltag i den aktive del 
af arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, der f.eks. har bety-
det, at aktiveringen af ledige er blevet fremrykket. 
 
I det følgende sammenholdes udviklingen siden 2000 i an-
tallet af langvarigt offentligt forsørgede i den erhvervsaktive 
alder fordelt på ydelsestyper med ændringer i reglerne for 
indkomstoverførsler og skattereformer siden midten af 
1990’erne. Langvarigt offentligt forsørgede er defineret som 
personer i den erhvervsaktive alder, der har modtaget of-
fentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år. I 
boks II.1 er nærmere redegjort for betydningen af alternati-
ve definitioner af langvarigt offentligt forsørgede og popu-
lationsafgrænsningen for analyserne. 
 
 
 
 

Mange ændringer 
i indkomst-
overførslerne 

Beskrivelse af 
ændringer af 
regler 



II.2 Reformer af indkomstoverførsler 

 115 

Boks II.1 Analysepopulation og definition af langvarigt offentligt forsørgede 

Langvarigt offentligt forsørgede er defineret som personer, der har modtaget of-
fentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år (inklusive indeværende 
år). Der er anvendt data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. 

 

Personer, der indgår i analysen, er personer under 65 år, som har haft mulighed 
for at være på offentlig forsørgelse i Danmark i de seneste fem år. Derfor indgår 
personer først i det år, de fylder 22 år, og personer der bor i landet i en sammen-
hængende femårig periode. Afgrænsningerne indebærer eksempelvis, at 87 pct. af 
befolkningen mellem 18 år og 64 år indgår i analyserne af langvarigt offentligt 
forsørgede i 2016. Størstedelen af den del af befolkningen, der ikke indgår i ana-
lyserne af langvarigt offentligt forsørgede, er personer mellem 18 år og 21 år. I 
bilag II.2 er nærmere redegjort for afgrænsningen af data. 

 

Alle indkomsterstattende overførselsindkomster (med undtagelse af SU) defineres 
som offentlig forsørgelse:  

 

• Førtidspension 

• Ressourceforløb 

• Fleksjob inklusive ledighedsydelse 

• Sygedagpenge inklusive jobafklaring  

• Kontanthjælp inklusive løntilskud, uddannelseshjælp og integrations-
ydelse 

• Arbejdsløshedsdagpenge inklusive løntilskud samt uddannelses-, ar-
bejdsmarkeds- og kontantydelse 

• Efterløn inklusive fleks- og overgangsydelse  

• Andet: Revalidering inklusive forrevalidering, barsels- og forældreorlov 
samt de nu afskaffede børnepasnings-, uddannelses- og sabbat-
orlovsordninger  

 

Modtagere af SU er ikke langt fra arbejdsmarkedet i modsætning til andre lang-
varigt offentligt forsørgede og ville generelt kunne deltage fuldtid på arbejds-
markedet, hvis de ikke studerede. De indgår derfor ikke i analyserne i dette kapi-
tel. 
Fortsættes… 
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Boks II.1 Analysepopulation og definition af langvarigt offentligt forsørgede, 
fortsat 

I kapitlet analyseres perioden 2000-16. Perioden er relativt kort, men muliggør 
brugen af konsistente data uden brud. Der indgår også data for 1996-99, hvilket er 
nødvendigt for at kategorisere personer, der i 2000 har været offentligt forsørget i 
mindst 80 pct. af de forgangne fem år. 

 

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede mellem 22 år og 64 år er faldet med 
ca. 1 pct.point fra 14,6 pct. omkring årtusindeskiftet til 13,4 pct. i 2016, jf. figur 
A. Det svarer til, at antallet af langvarigt offentligt forsørgede er faldet fra 
440.000 personer til 396.000 personer i perioden 2000-16. Andelen af langvarigt 
offentligt forsørgede er omkring 1-2 pct.point højere, hvis langvarigt offentligt 
forsørgede eksempelvis defineres som personer, der har modtaget offentlige ind-
komstoverførsler i mindst 80 pct. af de seneste tre år, men følger ellers overordnet 
set den samme udvikling. 

 

Figur A Andelen af offentligt forsørgede i den  

 erhvervsaktive alder 

Anm.: Personer i den erhvervsaktive alder er defineret som perso-
ner mellem 18 år og 64 år. Dog indgår kun personer, der er
fyldt hhv. 20 år og 22 år i beregningerne af andelen af be-
folkningen, der har været offentligt forsørget i mindst 80
pct. af de seneste tre hhv. fem år.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Det samlede antal personer, der langvarigt modtager offent-
lige indkomstoverførsler, er faldet med ca. 45.000 personer 
fra ca. 440.000 personer i 2000 til godt 395.000 personer i 
2016 svarende til et fald på ca. 1 pct.point af befolkningen i 
den erhvervsaktive alder. Det dækker dog over en betydelig 
forskel i udviklingen i de forskellige typer af indkomst-
overførsler.  
 
Blandt langvarigt offentligt forsørgede er antallet af perso-
ner på fleksjobordningen steget kraftigt, siden den blev 
ændret i 2003, jf. figur II.2. Antallet af personer på fleks-
jobordningen er steget fra ca. 2.000 personer til omtrent 
70.000 personer i 2016. Personer, der er beskæftiget i et 
fleksjob, arbejder på deltid og er derfor kun delvist offent-
ligt forsørget. Hensigten med fleksjobordningen er at be-
grænse antallet af førtidspensionister. Omvendt er der sket 
et markant fald i antallet af langvarigt offentligt forsørgede, 
der modtager arbejdsløshedsdagpenge, som er faldet fra 
omkring 55.000 personer til under 3.000 personer. Udvik-
lingen skal ses i lyset af, at den generelle dagpengeperiode 
er nedsat fra fem år i starten af perioden til to år fra 2010. 
Samtidig er den forlængede dagpengeperiode for personer 
over 50 år blevet udfaset. Analyser understøtter, at det er en 
øget strukturel beskæftigelse bag noget af faldet i de lang-
varigt offentligt forsørgede, der modtager arbejdsløsheds-
dagpenge. Blandt andet finder De Økonomiske Råd (2014), 
at dagpengereformen i 2010, der indebar en afkortning af 
dagpengeperioden, har øget den strukturelle beskæftigelse 
med knap ½ pct.point og sænket den strukturelle ledighed 
med omkring ½ pct.point. 
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Figur II.2 Langvarigt offentligt forsørgede 

Anm.: Figuren viser antallet af langvarigt offentligt forsørgede, der
modtog den givne ydelse i uge 20 i analyseåret. Dog er angivet
ydelsen i uge 21, 22 eller 23 for personer, der ikke har modtaget
ydelser i uge 20. Arbejdsløshedsdagpenge omfatter uddannel-
ses-, arbejdsmarkeds- og kontantydelse samt dagpenge. Andet
omfatter bl.a. revalidering og de nu afskaffede børnepasnings-, 
uddannelses- og sabbatorlov. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registeroplysninger. 
 
 
Antallet af personer, der modtager sygedagpenge, har været 
forholdsvist konstant siden 2000, selvom der har været flere 
reformer. Reformen, der trådte i kraft i 2014, indebærer, at 
vurderingen af retten til fortsat at modtage sygedagpenge er 
fremrykket, hvilket isoleret set forventes at afkorte syge-
dagpengeperioden. Modsat må det forventes, at de ændrede 
forlængelsesregler og muligheden for at modtage job-
afklaring efter 52 uger trækker i retning af længere sygefra-
værsforløb. Rosholm mfl. (2016) finder, at afgangsraten fra 
sygedagpenge til beskæftigelse stiger med omkring 40 pct. i 
sygedagpengeforløbets uge 22-28, mens afgangsraten efter 
uge 52 omvendt falder med ca. 35 pct. Men da kun 15 pct. 
af alle sygedagpengeforløb varer mere end et år, er den 
samlede effekt af reformen en forkortelse af den forventede 
sygedagpengeperiode på knap 2 pct. svarende til et par da-
ge. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2015) har 
foretaget en analyse, der udelukkende undersøger virknin-
gen af fremrykningen af vurderingen af retten til syge-
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dagpenge til uge 22 i sygedagpengeperioden, men finder 
ligeledes, at afgangsraten fra sygedagpenge til beskæftigelse 
og uddannelse stiger.  
 
Der er også sket et stort fald i antallet af personer på over-
gangsydelse og efterløn fra ca. 72.000 personer i 2000 til ca. 
21.000 personer i 2016. Det skal ses i lyset af afskaffelsen 
af overgangsydelsen og ændringerne i reglerne for efterløn i 
1998, der gjorde det økonomisk attraktivt at udskyde efter-
lønnen, og at efterlønsalderen fra 2014 og frem er blevet sat 
op. I perioden 2014-17 er efterlønsalderen blevet forhøjet 
med et halvt år om året, og modregningen af arbejds-
markedspension i den udbetalte efterløn er blevet skærpet 
yderligere. 
 
Det tyder på, at efterlønsreformen i 1999, hvor man skær-
pede modregning i efterlønnen af egen pensionsopsparing, 
har mindsket tilgangen til efterløn lidt, jf. Jørgensen (1999). 
Omvendt finder Jørgensen (1999) også, at indførelsen af 
den skattefri præmie til personer, der fortsætter i beskæfti-
gelse i efterlønsperioden, ikke ser ud til at have haft en ef-
fekt. 
 
Imidlertid ser det ud til, at beskæftigelsesfrekvensen er øget 
i takt med, at ændringer i reglerne har betydet, at efterløns-
alderen successivt er sat op siden 2014, som det fremgår af 
figur I.14 i kapitel I. De årgange, der ikke længere kan gå på 
efterløn som 60-årige, fortsætter i det store og hele på ar-
bejdsmarkedet frem til den nye efterlønsalder. 
 
Antallet af personer på førtidspension steg lidt parallelt med 
indførelsen af fleksjobordningen frem til 2010, men derefter 
har der været et fald på ca. 25.000 personer. En væsentlig 
del af faldet kan tilskrives reformen i 2013 af førtids-
pension. Den betyder, at personer under 40 år almindeligvis 
ikke kan få tilkendt førtidspension. Samtidig er ordningen 
med ressourceforløb, der har som formål at udvikle modta-
gernes arbejdsevne, blevet indført. I 2016 var der 13.000 
personer, der modtog denne ydelse. Det samlede antal bor-
gere på førtidspension, ressourceforløb og fleksjobordnin-
gen er steget siden reformen trådte i kraft i 2013. Det skyl-
des en stigning både i personer i ressourceforløb og i fleks-
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jobordningen, mens færre personer er i passiv forsørgelse på 
førtidspension. 
 
Phillip mfl. (2016) har undersøgt effekten af ovenævnte 
reform og finder indikationer på, at den har medvirket til at 
øge beskæftigelses- og uddannelsesomfang for unge, der er 
i risiko for at overgå til førtidspension. Der udestår i midler-
tidigt yderligere analyser, før der kan drages endelige kon-
klusioner, bl.a. fordi den fulde virkning af ressourceforløb, 
der er et vigtigt element i reformen, indtil nu har været an-
vendt i kortere tid, end det er muligt.  
 
Set over hele perioden har antallet af personer, der er lang-
varigt modtagere af kontanthjælp, varieret mellem 52.000 
personer og 77.000 personer. En række af stramningerne i 
kontanthjælpen har især været rettet mod nedsættelsen af 
ydelserne for unge og indvandrere, hvilket har øget deres 
økonomiske incitament til at finde beskæftigelse. 
 
Analyser tyder på, at lavere kontanthjælpsydelser har truk-
ket i retning af færre kontanthjælpsmodtagere. De Økono-
miske Råds Formandskab (2015) finder, at nedsættelsen af 
kontanthjælpsydelserne for en gruppe af 25-29 årige i 2014 
betød, at 9 pct. flere i gruppen forlader kontanthjælps-
systemet og enten påbegynder uddannelse eller kommer i 
beskæftigelse. Beskæftigelsesministeriet (2016) finder en 
noget større effekt af reformen, idet deres analyse viser en 
stigning på 20 pct. i gruppen, der enten er påbegyndt en 
uddannelse eller er kommet i beskæftigelse.  
 
Tilsvarende tyder analyser på, at lavere ydelser til flygtnin-
ge har resulteret i færre flygtninge på kontanthjælp og flere i 
beskæftigelse. Analyser har undersøgt virkningen af en 
reform i 2002, der indebar, at flygtninge, der kom til landet 
efter 1. juli 2002, fik en lavere ydelse end flygtninge, der 
kom før det tidspunkt. De finder samstemmende, at nedsæt-
telsen af ydelsen øger flygtninges sandsynligheden for at 
finde beskæftigelse betydeligt, jf. Huynh mfl. (2009),    
Andersen mfl. (2012), Rosholm og Vejlin (2010) samt Ja-
cobsen mfl. (2017). Rosholm og Vejlin (2010) finder dog 
samtidig, at der i starten af deres opholdstid i Danmark er en 
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stor sandsynlighed for, at de forlader arbejdsstyrken og 
bliver selvforsørgende.  
 
Reformer af andre indkomstoverførsler kan modsat betyde, 
at antallet af personer på kontanthjælp stiger. Eksempelvis 
kan forkortelsen af dagpengeperioden have betydet, at flere 
falder ud af dagpengesystemet og derfor overgår til kon-
tanthjælpssystemet, hvilket isoleret set vil øge antallet på 
kontanthjælp. De ændrede krav til afprøvning af arbejds-
evnen inden overgangen til førtidspension har også betydet 
en tilgang til ydelsen under ressourceforløb. De fleste per-
soner, der deltager i ressourceforløb, ville sandsynligvis 
have modtaget en anden offentlig ydelse, hvis ikke denne 
nye ordning var blevet indført. 
 
Ud over ændringer i de offentlige ydelser kan nye eller æn-
drede skatteregler have haft betydning for det samlede antal 
modtagere af offentlige indkomstoverførsler. Ændringer i 
skatterne kan øge det økonomiske incitament til at være i 
beskæftigelse frem for at være offentligt forsørget. Det har 
først og fremmest været indførelsen af et beskæftigelses-
fradrag i 2004, der er blevet forhøjet i 2007 og 2012, der har 
påvirket langvarigt offentligt forsørgedes tilskyndelse til at 
finde beskæftigelse.  
 
Forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget i 2007 og 2012 
betyder, at eksempelvis antallet af personer, der har en net-
tokompensationsgrad på over 80 pct., forventes at falde fra 
ca. 400.000 personer i 2005 til ca. 250.000 personer, når 
skattereformerne er fuldt indfaset i 2023, jf. Økonomi- og 
Indenrigsmisteriet (2013).2 
 

 
2) Nettokompensationsgraden er forholdet mellem den disponible 

indkomst i ikke-beskæftigelse og den disponible indkomst ved 
beskæftigelse. Den disponible indkomst er rådighedsbeløbet efter 
skat, transportudgifter og betaling af husleje samt eventuel beta-
ling af daginstitution og kontingent til a-kasse, efterløn og fag-
forening. 
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Derudover er der indført et yderligere beskæftigelsesfradrag 
til enlige forsørgere. Empiriske danske studier giver forskel-
lige resultater af beskæftigelsesvirkningen af at øge enlige 
lediges gevinst ved beskæftigelse. Hansen mfl. (2013) fin-
der, at enlige forsørgeres beskæftigelse blev øget af den 
midlertidige skattefrie præmie til enlige ledige, der gjaldt i 
2011 og 2012, mens Kolodziejczyk og Arendt (2017) fin-
der, at der ingen effekt er. En analyse af beskæftigelses-
fradraget for enlige forsørgere, der blev indført i 2014, fin-
der, at gruppens beskæftigelse steg, jf. Carstensen og 
Schultz (2016). 
 
Sammenfatning 
 
Der er sket et fald i det samlede antal af langvarigt offentligt 
forsørgede på ca. 45.000 personer svarende til 1 pct.point af 
befolkningen i den erhvervsaktive alder fra 2000 til 2016. 
Det dækker over, at der især har været et fald i antallet af 
modtagere af efterløn inklusive overgangsydelse og arbejds-
løshedsdagpenge, mens der især har været en stigning i 
antallet af personer i fleksjobordningen. Udviklingen kan 
bl.a. skyldes ændringer i reglerne for de tre typer af ind-
komstoverførsler. Men en række andre relevante forhold har 
også bidraget: med ændret demografisk sammensætning af 
befolkningen og højere uddannelsesniveau som de væsent-
ligste. Der foreligger ikke nogen analyser af, hvor meget af 
faldet i andelen på langvarig offentlig forsørgelse, som 
skyldes de gennemførte reformer, og hvor meget det skyl-
des andet. Der er stor forskel på, hvor stor en andel af for-
skellige grupper, der ender med at være langvarigt offentligt 
forsørget. Derfor er det relevant at undersøge nærmere, 
hvordan forskellige demografiske gruppers sandsynlighed 
for at blive langvarigt offentligt forsørget er ændret siden 
2000. Dette analyseres nærmere i afsnit II.4. 
 
Der er for de offentlige indkomstoverførsler tale om et vist 
omfang af “forbundne kar”, således at et fald i én type af 
offentlig indkomstoverførsel vil blive helt eller delvist op-
vejet af en stigning i en anden type af offentlig indkomst-
overførsel. Det er derfor også relevant at analysere udvik-
lingen i det samlede antal af langvarigt offentligt forsørgede 

Usikker virkning 
af målrettet 
beskæftigelses-
fradrag til enlige 
forsørgere 

Ændringer i 
reglerne har 
påvirket 
udviklingen  

“Forbundne kar” 
på tværs af 
ydelserne 
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under et, når der tages højde for, at ændringer i den demo-
grafiske sammensætning har betydning for udviklingen. 

II.3 De langvarigt offentligt forsørgede i 2016  

I dette afsnit opgøres andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i 2016 i befolkningsgrupper opdelt efter alder, her-
komst og uddannelse. Formålet er at identificere forskelle i 
forsørgelsesandele mellem grupperne. I afsnit II.4 belyses 
udviklingen i gruppernes forsørgelsesandele i perioden 
2000-16. Dette afsnit indledes med en beskrivelse af, hvor 
stor en del af forskellige alders-, herkomst- og uddannelses-
grupper der er langvarigt offentligt forsørget. Dernæst un-
dersøges den relative sandsynlighed for, at en person i en 
given gruppe er langvarigt offentligt forsørget. I denne ana-
lyse tages højde for, at eksempelvis herkomstgrupperne er 
forskelligt sammensat med hensyn til alder og uddannelse. 
Afsnittet afrundes med en beskrivelse af, hvilke ydelses-
typer personer i de forskellige befolkningsgruppers typisk 
modtager, hvis de er langvarigt offentligt forsørget.  
 
Forsørgelsesandele i befolkningsgrupperne  
 
Der er stor forskel på, hvor stor en andel af forskellige be-
folkningsgrupper der er langvarigt offentligt forsørgede. 
Forsørgelsesandelen stiger med alderen og er højere blandt 
ikke-vestlige indvandrere og ufaglærte, jf. tabel II.1. 
 
Der er mere end seks gange så stor en andel langvarigt of-
fentligt forsørgede blandt de 60-64 årige i 2016 som blandt 
de 22-25 årige. Blandt ikke-vestlige indvandrere er knap 30 
pct. langvarigt offentligt forsørget, mens det blandt personer 
med dansk baggrund drejer sig om under det halve heraf. 
Blandt ufaglærte er hver tredje langvarigt offentligt forsør-
get, mens det blandt personer med en lang videregående 
uddannelse er godt en ud af halvtreds.  
 
 

Andel langvarigt 
forsørgede i 
befolknings-
grupper opgøres 

Stor forskel på 
befolknings-
grupper 

Variation på 
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herkomst og 
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Tabel II.1 Befolkningsgrupper i 2016 

 I alt Langvarigt forsørgede 
 --- 1.000 personer --- -- Pct. -- 

I befolkningen 2.945 396 13,4 

Alder    

22-25 år 273 12 4,4 

26-29 år 249 16 6,4 

30-39 år 624 60 9,6 

40-49 år 777 100 12,8 

50-59 år 754 134 17,8 

60-64 år 268 74 27,6 

Herkomst    

Dansk baggrund 2.619 328 12,5 

Vestlige indvandrere 94 7 8,0 

Ikke-vestlige indvandrere 191 56 29,5 

Vestlige efterkommere 7 1 10,0 

Ikke-vestlige efterkommere 34 3 9,2 

Uddannelse    

Ufaglærte 653 210 32,2 

Gymnasial 260 20 7,7 

Erhvervsfaglig 1.028 116 11,3 

Kort videregående 149 9 6,5 

Mellemlang videregående 555 33 5,9 

Lang videregående 299 7 2,4 

Anm.: Andelen er beregnet på baggrund af personer mellem 22 og 64 år, der er i analysepopulatio-
nen som beskrevet i boks II.1 i afsnit II.2. Uddannelseskategorien er vedkommendes højest
fuldførte uddannelse. Personer med uoplyst uddannelsesniveau betragtes som ufaglærte.  

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
 
 
Relative forsørgelsessandsynligheder 
 
På grund af de store forskelle i forsørgelsesgraden mellem 
befolkningsgrupperne er det relevant at opdele befolkningen 
i den erhvervsaktive alder i grupper på baggrund af alder, 
uddannelse og herkomst, når udviklingen i andelen af lang-

Sammensætnings
effekter har stor 
betydning … 
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varigt offentligt forsørgede beskrives. De tre karakteristika 
er dog ikke uafhængige af hinanden.  
 
Eksempelvis er en lavere andel af ikke-vestlige efter-
kommere langvarigt offentligt forsørget end tilfældet er 
blandt personer med dansk baggrund, hvilket i høj grad 
skyldes, at der kun er et begrænset antal efterkommere over 
40 år. Tages der højde for forskelle i alderssammen-
sætningen mellem de to grupper, har ikke-vestlige efter-
kommere halvanden gange så stor sandsynlighed som en 
person med dansk baggrund for at være langvarigt offentligt 
forsørget, jf. figur II.3. Uddannelsessammensætningen vari-
erer imidlertid også mellem herkomstgrupperne. Tages der 
højde for både forskelle i alders- og uddannelsesmæssig 
sammensætning, har ikke-vestlige efterkommere stort set 
samme sandsynlighed for at være langvarigt offentligt for-
sørget, som personer med dansk baggrund har. Det skyldes, 
at ikke-vestlige efterkommere – ud over at være yngre – i 
gennemsnit har et lavere uddannelsesniveau end personer 
med dansk baggrund, og et lavere uddannelsesniveau er 
forbundet med højere sandsynlighed for at være langvarigt 
offentligt forsørget.3 
 
 

 
3) Blandt de 22-25 årige ikke-vestlige efterkommere er 45 pct. 

ufaglærte, mens det blandt personer med dansk baggrund i sam-
me aldersgruppe er 22 pct. Blandt de 26-29 årige er tallene hen-
holdsvis 49 pct. blandt efterkommerene og 19 pct. blandt perso-
ner med dansk baggrund, mens de blandt de 30-39 årige er hen-
holdsvis 50 pct. og 15 pct. 

… eksempelvis 
for forskelle 
mellem 
herkomstgrupper
… 
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Figur II.3 Relativ sandsynlighed for at være langvarigt 
forsørget i 2016 

Anm.: Den relative sandsynlighed er den såkaldte odds ratio. En 
relativ sandsynlighed på 1 betyder, at personer i denne gruppe 
har samme sandsynlighed som en person med dansk baggrund
for at være langvarigt offentligt forsørget, en relativ sandsyn-
lighed større end 1 betyder, at sandsynligheden er større end for 
en person med dansk baggrund, og mindre end 1 betyder, at
sandsynligheden er mindre. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Tilsvarende spiller gruppesammensætningen ind på, at der 
eksempelvis samlet set er en større andel langvarigt offent-
ligt forsørgede blandt personer med en erhvervsfaglig ud-
dannelse end blandt personer med en gymnasial uddannelse. 
Størstedelen af de personer, der har en gymnasial uddannel-
se som højeste fuldførte uddannelse, er yngre mennesker. 
For alle årgange ældre end 27 år er andelen af langvarigt 
offentligt forsørgede større blandt personer med en gymna-
sial uddannelse end blandt de faglærte. Når der korrigeres 
for alder og herkomst, har en faglært og en person med en 
gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse 
samme sandsynlighed for at være langvarigt offentligt for-
sørget, jf. figur II.4. 
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Figur II.4 Relativ sandsynlighed for at være langvarigt forsørget i 2016 

Uddannelsesgruppera)   Aldersgrupperb)  

 

 

a) Figuren viser den relative sandsynlighed for at være langvarigt offentligt forsørget for en
person med den angivne uddannelse i forhold til en person med en erhvervsfaglig uddannelse,
når der korrigeres for herkomst og alder. 

b)  Figuren viser den relative sandsynlighed for at være langvarigt offentligt forsørget for en
person i den angivne aldersgruppe sammenholdt med sandsynligheden for en person i alders-
gruppen 22-25 år, når der korrigeres for herkomst og uddannelse. 

Anm.: Se i øvrigt anmærkning til figur II.3. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Det ændrer dog ikke på det generelle billede at tage højde 
for samspillet mellem alder, herkomst og uddannelse. Det 
gælder fortsat, at ældre, ikke-vestlige indvandrere og ufag-
lærte har større sandsynlighed for at være langvarigt offent-
ligt forsørget. Holdes uddannelse og herkomst fast, stiger 
sandsynligheden for at være langvarigt offentligt forsørget 
med alderen. En person mellem 60 og 64 år har for given 
uddannelse og herkomst mere end ti gange så stor sand-
synlighed for at være langvarigt forsørget som en person 
mellem 22 og 25 år. Ikke-vestlige indvandrere har mere end 
dobbelt så stor sandsynlighed for at være langvarigt offent-
ligt forsørget som personer med dansk bagrund. Holdes 
alder og herkomst konstant, har en ufaglært næsten fire 
gange så stor sandsynlighed for at være langvarigt offentligt 
forsørget som en faglært. Generelt falder sandsynligheden 
for at være langvarigt offentligt forsørget, jo længere ud-
dannelse man har. 
 
For at tage højde for sammensætningseffekter som de nævn-
te opdeles befolkningen i den erhvervsaktive alder i grupper 
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efter både alder, herkomst og uddannelse i analyserne i af-
snit II.4.  
 
Ydelserne til grupper af langvarigt offentligt forsørgede  
 
De langvarigt offentligt forsørgede modtager en lang række 
forskellige ydelser, og som beskrevet i afsnit II.2 er der de 
seneste tyve år gennemført en række reformer af de offent-
lige indkomstoverførsler. Sandsynligheden for at modtage 
en given ydelse som langvarigt offentligt forsørget varierer 
mellem befolkningsgrupperne, og derfor vil de forskellige 
ydelsesreformer påvirke de langvarigt offentligt forsørgede i 
befolkningsgrupperne forskelligt. I dette underafsnit beskri-
ves, hvilke reformer der må forventes at påvirke forsørgel-
sesandelen i de forskellige befolkningsgrupper. 
 
Herkomst 
 
En langvarigt offentligt forsørget indvandrer havde i 2016 
næsten tre gange så stor sandsynlighed for at modtage kon-
tanthjælp, som en langvarigt offentligt forsørget med dansk 
baggrund, når der korrigeres for forskelle i alder og uddan-
nelsesniveau jf. tabel II.2.4 Også i 2000 havde indvandrere 
langt større sandsynlighed for at modtage kontanthjælp, hvis 
de var langvarigt forsørget. Der er gennemført en række 
reformer af kontanthjælpen siden årtusindeskiftet, og flere 
af reformerne har haft særskilt fokus på indvandrerne, jf. 
afsnit II.2. Reformer af kontanthjælpssystemet må derfor 
forventes at påvirke andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede blandt indvandrere mere end forsørgelsesandelen 
blandt personer med dansk baggrund.  
 

 
4) Integrationsydelse defineres som en del af kontanthjælps-

systemet. 
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Tabel II.2 Langvarigt offentligt forsørgedes relative sandsynlighed for at modta-
ge forskellige ydelser i 2016 

 Efter-
løna 

Dag-
penge 

Fleks-
jobord-
ningen 

Syge-
dag-

penge 

Res-
source-
forløb 

Kon-
tant-
hjælp 

Før-
tids-
pens. 

 --------------------------  Forhold  ----------------------- 

Relativt til 22-25 årige  

26-29 årige • 2,7 1,6 2,0 0,8 0,7 1,1 

30-39 årige • 2,0 2,4 2,0 0,5 0,5 1,3 

40-49 årige • 0,8 3,2 1,1 0,4 0,3 2,6 

50-59 årige • 0,4 3,1 0,7 0,2 0,1 4,9 

60-64 årige • 0,1 1,1 0,2 0,0 0,1 4,2 

Relativt til dansk baggrund  

Vestlig indvandrer 0,6 2,3 0,7 1,3 1,2 2,7 0,7 

Ikke-vestlig indvandrer 0,2 1,0 0,3 0,9 1,5 2,9 0,9 

Vestlig efterkommer 0,7 1,1 0,7 1,1 0,9 1,5 1,0 

Ikke-vestlig efterkommer 0,3 1,8 0,3 1,7 0,8 1,9 0,7 

Relativt til faglærte  

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

Gymnasial 0,6 0,5 0,5 0,4 1,0 1,2 1,6 

Kort videregående 1,0 1,7 1,1 1,1 0,8 0,9 1,0 

Mellemlang videregående 1,0 1,5 1,2 1,4 1,0 0,8 0,9 

Lang videregående 0,8 2,2 1,0 1,3 0,7 1,1 1,0 

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

Andel af de langvarigt  
forsørgede i 2016 5,4 0,8 17,8 2,5 3,3 19,1 49,0 

Andel af de langvarigt  
forsørgede i 2000 16,4 12,6 0,5 2,5 • 15,2 47,0 

a) Den relative sandsynlighed for at modtage efterløn er kun beregnet for personer mellem 60 og
64 år, da der i 2016 ikke er nogen under 60 år, der modtager efterløn. 

Anm.: Tabellen viser de relative sandsynligheder for, at en langvarigt offentligt forsørget modtager
den givne type ydelse. Når de relative sandsynligheder for de forskellige aldersgrupper bereg-
nes, holdes herkomst og uddannelse konstant. Tilsvarende holdes alder og uddannelse kon-
stant, når sandsynligheden for herkomstgrupperne beregnes, og alder og herkomst holdes kon-
stant, når sandsynligheden for uddannelsesgrupperne beregnes.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Langvarigt offentligt forsørgede med dansk baggrund har 
større sandsynlighed end de øvrige herkomstgrupper for at 
modtage efterløn. Det var tilfældet i 2000 og er det stadig i 
2016. Begrænsningerne i efterlønnen må derfor forventes 
primært at påvirke andelen af langvarigt offentligt forsørge-
de blandt personer med dansk baggrund. Samtidig er sand-
synligheden for at være i fleksjobordningen højere blandt 
personer med dansk baggrund end blandt de øvrige her-
komstgrupper. Udvidelsen af denne ordning lader derfor 
umiddelbart til at have haft størst indflydelse på langvarigt 
forsørgede med dansk baggrund. 
 
Alder 
 
Langvarigt offentligt forsørgede har større sandsynlighed 
for at modtage kontanthjælp og mindre sandsynlighed for at 
være i fleksjob eller på førtidspension, jo yngre de er. Kon-
tanthjælpsreformerne må derfor forventes at påvirke ande-
len af langvarigt offentligt forsørgede blandt de yngre mest, 
mens reformerne af førtidspension og fleksjob må forventes 
at påvirke de ældre aldersgrupper mest.5 
 
Efterløn er målrettet ældre, og der er derfor ingen langvarigt 
offentligt forsøgende under 60 år, der modtager efterløn i 
2016. I 2000 modtog cirka hver femte langvarigt offentligt 
forsørget mellem 50 og 59 år overgangsydelse, og halvdelen 
mellem 60 og 64 år var efterlønsmodtagere. Disse alders-
grupper er naturligvis påvirket af afskaffelsen af overgangs-
ydelsen og ændrede regler for efterløn. 
 
Uddannelse 
 
Langvarigt offentligt forsørgede uden en kompetence-
givende uddannelse har større sandsynlighed for at modtage 
kontanthjælp eller førtidspension end forsørgede med en 
uddannelse. Reformer af kontanthjælp og førtidspension må 
derfor forventes at påvirke de ufaglærte mest. 
 

 
5) Også før reformerne i 2000 var sandsynligheden for at være på 

førtidspension højere for ældre langvarigt forsørgede end blandt 
yngre.  
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og i fleksjob 

Unge forsørgede 
får oftere 
kontanthjælp 

Efterløn til de 
ældste 

Ufaglærte 
forsørgede oftere 
på førtidspension 
og kontanthjælp 



II.4 Udviklingen i langvarigt offentligt forsørgede 

 131 

Modsat har langvarigt offentligt forsørgede med en kompe-
tencegivende uddannelse større sandsynlighed end ufaglær-
te for at være i fleksjobordningen eller på dagpenge. I 2016 
modtager kun en lille del af de langvarigt forsørgede dag-
penge, men også i 2000, hvor dagpengemodtagere udgjorde 
hver ottende langvarigt offentligt forsørgede, havde forsør-
gede med en kompetencegivende uddannelse større sand-
synlighed for at være dagpengemodtager. Afkortningen af 
dagpengeperioden og udvidelsen af fleksjobordningen lader 
altså til at have påvirket forsørgede med kompetencegiven-
de uddannelser mest.   

II.4 Udviklingen i langvarigt offentligt forsør-
gede 

Som vist i afsnit II.3 varierer andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede betydeligt på tværs af herkomst-, uddannelses- 
og aldersgrupper. Ændringer i den samlede andel langvarigt 
offentligt forsørgede i befolkningen i den erhvervsaktive 
alder kan derfor skyldes såvel ændringer i befolkningens 
sammensætning som ændringer i forsørgelsesandelen i de 
enkelte befolkningsgrupper. Ændringer i befolknings-
gruppernes forsørgelsesandele har været påvirket af de gen-
nemførte reformer. I det følgende belyses først ændringer i 
befolkningssammensætningen, og hvordan ændringerne heri 
har bidraget til udvikling i andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede i befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der-
næst undersøges udviklingen i andelen af langvarigt forsør-
gede i en lang række befolkningsgrupper i perioden efter 
årtusindeskiftet. 
 
Ændring i befolkningssammensætningen  
 
Befolkningens sammensætning er anderledes i dag, end den 
var ved årtusindeskiftet. Der er flere indvandrere, der er 
flere i den erhvervsaktive alder med en kompetencegivende 
uddannelse, og alderssammensætningen er anderledes i 
2016, end den var i 2000, jf. tabel II.3. Disse ændringer vil 
alt andet lige påvirke andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i befolkningen i den erhvervsaktive alder, fordi forsør-

Forsørgede med 
uddannelse oftere 
på dagpenge og i 
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gruppers 
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gelsesandelen varierer på tværs af befolkningsgrupperne, jf. 
afsnit II.3. 
 
 

Tabel II.3 Befolkningssammensætning 

 2000 2016 
Alder --------- Pct. --------- 

22-25 år 9,0 9,3 

26-29 år 9,7 8,5 

30-39 år 26,2 21,2 

40-49 år 24,1 26,4 

50-59 år 24,1 25,6 

60-64 år 6,9 9,1 

I alt 100,0 100,0 

Herkomst  

Dansk baggrund 94,4 89,0 

Vestlige indvandrere 1,9 3,2 

Ikke-vestlige indvandrere 3,4 6,5 

Vestlige efterkommere 0,2 0,3 

Ikke-vestlige efterkommere 0,1 1,1 

I alt 100,0 100,0 

Uddannelse   

Ufaglærte 30,8 22,2 

Gymnasial 8,0 8,9 

Erhvervsfaglig 38,2 34,9 

Kort videregående 3,7 5,1 

Mellemlang videregående 14,0 18,9 

Lang videregående 5,3 10,2 

I alt 100,0 100,0 

Anm.: Andelene summerer ikke alle steder til 100 på grund af afrun-
ding. Andelene er beregnet for personer mellem 22 og 64 år, 
der er i analysepopulationen som beskrevet i boks II.1 i afsnit 
II.2. Uddannelseskategorien er vedkommendes højest fuldførte
uddannelse. Personer med uoplyst uddannelsesniveau indgår
som ufaglærte. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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På den ene side trækker stigningen i andelen af ikke-
vestlige indvandrere og ældre i retning af en højere andel 
langvarigt offentligt forsørgede i befolkningen i den er-
hvervsaktive alder som helhed, fordi disse grupper har en 
relativt høj forsørgelsesandel. På den anden side trækker det 
øgede uddannelsesniveau og stigningen i andel vestlige 
indvandrere i retning af en lavere andel langvarigt offentligt 
forsørgede i befolkningen.  
 
For at belyse betydningen af den ændrede befolknings-
sammensætning for andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i befolkningen, beregnes den hypotetiske forsørgelses-
andel, som ville være gældende, hvis andelen af langvarigt 
offentligt forsørgede i de enkelte befolkningsgrupper ikke 
havde ændret sig siden 2000, jf. boks II.2. Uddannelse har 
en særlig status, idet den enkelte kan påvirke sit uddannel-
sesniveau, hvorimod alder og herkomst ikke kan ændres. 
Derfor opdeles befolkningen kun efter alder og herkomst i 
beregningen og ikke efter uddannelse. 
 
Beregningen viser, at ændringerne i befolkningssammen-
sætningen i forhold til alder og herkomst har trukket i ret-
ning af en højere andel langvarigt offentligt forsørgede i 
befolkningen i den erhvervsaktive alder, jf. figur II.5. Hvis 
forsørgelsesandelen i de enkelte alders- og herkomstgrupper 
ikke havde ændret sig siden årtusindeskiftet, ville befolk-
ningsudviklingen alene alt andet lige have medført en stig-
ning i den samlede andel af langvarigt offentligt forsørgede 
i befolkningen med næsten to pct.point. Som nævnt har det 
øgede uddannelsesniveau formentlig bidraget til at modvir-
ke den stigning i forsørgelsesandelene, som befolknings-
udviklingen ellers ville have forårsaget. 
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Boks II.2 Betydning af ændringer i befolkningssammensætningen og forsørgel-
sesandele 

Den samlede andel langvarigt offentligt forsørgede i befolkningen kan beregnes 
ved hjælp af andelen af befolkningen i forskellige befolkningsgrupper og forsør-
gelsesandelen i disse grupper: 

 = ∑ , ∗ , , 

 

hvor  er andel langvarigt offentligt forsørgede i befolkningen i år t, ,  er 
andel langvarigt offentligt forsørgede i befolkningsgruppe i i år t, og ,  er 
den andel gruppe i udgør af befolkningen i år t. Betydningen af ændringer i be-
folkningssammensætningen for udviklingen i andelen af langvarigt offentligt for-
sørgede illustreres ved at holde forsørgelsesandelen i de enkelte grupper fast på 
niveauet i 2000 og lade gruppens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder 
følge den faktiske udvikling.  

 

Befolkningssammensætningen er beregnet ved at opdele befolkningen i den er-
hvervsaktive alder i 30 grupper (seks aldersgrupper × fem herkomstgrupper). For 
hvert år opgøres, hvor stor en del af analysepopulationen der befinder sig i hver af 
disse grupper og andelen af langvarigt offentligt forsørgede i gruppen.  
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Figur II.5 Langvarigt offentligt forsørgede 

Anm.: Den hypotetiske udvikling viser udviklingen i andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede, hvis kun befolkningens alders- og 
herkomstmæssige sammensætning havde ændret sig, men for-
sørgelsesandelen i de respektive befolkningsgrupper var forble-
vet som i 2000. Se boks II.2 for beskrivelse af metoden. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Udvikling i befolkningsgruppernes forsørgelsesandel 
 
Ligesom ændringer i befolkningssammensætningen har 
ændringer i andelen af langvarigt offentligt forsørgede i de 
enkelte befolkningsgrupper indflydelse på den samlede 
forsørgelsesandel i befolkningen. Som beskrevet i afsnit II.3 
varierer forsørgelsesandelen mellem alders-, herkomst- og 
uddannelsesgrupper. Andelen af langvarigt offentligt for-
sørgede er faldet siden årtusindeskiftet for de enkelte alders- 
og herkomstgrupper, mens billedet er noget mere blandet 
for uddannelsesgrupperne, jf. tabel II.4. 
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Tabel II.4 Langvarigt offentligt forsørgede 

 2000 2016 
 -------- Pct. ------- 

I befolkningen 14,6 13,4 

Alder   

22-25 år 4,7 4,4 

26-29 år 8,4 6,4 

30-39 år 10,5 9,6 

40-49 år 12,0 12,8 

50-59 år 20,1 17,8 

60-64 år 41,5 27,6 

Herkomst   

Dansk baggrund 13,7 12,5 

Vestlige indvandrere 17,9 8,0 

Ikke-vestlige indvandrere 38,9 29,5 

Vestlige efterkommere 12,7 10,0 

Ikke-vestlige efterkommere 10,4 9,2 

Uddannelse   

Ufaglærte 28,5 32,2 

Gymnasial 6,9 7,7 

Erhvervsfaglig 10,4 11,3 

Kort videregående 7,6 6,5 

Mellemlang videregående 5,5 5,9 

Lang videregående 4,3 2,4 

Anm.: Andelen er beregnet på baggrund af personer mellem 22 og 64 
år, der er i analysepopulationen som beskrevet i boks II.1 i af-
snit II.2 Uddannelseskategorien er vedkommendes højest fuld-
førte uddannelse. Personer med uoplyst uddannelsesniveau be-
tragtes som ufaglærte. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
 
 
Som beskrevet i afsnit II.3 er der sammensætningseffekter 
bag en del af variationen i gruppernes forsørgelsesandele. 
Eksempelvis er der en større andel ufaglærte blandt ikke-
vestlige indvandrere end blandt personer med dansk bag-
grund. Ændringerne i befolkningssammensætningen kan 

Befolkningen 
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derfor ligge bag udviklingen i forsørgelsesandelen i de en-
kelte alders-, herkomst- og uddannelsesgrupper. For at tage 
højde for sammensætningseffekter opdeles befolkningen i 
den erhvervsaktive alder derfor i grupper på baggrund af 
alle tre karakteristika, så eksempelvis ufaglærte mellem 30 
og 39 år med dansk baggrund er en selvstændig gruppe, jf. 
boks II.3. I dette underafsnit undersøges, hvordan andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede har udviklet sig for hver 
af disse grupper i perioden 2000-16. For at overskueliggøre 
beskrivelsen af de mange grupper gennemgås udviklingen 
ved at se på undergrupperne indenfor for hver af de forskel-
lige herkomstgrupper én ad gangen. Der ses på personer 
med dansk baggrund, vestlige indvandrere, ikke-vestlige 
indvandrere, ikke-vestlige efterkommere og vestlige efter-
kommere.  
 
Personer med dansk baggrund 
 
De mest markante ændringer blandt personer med dansk 
baggrund er sket blandt ufaglærte og personer mellem 60 og 
64 år, jf. figur II.6.  

 
Figur II.6 Årlig ændring i andel langvarigt offentligt 

forsørgede i perioden 2000-16 blandt perso-
ner med dansk baggrund 

Anm.: Den årlige ændring er koefficienten i en regression af andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede i gruppen på en årstrend. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks II.3 Befolkningsgrupper 

Forsørgelsesandelen varierer mellem alders-, herkomst- og uddannelsesgrupper, 
jf. afsnit II.3. For at tage højde for, at sammensætningen af befolkningen indenfor 
én dimension (eksempelvis herkomst) også varierer indenfor de andre dimensio-
ner (alder og uddannelse), opdeles befolkningen i den erhvervsaktive alder i grup-
per på baggrund af både alder, uddannelse og herkomst. 

  

Udviklingen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede er kun undersøgt for be-
folkningsgrupper, der indeholder mere end 500 personer. Denne grænse er sat for 
at undgå tilfældige udsving i udviklingen, som blot skyldes få personer. Befolk-
ningsgrupperne er dannet på baggrund af herkomst, uddannelse og alder, hvor op-
delingen i forhold til alder og uddannelse er lavet under hensyntagen til på den 
ene side et ønske om så finmasket en opdeling som muligt og på den anden side, 
at befolkningsgrupperne skal være tilpas store. Personer med dansk baggrund, 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere er opdelt i 6 uddannelsesgrupper og 6 al-
dersgrupper. Ikke-vestlige efterkommere er alene opdelt på baggrund af to uddan-
nelsesgrupper, og analysen er ikke foretaget for ikke-vestlige efterkommere over 
40 år, da der er under 500 efterkommere i aldersgrupperne over 40 år. Vestlige 
efterkommere er alene opdelt i to uddannelseskategorier og ikke efter alder, idet 
en mere finmasket opdeling medfører for små grupper i nogle år. 

 
 
For personer med dansk baggrund og ingen uddannelse ud 
over grundskolen er der sket en stigning i andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede. Stigningen er generel på tværs 
af aldersgrupperne mellem 22 og 59 år. Der skete dog et 
midlertidigt fald i andelen for aldersgrupperne under 40 år i 
forbindelse med opsvinget i midten af 2000’erne, jf. figur 
II.7. 
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Figur II.7 Langvarigt offentligt forsørgede blandt ufag-
lærte med dansk baggrund 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Ufaglærte udgør en mindre del af befolkningen i den er-
hvervsaktive alder i dag end i 2000. I det omfang det øgede 
uddannelsesniveau har løftet de mest ressourcestærke ud af 
gruppen af ufaglærte, bidrager det til at forklare den stigen-
de andel langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte på 
trods af, at der er gennemført en lang række reformer, der 
har haft til hensigt at mindske andelen af offentligt forsør-
gede. 
 

 
Efterlønsreformerne er et eksempel på en reform, der har 
haft til hensigt at mindske andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede, jf. afsnit II.2. Efterlønsreformerne har kun på-
virket personer over 60 år direkte, og bortset fra en kort 
periode efter finanskrisen er der i hele perioden efter årtu-
sindeskiftet sket et fald i andelen af de 60-64 årige i alle 
uddannelsesgrupper, der er langvarigt offentligt forsørget, 
jf. figur II.8.  
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Figur II.8 Langvarigt offentligt forsørgede blandt 60-64 
årige med dansk baggrund 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
For de fleste grupper af personer med dansk baggrund har 
der kun været en mindre ændring i andelen af langvarigt 
offentligt forsørgede. Derudover har andelen af beskæftige-
de blandt personer med dansk baggrund ligget nogenlunde 
konstant omkring 75 pct. siden årtusindeskiftet, jf. figur 
II.9. 
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Figur II.9 Væsentligste indkomstkilde for personer med 
dansk baggrund 

Anm.: Den væsentligste indkomstkilde er beregnet på årsbasis. Defini-
tionen af offentligt forsørgede afviger således fra den definiti-
on, der er anvendt i de øvrige analyser. Kategorien Beskæftige-
de dækker over lønmodtagere og selvstændige. Kategorien an-
dre dækker blandt andre over personer, der hverken har ind-
komst fra beskæftigelse eller er offentligt forsørget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Ikke-vestlige indvandrere 
 
Blandt ikke-vestlige indvandrere har der for alle uddannel-
sesgrupper på alle alderstrin været en faldende tendens i an-
del langvarigt offentligt forsørgede, jf. figur II.10. Flere af de 
gennemførte reformer siden årtusindeskiftet har haft særligt 
fokus på indvandrere, jf. afsnit II.2. Udviklingen i forsørgel-
sesandelen kan også være påvirket af andre faktorer som 
eksempelvis ændringer i, hvilke lande indvandrerne typisk 
kommer fra, og om de kommer til Danmark som flygtninge, 
familiesammenførte eller arbejdskraftindvandrere. 
 

2012200820042000

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Beskæftigede Offentligt forsørgede
Studerende Andre

Mindre andel 
forsørgede blandt 
ikke-vestlige 
indvandrere … 



Langvarigt offentligt forsørgede. Dansk Økonomi, efterår 2017 

 142 

Figur II.10 Årlig ændring i andel langvarigt offentligt 
forsørgede i perioden 2000-16 blandt ikke-
vestlige indvandrere 

Anm.: Den årlige ændring er koefficienten i en regression af andelen
af langvarigt offentligt forsørgede i gruppen på en årstrend.
Udviklingen er ikke beregnet for 22-25 årige med videregående 
uddannelse, 26-29 årige med lang videregående og 60-64 årige 
med anden uddannelsesniveau end ufaglært på grund af, at der
er under 500 personer i grupperne i et eller flere år. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Mens der har været en stigende andel langvarigt offentligt 
forsørgede blandt ufaglærte med dansk baggrund, har ande-
len altså været faldende blandt ufaglærte ikke-vestlige ind-
vandrere, jf. figur II.7 og figur II.11. Derudover er udviklin-
gen i andelen blandt de ikke-vestlige indvandrere ikke nær 
så påvirket af konjunkturomslaget i midten af 2000’erne 
som andelen blandt de unge ufaglærte med dansk baggrund.  
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Figur II.11 Langvarigt offentligt forsørgede blandt ufag-
lærte ikke-vestlige indvandrere 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
I samme periode som andelen af langvarigt offentligt for-
sørgede blandt de ikke-vestlige indvandrere er faldet, er 
beskæftigelsen steget i gruppen, jf. figur II.12. Andelen af 
gruppen, der hverken er i beskæftigelse eller offentligt for-
sørget, er ligeledes steget en smule.  
 
 

20162012200820042000

100

80

60

40

20

0

Pct.

22-25 år 26-29 år 30-39 år
40-49 år 50-59 år 60-64 år

Beskæftigelsen  
er øget 



Langvarigt offentligt forsørgede. Dansk Økonomi, efterår 2017 

 144 

Figur II.12 Væsentligste indkomstkilde for ikke-vestlige 
indvandrere 

Anm.: Se anmærkning til figur II.9 for definition af væsentligste ind-
komstkilde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Vestlige indvandrere 
 
Også blandt de vestlige indvandrere gælder, at der for alle 
uddannelsesgrupper på alle alderstrin har været en faldende 
tendens i andelen af langvarigt offentligt forsørgede, jf. 
figur II.13. Derudover har beskæftigelsesandelen i gruppen 
generelt været stigende i perioden efter årtusindeskiftet, jf. 
figur II.14. 
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Figur II.13 Årlig ændring i andel langvarigt offentligt 
forsørgede i perioden 2000-16 blandt vestli-
ge indvandrere 

Anm.: Den årlige ændring er koefficienten i en regression af andelen
af langvarigt offentligt forsørgede i gruppen på en årstrend.
Udviklingen er ikke beregnet for følgende grupper på grund af, 
at der er under 500 personer i grupperne i et eller flere år: 22-25 
årige med anden uddannelse end en gymnasial, 26-29 årige med 
gymnasial, kort eller lang videregående uddannelse og 60-64 
årige med gymnasial, kort eller lang videregående uddannelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur II.14 Væsentligste indkomstkilde for vestlige ind-
vandrere 

Anm.: Se anmærkning til figur II.9 for definition af væsentligste ind-
komstkilde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Ikke-vestlige efterkommere 
 
Blandt ikke-vestlige efterkommere er der ligeledes sket et 
fald i andelen af langvarigt offentligt forsørgede siden årtu-
sindeskiftet, jf. figur II.15. Faldet er sket både blandt perso-
ner med og uden en kompetencegivende uddannelse. Der 
skete en markant stigning i beskæftigelsesandelen blandt de 
ikke-vestlige efterkommere under højkonjunkturen i midten 
af 2000’erne, men andelen er faldet efter finanskrisen og 
ligger i 2016 på nogenlunde samme niveau som i 2000. 
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Figur II.15 Udvikling blandt ikke-vestlige efterkommere 

Årlig ændring i andel langvarigt 
offentligt forsørgede, 2000-16 

 Væsentligste indkomstkilde 

 

 

Anm.: Den årlige ændring er koefficienten i en regression af andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i gruppen på en årstrend. Ikke-vestlige efterkommere er alene opdelt på baggrund af to 
uddannelsesgrupper, og analysen er ikke foretaget for ikke-vestlige efterkommere over 40 år, 
da der er under 500 efterkommere i aldersgrupperne over 40 år. Se anmærkning til figur II.9
for definition af væsentligste indkomstkilde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Vestlige efterkommere 
 
Blandt vestlige efterkommere er andelen af langvarigt of-
fentligt forsørgede ligeledes faldet i perioden 2000-16, jf. 
figur II.16. Faldet har været størst blandt personer uden en 
kompetencegivende uddannelse. Ligesom blandt de ikke-
vestlige efterkommere skete der en midlertidig stigning i 
beskæftigelsesandelen blandt de vestlige efterkommere 
under højkonjunkturen i midten af 2000’erne, men beskæf-
tigelsesandelen er i dag på nogenlunde samme niveau som 
ved årtusindeskiftet. 
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Figur II.16 Udvikling blandt vestlige efterkommere 

Årlig ændring i andel langvarigt 
offentligt forsørgede, 2000-16 

 Væsentligste indkomstkilde 

 

 

Anm.: Den årlige ændring er koefficienten i en regression af andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i gruppen på en årstrend. Vestlige efterkommere er alene opdelt i to uddannelses-
kategorier og ikke efter alder, idet en mere finmasket opdeling medfører, at der under 500
personer i grupperne i nogle år. Se anmærkning til figur II.9 for definition af væsentligste 
indkomstkilde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Samlet vurdering 
 
Når udviklingen i andelen af langvarigt offentligt forsørge-
de i de forskellige befolkningsgrupper sammenlignes, er det 
vigtigt at huske, at udgangspunktet er vidt forskelligt for 
grupperne. Eksempelvis er faldet på 1,1 pct.point om året i 
andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt 30-39 
årige ufaglærte ikke-vestlige indvandrere sket fra et ud-
gangspunkt på 40 pct. i 2000, mens stigningen på 0,9 
pct.point om året blandt de ufaglærte med dansk baggrund i 
samme aldersgruppe er sket fra et udgangspunkt på 24 pct. i 
2000. Generelt gælder det, at de største fald i forsørgelses-
andelen er sket i grupper, der i 2000 havde en relativt stor 
andel langvarigt offentligt forsørgede, jf. figur II.17.6 
 
 
 

 
6) For aldersgrupperne 22-25 år, 26-29 år og 30-39 år betyder denne 

udvikling, at andelen af langvarigt offentligt forsørgede i 2016 er 
højere blandt ufaglærte med dansk baggrund end blandt ufaglærte 
ikke-vestlige indvandrere.  
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Figur II.17 Ændring i forsørgelsesandelen siden 2000 

Anm.: Ufaglærte 60-64 årige med dansk baggrund optræder som 60-
64 årige i figuren. Kategorien øvrige består af personer med 
dansk baggrund, der ikke er ufaglærte eller mellem 60 og 64 år
samt vestlige og ikke-vestlige efterkommere. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Samlet set er andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
faldet mest blandt indvandrere, efterkommere og personer 
over 60 år, mens udviklingen for de øvrige befolknings-
grupper har været mindre entydig. Flere reformer de seneste 
20 år har haft særligt fokus på at mindske forsørgelses-
andelen blandt indvandrere, og ændringen af efterløns-
alderen påvirker naturligvis primært forsørgelsesandelen 
blandt personer over 60 år. Forsørgelsesandelen er steget 
blandt ufaglærte med dansk baggrund, hvilket kan skyldes, 
at der uddannelsespolitisk har været fokus på at mindske 
gruppen af ufaglærte. Som nævnt kan det øgede uddannel-
sesniveau indebære, at de mest ressourcestærke så at sige 
har forladt gruppen af ufaglærte. 
 
Der er forskellige mulige forklaringer på den relativt lille 
ændring i andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt 
de fleste alders- og uddannelsesgrupper med dansk bag-
grund. En mulig grund er, at reformerne måske ikke har haft 
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(tilstrækkeligt) fokus på disse grupper af langvarigt forsør-
gede. En anden mulighed er, at reformelementerne ikke har 
haft den forventede effekt på gruppen. En mulig grund til 
dette kan være, at forsørgelsesandelen i disse grupper svarer 
til den andel af gruppen, der reelt er ude af stand til at passe 
et arbejde. Endelig er det muligt, at forsørgelsesandelen 
uden reformerne ville være steget, og reformerne således 
har påvirket forsørgelsesandelen i grupperne. Hvilke af 
disse faktorer, der er på spil, er det ikke muligt empirisk at 
afgøre indenfor rammerne af denne analyse.  

II.5 Sammenfatning 

Fra 1960 og frem til midten af 1990’erne steg andelen af 
offentligt forsørgede i den erhvervsaktive alder markant, 
mens beskæftigelsesandelen i samme periode var stort set 
konstant. Udviklingen belastede de offentlige finanser og 
rettede det politiske fokus mod reformer, der kunne reduce-
re andelen på offentlig forsørgelse og øge beskæftigelsen. 
 
Siden midten af 1990’erne har der været et betydeligt fald i 
forsørgelsesandelen. Når der ses bort fra SU-modtagere og 
folkepensionister, er antallet af offentligt forsørgede faldet 
fra godt 970.000 i 1996 til 770.000 i 2016. Opgjort som 
andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder er der tale 
om et fald på fem pct.point, som helt overvejende er af 
strukturel karakter.   
 
Gruppen af langvarigt offentligt forsørgede påkalder sig 
særlig bevågenhed. I 2016 modtog 22 pct. af befolkningen i 
den erhvervsaktive alder en indkomsterstattende ydelse, når 
der ses bort fra SU. Heraf havde ca. 60 pct. på det tidspunkt 
været offentligt forsørget i mindst fire ud af de forgange 
fem år, svarende til 13,4 pct. af befolkningen i den er-
hvervsaktive alder. 
 
Fokus i dette kapitel har været at beskrive udviklingen i 
andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er 
langt fra arbejdsmarkedet, og langvarigt offentligt forsørget. 
Både samfundsøkonomisk og for den enkelte er der om-
kostninger forbundet med langvarig offentlig forsørgelse. 
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Udviklingen i andelen af langvarigt offentligt  
 
Opgjort som personer, der har været offentligt forsørget i 
fire af de seneste fem år, er antallet af langvarigt offentligt 
forsørgede faldet fra 440.000 personer i 2000 til 396.000 
personer i 2016. Opgjort som andel af befolkningen i den 
erhvervsaktive alder svarer det til et fald fra 14,6 pct. til 
13,4 pct.  
 
To modsatrettede tendenser har kendetegnet udviklingen. På 
den ene side er antallet af efterløns- og dagpengemodtagere 
faldet markant, mens der på den anden side er sket en væ-
sentlig stigning i antallet af personer med fleksjob. Personer 
i fleksjob er i modsætning til andre grupper af offentligt 
forsørgede delvist beskæftigede. Udviklingen i omfanget af 
disse tre ordninger skal i høj grad ses i lyset af, at der er 
ændret i reglerne på de pågældende områder. Eksempelvis 
har afkortningen af dagpengeperioden betydet, at der i dag 
stort set ikke er langvarigt offentligt forsørgede, der mod-
tager dagpenge. 
 
Der er ligeledes sket mindre ændringer i antallet af lang-
varigt offentligt forsørgede, der modtager andre typer af 
ydelser såsom førtidspension og kontanthjælp. Siden årtu-
sindeskiftet er der gennemført reformer af de fleste ordnin-
ger, og der er indført nye ydelsestyper. Der må formodes at 
være en vis grad af “forbundne kar” mellem ordningerne i 
den forstand, at ændringer i reglerne for én ordning også 
påvirker antallet af personer på andre ordninger. 
 
Andelen af langvarigt offentligt forsørgede varierer betyde-
ligt på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Der er mere 
end seks gange så stor en andel langvarigt offentligt forsør-
gede blandt de 60-64-årige i 2016, som der er blandt de 22-
25-årige. Blandt ikke-vestlige indvandrere er knap 30 pct. 
langvarigt offentligt forsørget, mens det blandt personer 
med dansk baggrund drejer sig om under det halve heraf. 
Blandt ufaglærte er hver tredje langvarigt offentligt forsør-
get, mens det blandt personer med en lang videregående 
uddannelse er godt to ud af 100. 
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På grund af disse forskelle mellem befolkningsgruppernes 
forsørgelsesandele afhænger den samlede andel langvarigt 
offentligt forsørgede i befolkningen af såvel ændringer i 
befolkningssammensætningen som af ændringer i de enkelte 
gruppers forsørgelsesandel. Befolkningen varierer i flere 
dimensioner, og de tre, der i analyserne har været fokus på, 
er herkomst, alder og uddannelsesniveau. 
 
Siden årtusindeskiftet er uddannelsesniveauet øget, samtidig 
med at indvandrerandelen er steget, og befolkningens al-
derssammensætning har ændret sig. Det øgede uddannel-
sesniveau har sandsynligvis bidraget til at sænke antallet af 
langvarigt offentligt forsørgede i befolkningen. På den an-
den side har ændringerne i befolkningens sammensætning 
med hensyn til herkomst og alder trukket i retning af en 
større forsørgelsesandel i befolkningen. 
 
De største fald i forsørgelsesandelen har fundet sted blandt 
personer mellem 60 og 64 år og blandt indvandrere. Det er 
befolkningsgrupper, som reformer i perioden har haft sær-
ligt fokus på. Reformer af kontanthjælpssystemet, herunder 
introduktionen af starthjælpen og integrationsydelsen, har 
haft særlig indflydelse på de langvarigt offentligt forsørgede 
indvandrere, da en relativt stor del af denne gruppe mod-
tager kontanthjælp. Ændringer i efterlønsordningen påvirker 
naturligvis primært de ældre. 
 
Ældre og indvandrere har en høj andel langvarigt offentligt 
forsørgede sammenholdt med andre befolkningsgrupper. 
Generelt gælder, at andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede i perioden efter årtusindeskiftet er faldet mest i de 
grupper, der sammenlignet med andre befolkningsgrupper 
havde en høj forsørgelsesandel i 2000. 
 
Ufaglærte med dansk baggrund har en relativt høj andel 
langvarigt offentligt forsørgede, og den er steget siden årtu-
sindeskiftet. Den stigende forsørgelsesandel blandt ufag-
lærte skyldes formentlig til dels, at det øgede uddannelses-
niveau i befolkningen har løftet de mest ressourcestærke ud 
af gruppen.  
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Blandt alle øvrige grupper af personer med dansk baggrund 
er der ikke sket en nævneværdig ændring i andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede. Dette kan skyldes manglende 
fokus på dem i reformerne, at reformelementerne ikke har 
været effektive, eller at forsørgelsesandelen svarer til den 
andel af gruppen, der reelt er ude af stand til at passe et 
arbejde. Det er dog også muligt, at forsørgelsesandelen ville 
være steget, hvis ikke reformerne var blevet gennemført, og 
at reformerne derfor har haft en effekt. 
 
Endelig er det muligt, at vi endnu ikke har set den fulde 
effekt af de reformer, der er blevet gennemført. En del af de 
reformer, der er gennemført siden årtusindeskiftet, er endnu 
ikke fuldt implementerede. Derudover påvirkede eksempel-
vis reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 kun per-
soner, der endnu ikke var i ordningerne, mens reglerne var 
uændrede for personer, der allerede havde fået tilkendt før-
tidspension eller et fleksjob. Den fulde effekt af reformen på 
bestanden af langvarigt forsørgede vil derfor først vise sig 
på længere sigt. 
 
Det videre arbejde 
 
Analyserne efterlader nogle spørgsmål, der bør undersøges 
nærmere. 
 
For det første bør der søges en stærkere funderet forklaring 
på, hvorfor andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
blandt ufaglærte med dansk baggrund er steget. En sandsyn-
lig forklaring er, at det stigende uddannelsesniveau har “løf-
tet” de mest ressourcestærke ud af gruppen af ufaglærte, og 
efterladt de mindst ressourcestærke med den svageste ar-
bejdsmarkedstilknytning i gruppen. 
 
Et relateret spørgsmål er, hvilken rolle uddannelse spiller 
for sandsynligheden for at havne i langvarig offentlig for-
sørgelse. Det vil være interessant at belyse, om eksempelvis 
uddannelse af flere ufaglærte til faglærte medfører, at disse 
personer får samme forsørgelsessandsynlighed som andre 
faglærte, eller om det påvirker forsørgelsessandsynligheden 
for gruppen af faglærte, hvis gruppen bliver forøget. I denne 
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sammenhæng er det også relevant at undersøge betydningen 
af, hvilken uddannelse der er tale om. 
 
Endelig vil det være relevant at belyse, om andelen af of-
fentligt forsørgede i visse grupper er på niveauer, der afspej-
ler dem, der reelt ikke har mulighed for at oppebære et ar-
bejde. I så fald vil en reformpolitik, der sigter mod at be-
grænse adgangen til ydelser, alene have konsekvenser for 
deres indkomst- og forbrugsmuligheder uden at kunne øge 
det samlede aktivitetsniveau. 
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Bilag II.1 Udvalgte ændringer i indkomstydelser og skatter i analyseperioden 

Arbejdsløshedsdagpenge 
1998 Nedsættelse af dagpengeperiode fra fem til fire år. Gradvis afskaffelse af 

forlænget dagpengeperiode for 50-54 årige frem til 2003. 

2003 Indføring af et enstrenget arbejdsmarkedssystem, hvor reglerne for ar-
bejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og dagpengemodtagere har-
moniseres, hvad angår visitation, kontaktforløb, formidling, aktive tilbud, 
rådighedssanktionsregler. Minimumskrav til aktivering.  

2006 Gradvis afskaffelse af forlænget dagpengeperiode for 55-59 årige. Helt 
udfaset i 2011. 

2010 Dagpengeperioden forkortes fra fire til to år. Genoptjeningskravet øges 
fra 26 uger til 52 uger. 

2013- 
2015 

I perioden indføres midlertidige ordninger (særlig uddannelsesydelse, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse) for ledige, der mi-
ster dagpengeretten, hvilket successivt forlænger perioden med offentlig 
forsørgelse med op til to år. Den sidst indførte ydelse (kontantydelsen) er 
udfaset i 2017. Ydelsen svarer til 60 pct. af dagpengesatsen for enlige og 
80 pct. for forsørgere. 

Efterløn og overgangsydelse 
1996 Overgangsydelsen udfases gradvist frem til 2005. 

1998 Efterlønsydelsen nedsættes til 91 pct. af den maksimale dagpengesats ved 
tilbagetrækning før 62 år. Skærpelse af modregning af udbetaling af ar-
bejdsmarkedspension. Skattefri præmie ved udskydelse af overgang til 
efterløn til efter det fyldte 62. år. 

2014 Efterlønsalderen hæves med ½ år om året frem til 2017. Efterlønsperio-
den nedsættes successivt med ½ år fra 2018 og er fra 2023 tre år. Pensi-
onsalderen sættes successivt op med ½ år fra 2019 og er 67 år i 2022. 
Modregning af egen pensionsopsparing i den udbetalte efterløn i hele 
efterlønsperioden. 

Barsels- og forældreorlov 
2002 Barselsorloven forlænges fra 26 uger efter fødslen til 52 uger, hvoraf de 

sidste 32 uger kan fordeles fleksibelt mellem forældrene, så de kan holde 
den sammen, i forlængelse af hinanden eller på deltid. En del af orloven 
kan også udskydes til senere. 

Kontanthjælp og introduktionsydelse 

1996 Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden en erhvervskompetence-
givende uddannelse får ret og pligt til uddannelse. På de ordinære ung-
domsuddannelser ydes SU/elevløn; på de særligt tilrettelagte forløb sva-
rer ydelsen til 50 pct. af dagpengene. 
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1999 Introduktionsydelse og et treårigt introduktionsprogram indføres for ny-
ankomne udlændinge (især flygtninge). 

2002 Starthjælp indføres for personer, der har haft bopæl i Danmark i mindre 
end syv år ud af de seneste otte år og introduktionsydelse på starthjælps-
niveau. Ydelsen svarer til mellem 50 pct. og 65 pct. af kontanthjælps-
satsen. 

2003 Kontanthjælpsloft indføres. Der lægger loft over, hvor meget der samlet 
kan modtages i kontanthjælp, starthjælp og særlig støtte til f.eks. bolig-
udgifter og boligstøtte. Minimumskrav til aktivering. Lavere kontant-
hjælpssats for unge under 25 år.  

2006 Langvarige kontanthjælpsmodtageres sager gennemgås igen, fokus på 
uddannelse af unge med anden etnisk baggrund, integrationskontakt ind-
føres. Beskæftigelseskrav indføres: hvis begge ægtefæller modtager kon-
tanthjælp, bortfalder den for den ægtefælle, der ikke inden for de seneste 
to år har haft 300 timers beskæftigelse.  

2011 Beskæftigelseskravet øges fra 300 timer til 450 timer for ægtepar, hvor 
begge modtager kontanthjælp.  

2012 Kontanthjælpsloftet, starthjælpen og 450 timers reglen afskaffes. 

2014 Uddannelseshjælp til unge under 30 år, uddannelsespålæg udvides og 
nytteindsats indføres. Forsørgerpligt udvides til også at omfatte sam-
levende. 

2015 Integrationsydelsen indføres for personer, der har haft bopæl i Danmark i 
mindre end syv år ud af de seneste otte år. Ydelsen svarer til mellem 55 
pct. og 82 pct. af kontanthjælpssatsen. 

2016 Kontanthjælpsloftet genindføres, så der er loft over den samlede ydelse 
fra kontanthjælp (og uddannelseshjælp, integrationsydelse) særlig støtte 
og boligstøtte. Det nye loft er strammere end det tidligere, især for enli-
ge. Kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse kan nedsættes 
for personer, der har været ledig et år inden for de seneste tre år, hvis de 
ikke inden for det seneste år har haft 225-timers erhvervsindkomst. Gen-
sidig forsørgelsespligt for samlevende ophæves. 

Sygedagpenge 
2009 Nye regler for samtaler, mulighed for aktive tilbud til alle sygemeldte, 

tættere kontakt til arbejdspladsen. 

2014 Varighedsbegrænsningen sænkes fra 52 uger til som udgangspunkt 22 
uger. Perioden kan udvides udover de 22 uger efter en konkret vurdering. 
Forbedret mulighed for at forlænge sygedagpengene ud over 52 uger. 

Fleksjob 

1998 Fleksjobordningen indføres. 
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2000 Ledighedsydelse indføres og kan maksimalt udgøre 82 pct. af arbejdsløs-
hedsdagpengenes højeste beløb. 

2003 Perioden med ledighedsydelse ved ledighed forlænges, og ydelsen for-
højes til 89 pct. af den maksimale dagpengesats.  

2006 Begrænsning i deltidsansattes mulighed for fuldtidsfleksjob. Loft over 
det offentliges tilskud til den enkelte i fleksjob. 

2013 Beregning af ydelse ændres markant, så personer med lavest timeløn og 
færrest arbejdstimer får det største offentlige tilskud. Timeantallet i fleks-
job gøres mere fleksibelt. 

Ressourceforløb 

2013 Indføring af ressourceforløb til at udvikle arbejdsevnen for personer, der 
er i risiko for at blive førtidspensionister.  

Førtidspension 
2003 Indførelse af ét ydelsesniveau for nye førtidspensionister. Kriteriet for til-

deling af førtidspension ændres fra et funktionsevne- til et arbejdsevne-
kriterium. 

2013 Personer under 40 år kan kun opnå førtidspension, hvis det er formålsløst 
at udvikle arbejdsevnen. Personer over 40 år skal mindst deltage i ét res-
sourceforløb inden tilkendelse, med mindre det er formålsløst at udvikle 
arbejdsevnen.  

Beskæftigelsesfradrag 
2004-
2017 

Indførelse af beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct., maksimalt 7.000 kr. pr. 
år, der successivt er blevet forhøjet til 8,75 pct. maksimalt 30.000 kr. i 
2017. 

2011-
2017 

Skattefri præmie på 4 pct. af månedslønnen maksimalt 600 kr. pr. måned 
i 2011-12 til ledige enlige forsørgere og i 2012-14 til langvarige kontant-
hjælpsmodtagere, hvis de kom i beskæftigelse.  
Fra 2014 indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere på 
5,4 pct., maksimalt 17.300 kr., der successivt er forhøjet til 5,75 pct., 
maksimalt 19.800 kr. i 2017.  

Andet 
2016 Indførelse af ensartede satser for statens refusion af kommunernes udgif-

ter til alle indkomstoverførsler. Refusionssatsen nedsættes, jo længere 
den enkelte har modtaget offentlige indkomstoverførsler. 

Anm.: Årstallet angiver tidspunktet for ikrafttrædelse. I tilfælde, hvor reformen træder i kraft grad-
vis, angiver årstallet tidspunktet for ikrafttrædelse af de første dele af reformen. 

Kilde: www.star.dk, www.bm.dk, www.skm.dk, www.stm.dk, www.fm.dk, www.retsinformation.dk. 
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Bilag II.2 Afgrænsning af data 
 
Analysepopulation 
I analyser af andelen af en given befolkningsgruppe, der har modtaget offentlig 
forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år (inkl. indeværende år), indgår 
kun personer, der var fyldt 22 år pr. 1. januar i året. På samme vis indgår kun ind-
vandrere, der ikke er indvandret i løbet af analyseåret, og med en seneste indvan-
dringsdato, der ligger mere end fire år tilbage. Herved sikres, at alle personer, der 
indgår i analysen, har haft mulighed for at være offentligt forsørget de seneste fem 
år. Disse afgræsninger indebærer, at eksempelvis i 2016 indgår 87 pct. af befolk-
ningen mellem 18 og 64 år i analyserne af langvarigt offentligt forsørgede. Stør-
stedelen af den del af befolkningen, der ikke indgår i analyserne af langvarigt of-
fentligt forsørgede, er personer mellem 18 og 21 år, jf. tabel A. 

 
 

Tabel A Befolkningen og analysepopulationen i 2016 
 

Gruppe 1.000 personer 
Befolkningen mellem 18 og 64 år 1. januar 2016 3.400 

Heraf  

Under 22 år 299 

Indvandret inden for de seneste fem år 114 

Bor ikke i Danmark 1. januar 2017 42 

Analysepopulationen i 2016 2.945 
 

Anm.: Opgørelsen er lavet successivt ved at fratrække grupperne fra befolkningen mellem 18 og
64 år i den rækkefølge, grupperne optræder i tabellen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 

Definition af langvarig offentlig forsørgelse 
Omfanget af offentlig forsørgelse opgøres med udgangspunkt i Beskæftigelses-
ministeriets forløbsdatabase, DREAM. For hvert af årene 1996-2016 opgøres, 
hvor mange uger hver person i analysepopulationen har modtaget offentlig for-
sørgelse. Langvarigt offentligt forsørgede defineres som personer, der har modta-
get offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år, hvilket svarer til 
mindst 208 uger ud af de seneste 260 uger. Langvarigt offentligt forsørgede i 
2016 er således personer, der var i analysepopulationen pr. 1. januar 2016, og som 
har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 208 uger ud af de 260 uger i 2012, 
2013, 2014, 2015 og 2016. 
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SU som offentlig forsørgelse 
SU indgår ikke som offentlig forsørgelse, da studerende i modsætning til andre-
langvarigt offentligt forsørgede ikke er langt fra arbejdsmarkedet og generelt ville 
kunne deltage fuldtid på arbejdsmarkedet.  Da nogle personer muligvis anvender 
SU-systemet som et aktiveringsfrit alternativ til kontanthjælp, er analysen dog også 
foretaget, hvor SU-forløb på under et år defineres som offentlig forsørgelse på lige 
fod med de øvrige forsørgelsestyper. Kun SU-forløb på under et år indgår, da læn-
gere forløb tages som udtryk for, at vedkommende reelt er studerende. Da der ty-
pisk er eksaminer indenfor det første studieår, er det som udgangspunkt ikke muligt 
at være studieinaktiv og modtage SU mere end højest et år. Da der typisk er studie-
start et vist antal gange om året, vil personer, der skifter fra en uddannelse til en 
anden, oftest have en (kort) periode med anden forsørgelse end SU mellem de to 
uddannelsesforløb. Det påvirker ikke analysens resultater væsentligt, om kortvarige 
SU-forløb defineres som offentlig forsørgelse, og derfor præsenteres alene resulta-
terne uden SU.  

 

Definition af herkomst og uddannelseslængde 
For at give bedst mulig sammenlignelighed over tid anvendes samme definition af 
vestlige henholdsvis ikke-vestlige lande i alle analyseår, selvom visse lande har 
skiftet status i analyseperioden. Danmarks Statistik definerer alle EU-lande som 
vestlige lande, og lande, der er blevet medlem af EU i analyseperioden, defineres 
således som vestlige i alle år. Eksempelvis defineres Bulgarien og Rumænien som 
vestlige lande både før og efter 1. januar 2007, hvor de blev medlem af EU. 

 

På tilsvarende vis anvendes samme definition af længden af en given uddannelse i 
alle analyseår, selvom visse uddannelser er blevet kortere/længere i perioden. På 
denne måde defineres f.eks. en bulgarsk sygeplejerske som vestlig indvandrer 
med en mellemlang uddannelse i alle analyseår. 
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KAPITEL III  

BRANCHEFORSKYDNINGER OG 
VÆKSTUDSIGTER 

III.1 Indledning 

Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi er bestemt  
af væksten i de enkelte brancher og branchernes relative 
størrelse, som afhænger af efterspørgslen efter branchernes 
produkter. I dette kapitel belyses det, hvordan forskelle  
i produktivitetsvæksten mellem brancher og økonomiens 
efterspørgselsstruktur påvirker økonomiens branche-
sammensætning og dermed kan forventes at påvirke fremti-
dens vækst. 
 
Debatten om vækstudsigterne er rig på pessimistiske syns-
punkter. Eksempelvis argumenterer Gordon (2016) for, at 
væksten var usædvanlig høj i årene 1870-1970 som følge af 
opfindelsen af blandt andet elektricitet og forbrændings- 
motoren, og at der næppe er udsigt til, at fremtiden byder på 
tilsvarende produktivitetsfremmende opfindelser. Andre 
varianter af det vækstpessimistiske synspunkt lægger vægt 
på forhold som overbefolkning, udtømning af naturres-
sourcer og klimaforandringer.  
 
I modsætning hertil står et vækstoptimistisk synspunkt, der 
betoner de teknologiske fremskridt, som landvindinger in-
denfor IT, kunstig intelligens og bioteknologi har gjort mu-
lige. Blandt andre Brynjolfsson og McAfee (2014) argu-
menterer for, at disse fremskridt vil transformere produkti-
onsprocessen og indebære, at robotter i stigende grad vil 
erstatte menneskelig arbejdskraft. I den økonomiske debat 
fremføres dette under betegnelser som “disruption”, “indu-
strialisering 4.0” og “singularity”.  
 
 

Udsigt til vækst-
afmatning … 

… eller disruption 
og høj vækst? 
 

Kapitlet er færdigredigeret den 25. september 2017. 
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Kapitlets bidrag til denne debat er at undersøge, hvilken 
betydning økonomiens efterspørgselsstruktur har for øko-
nomiens branchesammensætning. Efterspørgselsstrukturen 
er vigtig, fordi den har afgørende betydning for branchernes 
relative størrelser, og en branches relative størrelse afgør, 
hvor meget dens produktivitetsvækst bidrager til den samle-
de produktivitetsvækst. 
 
Et konkret eksempel er IT-branchen. IT-branchen har i en 
årrække haft meget kraftig produktivitetsvækst, hvilket har 
øget produktionskapaciteten betragteligt. Det stigende  
udbud af IT-produkter har dog sænket priserne markant, 
hvilket indebærer, at produktionsværdien i IT-branchen er 
steget meget mindre end produktivitetsvæksten. Derfor 
fylder IT-branchen ikke så meget i økonomien, og bran-
chens høje produktivitetsvækst er kun i begrænset omfang 
slået igennem på produktiviteten i den samlede økonomi. 
 
Kapitlet analyserer denne problemstilling ved at undersøge, 
hvordan forskelle i produktivitetsvæksten mellem brancher 
har påvirket branchesammensætningen i dansk økonomi 
siden 1960’erne. Konkret undersøges det, om brancher med 
høj produktivitetsvækst har haft en svag prisvækst, og i hvor 
høj grad den svage prisvækst har øget efterspørgslen. Der-
ved kan det afklares, om forskelle i produktivitetsvækst 
mellem brancher har trukket økonomiens branchesammen-
sætning i retning af høj- eller lavvækstbrancher. Analysen 
af produktionen i dansk økonomi er suppleret med en ana-
lyse af, hvordan husholdningernes forbrugsefterspørgsel har 
påvirket branchestrukturen i dansk økonomi. 
 
Det tilfælde, hvor lavvækstbrancherne kommer til at fylde 
mere i økonomien, og økonomiens samlede produktivitets-
vækst derved dæmpes, kaldes Baumols syge. Selvom til-
standen betegnes som en “syge” i den økonomiske litteratur, 
kan den ikke tages som udtryk for et problem. Den skyldes, 
at forbrugerne ønsker at købe produkter fra lavvækstbran-
cher, selvom priserne stiger mere end priserne på produkter 
fra højvækstbrancher og afspejler i praksis velfungerende 
markedsmekanismer. 
 

Strukturer på 
efterspørgsels-
siden er 
afgørende 

Prisfald på IT-
produkter har 
dæmpet produk-
tivitetseffekten 

Kapitlets 
analyser 

Baumols syge er 
ikke udtryk for  
et problem 
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Kapitlets analyser foretages alene for den markedsmæssige 
del af dansk økonomi. Den offentlige sektors stigende andel 
af økonomien har haft en direkte og betydelig påvirkning af 
økonomiens branchesammensætning, ligesom skatter og 
afgifter givetvis har påvirket branchestrukturen i den  
markedsmæssige del af økonomien. Denne problemstilling 
diskuteres ikke i kapitlet, men i baggrundsnotatet Analyse af 
Baumols syge i dansk økonomi er analyserne foretaget  
inklusive den offentlige sektor1. Resultaterne er i det store 
hele de samme som for den markedsmæssige økonomi. 
 
Den samlede konklusion fra analyserne er, at der ikke er 
tegn på Baumols syge i dansk produktion, idet der ikke 
findes belæg for, at branchestrukturen er blevet trukket i 
retning af brancher med lav produktivitetsvækst. Det er på 
trods af, at analyserne også finder, at husholdningernes for-
brugsefterspørgsel har trukket i retning af Baumols syge. Da 
produktionen enten kan sælges til indenlandske forbrugere 
eller på eksportmarkederne, tyder det på, at nettoeksporten 
har trukket i modsat retning af den hjemlige forbrugs-
efterspørgsel og modvirket tendensen til Baumols syge fra 
forbrugsefterspørgslen. Derfor er Danmark indtil videre 
ikke præget af den Baumol-syge, som lader til at karakteri-
sere USA og store dele af Europa under ét, jf. Nordhaus 
(2008) og Hartwig (2011).2 
 
Forklaringen på, at nettoeksporten formentlig har modvirket 
Baumols syge i Danmark, er sandsynligvis, at danske virk-
somheder har specialiseret sig i brancher, hvor væksten har 
været relativ høj. Da virksomhederne har haft adgang til at 
afsætte produkter på eksportmarkedet, er de vokset mere, 
end de ville have gjort i fravær af internationale handelsmu-
ligheder. Dermed har udenrigshandlen trukket branche-
sammensætningen i retning af brancher med høj produktivi-
tetsvækst. Det har modvirket trækket i retning af Baumols 
syge fra husholdningernes forbrugsefterspørgsel.  
 

 
1) Baggrundsnotat findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 

2) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 
Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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markedsmæssige 
økonomi 

Danmark er  
ikke præget af 
Baumols syge 
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Det er sandsynligt, at Danmark på et tidspunkt vil blive 
præget af Baumols syge. Efterspørgslen fra de indenlandske 
husholdninger har historisk trukket i denne retning og vil 
formentlig fortsætte hermed i fremtiden. Tendensen er hidtil 
blevet modvirket af udenrigshandlen, fordi den har ført til 
en specialisering i brancher med relativ høj produktivitets-
vækst. Udenrigshandlen kunne lige så vel have ført til en 
specialisering i brancher med relativ lav produktivitets-
vækst. Det kan ikke udelukkes, at udenrigshandlen vil fort-
sætte med at opveje trækket i retning af Baumols syge fra 
husholdningernes forbrugsefterspørgsel i en længere perio-
de, men det er usandsynligt, at den vil gøre det i al fremtid.  
 
Kapitlet indeholder desuden en dekomponering af produkti-
vitetsvæksten i dansk økonomi i perioden 1966 til 2013. 
Dekomponeringen opdeler produktivitetsvæksten i bidrag 
fra vækst i økonomiens brancher og i bidrag fra branchefor-
skydninger. Beregningen viser, at brancheforskydningerne 
har bidraget positivt til produktivitetsvæksten i dansk øko-
nomi. Det positive bidrag skyldes, at brancheforskydninger-
ne er sket i retning af brancher med et højt produktivitets-
niveau. Det trækker produktivitetsvæksten i den samlede 
økonomi op. Det positive bidrag fra brancheforskydninger 
til den samlede produktivitetsvækst indebærer, at det fald i 
produktivitetsvæksten, som Danmark har oplevet de senere 
årtier, hovedsageligt skyldes et fald i produktivitetsvæksten 
i økonomiens enkelte brancher og ikke forhold som 
Baumols syge. 
 
I afsnit III.2 redegøres for teorien om Baumols syge. Afsnit 
III.3 fremdrager symptomerne på sygen på baggrund af 
Nordhaus (2008) og præsenterer resultaterne af de empiri-
ske analyser. Derefter undersøges i afsnit III.4, hvordan 
brancheforskydningerne siden 1960’erne har påvirket pro-
duktivitetsvæksten. Afsnit III.5 sammenfatter og diskuterer. 

Sandsynligt at 
Danmark bliver 
præget af sygen 
i fremtiden 
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III.2 Hvad er Baumols syge? 

Begrebet Baumols syge dækker over en række makroøko-
nomiske mekanismer, som blev beskrevet i blandt andre 
Baumol og Bowen (1965) og i Baumol (1967). Kernen i 
Baumols syge er en forklaring på, hvordan et samspil mel-
lem forskelle i branchernes produktivitetsvækst og efter-
spørgslens prisfølsomhed påvirker økonomiens branche-
sammensætning og produktivitetsvækst. Som det forklares 
nedenfor, består Baumols syge i en omkostningssyge og en 
vækstsyge. 
 
Teorien om Baumols syge lægger til grund, at økonomien 
kan opdeles i brancher med henholdsvis høj og lav produk-
tivitetsvækst. Teorien kan eksemplificeres ved at foretage 
en grov opdeling af økonomien i industri og service. Den 
afgørende forskel mellem disse hovedbrancher er, at service 
er arbejdskraftintensiv og følgeligt har begrænsede mulig-
heder for at øge produktiviteten. Det er således intuitivt, at 
mulighederne for at øge produktiviteten indenfor områder 
som eksempelvis undervisning, hoteldrift og personlig pleje 
er begrænsede. Industrien er derimod kapitalintensiv og har 
teknologiske fremskridt, der gør vedvarende produktivitets-
fremskridt mulige. Derfor antages servicebranchen at have 
lavere strukturel produktivitetsvækst end industrien.3 
 
Forskellene i produktivitetsvækst mellem service og industri 
medfører, at servicebranchen bliver presset af stigende om-
kostninger. Årsagen er, at industriens produktivitetsvækst 
gradvist presser industrilønningerne op. Servicebranchen er 
nødt til at tilbyde samme løn som i industrien, da arbejds-
kraften ellers søger bort fra service og mod industrien. Det 
stigende lønniveau indebærer, at enhedsomkostningerne  
er stigende i service. Dette omkostningspres, betegnes 
Baumols omkostningssyge. Omkostningspresset tvinger 
servicebranchen til at hæve prisen på de producerede tjene-
steydelser i forhold til prisen på industriprodukter, da ser-
viceproduktion ellers bliver urentabel. Dermed bliver ser-

 
3) Baumols syge forbindes ofte med den offentlige sektors frem-

vækst. Teorien vedrører imidlertid forskelle i produktivitetsvækst 
mellem brancher generelt. 
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vicebranchens lave produktivitetsvækst opvejet af en høj 
prisstigning. 
 
Hvilke konsekvenser omkostningssygen har for økonomiens 
branchesammensætning og samlede produktivitetsvækst 
afhænger af, hvor kraftigt efterspørgslen reagerer på æn-
dringer i den relative pris mellem industrivarer og tjeneste-
ydelser. Dermed bliver det afgørende for Baumols teori, 
hvad der antages om efterspørgslens prisfølsomhed. 
 
Den første mulighed er, at efterspørgslen har en lille prisføl-
somhed. Det svarer til, at forbrugerne ønsker at fastholde et 
omtrent konstant forhold mellem forbruget af industrivarer 
og tjenesteydelser. Med andre ord er forbrugerne uvillige til 
at erstatte ydelser som rådgivning, sundhed og uddannelse 
med industrivarer, selvom priserne på disse ydelser stiger i 
forhold til prisen på industrivarer. I så fald fører den stigen-
de relative pris på tjenesteydelser kun til et beskedent fald i 
den efterspurgte mængde tjenesteydelser.  
 
Når efterspørgslen efter tjenesteydelser kun falder svagt, når 
prisen stiger, kommer servicebranchen til at udgøre en stør-
re andel af økonomiens værdiskabelse, og beskæftigelsen 
flytter fra industri til service. Konsekvensen er, at økonomi-
ens produktivitetsvækstrate falder gradvist ned mod niveau-
et i servicebranchen. Baumols omkostningssyge fører i så 
fald til Baumols vækstsyge, jf. boks III.1.  
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Boks III.1 Substitutionsmuligheder 

Forbrugernes efterspørgsel efter eksempelvis industrivarer og tjenesteydelser af-
hænger af den relative pris mellem disse. Forbrugernes villighed til at ændre ef-
terspørgslen, når priserne ændres, kan udtrykkes ved substitutionselasticiteten. 
Substitutionselasticiteten angiver, hvor mange pct. forholdet mellem de efter-
spurgte mængder ændres, når de relative priser ændres med 1 pct. Hvis substituti-
onselasticiteten er stor, er forbrugerne i høj grad villige til at ændre forbrugs-
mønstret, når de relative priser ændres. Det modsatte gælder, når substitutions-
elasticiteten er lille. 

 

Substitutionselasticitetens størrelse er afgørende for, hvad der sker med udgifts-
andelen til en varer, når prisen på varen stiger. Hvis substitutionselasticiteten er 
større end 1, gælder det, at udgiftsandelen falder, når den relative pris stiger. Det 
skyldes, at mængden falder relativt mere, end prisen stiger. Hvis substitutions-
elasticiteten er mindre end 1, gælder det modsatte. 

 

Hvis substitutionselasticiteten er mindre end 1, vil Baumols omkostningssyge føre 
til Baumols vækstsyge. Det skyldes, at efterspørgslen kun falder relativt lidt, når 
den lave vækst i en branche presser prisen op, hvorved væksten i værdiskabelsen 
(produktet af prisen og mængden) afhænger positivt af branchens produktivitets-
vækst. Væksten i værdiskabelsen er vigtig, fordi branchens bidrag til den samlede 
produktivitetsvækst afhænger af branchens andel af den samlede værdiskabelse 
(nominelt BVT), jf. boks III.7. Med andre ord indebærer en substitutionselasticitet 
mindre end 1, at den svage vækst i lavvækstbrancher kommer til at påvirke den 
samlede produktivitetsvækst mere over tid, fordi disse brancher kommer til at fyl-
de mere i økonomien. 

 
 
Den anden mulighed er, at forbrugerne i høj grad er villige 
til at erstatte tjenesteydelser med industrivarer, når prisen på 
tjenesteydelser stiger. I så fald har efterspørgslen en stor 
prisfølsomhed, og den stigende relative pris på tjenesteydel-
ser fører til et stort fald i den efterspurgte mængde. I dette 
tilfælde kommer industrien over tid til at fylde mere i øko-
nomien på bekostning af service, og produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi stiger gradvist op mod produktivi-
tetsvæksten i industrien. Nordhaus (2015) diskuterer denne 
mulighed i forbindelse med de mulige konsekvenser af digi-
talisering, robotter og kunstig intelligens. Forløses det fulde 
potentiale indenfor disse områder, kan der ifølge Nordhaus 
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(2015) opstå hastigt stigende produktivitetsvækst i den sam-
lede økonomi. Denne tilstand betegnes Baumol-eufori. 
 
I Baumols oprindelige teori blev det lagt til grund, at ind-
komststigninger påvirker efterspørgslen efter industrivarer 
og tjenesteydelser i samme omfang. Hvis efterspørgslen 
efter varer og tjenesteydelser reagerer forskelligt på ind-
komststigninger, vil indkomstudviklingen bidrage til bran-
cheforskydninger. Det er ikke oplagt, om disse branche-
forskydninger i så fald kan forventes at styrke eller svække 
de brancheforskydninger, som forårsages af ændringer i de 
relative priser. 
 
Baumols syge er en mulig forklaring på de brancheforskyd-
ninger, der har fundet sted i de avancerede økonomier de 
seneste mange årtier. I det omfang brancheforskydningerne 
er sket mod brancher med lav produktivitetsvækst kan 
Baumols syge også bidrage til at forklare det fald i produk-
tivitetsvæksten, som har fundet sted. 
 
Selvom tilstanden betegnes som en “syge”, er der reelt ikke 
i sig selv tale om en problematisk tilstand, der kræver hand-
ling, idet sygen ikke er drevet af markeds- eller politikfejl. 
Markeds- eller politikfejl er problematikker, der bør adres-
seres, uanset om sygen er til stede eller ej. Brancheforskyd-
ningerne og deres påvirkning af produktivitetsvæksten er 
alene et resultat af samspillet mellem forbrugernes præfe-
rencer og den teknologiske udvikling. Hvis produktivitets-
væksten er lav i servicebranchen – men ønsket om at for-
bruge tjenesteydelser er stort – er servicebranchens frem-
vækst ønskelig set fra forbrugernes synspunkt. Den medføl-
gende lave produktivitetsvækst i økonomien som helhed er 
et vilkår, som der ikke er noget fagøkonomisk argument for 
at forsøge at ændre på.   
 
Som nævnt tager Baumols teori udgangspunkt i, at produk-
tivitetsvæksten er højere i nogle brancher end i andre, fordi 
mulighederne for at intensivere brugen af kapital mv. er 
bedre. Det er naturligvis en mulighed, at den lavere produk-
tivitetsvækst i blandt andet servicebranchen skyldes mar-
kedsfejl eller dårlige rammevilkår. I så fald er det afgørende 
at få afhjulpet disse fejl, fordi deres negative effekt på øko-

Der ses bort fra 
indkomsteffekter 

Sygen er mulig 
forklaring på 
aftagende vækst  

Baumols syge er 
ikke i sig selv et 
problem … 

… med mindre 
lav vækst skyldes 
markeds- eller 
politikfejl 
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nomien forstærkes af, at de bidrager til at forskyde økono-
miens branchesammensætning i retning af service. I Søren-
sen (2013) fremføres netop den pointe, at en højere produk-
tivitetsvækst i servicebranchen kan bidrage til at bremse 
brancheforskydningen fra industri til service. 

III.3 Baumols syge i dansk økonomi? 

I dette afsnit undersøges det, om dansk økonomi er præget 
af de mekanismer, som fører til Baumols syge. Undersøgel-
sen består i en analyse af henholdsvis branchestrukturen og 
husholdningernes forbrugsmønster. I det efterfølgende af-
snit III.4 undersøges det, hvordan brancheforskydningerne 
har påvirket produktivitetsvæksten i dansk økonomi.  
 
Analyse af Baumols syge i brancher 
 
Som beskrevet i afsnit III.2 dækker begrebet Baumols syge 
over henholdsvis en omkostningssyge og en vækstsyge, som 
har at gøre med, hvordan forskelle i branchernes produktivi-
tetsvækst påvirker økonomiens branchesammensætning og 
den samlede produktivitetsvækst. Nordhaus (2008) opstiller 
en økonomisk model, som viser, hvordan Baumols syge 
påvirker en økonomi med mange brancher, jf. boks III.2. 
Denne model danner baggrund for analyserne i dette afsnit. 
 
 
 

Analyse af 
Baumols syge 
baseret på 
Nordhaus (2008) 
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Boks III.2 Baumol-Nordhaus-modellen 

Baumol-Nordhaus-modellen er en strukturel økonomisk model, som beskriver, 
hvordan samspillet mellem produktivitetsvæksten i økonomiens brancher genere-
rer omkostningssyge og brancheforskydninger. Modellen er beskrevet i Nordhaus 
(2008). 

 

I modellen består økonomien af et stort antal brancher, som har hver deres pro-
duktionsfunktion af Cobb-Douglas-typen med konstant skalafkast og branchespe-
cifik TFP-vækst. Væksten i priserne er bestemt af væksten i virksomhedernes 
marginalomkostninger. Økonomiens faktormarkeder består af et arbejdsmarked 
og et marked for leje af kapitalgoder. Disse markeder er præget af fuldkommen 
konkurrence, og såvel kapital som arbejdskraft er fuldt mobile mellem brancher-
ne. Dermed har økonomien ét løn- og ét renteniveau, som er uafhængige af pro-
duktivitetsvækst mv. i de enkelte brancher. 

 

Efterspørgslen efter output fra de enkelte brancher afhænger af branchernes out-
put-priser og økonomiens indkomstniveau. Efterspørgslens pris- og indkomst-
elasticitet er konstant over tid og ens på tværs af output fra de enkelte brancher. 
Derved sammenfattes efterspørgselssystemets relevante egenskaber i én parame-
ter, nemlig efterspørgslens priselasticitet. 

  

I modellen bestemmes væksten i branchernes output, priser, værdiskabelse og be-
skæftigelse som et resultat af branchernes TFP-vækst og efterspørgslens reaktion 
på ændringer i prisstrukturen. Lønvæksten bliver bestemt af TFP-væksten i den 
samlede økonomi. Efterspørgslens prisfølsomhed er afgørende for, hvordan for-
skelle mellem branchernes produktivitetsvækst påvirker økonomiens branche-
sammensætning og den samlede produktivitetsvækst. 

 
 
Analysemetoden i Nordhaus (2008) ser bort fra internatio-
nal handel. Samhandel påvirker branchestrukturen, fordi der 
er en tendens til, at lande specialiserer sig i brancher, hvor 
de producerer relativt effektivt, jf. Uy mfl. (2013). Uden-
rigshandlen kan derfor bidrage til, at brancher med enten 
høj eller lav produktivitetsvækst vokser mere, end de ville 
have gjort i fravær af eksportmuligheder. Derfor er det rele-
vant at supplere brancheanalysen med en analyse af, om 
husholdningernes forbrug isoleret set har trukket i retning af 
vækstsyge. En eventuel forskel mellem resultaterne i bran-
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trække i modsat 
retning af 
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cheanalysen og forbrugsanalysen kan tilskrives, at nettoek-
sporten har trukket i modsat retning af den indenlandske 
efterspørgsel fra husholdningerne. Derved opnås et mere 
nuanceret billede af, hvilke mekanismer der er på spil. Der 
vendes tilbage til denne pointe nedenfor. 
 
Modellen i Nordhaus (2008), som ligger til grund for bran-
cheanalysen i dette afsnit, implicerer en række sammen-
hænge mellem produktivitetsvæksten i en branche og væk-
sten i branchens outputpris, output, værdiskabelse, beskæf-
tigelse og løn. Disse sammenhænge kan alle undersøges 
empirisk, hvilket giver mulighed for at afgøre, om økono-
mien er præget af Baumols syge. Herunder beskrives de fem 
sammenhænge, og det forklares, hvordan de hænger sam-
men med, om økonomien lider af henholdsvis omkostnings- 
og vækstsyge. Dette fremgår også af boks III.3. 
 
Når produktiviteten stiger i en branche, falder produktions-
omkostningerne pr. enhed (med mindre lønnen øges i sam-
me omfang, jf. test 5 nedenfor). De faldende enhedsom-
kostninger sænker prisvæksten. Dermed består den første 
empiriske sammenhæng i en negativ relation mellem pro-
duktivitets- og prisvæksten i en branche. Sammenhængen 
indebærer, at brancher med lav produktivitetsvækst er pres-
set af stigende enhedsomkostninger og følgelig må hæve 
deres priser for at forblive rentable.  
 
Et fald i prisvæksten må forventes at føre til en stigning i 
efterspørgslen og dermed i produktionen. Da produktivi-
tetsvæksten sænker prisvæksten, jf. ovenfor, kan produktivi-
tetsvæksten forventes at øge produktionen ved at sænke 
prisvæksten. Således består den anden empiriske sammen-
hæng i en positiv sammenhæng mellem produktivitetsvæk-
sten og realvæksten i en branche. Hvor meget realvæksten 
stiger, når produktivitetsvæksten øges, afhænger af efter-
spørgslens prisfølsomhed. 
 
De ovenstående to punkter indebærer, at brancher med lav 
produktivitetsvækst har relativ høj prisvækst og relativ lav 
realvækst. Dermed er det usikkert, hvordan væksten i en 
branches værdiskabelse (produktet af prisen og mængden) 
afhænger af branchens produktivitetsvækst. Sammenhæn-
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gen er positiv, hvis efterspørgslen reagerer kraftigt på pris-
ændringer, og negativ i modsat fald. Dette er afgørende for, 
om brancher med høj produktivitetsvækst kommer til at 
fylde mere eller mindre over tid i økonomien. 
 
Når produktivitetsvæksten stiger i en branche, mindskes 
behovet for beskæftigelse umiddelbart. Som beskrevet 
ovenfor medfører produktivitetsvæksten også et fald i prisen 
og dermed en stigning i efterspørgslen, hvilket øger beskæf-
tigelsesbehovet. Dermed er der to modsatrettede effekter på 
beskæftigelsen i branchen, når produktivitetsvæksten stiger. 
Den samlede effekt afhænger af, hvor kraftigt efterspørgslen 
øges, når prisen falder. I modellen i Nordhaus (2008) er 
produktivitetsvækstens effekt på beskæftigelsesvæksten lige 
så stor som dens effekt på den nominelle BVT-vækst.  
 
Den sidste sammenhæng består i, at lønvæksten i en bran-
che er uafhængig af branchens produktivitetsvækst. Det 
skyldes, at forskelle i lønnen mellem brancher udlignes, 
fordi arbejdskraften antages at kunne skifte frit mellem 
brancher. Lønvæksten bestemmes derimod af produktivi-
tetsvæksten i den samlede økonomi. Uafhængigheden mel-
lem produktivitetsvækst og lønvækst på brancheniveau har 
relation til test 1 ovenfor. Hvis der i stedet for uafhængig-
hed er en positiv sammenhæng, er lønvæksten lavere i bran-
cher med lav produktivitetsvækst. Dermed er lavvækstbran-
cherne i mindre omfang (evt. slet ikke) presset af stigende 
enhedsomkostninger. Omkostningssygen er til stede, så 
længe produktivitetsvæksten reducerer lønvæksten mindre 
end 1-1. 
 
Hvis testene 1 og 5 er opfyldt, er lavvækstbrancher udsat for 
et omkostningspres, som tvinger dem til at hæve priserne. I 
så fald er økonomien præget af Baumols omkostningssyge. 
Det er forventeligt, at markedsøkonomier er præget af om-
kostningssygen. Konsekvenserne af omkostningssygen er 
mere usikre og afhænger af testene 2-4. Hvis efterspørgslen 
reagerer svagt på prisændringer, fører høj produktivitets-
vækst i en branche til lavere vækst i branchens beskæftigel-
se og nominelle BVT. Dermed kommer branchen til at fylde 
mindre i økonomien, hvilket trækker i retning af lavere  
produktivitetsvækst generelt. Dette betegnes Baumols 
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vækstsyge. I det modsatte tilfælde er der væksteufori.4 I en 
empirisk analyse kan det forekomme, at produktivitets-
væksten påvirker væksten i nominelt BVT og beskæftigel-
sen forskelligt. I så fald kan produktivitetsvækstens effekt 
på den nominelle BVT-vækst opfattes som vigtigst. Det 
skyldes, at det er effekten på væksten i nominelt BVT, som 
afgør, hvordan brancheforskydninger påvirker produktivi-
tetsvæksten i den samlede økonomi, jf. afsnit III.4. 
 
De fem test bruges til at undersøge, om dansk økonomi er 
præget af Baumols syge. Det gøres ved at analysere sam-
menhængen mellem produktivitetsvæksten og væksten i de 
relevante variable, jf. boks III.3. Analysen er baseret på  
modellen i Nordhaus (2008) og medtager derfor kun produk-
tivitetsvæksten som forklarende variabel. Det kan ikke ude-
lukkes, at der også er andre relevante forklarende variable. 
Det skyldes blandt andet, at udledningen af de fem sammen-
hænge er baseret på, at økonomien ikke har samhandel med 
andre økonomier. Analysens resultater skal fortolkes med 
dette forbehold. Der vendes tilbage til denne problemstilling 
i forbindelse med forbrugsanalysen nedenfor. 
 

 
4) Kapitlet anvender samme betegnelser som i litteraturen og skel-

ner mellem Baumols omkostningssyge og Baumols vækstsy-
ge/væksteufori. Betegnelsen “syge” kan opfattes som misvisende, 
da tilstanden ikke nødvendigvis er problematisk, da den kan være 
et udtryk for velfungerende markedsmekanismer. 

Analyse af 
perioden 
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Boks III.3 Regressionsanalyse af Baumols syge i dansk økonomi 

Tilstedeværelsen af Baumols syge i dansk økonomi kan undersøges ved at opstille 
følgende regressionsmodel: 
 , = + / , +  (1) 

 

hvor  angiver gennemsnitlig årlig vækst beregnet som logaritmedifferens, og 
fodtegn  angiver branche. I regressionerne er variablen  henholdsvis outputpri-
sen (BVT-deflatoren), mængden (realt BVT), værdien (nominelt BVT), beskæfti-
gelsen og lønnen. /  er timeproduktiviteten,  er et fejlled, som opfanger andre 
forhold, der har betydning for væksten i . Sammenhængen mellem Baumols sy-
ge og fortegnet på parameteren  i de enkelte regressioner fremgår af tabel A.  

Tabel A. Sammenhæng mellem fortegn på parametre og Baumols syge 

Variabel ( ) Omkostningssyge Vækstsyge Væksteufori 

Prisvækst < 0 < 0 < 0 

Realvækst  > 0 > 0 

Nominel vækst  < 0 > 0 

Beskæftigelsesvækst  < 0 > 0 

Lønvæksta)  < 1 < 1 < 1 

a)  I teorien er branchernes lønvækst og produktivitetsvækst uafhængige, svarende til = 0. 
 Omkostningssygen er dog til stede, så længe produktivitetsvæksten øger lønvæksten mindre 
 end 1-1. 

Parametrene i (1) estimeres med OLS-metoden på den gennemsnitlige årlige 
vækst for hver branche i årene 1966-2013 for brancherne i nationalregnskabets 
117-gruppering. Der er således tale om en tværsnitregression, hvor resultaterne 
drives af forskellene mellem udviklingen i brancherne. Det betyder, at regressio-
nen af den branchespecifikke prisvækst på branchens produktivitetsvækst reelt er 
en regression af den relative pris i branchen på produktivitetsvæksten i branchen. 
 

Estimationsmetoden kan forventes at give valide resultater, hvis fejlledet  er ek-
sogent. Det forudsætter, at det er produktivitetsvæksten. som bestemmer variablen 
på venstre side, og at der ikke er andre forklarende variable, som korrelerer med 
produktivitetsvæksten. En mulig udeladt variabel er ændringer i branchernes pris-
markup’er.  
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Boks III.3 Regressionsanalyse af Baumols syge i dansk økonomi, fortsat 

Hvis en intensivering af konkurrencen i en branche sænker virksomhedernes pris- 
markup’er og øger produktivitetsvæksten, overvurderes produktivitetsvækstens 
effekt på prisen i analysen. Det giver en skævhed i retning at, at analysen vil finde 
tegn på Baumols syge, selvom den ikke er til stede. 

 

Modellen er også forsøgt estimeret med brug af paneldata, men det har ikke været 
muligt at opstille en velspecificeret model. Analysen er dokumenteret nærmere i 
baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i dansk økonomi, der findes på De 
Økonomiske Råds hjemmeside. 
 

 
 
Analysen af de fem empiriske sammenhænge udføres på 
danske nationalregnskabsdata for perioden 1966-2013.  
Nationalregnskabet indeholder en opdeling af dansk øko-
nomi i 117 brancher, hvoraf ca. 70 pct. er markedsmæssige. 
Særligt for brancher i service- og byggesektoren er der væ-
sentlige metodiske og praktiske problemer forbundet med at 
opgøre produktivitetsvæksten retvisende. Der er imidlertid 
ikke noget bedre alternativ til nationalregnskabets data, så 
disse lægges til grund for analysen, men det indebærer, at 
resultaterne skal fortolkes med varsomhed. Analysen er 
dokumenteret i baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i 
dansk økonomi, som kan fås ved henvendelse til De Øko-
nomiske Råds Sekretariat.5 
 
Analysen foretages på gennemsnitlige årlige vækstrater over 
perioden 1966-2013. Som mål for produktiviteten benyttes 
BVT pr. arbejdstime. I data ses en klar negativ sammen-
hæng mellem den gennemsnitlige timeproduktivitetsvækst 
og prisvæksten i økonomiens brancher, jf. figur III.1. Det 
indikerer, at i hvert fald omkostningssygen er til stede, jf. 
test 1 og 5 ovenfor. 
 

 
5) I kapitlet præsenteres analysen af hele den markedsmæssige 

økonomi. I baggrundsnotatet er foretaget en række robusthedstest 
af analyseresultaterne herunder at frasortere de brancher, hvor de 
metodemæssige problemer med at opgøre pris- og mængdevæk-
sten er størst. Det ændrer på enkelte punkter analyseresultaterne, 
men ikke på en måde, som påvirker kapitlets konklusioner. 
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Figur III.1 Timeproduktivitets- og prisvækst 
 

 

Anm.: Figuren viser krydsplottet mellem væksten i timeproduktivi-
teten og væksten i BVT-deflatoren for de markedsmæssige
brancher i nationalregnskabets 117-gruppering. Væksten er den 
gennemsnitlige årlige vækst i årene 1966-2013. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den statistiske analyse tyder også på, at dansk økonomi er 
præget af Baumols omkostningssyge. Analysen finder, at en 
stigning i den gennemsnitlige produktivitetsvækst i 1966-
2013 på 1 pct.point i en branche er forbundet med et fald i 
prisvæksten på 0,82 pct.point og et fald i lønvæksten på 
0,24 pct.point, jf. tabel III.1. Brancher med lav produktivi-
tetsvækst har dermed, ifølge analysen, generelt stigende 
relative priser, som gør det muligt for dem at forblive ren-
table trods det stigende relative omkostningsniveau. 
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Tabel III.1 Estimationsresultater, brancheanalyse 
 

Variabel Parameter Omk.syge? Vækstsyge? 
BVT-deflator -0,82 *** Ja Ja 

Realt BVT 0,72 ***  Ja 

Nominelt BVT -0,13   ? 

Beskæftigelse -0,28 **  Ja 

Timeløn -0,24 ** Ja Ja 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimationen af sammen-
hængen mellem produktivitetsvæksten og væksten i den angiv-
ne variabel, jf. boks III.3. Regressionen er foretaget på den
gennemsnitlige årlige vækstrate fra 1966 til 2013. *** og **
angiver statistisk signifikans på henholdsvis 1 og 5 pct.-niveau. 
Kolonnerne omkostningssyge og vækstsyge angiver, om para-
meterestimatet er konsistent med de to former for “syge”. Esti-
matet på timelønnen er signifikant forskelligt fra 1 på et 5 pct.-
niveau, så testene 1 og 5, jf. ovenfor, er opfyldt. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den negative sammenhæng mellem produktivitetsvæksten 
og lønvæksten er overraskende, da der ifølge teorien ikke 
skulle være nogen sammenhæng mellem de to. Resultatet 
kan skyldes, at analysen ikke tager højde for blandt andet 
arbejdskraftens kvalifikationsniveau, jf. Hartwig (2011). 
Denne effekt forstærker omkostningssygen, idet den bidra-
ger til stigningen i de relative enhedsomkostninger i bran-
cher med lav produktivitetsvækst. 
 
Analysen indikerer, at vækstsygen ikke er til stede i dansk 
økonomi. Der estimeres en negativ sammenhæng mellem 
produktivitetsvæksten og væksten i nominelt BVT på -0,13 
pct.point, men i statistisk forstand kan det ikke afvises, at 
der ikke er nogen sammenhæng mellem de to variable. Til 
gengæld er der statistisk belæg for en negativ sammenhæng 
mellem produktivitets- og beskæftigelsesvæksten, så høj-
vækstbrancherne afgiver beskæftigelse til resten af økono-
mien. På baggrund af teorien forventes en negativ sammen-
hæng mellem produktivitetsvæksten og væksten i såvel 
nominelt BVT som beskæftigelsen, såfremt økonomien er 
præget af Baumols vækstsyge. Dog kan produktivitetsvæk-
stens effekt på den nominelle BVT-vækst betragtes som 
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vigtigst, fordi branchernes bidrag til den samlede produkti-
vitetsvækst afhænger af deres andele af nominelt BVT, jf. 
afsnit III.4. Derfor er den samlede konklusion, at der ikke er 
tegn på vækstsygen.  
 
I baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i dansk økono-
mi indgår en robusthedsanalyse, hvor analysen ovenfor ud-
føres uden de servicebrancher, hvor der er store metode-
mæssige problemer med at opgøre pris- og mængdevæksten 
retvisende. Når disse brancher udelukkes fra analysen, er 
der ikke statistisk belæg for nogen sammenhæng mellem 
produktivitetsvæksten og henholdsvis beskæftigelses- og 
lønvæksten. Det underbygger ovenstående konklusioner. 
 
Der er også undersøgt, om der er en stabil sammenhæng 
mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
igennem analyseperioden, jf. boks III.4. Konklusionen er, at 
sammenhængen ændres noget over tid, og at der i begyndel-
sen af analyseperioden er en meget svag indikation af 
vækstsyge. Til gengæld er der en klar afvisning af vækst-
syge i den resterende del af analyseperioden. Dermed fore-
kommer konklusionen om fravær af vækstsyge i dansk øko-
nomi i årene 1966-2013 som relativt robust.  

Resultater 
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Boks III.4 Estimation over delperioder 

For at undersøge, om sammenhængen mellem produktivitetsvæksten og den  
nominelle BVT-vækst er stabil over tid, er regressionen udført med “rullende 15-
års vinduer”, jf. figur A. Således er tallet ud for eksempelvis 1980 parameteresti-
matet, når regressionen udføres for perioden 1973-1987.  

 

Figur A Parameterestimat for nominelt BVT 

Anm.: Figuren viser parameterestimatet for sammenhængen 
mellem timeproduktivitetsvæksten og den nominelle BVT-
vækst i rullende 15-års perioder. Eksempelvis er tallet ud 
for 1980 parameterestimatet, når regressionen udføres for 
perioden 1973-1987. Væksten er den gennemsnitlige årlige 
vækst over perioden. De stiplede linjer er konfidensbånd 
på 95-pct.-niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 

Figuren viser, at parameterestimatet ændres noget igennem perioden. I de første år 
er sammenhængen mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
negativ og signifikant forskellige fra 0, mens det i årene 1979-1995 er positivt og 
signifikant. Robusthedsanalysen tyder dermed på, at sammenhængen mellem pro-
duktivitetsvæksten og den nominelle vækst ikke er konstant over tid, som det  
antages i analysen. Samlet set, er der dog ingen indikation af, at konklusionen om 
fravær af vækstsyge i dansk økonomi er forkert. 
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Analysen er også foretaget separat for brancher, der er hen-
holdsvis hjemmemarkedsorienterede og internationalisere-
de. Ved internationaliserede brancher forstås, at de afsætter 
store dele af deres produktion på eksportmarkeder. For hele 
analyseperioden 1966-2013 estimeres en sammenhæng 
mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
på -0,06 pct.point for de hjemmemarkedsorienterede bran-
cher og på 0,26 pct.point for de internationaliserede bran-
cher, jf. tabel III.2. Det peger i retning af en meget svag 
tendens til vækstsyge i de hjemmemarkedsorienterede bran-
cher, mens der ikke er nogen tendenser til vækstsyge i de 
internationaliserede brancher. For begge branchetyper gæl-
der dog, at der ikke er statistisk belæg for nogen sammen-
hæng mellem produktivitetsvæksten og den nominelle 
BVT-vækst. Konklusionen skal derfor tages med forbehold. 
 
 

Tabel III.2 Estimationsresultater, hovedbrancher 

 Internatio-
naliseret 

Hjemme-
marked 

Industri Service 

BVT-deflator -0,85 *** -0,86 *** -0,83 *** -0,84 *** 

Realt BVT 1,08 *** 0,80 *** 0,92 *** 0,88 *** 

Nominelt BVT 0,26  -0,06  0,07  0,04  

Beskæftigelse 0,08  -0,20  -0,08  -0,12  

Løn 0,11  -0,19  -0,01  -0,13  
 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimationen af sammenhængen mellem produktivitets-
væksten og den angivne variable for hver af de viste hovedgrupper. Landbrug er ikke medtaget,
fordi landbrug kun består af tre underbrancher. Opdelingen af brancherne i hjemmemarkeds-
orienterede og internationaliserede brancher bygger på Produktivitetskommissionen (2014).
*** angiver statistisk signifikans på 1 pct.-niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Der er også undersøgt, om hovedbrancherne industri og 
service hver især lider af Baumols syge. Nationalregnskabet 
gør det muligt at opdele industrien i 47 underbrancher og 
service i 40 underbrancher. Analysen viser, at der indenfor 
såvel industrien som servicebranchen er tegn på Baumols 
omkostningssyge, idet produktivitetsvæksten er forbundet 
med et fald i prisvæksten. Til gengæld er der ikke statistisk 
belæg for nogen sammenhæng mellem produktivitetsvæk-
sten og væksten i hverken nominelt BVT eller beskæftigel-
sen i de to hovedbrancher. Der kan altså ikke konstateres 
symptomer på Baumols vækstsyge indenfor hverken indu-
stri eller service. 
 
Analyse af Baumols syge i husholdningernes forbrug 
 
Om økonomien er præget af Baumols syge kan også under-
søges ved at analysere forbrugsdata, jf. Nordhaus (2015). I 
analysen undersøges det, om der kan konstateres en positiv 
sammenhæng mellem prisvæksten og væksten i udgifts-
andelene til de enkelte varegrupper i husholdningernes for-
brug, jf. boks III.5. En positiv sammenhæng er en indikation 
af Baumols vækstsyge i husholdningernes forbrug. Det 
skyldes, at brancher med lav produktivitetsvækst har en høj 
prisvækst. Hvis efterspørgslen har en lille prisfølsomhed, vil 
husholdningerne fortsat købe disse varer i stort omfang, 
hvilket får varegrupper produceret i lavvækstbrancher til at 
fylde mere i forbruget. I så fald trækker husholdningernes 
forbrugsefterspørgsel i retning af vækstsyge i branchestruk-
turen i dansk økonomi. 
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Boks III.5 Regressionsanalyse af Baumols omkostningssyge, forbrugssiden 

Sammenhænge mellem nominelle forbrugsandele og prisvæksten kan afdækkes 
ved at opstille en regressionsmodel af følgende type: 

 = , + , + +  (1) 

 

hvor  angiver vækstrate beregnet som logaritmedifferens, og fodtegn  og   
angiver varegruppe og år. Variablen  er andelen af husholdningernes  
nominelle forbrugsudgifter til de enkelte varegrupper,  er varegruppens pris, og 

 er en tidsdummy. Det gruppespecifikke konstantled ,  opfanger uobserverede 
faktorer, som er konstante og bidrager til at forklare væksten i variablen på ven-
stre side, mens fejlleddet ϵ opfanger alle øvrige forhold.  

 

Parameteren  afgør, om væksten i varegruppernes andele af husholdningernes 
nominelle forbrugsudgifter afhænger positivt eller negativt af deres prisvækst. En 
positiv sammenhæng er indikation af, at efterspørgslens priselasticitet er lille, 
hvilket er konsistent med, at økonomien er præget af Baumols vækstsyge. 

 

Da modellen (1) opstilles for varegrupper og år, er der tale om en panelmodel. Det 
står i modsætning til brancheanalysen, som er en tværsnitsanalyse af gennemsnit-
lige årlige vækstrater. I analysen af branchedata viste det sig ikke muligt at opstil-
le en velspecificeret panelmodel, jf. baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i 
dansk økonomi, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 

 

Parametrene i (1) estimeres med Fixed effect-estimatoren. Estimationsmetoden 
kan forventes at give valide resultater, hvis fejlledet er eksogent.1 Det forudsætter, 
at prisvæksten bestemmer væksten i den nominelle forbrugsudgift, og at der ikke 
er andre forklarende variable, som korrelerer med prisvæksten.  

 

1) Det formelle krav for konsistens af Fixed effects-estimatoren er streng eksogenitet, jf. Verbeek 
(2005). Betingelsen indebærer, at der ikke må være nogen sammenhæng mellem fejlleddets 
forventede værdi og produktivitetsvæksten for alle varegrupper og alle tidspunkter.  
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Analysen af forbrugsdata bygger på samme teoretiske 
grundlag som brancheanalysen. Modsat brancheanalysen  
er der dog ikke grund til at tro, at samhandlen påvirker ana-
lyseresultaterne. Husholdningernes reaktion på prisændrin-
ger kan forventes at være den samme uanset samhandlens 
størrelse. Handlen kan dog påvirke forbrugssammensæt-
ningen indirekte gennem dens effekt på priser og indkom-
ster. Som det blev forklaret ovenfor, betyder Danmarks 
omfangsrige udenrigshandel, at der kan fås forskellige  
resultater i brancheanalysen og forbrugsanalysen. Branche-
strukturen påvirkes af husholdningernes efterspørgsel, men 
også af udenrigshandlen. De to kan trække branchestruktu-
ren i hver deres retning. 
 
Analysen foretages på nationalregnskabets opdeling af hus-
holdningernes forbrug på 72 vare- og tjenestekategorier. 
Analysen viser, at der i perioden 1966-2013 er en tydelig 
positiv sammenhæng mellem væksten i andelen af for-
brugsudgifter til de enkelte varegrupper og varegruppernes 
prisvækst, jf. tabel III.3. En stigning i prisvæksten på 1 
pct.point er forbundet med en stigning på 0,46 pct.point i 
varegruppens nominelle andel af forbrugsudgifterne. Det er 
en tydelig indikation på tilstedeværelse af Baumols vækst-
syge i husholdningernes forbrug.  
 
 

Tabel III.3 Estimationsresultater, forbrugsanalyse 

Gruppe  Estimat 
Samtlige grupper  0,46 *** 

Internationaliseret  0,42 *** 

Hjemmemarked  0,53 *** 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimation af sammen-
hængen mellem væksten i varegruppernes andele af de nomi-
nelle forbrugsudgifter og deres prisvækst, jf. boks III.5. Opde-
lingen i internationaliserede og hjemmemarkedsorienterede
varegrupper er skønsmæssig og fremgår af baggrundsnotatet
Analyse af Baumols syge i dansk økonomi. *** angiver signifi-
kans på 1 pct.-niveau. Der er ikke signifikant forskel på estima-
terne for de to typer varegrupper. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Det er også undersøgt, om sammenhængen mellem pris-
vækst og vækst i nominelle forbrugsandele er forskellig 
mellem varegrupper, som skønsmæssigt kan kategoriseres 
som henholdsvis internationaliserede og hjemmemarkeds-
orienterede. Ved internationaliserede varegrupper forstås 
varer, der i høj grad handles internationalt, mens der ved 
hjemmemarkedsorienterede varer forstås det modsatte. For 
begge grupper finder analysen klar indikation på Baumols 
vækstsyge. Effekten er lidt mindre for varegrupper, som er 
internationaliserede. Den statistiske usikkerhed på estima-
terne er dog for stor til, at der er statistisk belæg for nogen 
forskel mellem varegrupperne.  
 
Sammenfatning 
 
Analysernes overordnede konklusion er, at der er klare tegn 
på, at dansk økonomi er præget af Baumols omkostningssy-
ge i årene 1966-2013. Resultaterne er konsistente med, at 
brancher med lav produktivitetsvækst er udsat for et om-
kostningspres, som tvinger dem til at hæve deres priser i 
forhold til brancher med høj produktivitetsvækst. Det skal 
igen bemærkes, at Baumols vækstsyge ikke i sig selv kan 
tages som udtryk for et problem, men reelt blot afspejler 
husholdningernes præferencer for varer og tjenester. Hvad 
angår Baumols vækstsyge, er der ikke nogen tegn på, at den 
præger dansk økonomi.  
 
I den økonomiske litteratur er der foretaget tilsvarende ana-
lyser af Baumols syge i USA og Europa, jf. Hartwig (2011) 
og Nordhaus (2008).6 I disse analyser er resultaterne ikke 
entydige, men peger overordnet set i retning af, at Europa 
og USA er præget af såvel omkostnings- som vækstsyge. 
Det ser dermed ud som om, at Baumols omkostningssyge er 
en international tendens, som Danmark er en del af. Til 
gengæld skiller Danmark sig ud ved ikke at være præget af 
vækstsygen. 
 

 
6) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 

Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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Produktionen i de enkelte brancher kan enten afsættes til 
indenlandske forbrugere eller eksporteres. Da forbrugsana-
lysen viser, at husholdningernes efterspørgsel har trukket i 
retning af Baumols vækstsyge, er det nærliggende at antage, 
at fraværet af vækstsyge i produktionen skyldes udenrigs-
handlen. Denne fortolkning harmonerer med, at der er svage 
indikationer på vækstsyge i de hjemmemarkedsorienterede 
brancher og slet ingen tegn på vækstsyge i de internationali-
serede brancher. 
 
Det er naturligt, at international handel påvirker branche-
sammensætningen, fordi lande kan forventes at specialisere 
sig i brancher, hvor produktionen er relativt effektiv. Det 
kan enten trække branchesammensætning i retning af høj- 
eller lavvækstbrancher. Til gengæld er der ikke grund til at 
forvente en tilsvarende påvirkning af husholdningernes 
forbrugsmønster, jf. Uy mfl. (2013). Handlen kan påvirke 
indkomster og priser, men husholdningernes reaktion på 
prisændringer afhænger næppe af eksportens størrelse. Der-
for er det sandsynligt, at fraværet af vækstsyge, som findes 
på produktionssiden af dansk økonomi, skyldes udenrigs-
handlen. Med andre ord tyder analyserne tilsammen på, at 
brancher med høj vækst har kunnet afsætte deres produkter 
på eksportmarkeder og dermed har kunnet vokse mere, end 
de ville have gjort i fravær af handel. 

III.4 Dekomponering af den danske produktivi-
tetsvækst 

I dette afsnit dekomponeres timeproduktivitetsvæksten i den 
markedsmæssige del af dansk økonomi fra 1966 til 2013 i 
bidrag fra timeproduktivitetsvækst i økonomiens brancher 
og i bidrag fra brancheforskydninger. For at illustrere de-
komponeringen foretages den indledningsvist for en opde-
ling af økonomien i hovedbrancherne landbrug, industri og 
service. Herefter foretages dekomponeringen så detaljeret 
som muligt for nationalregnskabets brancheopdeling. 
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Siden 1960’erne har branchesammensætningen i dansk 
økonomi gennemgået betydelige forandringer. Den økono-
miske aktivitet er gradvist flyttet fra landbrug og industri til 
servicebranchen, som i dag fylder omkring tre fjerdedele af 
økonomien målt på såvel beskæftigelsesandelen som ande-
len af værdiskabelsen (nominelt BVT), jf. figur III.2. 
 
 

Figur III.2 Branchefordeling i markedsmæssig økonomi 

Timebeskæftigelse  Værdiskabelse 
 

 

 

 

Anm.: Venstre figur viser fordelingen af timebeskæftigelsen i den markedsmæssige del af dansk
økonomi på hovedbrancherne landbrug, industri og service. Højre figur viser ditto for værdi-
skabelsen (nominelt BVT). 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Der er stor forskel på, hvor meget timeproduktiviteten er 
steget i de enkelte hovedbrancher. Landbruget og industrien 
har haft en gennemsnitlig timeproduktivitetsvækst på hen-
holdsvis 5,8 og 3,1 pct. årligt i perioden 1966-2013, mens 
servicebranchen har præsteret en vækst på 2,1 pct. årligt, jf. 
figur III.3. De markante forskelle i produktivitetsvæksten 
indebærer, at økonomiens branchesammensætning kan på-
virke produktivitetsvæksten i den samlede økonomi i bety-
delig grad. 
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Figur III.3 Timeproduktivitet 
 

 

Anm.: Figuren viser timeproduktiviteten (BVT i faste 2010-kr. pr. 
arbejdstime) i den markedsmæssige del af dansk økonomi. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Brancheforskydningers effekt på produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi afhænger ikke kun af forskellene i 
produktivitetsvækst mellem brancher. Branchernes relative 
produktivitetsniveau spiller også en rolle: Hvis en beskæfti-
get flytter fra en branche med et lavt produktivitetsniveau til 
en branche med høj produktivitetsniveau, stiger produktivi-
teten i den samlede økonomi, selv hvis brancherne har 
samme produktivitetsvækst. Derfor afhænger branchefor-
skydningernes effekt på den samlede produktivitet både af 
vækst- og niveaueffekter, jf. boks III.6. 
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Boks III.6 Illustration af brancheforskydninger og produktivitetsvækst 

I figur A herunder er vist et eksempel med to brancher. Branche A har et timepro-
duktivitetsniveau på 100 i periode 1 og en timeproduktivitetsvækst på 8 pct. I 
branche B er produktivitetsniveauet 150 og produktivitetsvæksten 1 pct. I figur B 
er vist timeproduktivitetsvæksten i den samlede økonomi under to scenarier. I 
grundforløbet antages brancherne A og B at vægte lige meget, når økonomiens 
produktivitetsniveau opgøres som et gennemsnit af branchernes produktivitets-
vækst. I forløbet med sektorforskydning ændres branchernes vægte, så branche A 
udgør 30 pct. og branche B 70 pct. fra og med periode 2.  

 

Figur A 
Produktivitet i branche A og B 

 Figur B 
Produktivitet i samlet økonomi 

 

Anm.: Venstre figur viser produktivitetsniveauerne i brancherne A og B. Højre figur viser pro-
duktivitetsvæksten i den samlede økonomi. 

 

Eksemplet viser, at brancheforskydningen i periode 2 øger produktivitetsvæksten 
i periode 2. Årsagen er, at branche B har et højt produktivitetsniveau. En branche-
forskydning påvirker således produktivitetsvæksten gennem en niveaueffekt. 
Branche B har til gengæld lavere produktivitetsvækst end branche A, så væksten i 
den samlede økonomi fra år til år bliver lavere, når branche B bliver større. Bran-
cheforskydningen virker derfor også gennem en væksteffekt. Væksteffekten ak-
kumulerer fra år til år og vil på sigt komme til at betyde mere end niveaueffekten. 
I eksemplet sker det i periode 7, hvor produktiviteten i den samlede økonomi er 
lavere, end den ville have været i fravær af brancheforskydningen.1  

 

1) Eksemplet er illustrativt og ser derfor bort fra den komplikation, at niveaueffekten afhænger af 
nominelt BVT pr. arbejdstime og ikke af timeproduktiviteten (realt BVT pr. arbejdstime),  
jf. boks III.7. 
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Brancheforskydningernes effekt kan opgøres ved at foretage 
en dekomponering af timeproduktivitetsvæksten i den sam-
lede økonomi. Dekomponeringen opdeler produktivitets-
væksten i et bidrag fra produktivitetsvækst i økonomiens 
brancher og i et bidrag fra forskydninger mellem brancher, 
jf. Nordhaus (2002) og Tang og Wang (2004). Dekompo-
neringen er en mekanisk beregning, som ikke tager højde 
for, at produktivitetsvæksten i de enkelte brancher kunne 
have udviklet sig anderledes end, hvis brancheforskydnin-
gerne ikke var sket.  
 
Dekomponeringsformlen viser, at produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi kan opdeles i følgende tre bidrag, jf. 
boks III.7: 
 

• Et bidrag fra timeproduktivitetsvæksten indenfor 
økonomiens brancher 

• Et bidrag fra brancheforskydninger som følge af 
forskelle i væksten i timeproduktiviteten mellem 
brancher 

• Et bidrag fra brancheforskydninger som følge af 
forskelle i niveauet for værdiskabelse pr. arbejds-
time mellem brancher 
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Boks III.7 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst 

I en økonomi, som består af  brancher, kan timeproduktivitetsvæksten i år   
dekomponeres på følgende vis: 

 

, ≈ , ⋅ , ∗ + , ⋅ , − , ∗  

 + , ⋅ ( , − , ) 
 

hvor  angiver vækstrate beregnet som logaritmedifferens, og fodtegn i og t angi-
ver branche og år. = /  er timeproduktiviteten,  er realt BVT,  er time-
beskæftigelsen, og  og  er branche ’s andel af henholdsvis værdiskabelsen 
(nominelt BVT) og timebeskæftigelsen. ∗ er et valgt år, som brancheforskydnin-
gerne ses i forhold til. Formlen er fra Nordhaus (2002). Den gælder kun som en 
approksimation.  

 

Formlen viser, at timeproduktivitetsvæksten i den samlede økonomi kan dekom-
poneres i følgende tre bidrag: 

 

• (I) Branchevækst: Den vægtede sum af produktivitetsvæksten i de enkelte 
brancher, hvor vægtene udgøres af branchernes andele af værdiskabelsen i et 
valgt reference-år. Dette led er den interne vækst i økonomiens brancher. Hvis 
der ikke sker nogen ændringer i branchernes andele af værdiskabelsen, er 
produktivitetsvæksten i den samlede økonomi lig med dette led 

 

• (II) Vækst-effekt: Den vægtede sum af produktivitetsvæksten i de enkelte 
brancher, hvor vægtene udgøres af ændringen i andelene af værdiskabelsen i 
forhold til et referenceår. Dette led opfanger, at produktivitetsvæksten i den 
samlede økonomi påvirkes, når værdiskabelsen forskydes mellem brancher, 
der har forskellig produktivitetsvækst. Hvis eksempelvis værdiskabelses-
andelen stiger i en branche med lav produktivitetsvækst, trækker det den sam-
lede produktivitetsvækst ned 
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Boks III.7 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst, fortsat 

• (III) Niveau-effekt: Den vægtede sum af væksten i timebeskæftigelsen i de 
enkelte brancher. Vægtene består af forskellen mellem andelen af værdi-
skabelsen og andelen af beskæftigelsen i branche : 

 

, − , = −  

 

hvor  er BVT-deflatoren. Vægten er positiv for branche , hvis branchen har 
et niveau for værdiskabelse pr. arbejdstime, der er højere end økonomiens 
gennemsnit, og negativ i modsat fald. Leddet opfanger dermed, at produktivi-
tetsvæksten stiger i den samlede økonomi, hvis beskæftigelsen stiger i en 
branche, som har en relativ høj værdiskabelse pr. arbejdstime.1 Dette er en  
niveaueffekt 

 

Dermed viser formlen, at produktivitetsvæksten i den samlede økonomi kan opde-
les i den interne vækst i økonomiens brancher og i et bidrag fra brancheforskyd-
ninger. Bidraget fra brancheforskydninger består af en ren væksteffekt og en  
niveaueffekt.  

 

1) Det kan forekomme kontraintuitivt, at niveaueffekten afhænger af værdiskabelsen (nominelt 
BVT) pr. arbejdstime og ikke timeproduktiviteten (realt BVT pr. arbejdstime). Det afspejler 
brugen af kædeindeks i nationalregnskabets opgørelse af mængdevæksten. Hvis mængde-
væksten i stedet opgøres ved brug af indeks med fast basisår (som det tidligere var tilfældet), 
afhænger niveaueffekten af timeproduktiviteten. 

 
 
Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi er dekompo-
neret i bidrag fra vækst i hovedbrancherne landbrug, indu-
stri og service og i bidrag fra forskydninger mellem disse.7 
Dekomponeringen viser, at brancheforskydninger har bidra-
get beskedent til produktivitetsvæksten i den samlede mar-
kedsmæssige økonomi siden 1966, jf. figur III.4. Det fald  
i produktivitetsvæksten, som har fundet sted i perioden, 
skyldes derfor hovedsageligt et fald i produktivitetsvæksten 
indenfor de tre hovedbrancher. 
 
7) I denne dekomponering indgår forskydning mellem under-

brancher indenfor landbrug, industri og service ikke. Denne ef-
fekt inddrages i den efterfølgende dekomponering. 

Beskedent bidrag 
fra branche-
forskydninger … 
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Figur III.4 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst 
 

 

Anm.: Figuren viser dekomponeringen af den årlige timeproduktivitets-
vækst i den markedsmæssige del af dansk økonomi, jf. boks III.7.
Vækst- og niveaueffekten udgør tilsammen bidraget til produkti-
vitetsvæksten fra brancheforskydninger, mens branchevæksten er
væksten i fravær af brancheforskydninger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den beskedne effekt af brancheforskydninger på produktivi-
tetsvæksten dækker over, at vækst- og niveaueffekten begge 
er små og har trukket i hver deres retning. De to effekter  
er vist alene i figur III.5. Væksteffekten svinger noget fra  
år til år, men har generelt været negativ. Den negative 
væksteffekt afspejler, at servicebranchen har haft en lavere 
timeproduktivitetsvækst end industrien og navnlig land-
bruget. Niveaueffekten er derimod positiv de fleste år. Ni-
veaueffekten afspejler, at værdiskabelsen pr. arbejdstime  
er relativ høj i servicebranchen, særligt i periodens første 
årtier, jf. figur III.6. 
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Figur III.5 Vækst- og niveaueffekt  Figur III.6 Værdiskabelse pr. time 
 

 

 

 

Anm.: Venstre figur viser vækst- og niveaueffekterne, jf. boks III.7. I 2008 er væksteffekten 1,24, og 
i 2010 hhv. 2012 er væksteffekten -2,46 og -1,17. Højre figur viser værdiskabelsen (nominelt
BVT) pr. arbejdstime i de enkelte hovedbrancher i pct. af niveauet for hele den markeds-
mæssige økonomi. Disse niveauer har betydning for den beregnede niveaueffekt. De viste 
gennemsnit er 5-års centrerede glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Dekomponeringen viser også en klar tendens til, at bidraget 
fra brancheforskydninger bliver negativt i løbet af perioden. 
Både vækst- og niveaueffekten har bidraget til denne udvik-
ling. Den aftagende niveaueffekt afspejler, at industrien i 
slutningen af 1990’erne overhaler service som den hoved-
branche, hvor værdiskabelsen pr. arbejdstime er højst. Der-
med begynder brancheforskydningerne fra industri til ser-
vice at påvirke den samlede produktivitetsvækst negativt 
gennem både vækst- og niveaueffekten. 
 
Forskydninger mellem nationalregnskabets brancher 
 
Den ovenfor viste dekomponering af timeproduktivitets-
væksten i den markedsmæssige del af dansk økonomi er 
foretaget på en opdeling af økonomien i hovedbrancherne 
landbrug, industri og service. Der er imidlertid også sket 
forandringer af branchestrukturen indenfor hver af disse 
hovedbrancher. Derfor foretages dekomponeringen nu på 
nationalregnskabets opdeling af økonomien i 117 brancher 
svarende til datagrundlaget for brancheanalysen i afsnit 
III.3. Dekomponeringen foretages fortsat kun på den mar-
kedsmæssige del af økonomien. 
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Tabel III.4 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst, 1966-2013 

 Vækst Branchefor-
skydning 

Vækst-
effekt 

Niveau-
effekt 

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

Markedsmæssig økonomi 2,96 0,35 -0,35 0,69 

Industri 3,29 0,92  0,62 0,29 

Service 2,22 0,29 -0,27 0,56 
 

Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årlige vækstrate i timeproduktiviteten og beregningen af 
vækstbidrag fra brancheforskydninger beregnet som summen af vækst- og niveaueffekten.
Beregningerne dækker kun den markedsmæssige økonomi.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Dekomponeringen viser, at brancheforskydninger har bidra-
get med 0,35 pct.point til den gennemsnitlige årlige produkti-
vitetsvækst på knap 3,0 pct., jf. tabel III.4. Bidraget er et re-
sultat af, at en negativ væksteffekt på -0,35 pct.point er blevet 
mere end opvejet af en positiv niveaueffekt på 0,69 pct.point. 
 
Det er også undersøgt, hvordan brancheforskydninger in-
denfor industri og service har påvirket væksten i disse. I 
industrien har brancheforskydninger bidraget med 0,9 
pct.point til den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i 
industrien under ét som følge af en moderat niveaueffekt, 
men positiv og stor væksteffekt. Blandt industriens under-
brancher er forskydningerne således sket mod brancher, der 
både har haft høj produktivitetsvækst og et højt niveau for 
værdiskabelsen pr. arbejdstime. I servicebranchen har for-
skydningerne mellem brancher haft mindre betydning, og 
modsat industrien er de sket mod brancher med lav produk-
tivitetsvækst, men med høj værdiskabelse pr. arbejdstime. 
 
For at undersøge udviklingen over tid er dekomponeringen 
også foretaget for produktivitetsvæksten i de enkelte år. 
Denne beregning viser, at væksteffekten svinger betydeligt, 
men den er generelt negativ og har ingen klar tendens til at 
stige eller aftage. For niveaueffekten ses derimod en mar-
kant aftagende tendens, jf. figur III.7. Dermed skifter bran-
cheforskydningerne i løbet af perioden fra at have bidraget 
positiv til at have bidraget negativt til den årlige produktivi-
tetsvækst. Effekterne på den gennemsnitlige årlige vækstra-

Positivt bidrag 
fra branche-
forskydninger, 
men negativ 
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Forskydninger 
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service 
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stigende negativt 
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te er sammensat af relativt store positive bidrag i begyndel-
sen af perioden og senere negative bidrag. I årene 2000 til 
2013 har brancheforskydningerne, dvs. summen af vækst- 
og niveaueffekten, samlet set reduceret den årlige produkti-
vitetsvækst med i gennemsnit 0,34 pct.point.  
 
 

Figur III.7 Niveau- og væksteffekter 
 

 

Anm.: Figuren viser vækst- og niveaueffekterne for dekomponeringen 
af den årlige produktivitetsvækst baseret på nationalregnskabets 
117-gruppering, jf. boks III.7. I 2006 er væksteffekten -3,05.
Vækst- og niveaueffekten udgør tilsammen bidraget til produk-
tivitetsvæksten fra brancheforskydninger. De viste gennemsnit 
er 5-års centreret glidende gennemsnit. Figuren adskiller sig fra 
figur III.5, idet den benytter en individuel brancheopdeling på 
117-grupperingen. I figur III.5 blev der benyttet tre overordne-
de brancher (industri, landbrug og service). 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Sammenfatning 
 
Samlet viser dekomponeringen, at brancheforskydninger 
mellem nationalregnskabets brancher har bidraget positivt 
til produktivitetsvæksten i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi i perioden 1966-2013. Forskydningerne er 
ganske vist sket mod brancher med lav produktivitetsvækst, 
men dette er blevet mere end opvejet af, at disse brancher 
har haft et højt niveau for værdiskabelse pr. arbejdstime. 
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Fokuseres på de seneste årtier ses derimod et negativt  
bidrag til produktivitetsvæksten fra brancheforskydninger.  
 
I Nordhaus (2008) og Hartwig (2011) beregnes væksteffek-
ten for henholdsvis USA og Europa. I begge tilfælde er den 
negativ og af betydelig størrelsesorden. I disse studier be-
regnes niveaueffekten ikke. Derfor er det ikke muligt at 
sammenligne den samlede effekt af brancheforskydninger i 
Danmark med USA og Europa8. 
 
I analysen i afsnit III.3 var det ikke muligt at finde evidens 
for Baumols vækstsyge i dansk økonomi. Der var ganske 
vist en svag sammenhæng mellem produktivitetsvæksten og 
væksten i nominelt BVT mellem brancher på -0,13 pct.point 
over hele perioden 1966 til 2013, men der var ikke statistisk 
belæg for, at sammenhængen ikke blot er en tilfældighed. I 
dekomponeringen findes en væksteffekt på -0,35 pct.point. 
Hvis Baumols vækstsyge faktisk har været til stede i dansk 
økonomi i perioden 1966-2013, tyder analyserne på, at den 
højst har ydet et begrænset negativt bidrag til produktivi-
tetsvæksten, og effekten er blevet overdøvet af en positiv 
niveaueffekt. 

III.5 Sammenfatning og diskussion 

Nærværende kapitel er et indspark i debatten om vækst-
udsigterne, hvor der de senere år er fremført en række 
vækstoptimistiske synspunkter på baggrund af potentialet 
for teknologiske fremskridt indenfor områder som IT, kun-
stig intelligens og bioteknologi, jf. Brynjolfsson og McAfee 
(2014). Overfor dette synspunkt står blandt andre Gordon 
(2016), som argumenterer for, at det i fremtiden bliver svæ-
rere at gøre nye opfindelser og dermed holde produktivi-
tetsvæksten oppe. Kapitlet bidrager til denne debat ved at 
pointere og analysere det forhold, at efterspørgselssiden er 
afgørende for økonomiens branchesammensætning og der-

 
8) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 

Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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med for, i hvor høj grad teknologiske fremskridt i økonomi-
ens brancher påvirker den samlede produktivitetsvækst. 
 
Kapitlets analyser tager udgangspunkt i teorien om Baumols 
syge. Ifølge denne teori er brancher med lav produktivitets-
vækst udsat for et vedvarende omkostningspres, fordi øko-
nomiens lønniveau presses op af brancher med høj produk-
tivitetsvækst. De stigende relative enhedsomkostninger i 
lavvækstbrancher tvinger dem til at hæve deres priser mere 
end højvækstbrancherne. Dette omkostnings- og prispres 
betegnes Baumols omkostningssyge. Selvom tilstanden be-
tegnes en “syge”, kan den ikke i sig selv tages som udtryk for 
et problem, da den ikke afspejler markeds- eller politikfejl. 
 
De stigende priser på produkter fra brancher med lav pro-
duktivitetsvækst fører til et fald i den efterspurgte mængde. 
Hvis efterspørgslen er meget prisfølsom, falder mængden 
kraftigt, og lavvækstbrancherne kommer til at fylde mindre 
i økonomien. Dermed dæmper de den samlede produktivi-
tetsvækst mindre. I dette tilfælde fører omkostningssygen til 
væksteufori. Hvis efterspørgslen derimod har en lille pris-
følsomhed, kommer lavvækstbrancherne til at fylde mere i 
økonomien og dæmpe den samlede produktivitetsvækst 
mere. I så fald fører omkostningssygen til vækstsyge. 
 
Den samlede konklusion fra analyserne er, at der er klare 
tegn på, at dansk økonomi er præget af Baumols omkost-
ningssyge i årene 1966-2013. Det er et forventeligt resultat, 
da omkostningssygen kan formodes at være til stede i de 
fleste markedsøkonomier i hvert fald i et vist omfang. Det 
er mere usikkert, om markedsøkonomier er prægede af 
vækstsyge. I analyserne findes klare tegn på vækstsyge i 
husholdningernes forbrug, men ikke i virksomhedernes 
produktion. Det tyder på, at husholdningernes forbrugsefter-
spørgsel har trukket i retning af vækstsyge, men at dansk 
økonomi alligevel ikke er præget af vækstsygen. 
 
Forskellen mellem resultaterne i brancheanalysen og for-
brugsanalysen skyldes formentlig udenrigshandlen. Det er 
forventeligt, at handel påvirker økonomiens branchesam-
mensætning, fordi lande har en tendens til at specialisere sig 
i brancher, hvor de producerer relativt effektivt. Hvis pro-
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duktivitetsvæksten i disse brancher er høj, trækkes branche-
sammensætningen i retning af højvækstbrancher. Samtidig 
giver den internationale handel mulighed for, at disse høj-
vækstbrancher kan vokse ved at afsætte deres stigende pro-
duktion på eksportmarkedet. Til gengæld er der ikke grund 
til at tro, at handel påvirker husholdningernes ønske om en 
bestemt forbrugssammensætning, jf. Uy mfl. (2013). Derfor 
er det nærliggende at antage, at fraværet af vækstsyge på 
produktionssiden stammer fra nettoeksporten. Denne for-
tolkning stemmer overens med, at der i kapitlets analyser er 
en klarere afvisning af vækstsyge i de internationaliserede 
brancher end i de hjemmemarkedsorienterede brancher. 
 
I den økonomiske litteratur er der foretaget tilsvarende ana-
lyser af Baumols syge i USA og Europa, jf. Nordhaus 
(2008) og Hartwig (2011).9 I disse analyser er resultaterne 
ikke entydige, men peger overordnet set i retning af, at Eu-
ropa og USA er prægede af såvel omkostnings- som vækst-
syge. Det ser dermed ud som om, at Danmark i forhold til 
omkostningssygen er en del af en international tendens, 
mens det ikke er tilfældet i forhold vækstsygen. 
 
Det er sandsynligt, at Danmark på et tidspunkt vil blive 
præget af Baumols syge. Efterspørgslen fra de indenlandske 
husholdninger har historisk trukket i denne retning og vil 
formentlig fortsætte med at gøre det i fremtiden. Historisk 
er tendensen blevet modvirket af udenrigshandlen, fordi den 
har ført til en specialisering i brancher med relativ høj pro-
duktivitetsvækst. Udenrigshandlen kunne lige så vel have 
ført til en specialisering i brancher med relativt lav produk-
tivitetsvækst. Det kan ikke udelukkes, at udenrigshandlen 
vil fortsætte med at opveje trækket i retning af Baumols 
syge fra husholdningernes forbrugsefterspørgsel i en længe-
re periode, men det er usandsynligt, at den vil gøre det i al 
fremtid.  
 
I forhold til debatten om de fremtidige vækstudsigter har 
kapitlets konklusioner ingen klare implikationer, fordi 
Danmark hverken er præget af vækstsyge eller det modsatte, 

 
9) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 

Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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væksteufori. Som nævnt er der dog en risiko for, at Dan-
mark i fremtiden vil blive præget af vækstsygen. I så fald vil 
udviklingen tale imod det vækstoptimistiske synspunkt, som 
betoner mulighederne for fremskridt indenfor områder som 
IT, kunstig intelligens og bioteknologi. Effekterne af tekno-
logiske fremskridt i enkelte brancher på den samlede pro-
duktivitetsvækst vil blive dæmpet af brancheforskydninger. 
 
Kapitlet indeholder også en dekomponering af timeproduk-
tivitetsvæksten siden 1966 i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi. Beregningen viser, at brancheforskydninger 
mellem nationalregnskabets brancher har bidraget positivt 
til produktivitetsvæksten i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi i perioden 1966-2013. Denne konklusion 
indebærer, at det fald i produktivitetsvæksten, som Dan-
mark har haft de senere årtier, hovedsageligt skyldes et fald 
i produktivitetsvæksten indenfor økonomiens brancher og 
ikke forhold som Baumols syge. Der er dog en tendens til, 
at bidraget til produktivitetsvæksten fra brancheforskydnin-
ger er blevet mindre over tid, og de seneste år er det svagt 
negativt. 
 
Når den økonomiske aktivitet forskydes fra en branche til 
en anden, påvirkes produktivitetsvæksten i den samlede 
økonomi af to grunde: Der kan være forskel på produktivi-
tetsvæksten i de to brancher, og der kan være forskel på 
produktivitetsniveauet i de to brancher. En brancheforskyd-
ning påvirker dermed den samlede produktivitetsvækst 
igennem såvel en vækst- som en niveaueffekt. I dekompo-
neringen opdeles bidraget fra brancheforskydninger i disse 
vækst- og niveaueffekter.  
 
Beregningerne viser, at væksteffekten bidrager negativt til 
den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 
1966-2013 med 0,35 pct.point, mens niveaueffekten er posi-
tiv og bidrager med 0,69 pct.point. Niveaueffekten er dog 
faldende over tid, hvilket er hovedårsagen til, at branche-
forskydningerne ophører med at bidrage positivt til den 
samlede produktivitetsvækst i løbet af perioden. 
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I analysen i afsnit III.3 var der ikke belæg for Baumols 
vækstsyge i dansk økonomi. Der var ganske vist en svag 
negativ sammenhæng mellem produktivitetsvæksten og 
væksten i nominelt BVT mellem brancher over hele perio-
den 1966-2013, men statistisk set kan det blot være en til-
fældighed. Hvis Baumols vækstsyge faktisk har været til 
stede i dansk økonomi, kan den højst have ydet et svagt 
negativt bidrag til produktivitetsvæksten, og den er blevet 
overdøvet af en positiv niveaueffekt. 
 
Kapitlets overordnede konklusion er, at Danmark forment-
lig ikke har været præget af Baumols vækstsyge i perioden 
1966-2013. Det vil sandsynligvis ændre sig i fremtiden, da 
vores vigtigste samhandelspartnere lader til at være prægede 
af Baumols syge, hvorfor det bliver stadigt vanskeligere for 
Danmark at kompensere for trækket i retning af Baumol 
syge med international handel. I givet fald er det vigtigt at 
huske, at sygen ikke afspejler markeds- eller politikfejl. 
Dermed er der ikke nogen fagøkonomisk begrundelse for at 
forsøge at undgå en sådan situation. Vækstsygen afspejler, 
at efterspørgerne ønsker at købe de varer og tjenesteydelser, 
som produceres i lavvækstbrancher, selvom priserne stiger 
mere. Det udelukker naturligvis ikke, at væksten i nogle 
brancher er lav, netop fordi de er præget af markedsfejl eller 
underlagt dårlige rammevilkår. I økonomier med vækstsyge 
forstærkes denne type problemer af, at lavvækstbrancherne 
gradvist kommer til at fylde mere i økonomien. 
 
 

Hvis vækstsygen 
er til stede, kan 
den højst have 
bidraget 
beskedent 

Baumols syge  
er et økonomisk 
vilkår 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Konjunktur og offentlige finanser 
Økonomi- og Indenrigsministeriet deler vurderingen af, at dansk økonomi er tilbage 
i en neutral konjunktursituation, og at presset på arbejdsmarkedet er stigende. Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet noterer sig, at formandskabet vurderer den planlagte 
finanspolitik som passende afstemt med konjunktursituationen. 
 
Det er formandskabets forventning, at økonomiens kapacitetsgrænser vil blive testet 
i de kommende år. Det kommer blandt andet til udtryk ved en forventning om, at 
beskæftigelsesfremgangen vil fortsætte i næsten uændret tempo i 2018 og et positivt 
outputgab på over ½ pct. af BNP i 2018. I den forbindelse savnes forslag fra for-
mandskabet til, hvordan arbejdsudbuddet i de kommende år kunne styrkes. For-
mandskabet kunne med fordel folde mulighedsrummet ud i relation til henholdsvis 
reformer og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. 
 
Formandskabet er forholdsvis optimistisk, hvad angår BNP-vækst på lidt længere 
sigt med vækstrater på over 2 pct. årligt frem mod 2025. Denne positive vurdering 
skal ses i sammenhæng med høje forventninger til produktivitetsvæksten. Der sav-
nes en nærmere forklaring på, hvorfor en relativt høj produktivitetsvækst er det 
sandsynlige scenarium, eller hvilke former for tiltag der skal til for at hæve produk-
tivitetsvæksten til det forudsatte. Desuden regner formandskabet med en stigende 
gennemsnitlig arbejdstid i de kommende år, hvilket vil være et brud på den faldende 
tendens over tid. 
 
Formandskabets prognose minder på mange punkter om forårets prognose, men er 
opjusteret lidt. Opjusteringen kommer blandt andet til udtryk i en lidt mere positiv 
vurdering af den faktiske offentlige saldo i hele fremskrivningen. Den noget mere 
negative vurdering af den strukturelle saldo er imidlertid svær at forstå.  
 
Formandskabet efterspørger en mere direkte sammenhæng mellem fradragsretten 
for pensionsindbetalinger og topskattegrænsen i regeringens udspil til udmøntning 
af puljen til samspilsproblemet. Det bemærkes hertil, at der er flere hensyn at tage 
ud over at løse samspilsproblemet, herunder at undgå ringere incitamenter for per-
soner med indkomst over topskattegrænsen.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet noterer sig i øvrigt, at formandskabet mener, at 
aftalen om lavere registreringsafgift er et skridt i den rigtige retning, da formand-
skabet tidligere har vurderet, at registreringsafgiften var for høj, og at det er positivt 
at målrette BoligJobordningen til serviceopgaver i hjemmet, givet at ordningen 
videreføres.  
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Langvarigt offentligt forsørgede 
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil gerne kvittere for kapitlet om langvarigt of-
fentligt forsørgede. Langvarig offentlig forsørgelse er forbundet med omkostninger 
for både den enkelte og samfundsøkonomisk. Det er derfor vigtigt, at der sættes 
fokus på, hvilke initiativer der tilskynder flere til at komme væk fra offentlig forsør-
gelse og over i beskæftigelse.  
 
Kapitlet viser, at det er lykkedes at nedbringe antallet af langvarigt offentligt forsør-
gede ved hjælp af økonomiske reformer, herunder ydelsesreformer og uddannelses-
indsatser. Økonomi- og Indenrigsministeriet noterer sig desuden, at forsørgelsesan-
delen på tværs af herkomst blev sænket i forbindelse med det seneste opsving i 
00’erne. Den nuværende økonomiske fremgang skaber tilsvarende mulighed for at 
få personer med svagere tilknytning til arbejdsmarkedet i job og ud af offentlig 
forsørgelse. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet deler formandskabets vurdering af, at ændringer i 
skatter kan øge det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse fremfor at 
modtage offentlig forsørgelse. Regeringen foreslår således i sit skatteudspil ”Sådan 
forlænger vi opsvinget”, at der indføres et jobfradrag til de lavest lønnede, og at 
loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes. Det skal understøtte, at det bedre kan 
betale sig at arbejde og tilskynde til at gøre en ekstra indsats. 
 
Formandskabet finder endvidere, at andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
blandt ufaglærte med dansk oprindelse ikke er blevet reduceret. Økonomi- og Inden-
rigsministeriet ser frem til det videre arbejde, der lægger op til at skabe en dybere 
forståelse heraf, herunder hvilken rolle det spiller, at der er i dag er markant færre 
ufaglærte end tidligere (sammensætningseffekter), og hvordan antallet af langvarigt 
offentligt forsørgede kan nedbringes yderligere. 
 
Brancheforskydninger og vækstudsigter 
I lyset af udfordringen med at få hævet produktivitetsvæksten i dansk økonomi er 
Økonomi- og Indenrigsministeriet enig med formandskabet i, at det er vigtigt at få 
belyst forskellige årsager til svag produktivitetsvækst.  
 
I kapitlet gives en god gennemgang af Baumols syge. Kapitlet konkluderer, at der 
ikke er klare implikationer af brancheforskydninger for produktivitetsvæksten. 
Kapitlet giver heller ikke anledning til politikanbefalinger, da det konkluderes, at 
brancheforskydninger i sig selv ikke er udtryk for et problem afledt af markeds- 
eller politikfejl. Kapitlets resultater taler derfor for, at formandskabet leder videre 
efter andre forklaringer på den lave produktivitetsvækst.    
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Økonomi- og Indenrigsministeriet ser i forlængelse af kapitlet frem til formandska-
bets første rapport i regi af Produktivitetsrådet, som blev oprettet ved årsskiftet og 
blandt andet skal komme med anbefalinger, der kan styrke den danske produktivi-
tetsudvikling.  
 

Finansministeriet 
Kapitel I Konjunktur og offentlige finanser 
 
Finanspolitik 
DØR har et højere skøn for væksten i dansk økonomi end i den seneste Økonomiske 
Redegørelse og skønner et positivt outputgab de næste par år. Med stigende pres på 
arbejdsmarkedet havde det været ønskeligt, om Formandskabet var kommet med 
forslag til, hvordan arbejdsudbuddet i de kommende år kan øges. 
  
Når finans- og strukturpolitikken ses under ét, deler Finansministeriet (FM) DØRs 
vurdering af, at den økonomiske politik isoleret set dæmper kapacitetspresset. FM 
deler på den baggrund vurderingen af, at finanspolitikken er passende afstemt med 
konjunkturerne. 
 
Skøn for strukturel saldo i 2018 
FM deler derimod ikke DØRs vurdering af, at budgetlovens underskudsgrænse for 
den strukturelle saldo skulle blive brudt i 2018. DØR skønner et strukturelt under-
skud på 0,6 pct. af BNP opgjort ”efter budgetlovens metode”, mens FM skønner 0,3 
pct. af BNP.  
 
Forskellen mellem de to skøn ligger primært i en forskellig opgørelse af det struktu-
relle niveau for Nordsøindtægterne. 
 
Med FM’s metode fastsættes det strukturelle Nordsøprovenu for et givet år som et 
7-års glidende gennemsnit indtil der er fastsat udgiftslofter for året. Herefter korri-
geres det strukturelle provenu kun for virkningen på den finanspolitiske holdbarhed 
af ændrede skøn, eller hvis der er diskretionære politikændringer.  
 
FMs metode kombinerer et hensyn til løbende at bruge de nyeste oplysninger i den 
mellemfristede planlægning af finanspolitikken, med et hensyn til stabilitet på kort 
sigt, således at midlertidige udsving i oliepriser ikke i praksis fører til pludselige 
justeringer af finanspolitikken. 
  
Forskellige institutioner kan lægge forskellig vægt på hensynet til, at finanspolitik-
ken i praksis kan tilrettelægges på et rimeligt stabilt grundlag. Men FM vil gerne 
opfordre DØR til indgående at overveje at bruge FMs metode også på dette punkt. 
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Efter FMs opfattelse vil det være mere konsistent med budgetlovens forskrifter (om 
at det er Finansministeren, der fastsætter metoden) og bidrage til at styrke Formand-
skabets rolle som finanspolitisk vagthund. Fremadrettet vil det således blive mere 
klart, når der er reelle forskelle i vurderingen, som kan føre til konkrete anbefalinger 
fra Formandskabets side.  
 
I den sammenhæng ville det efter FMs opfattelse også styrke rollen som vagthund, 
hvis Formandskabet og DØR arbejder videre med at sikre en højere grad af stabilitet 
i vurderingerne af den strukturelle saldo fra gang til gang – når sådanne ændringer 
ikke skyldes politikændringer eller andre reelle forhold.  
 
Den gennemsnitlige standardafvigelse for DØRs skøn for den strukturelle saldo i de 
sidste seks historiske år udgør 0,4-0,5 pct. af BNP fra 2011-2016 (efter de endelige 
regnskabstal for året er opgjort), jf. tabel 1. FM’s skøn har i samme periode en 
gennemsnitlig standardafvigelse på 0,1 pct. af BNP. Standardafvigelsen i DØRs 
beregning af den strukturelle saldo er omtrent lige stor uanset om der ses på DØRs 
skøn efter budgetlovens metode eller ved DØRs metode. 
 

 
DØRs skøn for den strukturelle saldo efter budgetlovens metode er i 2018 nedjuste-
ret med 0,4 pct.point siden forårsrapporten. DØR fremhæver, at en væsentlig forkla-
ringsfaktor for nedjusteringen er, at budgetlovens metode ikke tager højde for æn-
dringer i efterspørgselssammensætningen. FM kan ikke genkende, at denne forkla-
ring skulle være tilstrækkelig. DØR har bl.a. også nedjusteret skønnet efter DØRs 
egen metode, hvor der korrigeres for efterspørgselssammensætningen. 
 
Korrektionsmekanisme og finanspolitikken i 2018 
DØR gengiver uddrag af budgetloven og loven om De Økonomiske Råd i rapporten. 
I forhold til den automatiske korrektionsmekanisme i budgetloven gælder et følg-
eller-forklar princip. I tilfælde af, at DØR finder en væsentlig afvigelse fra under-

Tabel 1  Revision af skøn for den strukturelle saldo 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gns 
Standardafvigelse, pct. af BNP        

DØR, budgetlovens metode 0,4 0,5 0,9 0,9 0,1 0,0 0,5 

DØR, egen metode 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 

FM 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
  

Anm.: Beregningen afspejler år, hvor der foreligger endelige regnskabstal for den offentlige saldo. 
Beregningen af skønsusikkerheden for 2013 afspejler således skøn fra Dansk Økonomi, forår 2014 
samt Konvergensprogram 2014 og fremad. Tilsvarende for de andre år. 

Kilde: Konvergensprogram 2012-17, Dansk Økonomi, efterår 2013-2017, Økonomisk Redegørelse, maj 2012-
august 2017 og egne beregninger. 
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skudsgrænsen på 0,5 pct. af BNP og anbefaler en stramning af finanspolitikken, er 
Finansministeren forpligtet til enten at følge anbefalingen eller offentligt redegøre 
for, hvorfor den ikke følges. 
  
Den forpligtelse er ikke aktuel nu, hvor Formandskabet ikke har fundet en væsentlig 
afvigelse. En væsentlig afvigelse er i budgetloven defineret som en afvigelse på 0,5 
pct. af BNP eller mere (efter budgetlovens metode). Følg-eller-forklar princippet 
finder således ikke anvendelse i forhold til den aktuelle rapport. 
 
Udvikling i de offentlige finanser frem mod 2025 
DØR vurderer, at sundhedstilstanden af de offentlige finanser samlet set er god, og 
at der er udsigt til en forbedring af den strukturelle saldo frem mod et forventet 
overskud i 2025 på 0,8 pct. af BNP.  
 
Udviklingen i saldoen afspejler blandt andet en betydelig stigning i arbejdstiden 
frem mod 2025. Halvdelen af DØRs stigning tilskrives et bidrag fra bedre konjunk-
turer – svarende til i alt 20.000 fuldtidspersoner. Derudover har DØR også en større 
strukturel stigning end i FMs skøn. Tilsammen kan det forklare hovedparten af 
forskellen i vurderingen af den offentlige saldo frem mod 2025. 
 
FM finder det ikke sandsynligt, at arbejdstiden i den nuværende situation med høj 
og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft skulle ligge væsentligt under sit struktu-
relle niveau. FM ville finde det bekymrende, hvis finanspolitikken frem mod 2025 
skulle tilrettelægges efter et så stort og usikkert bidrag fra stigende arbejdstid.  
 
Selv om der stadig er betydelig forskel mellem FM’s og DØRs fremskrivninger, er 
FM dog overordnet enige i DØRs vurdering af, at de offentlige finanser grundlæg-
gende er sunde og vil forbedres frem mod 2025. 
 
Øvrige bemærkninger i forhold til budgetloven 
DØR-rapporten indeholder foruden de ovenfor kommenterede emner i relation til 
budgetloven følgende vurderinger, som FM tager til efterretning:  
 
1. Den faktiske saldo vurderes i hele perioden at være på afstand af 3 pct.-grænsen. 
  
2. DØR har ikke foretaget en beregning af den finanspolitiske holdbarhed i forbin-
delse med efterårsrapporten. I DØRs forårsrapport blev den finanspolitiske holdbar-
hed opgjort til 1,0 pct. af BNP. 
 
3. DØR vurderer, at driftsudgiftslofterne er fastsat i overensstemmelse med de 
mellemfristede finanspolitiske målsætninger. 
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4. DØR vurderer, at de loftbelagte statslige udgifter til indkomstoverførsler ligger 
ca. 2-4 mia. kr. under de gældende udgiftslofter i 2018-21. Ved en fuld udnyttelse af 
det statslige delloft for indkomstoverførsler vurderer DØR, at det strukturelle under-
skud i 2019 vil være omtrent på budgetlovens underskudsgrænse. 
 
Råderum, offentligt forbrug og Jobreform fase II 
DØR skriver, at "Det er en politisk prioritering, hvordan råderummet anvendes". 
Det er FM enig i. FM bemærker, at størrelsen af råderummet ikke er blevet mindre 
gennemskueligt, fordi råderummet er delt op i offentligt forbrug og i en reserve. 
 
De foreslåede ændringer i beskatningen af arbejdsindkomst mv. i udspillet til Jobre-
formens fase II øger incitamentet til at arbejde og til at spare op til pension. DØR 
skriver, at råderumstrækket i regeringens reformudspil er op mod 9¾ mia. kr. Ud-
spillene til Jobreform fase II og erhvervs- og iværksætterudspillet indebærer imid-
lertid kun et råderumstræk til lavere skat på 7¾ mia. kr. Derudover er der en ny 
prioritering om at løfte prioriterede velfærdsområder med 2 mia. kr.  
  
Dynamiske effekter af offentligt forbrug 
DØR fremhæver som i Forårsrapporten det ønskværdige i at kunne beregne arbejds-
udbudsvirkninger ved ændringer i de offentlige udgifter. DØR medgiver dog, at der 
er store empiriske og metodiske problemer knyttet til ønsket.  
 
I forhold til dette punkt henvises til FMs skriftlige indlæg til Forårsrapporten. FM 
vil senere på året fremlægge en redegørelse om regneprincipperne i forhold til afled-
te virkninger af offentlige udgifter.  
 
DØR nævner i den forbindelse også nedsættelsen af skatteforvridningstabet i FM’s 
opdaterede Vejledning i samfundsøkonomisk konsekvensvurderinger – og fremstiller 
det som om, at det skulle afspejle ny indsigt om arbejdsudbudsvirkningerne af of-
fentligt forbrug. De to ting skal imidlertid ikke ses i sammenhæng. Nedsættelsen af 
skatteforvridningstabet er ikke udtryk for ny viden om effekten på arbejdsudbuddet 
ved ændring i de offentlige udgifter. 
 
Skatteforvridningstabet er nedsat dels i lyset af faldende marginalskatter de seneste 
årtier, dels set i lyset af den udvikling, der har været i den økonomiske litteratur på 
området. FM vil offentliggøre et notat, der redegør for disse ændringer. 
 
Endelig skal det bemærkes, at skatteforvridningstabet anvendes i forbindelse med 
samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger fx af større infrastrukturprojekter, 
hvor finansieringen ikke på forhånd er kendt. Vurderingen af strukturvirkninger af 
ændringer i fx det offentlige forbrug eller konkrete ændringer i skatter og afgifter er 
der ikke ændret på i den forbindelse. 
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Kapitel II Langvarigt offentligt forsørgede 
DØR har lavet en udmærket kortlægning af langvarigt offentligt forsørgede. For-
mandskabet finder, at selv om der har været et betydeligt fald siden 2000, var der i 
2016 knap 400.000 langvarigt offentligt forsørgede – flere end hver 10. blandt de 
18-64-årige. 
  
Formandskabet tilskriver bl.a. faldet i antallet af langvarigt offentligt forsørgede 
siden årtusindskiftet til rækken af gennemførte reformer, herunder af efterløn, dag-
penge, kontanthjælp og ydelser til flygtninge. Der gøres desuden en række betragt-
ninger om uddannelse, herunder at en stigende andel langvarigt forsørgede blandt 
danske ufaglærte blandt andet kan afspejle, at de mest ressourcestærke er blevet 
løftet ud af gruppen. Det flugter med de forudsætninger, FM lægger grund for den 
fremadrettede uddannelsesstigning. 
  
Når andelen af langvarigt offentligt forsørgede med dansk herkomst ikke er ændret 
så meget skyldes det blandt andet, at antallet af fleksjobbere (som tæller med i 
DØRs opgørelse) er steget betydeligt, og væsentligt mere end oprindeligt antaget. 
FM er dog enig i, at de fulde effekter af 2012-reformen af førtidspension og fleksjob 
ikke er slået igennem endnu.  
 
Formandskabet påpeger, at der kan være grupper på arbejdsmarkedet, som ikke kan 
påvirkes af beskæftigelsesrettede reformer. FM bemærker, at overførselssystemet 
med muligheden for blandt andet førtidspension tager højde for, at nogle personer 
ikke er i stand til at passe et arbejde. Samtidig er der fortsat behov for løbende at 
overveje, hvordan en øget tilknytning til arbejdsmarkedet kan understøttes for flest 
mulige i den erhvervsaktive alder. 
 
Kapitel III Brancheforskydninger og vækstudsigter 
DØRs analyse af brancheforskydninger og vækstudsigter er et udmærket analytisk 
bidrag i forhold til DØRs nye rolle i forhold til produktivitetsudviklingen. FM har 
ingen særskilte bemærkninger. 
 

Kommunale organisationer 
Vismændenes rapport bekræfter, at der er fortsat fremgang i dansk økonomi, og at 
stadig flere finder beskæftigelse. Presset på arbejdsmarkedet kan, som vismændene 
også konstaterer, håndteres, så længe efterspørgslen i dansk økonomi ikke stiger 
væsentligt mere end forudsat. 
 
Kommunerne og regionerne står over for et stigende demografisk pres, og det er i 
den forbindelse afgørende, at kommunerne og regionerne får tilstrækkeligt råderum 
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til at kunne gennemføre de investeringer, som er nødvendige for at kunne fremtids-
sikre den borgernære velfærd samt sikre en velfungerende infrastruktur. 
 
Vismændene har meget præcist vist det problematiske i at bruge den strukturelle 
saldo til at millimeterstyre finanspolitikken. Hvor den strukturelle saldo ideelt set 
alene bør afspejle ændringer i den førte finanspolitik, så har vismændenes beregnin-
ger tydeliggjort, at budgetlovens metode i høj grad alligevel påvirker opgørelsen af 
saldoen. 
 
Vismændene har i deres rapport også sat fokus på udviklingen i antallet af langva-
rigt offentligt forsørgede. Rapporten dokumenterer en glædelig udvikling med færre 
langvarigt offentligt forsørgede. Det er opnået samtidig med, at ændringer i befolk-
ningssammensætningen isoleret set har trukket i retning af flere offentligt forsørge-
de. 
 
Vismændenes rapport indeholder også interessante analyser af betydningen af bran-
cheforskydninger i forhold til produktivitetsudviklingen m.v. Vismændene vil med 
fordel i en kommende rapport kunne analysere, hvorvidt den stadige udvikling af ny 
teknologi m.v. måske også har betydning for, at vi i Danmark skal til at tænke nye 
tanker i forhold til, hvordan vi uddanner folk. 
 

Danmarks Nationalbank 
Nationalbanken deler overordnet formandskabets vurdering af konjunktursituatio-
nen. Dansk økonomi er omtrent i konjunkturel balance og på vej ind i en højkon-
junktur. Formandskabets vurdering af, hvor stærk væksten vil blive de kommende 
år, er fortsat lidt højere end Nationalbankens. Det skyldes et mere optimistisk syn på 
størrelsen på den strukturelle vækst i produktivitet.  
 
Det er afgørende at håndtere højkonjunkturen, så der ikke opstår store ubalancer. Set 
i historiens bakspejl er det gentagne gange gået galt. Det nuværende opsving har 
hidtil været mere balanceret end det, vi så i midt-00'erne. Fremgangen i beskæftigel-
sen er bedre funderet, da den i højere grad er understøttet af en stigende strukturel 
arbejdsstyrke, bl.a. fordi der blev gennemført reformer af tilbagetrækningsalderen 
for år tilbage. Hertil kommer, at der ikke er tegn på overophedning på boligmarke-
det set under ét, kreditvæksten er fortsat lille, og lønstigningstakten er moderat. Der 
er imidlertid stadig tydeligere tegn på øget pres på arbejdsmarkedet, og dele af 
boligmarkedet er ophedet.  
 
Betalingsbalanceoverskuddet er med 8-9 pct. af BNP meget stort. Der er således 
plads til at lade importen dække en del af efterspørgselsvæksten og til en lidt større 
lønstigningstakt til at tage noget af presset på arbejdsmarkedet. Det store overskud 
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på betalingsbalancen er formentlig i et vist omfang midlertidigt og afspejler en høj 
grad af tilbageholdenhed i husholdningernes forbrug og dermed fortsat konsolide-
ring.   
 
Nationalbanken er enig med formandskabet i, at det er vigtigt ikke at slække på 
finanspolitikkens stramheds-grad i forbindelse med forhandlingerne om finansloven 
for 2018 og Jobreform II mv. Finanspolitikken bør i den aktuelle konjunktursituati-
on ikke skubbe yderligere til efterspørgslen men tværtimod medvirke til, at efter-
spørgslen ikke bliver meget højere, end kapaciteten kan bære. Det er Nationalban-
kens anbefaling, at regeringen forbereder sig på at kunne iværksætte en finanspoli-
tisk opstramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen. 
 
Formandskabet understreger, at der er risiko for, at den stigende efterspørgsel på 
boligmarkedet vil resultere i priser, der er højere, end hvad underliggende forhold 
som rente og indkomst ville tilsige. Nationalbankens analyser viser, at boligpriserne 
i København er kommet op på et niveau, der ikke kan forklares med udviklingen i 
renteniveau og disponible indkomster. Den fortsat høje stigningstakt i hovedstaden 
og Aarhus er bekymrende.  
 
Rapporten indeholder en interessant analyse af, hvordan brancheforskydninger kan 
påvirke den langsigtede vækst. Det vil være tilfældet, hvis brancher med lav vækst i 
produktiviteten kommer til at fylde forholdsmæssigt mere i økonomien. Analysen 
konkluderer, at Danmark ikke hidtil har oplevet dette, men at det formentlig kom-
mer. Lægges hertil den demografiske modvind de kommende årtier, er der meget, 
der taler for, at vi kan forvente en langsommere underliggende vækst i BNP end i de 
forudgående årtier. 
 
I rapporten konkluderes det også, at brancheforskydninger har bidraget positivt til 
væksten i produktivitet i den samlede markedsmæssige økonomi i perioden 1966-
2013. Denne konklusion indebærer, at det fald i produktivitetsvæksten, som Dan-
mark har haft de senere årtier, hovedsageligt skyldes et fald i produktivitetsvæksten 
inden for økonomiens brancher. Det findes, at der er en tendens til, at bidraget til 
produktivitetsvæksten fra brancheforskydninger er blevet mindre over tid og de 
seneste år har været svagt negativt. Det flugter med analyser lavet i Nationalbanken. 
Væksten i produktiviteten i Danmark er bredt funderet og er ikke trukket af en lille 
gruppe højproduktive virksomheder. Der er dog store forskelle inden for samme 
branche. 
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Dansk Arbejdsgiverforening 
1. Konjunktur og offentlige finanser  
Dansk økonomi er inde i en gunstig udvikling efter en lang periode med lav vækst. 
Beskæftigelsen er stigende, ledigheden er faldende, og væksten er tilbage i dansk 
økonomi. Det er positivt. 
 
Formandskabet har siden foråret opjusteret vækstskønnet for 2017 og 2018 baseret 
på, at væksten det seneste år har været højere end hidtil forventet. Opjusteringen af 
vækstskønnet understreger, at den positive økonomiske udvikling går stærkt, og at 
dansk økonomi er i en højkonjunktur. 
 
På trods af den økonomiske fremgang, vurderer Formandskabet, at dansk økonomi 
vil overskride budgetlovens grænse for strukturelt underskud i 2018 med et under-
skud på 0,6 pct. af BNP. Det er både paradoksalt og problematisk, at der trods op-
sving i dansk økonomi fortsat forventes underskud på de offentlige finanser. Det er 
uholdbart, og det bør give anledning til politiske overvejelser om, hvordan der kan 
sikres en bedre styring af de offentlige finanser.  
  
Fremgangen i dansk økonomi betyder også, at virksomhederne i stigende grad ople-
ver produktionsbegrænsninger på grund af mangel på kvalificerede medarbejdere. 
Formandskabet understreger i den forbindelse, at der er et stigende pres på det dan-
ske arbejdsmarked, som følge af begrænset ledig kapacitet i økonomien, og at det 
indebærer en risiko for stigende lønpres og tab af konkurrenceevne.  
 
Hvis opsvinget i dansk økonomi skal forsætte, og hvis vi skal undgå en overophedet 
økonomisk situation som i 2007-2008, så er det nødvendigt at sikre, at virksomhe-
derne kan tiltrække kvalificerede medarbejdere.  
 
DA mener, at Formandskabet undervurderer det stigende pres på arbejdsmarkedet 
og manglen på hænder i de kommende år. Det er f.eks. i Det Økonomiske Råds 
fremskrivning lagt til grund, at den gennemsnitlige strukturelle arbejdstid vil stige 
med 11-12 timer om året, selv om arbejdstiden i de sidste fem år er faldet svagt. Det 
er en optimistisk og usikker antagelse. Hvis arbejdstiden derimod viser sig at blive 
nogenlunde konstant, vil arbejdsudbuddet være 20.000 fuldtidspersoner lavere i 
2025. 
 
Det er DA’s opfattelse, at der er behov for at gennemføre politiske initiativer, der 
øger arbejdsudbuddet, og at Det Økonomiske Råd burde have flere konkrete bud på, 
hvordan Danmark håndterer udfordringen med manglen på medarbejdere. Det gæl-
der både personer, der i dag er uden for arbejdsmarkedet og modtager offentlig 
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forsørgelse, samt virksomhedernes mulighed for at rekruttere medarbejdere fra 
udlandet.  
 
I mangel af yderligere initiativer på kort sigt vil kommunernes indsats i beskæftigel-
sespolitikken blive afgørende for at afhjælpe rekrutteringsvanskelighederne. Det 
stiller meget store krav til de kommunale jobcentre. 
 
Det skal altid kunne betale sig at spare op til pension. DA finder det derfor positivt, 
at regeringen har taget initiativ til at løse samspilsproblemet i pensionssystemet, 
men deler samtidig Det Økonomiske Råds vurdering af, at regeringens udspil ikke 
er tilstrækkeligt til at løse hele samspilsproblemet. Først og fremmest er det afgø-
rende, at bundgrænsen i regeringens ekstraordinære pensionsfradrag ophæves, og at 
fradraget målrettes til årene forud for pensionsalderen.  
 
2. Langvarigt offentligt forsørgede 
Antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse, er faldet de seneste år. Det 
er positivt, og det skyldes bl.a., at der er gennemført nødvendige reformer af for 
eksempelvis kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, folkepensionsalder, 
førtidspension og fleksjob. Derudover har opsvinget i dansk økonomi understøttet, 
at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. 
 
DA finder det bekymrende, at mere end hver femte person i den arbejdsdygtige 
alder fortsat modtager offentlig forsørgelse, og at den andel ikke har ændret sig 
markant i en lang årrække. Det er ligeledes et problem, at der kun er et beskedent 
fald i andelen af personer, der er langvarigt offentligt forsørgede. Næsten hele faldet 
i antal offentligt forsørgede de seneste 10 år skyldes et fald for personer over 60 år 
som en direkte effekt af tilbagetrækningsreformerne. For gruppen under 60 år har 
antallet stort set været konstant.  
 
I Sverige er det lykkedes at hæve beskæftigelsesfrekvensen nærmest konstant siden 
1996. Hvis beskæftigelsesfrekvensen i Danmark kom op på svensk niveau, ville det 
kunne reducere antallet af offentligt forsørgede med mere end 60.000 personer.  
 
Det understreger, at der er behov for at gennemføre yderligere arbejdsmarkedsre-
former, der understøtter, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet. DA er enig med 
Formandskabet, der konkluderer, at de gennemførte reformer virker og er et effek-
tivt redskab til at reducere antallet af langvarigt offentligt forsørgede. DA havde 
gerne set, at Formandskabet havde anvendt den viden til at anbefale nye arbejds-
markedsreformer. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at yderligere reformer også vil 
kunne afhjælpe den hastigt voksende mangel på medarbejdere. 
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DA mener, at der – ud over reformvejen - er et betydeligt potentiale for at øge be-
skæftigelsen ved at løfte beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Der er i dag store 
kommunale forskelle i andelen af personer på offentlig forsørgelse – også mellem 
kommuner fra samme klynge, der er sammenlignelige. DA har gennemført en ana-
lyse, der viser, at ved at udbrede best practice kan antallet på offentlig forsørgelse 
reduceres med 85.000 fuldtidspersoner.  
 
Det bør være en politisk ambition, at langt færre skal modtage offentlig forsørgelse, 
og flere skal være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. 
 
3. Brancheforskydninger og vækstudsigter 
DA har ingen bemærkninger til dette punkt. 
 

Dansk Byggeri  
Kapitel I.1: Konjunkturvurdering: Pres på arbejdsmarkedet, ikke overophed-
ning 
Dansk Byggeri deler formandskabets syn på konjunktursituationen. Outputgabet er 
ved at være lukket og vi befinder os nu i et bredt funderet opsving med både privat-
forbrug, investeringer – herunder boligbyggeri - og eksport som vækstmotorer. 
 
Byggeaktiviteten har været opadgående siden 2013. Især efterspørgselsdrevet bolig-
byggeri trækker op. I modsat retning trækker en forventet nedgang på anlægsområ-
det, hvor der især på vejområdet færdiggøres flere projekter end der påbegyndes. 
 
Opgjort i produktionsværdi forventer vi i vores nye prognose fra oktober 2017 en 
realvækst i boliginvesteringerne på 5 % i 2018 og yderligere 3 % i 2019. Dette 
flugter ganske godt med DØR-prognosens knapt 4 % i både 2018 og 2019. Som 
underliggende præmis svæver desværre den fejlbehæftede statistik over påbegyndt 
byggeri, som giver et uholdbart slør i Nationalregnskabet og den økonomiske poli-
tik. 
 
Som en naturlig følge af fire års fremgang på det private arbejdsmarked, er adgang 
til kvalificeret arbejdskraft rykket op som vigtigste udfordring, også i bygge- og 
anlægsbranchen. Det samfundsøkonomiske fokus er skiftet – eller som DØR selv 
formulerer det: I de kommende år bliver økonomiens kapacitetsgrænser testet. 
 
Situationen på arbejdsmarkedet giver dog i Dansk Byggeris optik ikke anledning til 
at forlade sunde principper om rettidig omhu fx mht. at vedligeholde veje, skoler og 
offentlige institutioner, så regningen ikke skubbes videre til kommende generatio-
ner. 
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Det glæder os derfor også, at DØR med formuleringer som ”pres på arbejdsmarke-
det er ikke overophedning” bringer vigtige nuancer ind i den til den ofte ret ophede-
de offentlige debat om flaskehalse mv. 
 
Til gengæld ærgrer det os, at en normalt så grundig aktør som DØR udelukkende 
bruger Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer i beskrivelsen af den 
opfattede arbejdskraftmangel i erhvervslivet. Denne – trods alt ret uforpligtende 
meningsmåling – er ganske vist en god og hyppig strømpil, men bør som minimum 
ses i sammenhæng med STAR’s halvårlige opgørelse af faktisk forgæves rekrutte-
ringer, der indtil videre fortsat er på moderat niveau. 
 
Dansk Byggeri forventer en stigende mangel på faglært arbejdskraft i de kommende 
år, men allerede nu kan der konstateres begyndende flaskehalse. Det skyldes dog 
mismatch snarere end decideret overophedning i byggeriet (jf. bl.a. en fortsat mode-
rat lønstigningstakt, som DØR også selv fremhæver) 
 
Adspurgt om håndtering af manglen på kvalificeret arbejdskraft, fristes vi til at 
citere den tyske kansler Merkel: ”Wir schaffen das!” – og det gør bygge- og an-
lægsbranchen ad mindst fire forskellige kanaler: 1) Flere nyuddannede: I øjeblikket 
stiger antallet af praktikpladser i byggeriet med ca. 10 % årligt, mens branchens 
samlede beskæftigelse til sammenligning stiger ca. 3 % årligt, 2) Seniorerne bliver 
længere tid på arbejdsmarkedet, 3) Adgang til udenlandsk arbejdskraft, 4) Øget 
digitalisering/effektivisering: I 2016 præsterede bygge/anlæg godt og vel samme 
BVT som i 2007, men med ca. 27.000 færre beskæftigede i 2016 end i 2007. 
 
Kapitel I.2: Aktuel økonomisk politik: Permanent håndværkerfradrag! 
Under indtryk af et solidt og bredt funderet økonomisk opsving, bør finanspolitik-
ken være modcylisk og dermed svagt kontraktiv. Dette også henset til den historisk 
ekspansive pengepolitik med epicenter hos ECB i Frankfurt. Dette grundvilkår 
stiller ekstra store krav til den finanspolitiske disciplin.  
 
Dansk Byggeri finder finanspolitikken passende doseret med en negativ finanseffekt 
på -0,4 % af BNP i 2018, hvilket også har været gennemsnittet i perioden 2015-
2017.  
 
Formandskabet anbefaler endnu engang udfasning af det populære håndværkerfra-
drag, der omtales som en selektiv erhvervsstøtteordning. Det er Dansk Byggeri 
uenig i! Håndværkerfradraget er en gulerod til forbrugerne på de dele af hushold-
ningsøkonomien, der er mest eksponeret overfor sort og gør-det-selv arbejde. Det er 
også derfor, at Tænketanken Kraka i deres analyse af håndværkerfradraget konklu-
derer, at fradraget retter op på markedsfejl og dermed forbedrer skattesystemet 
strukturelt. 
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Efter seks år ind og ud af den politiske intensivafdeling – med uhensigtsmæssig 
stop-and-go adfærd til følge – har regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget 
for 2018 foreslået, at håndværkerfradraget gøres permanent, men nu til gengæld kun 
for serviceydelser, og uden håndværk (!) 
 
Men håndværkerfradraget gør både sort arbejde hvidt og konverterer lavproduktivt 
gør-det-selv arbejde til momsregistreret, professionelt arbejde. Skatteministeriets 
rapport fra i sommer om de tilsvarende svenske ordninger viste, at RUT/ROT giver 
produktivitetsforbedringer og, at den fortrængning, der sker, altovervejende sker 
indenfor håndværkssektoren, og ikke mellem sektorer. 
 
Det er i det hele taget påfaldende, at man i Sverige – der er noget længere inde i det 
økonomiske opsving end vi er i Danmark – vælger at fastholde deres RUT- og 
ROT-ordninger som en hjørnesten i den økonomiske politik, og med åbne øjne 
vælger i at bruge i alt 15 mia. SEK årligt på formålet (og selv efter en stramning af 
reglerne i 2016, bruges ca. 75 % på håndværksdelen og ca. 25 % på servicedelen). 
 
Kapitel II: Langvarigt offentligt forsørgede: Reformerne virker!  
Dansk Byggeri kvitterer for et interessant kapitel, der viser et fald i antallet af lang-
varigt offentligt forsørgede siden år 2000 – det viser, at målrettede reformer virker! 
 
Vi har under den nuværende højkonjunktur historisk gode kort på hånden i forhold 
til at få flere af de mennesker i arbejde, som i øjeblikket befinder sig på kanten af 
arbejdsmarkedet. I bygge- og anlægsbranchen alene, er det mellem 2013 og 2015 
lykkedes at flytte ca. 9.000 personer, fra de grupper der er vurderet at være ikke-
arbejdsmarkedsparate over i beskæftigelse. 
 
Der er potentiale i en yderligere målrettet indsats for at få flere på kanten af ar-
bejdsmarkedet i job. Derfor har Dansk Byggeri gennem Beskæftigelsesrådet fore-
slået beskæftigelsesministeren, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver erklæret 
jobparate. Kontanthjælpsmodtagere bør være et særligt indsatsområde i de kom-
mende års indsats for at undgå mangel på arbejdskraft. 
 
Analysen bekræfter også, at kompetencegivende uddannelser er en vej til at øge 
arbejdsmarkedstilknytningen.  Det understreger behovet for at sikre gode rammer 
for at så mange unge som muligt i umiddelbar forlængelse af folkeskolen får en 
kompetencegivende uddannelse - meget gerne en erhvervsuddannelse - uden først at 
være omkring offentlig forsørgelse. 
 
Kapitel III: Brancheforskydninger og vækst: Ydmyghed i produktivitetsmåling 
Det er interessant læsning at Danmark ikke (endnu) lider af Baumols vækstsyge, om 
end vi ligger underdrejet med en omgang omkostningssyge. Dansk Byggeri efterly-
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ser en overvejelse af, at lavvækstbrancher i nogle tilfælde leverer ydelser og varer, 
som hæver produktiviteten i andre brancher. De kan således opfattes som investe-
ringer til fremtidig vækst. 
 
Selvom bygge og anlæg i analysen defineres som en del af industrien, mener vi 
ikke, at det er hensigtsmæssigt at foretage beregninger af produktiviteten i bygge- 
og anlægsbranchen. Produktivitetskommissionen har tidligere fastslået, at data-
grundlaget p.t. desværre ikke er til stede for dette 
 

Landsorganisationen i Danmark 
Konjunkturvurdering 
Formandskabets forventninger til dansk økonomi og udviklingen på arbejdsmarke-
det er lidt højere end LO’s forventninger. For 2017 skyldes det især den seneste 
udvikling, som også har været mere positiv, end LO havde lagt til grund. 
 
Formandskabets skøn for væksten i det offentlige forbrug er højere end LO’s for de 
kommende år. LO har antaget en vækst i det offentlige forbrug baseret på regerin-
gens målsætning på 0,3 pct. Den tyder på at blive en anelse højere næste år (0,5 
pct.), jf. finanslovforslaget, men LO forventer ikke, at væksten i det offentlige for-
brug kommer op på det, der ligger i Formandskabets fremskrivning i 2018 og 2019.  
 
Formandskabets forventninger til lønstigningerne de kommende år er en konsekvens 
af et forventet højere pres på arbejdsmarkedet, og at lønkvoten er relativt lav i disse 
år og ventes at stige til det vurderede langsigtede niveau de kommende år. LO for-
venter også tiltagende lønstigninger de kommende år, hvor lønstigningerne forven-
tes at normalisere sig efter krisens lave niveauer. LO ser ikke et decideret pres på 
arbejdsmarkedet inden for de næste år, men snarere en normalisering, og mener 
derfor heller ikke, at der er udsigt til markante lønstigninger. Således ligger LO’s 
lønskøn lidt under Formandskabets i prognoseperioden.   
 
LO er enig med Formandskabet i, at den stigende arbejdsstyrke bidrager til at mod-
virke et eventuelt pres på arbejdsmarkedet. At produktionen og beskæftigelsen er 
ved at nå op på normale niveauer betyder ikke, at dansk økonomi og arbejdsmarke-
det er på vej mod overophedning. LO noterer sig også, at der er en stigende efter-
spørgsel efter arbejdskraft, herunder ikke mindst faglært arbejdskraft. Men der er 
ikke tale om en generel mangel, hverken nu eller i årene fremover. 
 
Udfordringen handler derfor ikke om, at der kommer til at mangle hænder. Det 
handler om mangel på visse typer af arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, 
særligt faglært arbejdskraft. Det løses bedst ved at investere i uddannelse og opkva-
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lificering, så det sikres, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, virksomhederne 
efterspørger. 
 
LO kvitterer for nogle interessante betragtninger om det aktuelle niveau for både 
K/L-forholdet, forbrugskvoten og lønkvoten. Der argumenteres både for konjunk-
turmæssige og strukturelle årsager. Det kunne derfor have være interessant, hvis 
Formandskabet havde diskuteret, hvorvidt det er sandsynligt, at forholdene kommer 
tilbage på historiske niveauer, eller om der faktisk er sket et strukturelt skifte i de 
senere år – altså en permanent ændring i forholdene – så de ikke nødvendigvis vil 
komme tilbage på tidligere niveauer. Formandskabet har lagt til grund, at de kom-
mer tilbage til de trendmæssige niveauer frem mod 2025. Det har stor betydning 
blandt andet for den ventede vækst i investeringer, forbrug og lønstigninger og 
hermed også i det samlede BNP. 
 
Offentlige finanser frem mod 2025 
LO er meget enig i, at de offentlige finanser grundlæggende er meget sunde. Det 
gælder både nu og i årene frem.  
 
Derfor vil det heller ikke være fornuftigt, hvis finanspolitikken strammes yderligere, 
fordi underskuddet på den strukturelle saldo i et enkelt år beregnes til at overstige 
underskudsgrænsen i budgetloven. Der er meget stor usikkerhed forbundet med 
beregninger af den strukturelle saldo, som Formandskabet også pointerer. LO me-
ner, at det er uhensigtsmæssigt at fastlægge den kortsigtede finanspolitik efter den 
strukturelle saldo.  
 
LO vurderer, at der ikke er overhængende risiko for overophedning af økonomien 
de kommende år eller faretruende tegn på generel mangel på arbejdskraft. Derfor 
bør der heller ikke trædes alt for hårdt på den finanspolitiske bremse. De finanspoli-
tiske disponeringer bør understøtte et langvarigt opsving. Det er derfor også mere 
hensigtsmæssigt at prioritere ressourcer til fx opkvalificering og tilstrækkelig offent-
lig service frem for skattelettelser, som regeringen lægger op til. Det afgørende er, at 
alle kommer med på vognen. 
 
Regeringens 2025-plan og aktuel økonomisk politik 
LO deler opfattelsen af, at der bør bringes balance i regnemodellerne, så der i højere 
grad tages højde for de positive effekter af offentlig service. Det beregnede finansie-
ringsbehov for den foreslåede skattereform på 17 mia. kr. kan meget vel være un-
dervurderet, hvilket risikerer at indebære yderligere besparelser i fremtiden. 
 
LO finder ligeledes den skitserede finansieringsmodel uansvarlig. Hvis man vil 
gennemføre skattelettelser, bør det som minimum fremgå tydeligt, hvordan finansie-
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ringen konkret påvirker det offentlige forbrug og overførselsindkomsterne i hele 
perioden. 
 
Pension 
LO er enig i, at aldersafhængige regler skaber udfordringer, men LO mener, at det 
er nødvendigt at målrette en løsning af samspilsproblemet til de grupper, der rent 
faktisk har problemet, hvilket er lav- og mellemindkomster med højst 15-20 år til 
folkepensionsalderen. 
 
LO er uenig i konklusionen om, at incitamentet til pensionsopsparing styrkes mest 
for personer med lave indkomster. Vismændene overser tilsyneladende betydningen 
af bundfradraget på 16.000 kr., før man kan få gavn af det ligningsmæssige fradrag. 
Vismændene viser selv, at indkomster under knapt 200.000 kr. ikke får nogen næv-
neværdig marginal skattelettelse. Desuden vil lav- og mellemindkomster også få 
relativt lidt ud af det foreslåede ligningsmæssige fradrag.  
 
LO er enig med vismændene i, at en løsning af samspilsproblemet skal målrettes 
den gruppe af lav- og mellemindkomster, som rent faktisk har problemet. LO ser 
også gerne, at en løsning på samspilsproblemet bliver enkel og langtidsholdbar.  
 
Kapitel II. Langvarigt offentligt forsørgede 
Formandskabets analyser søger at tage højde for den bagvedliggende udvikling i 
demografi og uddannelse for at afdække udviklingen i langvarigt offentligt forsør-
gede. Det er et spadestik dybere end andre beskrivelser af udviklingen. Det viser 
bl.a., at faldet i antallet af langvarigt offentligt forsørgede er større end det umiddel-
bart ser ud til, da den underliggende udvikling i befolkningen alt andet lige tenderer 
til at øge antallet af offentligt forsørgede. 
 
LO kvitterer for, at formandskabet anerkender ’de forbundne kar’ imellem de for-
skellige ydelsestyper. Det er således ikke overraskende, at forkortelsen af dagpen-
geperioden indebar, at der kom flere på kontanthjælp. Det er derfor ret problema-
tisk, at den deraf resulterende stigning i antallet på kontanthjælp efterfølgende be-
nyttes til at argumentere for at reducere kontanthjælpsydelserne. 
 
LO anser det for overvejende sandsynligt, at en betydelig andel af de tilbageværen-
de langvarigt offentligt forsørgede – herunder gruppen af ufaglærte danskere - reelt 
er ude af stand til at passe et ordinært arbejde. Lavere ydelser for denne gruppe vil 
ikke lede til øget beskæftigelse men i stedet indebære, at de pågældende fattiggøres 
yderligere. 
 
Gennemslaget fra øget uddannelsesniveau til ændringer i beskæftigelsesfrekvens og 
forsørgelsesfrekvens er relevant at analysere. Ikke mindst i diskussionen om dyna-
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miske effekter af uddannelsesindsatsen hvor netop gennemslaget fra øget uddannel-
se på beskæftigelsen bør undersøges. 
 
Kapitel III. Brancheforskydning og vækstudsigter 
Analysen er et interessant bidrag til debatten om vækstudsigterne. Som vismændene 
også understreger, er fænomenet Baumols syge ikke en sygdom eller udtryk for 
ubalancer i økonomien. Det er snarere en indikation på husholdningernes præferen-
cer, og hvis de efterspørger varer fra brancher med en svag produktivitetsvækst, er 
det ikke udtryk for ubalancer eller et decideret problem. 
 
I et større perspektiv er det derfor også relevant at overveje, om det store fokus på at 
maksimere fremtidens økonomiske vækst tillægges for stor en rolle i debatten og 
politikudviklingen. I teorien kunne man måske opnå en højere økonomisk vækst, 
hvis brancher med højere produktivitetsvækst udgjorde en større del af økonomien. 
Men det er bare ikke samfundsøkonomisk optimalt, fordi husholdningerne efter-
spørger andre varer/ydelser, som af gode grunde ikke har en lige så høj produktivi-
tetsvækst. 
 

3F - Fagligt Fælles Forbund 
Kapitel 1: Konjunktur, offentlige finanser og aktuel økonomisk politik 
3F mener, at Vismændenes økonomiske fremskrivning viser, at det ikke er mangel 
på hænder og vækstbidrag fra arbejdsmarkedet, der er udfordringen i Danmark de 
kommende år. Set i et historisk perspektiv tegner væksten frem mod 2025 også 
ganske høj. Der er lavet mange reformer siden 2006, og der skal opsuges en massiv 
stigning i arbejdsudbuddet frem mod 2025. Modsat peger flere fremskrivninger 
uafhængigt på, at den nuværende uddannelsesadfærd giver for lavt udbud af uddan-
net arbejdskraft. Det er i den henseende paradoksalt, at mere end 12.000 unge p.t. 
mangler en rigtig praktikplads, og at regeringen markant vil reducere udgifterne til 
investeringer i uddannelse og efteruddannelse, når vi kigger fremad.  
 
Selvom der kommer større pres på arbejdsmarkedet, og lønstigningerne forventes 
øget, er vi langt fra noget, der minder om overophedning. Det slår rapporten også 
fast. Kapacitetsgrænsen har flyttet sig mærkbart i dansk økonomi og forventes at 
flytte sig yderligere de kommende år. Resultaterne fra den største rekrutteringsun-
dersøgelse herhjemme (STARs) omtales ikke, selvom denne må antages at være den 
mest omfattende og præcise undersøgelse, vi har herhjemme. Undersøgelsen fra 
STAR tegner et nuanceret billede af rekrutteringssituationen: Nok er udfordringerne 
steget, men de ligger langt fra det, vi så i 2006 og 2007. Samtidig viser undersøgel-
sen, at 40 pct. af virksomhederne med rekrutteringsproblemer selv mener, de kunne 
have gjort mere. Der er med andre ord plads til forbedring i rekrutteringsprocessen.  
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Kommer der mere gang i efterspørgsel og vækst, må beskæftigelsen også forventes 
at kunne stige mere end det, der er lagt til grund for fremskrivningen. Men da for-
ventes et øget lønpres. At der kommer mere pres på økonomien, er dog ikke enty-
digt negativt, fordi det i sig selv vil skabe behov for flere investeringer i virksomhe-
derne, der kan løfte væksten og produktiviteten på længere sigt, pres for flere lær-
linge, ligesom det kan være med til at skabe plads til svage grupper, der står på 
randen af arbejdsmarkedet. Vi har i udgangspunktet en meget stærk konkurrenceev-
ne. Det er i det lys sundt at få testet kapacitetsgrænsen i dansk økonomi, og regerin-
gen bør stadig være forsigtig med den ”finanspolitiske bremse”. 
 
3F mener fortsat, at det er svært at blive klog på den strukturelle saldo, og hvad der 
ligger bag både revision og udvikling. Det er svært at få øje på effekten fra de sene-
re års ”hastigt” stigende strukturelle beskæftigelse samt de mærkbare finanspolitiske 
stramninger – begge forhold, der burde trække saldoen i positiv retning. Den såkald-
te ”genopretningspakke”, der igennem flere år forbedrede den strukturelle saldo 
med 1½ pct. af BNP fra 2010-2013 i Finansministeriets opgørelse, kan overhovedet 
ikke ses i Vismændenes strukturelle saldo. Det, der for nogle år siden blev anset 
som en sikker forbedring af de offentlige finansers sundhedstilstand på godt 30 mia. 
kr., er nu mere eller mindre umulig at få øje på. Der efterlyses i det lys en nærmere 
analyse af, hvad det er, der driver den strukturelle saldo, og hvad det kan være for 
effekter, der trækker modsat de bidrag, der helt åbenlyst trækker op. Er det reformer 
eller dynamiske effekter, der ikke har virket som ventet? Hvis ja, er det relevant 
information, der må på banen – ikke mindst i lyset af, at regeringen finansierer 
forslag om skattelettelser med netop dynamiske effekter og et fremtidigt forventet 
råderum. Mangler de dynamiske effekter, eller kommer de med forsinkelse, får vi 
slået hul i kassen på kort sigt, og der skal strammes op andre steder eller laves nye 
reformer. De enorme revisioner af den strukturelle saldo illustrerer med al tydelig-
hed den store usikkerhed, der omgærder opgørelsen af den strukturelle saldo, hvor-
for det, der i 2025-planen anses som et sikkert finanspolitisk råderum, der kan bru-
ges til skattelettelser, alligevel ikke er sikkert. 3F anbefaler, at der i evalueringen af 
budgetloven sættes fokus på metoder til opgørelse af den strukturelle saldo. 
 
3F savner en dybere diskussion af konsekvenserne af regeringens forslag om en 
”basisvækst” i det offentlige forbrug på kun 0,3 pct. om året. Vismændene mener 
ikke, man skal undlade at indregne dynamiske effekter fra skat, selvom det er uba-
lanceret ikke at indregne med effekter på udgiftssiden. I lyset af usikkerheden mener 
3F, det er uforsigtigt at indregne finansiering fra dynamiske effekter af skat allerede 
i samme år, som skatten ændres.  
 
3F er ligeledes enig i, at forslagene til løsning af samspilsproblemer bør målrettes 
grupper med samspilsproblemer.  
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Kapitel 2: Langvarigt offentligt forsørgede 
3F kvitterer for, at Vismændene laver en mere dybdegående analyse af de langvarigt 
offentlig forsørgede, end det man normalt ser. 3F savner, at Vismændene kigger 
mere nuanceret på udviklingen i gruppen end alene på erhvervsdeltagelse. Antallet 
af personer på offentlig forsørgelse falder helt naturligt, når man fjerner mulighe-
derne for at tilgå offentlig forsørgelse, eller man forkorter den maksimale periode, 
man kan være på en ordning. Der er flere eksempler på sådanne reformer, heriblandt 
på arbejdsløshedsdagpengeområdet, på kontanthjælpsområdet og på efterlønsområ-
det. 3F savner et større fokus på personer, der tidligere har været langvarigt offent-
ligt forsørgede, og ikke længere er det, men som ikke er kommet i beskæftigelse - 
hvor er de, og er der sket ændringer i adfærden over de sidste 15 år?  
 
3F kvitterer for, at Vismændene konkluderer, at der er forbundne kar mellem for-
skellige overførselsordninger. 3F savner dog, at Vismændene kigger på andre effek-
ter end alene beskæftigelse ved de forskellige offentlige forsørgelsesordninger. 
Heriblandt tænkes på fleksjob, revalidering og sygedagpenge, der både har aktiv 
socialfaglig- samt beskæftigelsesfremmende indsats.  
 
3F kvitterer for Vismændenes konklusion om uddannelse, der svarer helt til 3F’s 
egne erfaringer fra arbejdsmarkedet og analyser. Derfor arbejder 3F også på at få 
flere unge ind på en erhvervsgivende uddannelse og arbejder stærkt på at finde en 
lærlingeplads efterfølgende (jf. www.lærlingeløftet.dk).  
 
I Finansministeriets langsigtede fremskrivninger vil den stigende pensionsalder 
fremover medføre, at knap hver fjerde på arbejdsmarkedet ender på førtidspension 
inden pensionsalderen i 2060. Det, at en reform på lang sigt øger tilstrømningen til 
langvarig offentlig forsørgelse som en naturlig del af at blive nedslidt, bør medføre, 
at Vismændene kommer ind på diskussioner om både forbedret arbejdsmiljø, og 
hvordan de nedslidte kan få en værdig tilbagetrækning.  
 
3F mener, at det er helt åbenlyst, at der er personer blandt de langvarigt offentlige 
forsørgede, der har andre problemer end ledighed, og hvor reformer, der sænker 
eller fjerner en offentlig ydelse, primært har konsekvenser for indkomst- og for-
brugsmulighederne. Dette bør undersøges nærmere af Vismændene. 3F savner 
derfor, at Vismændene laver en forløbsanalyse over tid, hvor der ikke blot kigges på 
sammenhængen mellem offentlige ydelser og beskæftigelse, men også på om perso-
nerne forsvinder ud af det offentlige system og bliver selvforsørgende.  
 
Kapitel 3: Brancheforskydninger og vækstudsigter 
3F mener, at det er en interessant analyse, om end der savnes en lidt større diskussi-
on af betydningen af målefejl i opgørelserne af den reale produktivitetsvækst. Der 
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savnes ligeledes en diskussion af, om vi fremover så i lige så høj grad, som tilfældet 
er i dag, skal fokusere på at have høj realvækst i økonomien.  
 

Dansk Metal 
Konjunktur og offentlige finanser  
Dansk Metal deler vismændenes positive syn på dansk økonomi. Vi har de seneste 
år set en meget flot udvikling i beskæftigelsen, og med de seneste kvartalers positive 
nationalregnskaber er der virkelig noget at have optimismen i. Det gælder både for 
økonomien generelt og for industrien. 
 
Formandskabet konstaterer, at økonomiens kapacitetsgrænser nu bliver testet, og 
konjunktursituationen vurderes at være omtrent neutral. Den opfattelse deles i 
Dansk Metal. Også konklusionen om at der – endnu - ikke er tale om overophed-
ning af økonomien, deler vi. Men Dansk Metal fremhæver dog de stigende udfor-
dringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i industrien. 
 
Den positive prognose for dansk økonomi baserer sig på forventet fremgang på stort 
set alle parametre. Både eksport, investeringer og det private forbrug forventes at 
bidrage til væksten.  Men også det offentlige forbrug forventes at udvise noget 
større stigninger, end dem regeringen lægger op til i deres økonomiske planer. Det 
kunne godt have udløst et par yderligere kommentarer fra formandskabet, end de 
der trods alt findes i diskussionsoplægget. 
 
Fremgangen i dansk økonomi skal også fremadrettet hentes gennem stigende ar-
bejdskraftudbud, højere beskæftigelse og øget produktivitet. I den forbindelse finder 
Dansk Metal det overraskende, at der heller denne gang ikke lægges større vægt på 
udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i rapportens analyser. Danmark står foran en 
stor mangel på faglærte, og blandt Dansk Metals medlemmer er den sæsonkorrige-
rede arbejdsløshed nu nede på 2,6 pct. Problemstillingen vedrørende kvalificeret 
arbejdskraft vil vi opfordre formandskabet til at tage med i en af de kommende 
rapporter. 
 
På trods af de fine vækstudsigter og den neutrale konjunktursituation fremhæver 
formandskabet, at der fortsat er ubalancer i dansk økonomi. Såvel løn- som for-
brugskvote ligger markant under det strukturelle niveau, og K/L-forholdet befinder 
sig et pænt stykke under den langsigtede trend. Det er konstateringer, der dokumen-
teres i rapporten, men der argumenteres ikke særlig grundigt for, hvorfor og hvordan 
bevægelsen tilbage til de strukturelle niveauer sker. Der ligger en relevant diskussi-
on gemt i spørgsmålet om - og i givet fald hvordan - balancerne i disse dele af øko-
nomien bliver retableret. Og det synes oplagt, at den forventede vækst må blive 
noget mindre, hvis balancerne genfindes i 2025. 
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Formandskabet har afset et større afsnit til diskussion af størrelsen på den strukturel-
le arbejdsstyrke. Det gælder både den nuværende størrelse og udviklingen fremover. 
Det er en vigtig diskussion, da der i sagens natur er betragtelige usikkerheder for-
bundet med prognoserne. Det drejer sig f.eks. om, hvorvidt de allerede vedtagne 
reformer giver det arbejdsudbud, der er lagt til grund. Men også de relativt store 
bidrag fra nettoindvandring må være en kilde til usikkerhed. 
 
Til gengæld ligger der et stort arbejdskraftudbud gemt, hvis vi igen kan hæve de 
unges erhvervsfrekvens. En del af svaret kunne ligge i at skabe incitamenter til, at 
flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse. 
Det ville også kunne modvirke udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejds-
kraft. 
 
Prognosen angiver ganske pæne lønstigninger. Dette skal ses som konsekvens af 
den forventede vækst, at økonomiens kapacitetsgrænser nu testes, og at lønkvoten 
vil bevæge sig op mod sit strukturelle niveau. Dansk Metal må i den forbindelse 
igen påpege, at det er en risiko for dansk økonomi, hvis der kommer store lønstig-
ninger på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi anerkender, at der ikke i 
øjeblikket er risiko for generelle flaskehalse, men inden for visse geografiske og 
uddannelsesmæssige områder ser vi tendenser i den retning. Samtidig er der en del 
nøgletal, der begynder at pege på mulige flaskehalsudfordringer Derfor bør uddan-
nelsesudfordringen adresseres politisk. 
 
I den forbindelse er det kilde til forundring, at regeringen blindt fortsætter sine 2 pct. 
omprioriteringsbidrag – også på erhvervsuddannelserne. Det er den helt forkerte vej 
at gå og medvirker til at forværre en i forvejen alvorlig situation. 
 
Offentlige finanser  
Formandskabet vurderer i lighed med de seneste rapporter, at de offentlige finanser 
er sunde. Der ventes i 2017 et underskud på 0,9 pct. af BNP på den faktiske saldo. 
På den strukturelle saldo ventes et underskud på 0,6 pct. i 2018. Dette er en over-
skridelse af den grænse, der er fastsat i budgetloven. 
 
Metals vurdering er ligeledes, at de offentlige finanser er sunde. Det gælder både for 
nuværende og i de kommende år. Det betyder dog ikke, at man skal lægge sig i 
hængekøjen og glemme alt om yderligere reformer i økonomien. Dansk Metal me-
ner dog, at fokus i reformarbejdet skal ændres. Fra at have et meget stærkt fokus på 
arbejdsudbud i almindelighed bør man i langt højere grad have fokus på opkvalifice-
ring af arbejdsstyrken gennem voksen-, efter- og videreuddannelse for derigennem 
at sikre tilstrækkeligt udbud af faglig og kvalificeret arbejdskraft.  
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Dansk Metal mener, at de offentlige finanser skal være forbundet med en høj grad af 
troværdighed. Og i lighed med tidligere mener vi også, at vismændenes opgørelser 
dokumenterer, at der i de kommende år er plads og rum til at investere i fremtidens 
Danmark, samtidig med at vi holder os inden for budgetlovens rammer.  
 
Vi anerkender, at det er et spørgsmål om politiske prioriteringer, når et givet råde-
rum skal anvendes. I Dansk Metal mener vi, at midler til uddannelse er helt afgø-
rende for at sikre en langvarig positiv økonomisk udvikling i Danmark.  
 
Regeringens 2025-plan og aktuel økonomisk politik 
Vismændene har en god gennemgang af regeringens seneste økonomiske udspil. 
Dansk Metal noterer sig i den sammenhæng den forholdsvis grundige gennemgang 
af finansieringssiden af udspillene - herunder ikke mindst gennemgangen af det 
såkaldte råderum. 
 
Hele regeringens øvelse med råderummet baserer sig grundlæggende på forudsæt-
ninger om positive arbejdskraftudbudseffekter af skattelettelser og lavere indkomst-
overførsler. Det kan man have mange holdninger til, men som diskuteret i rådsrap-
porten i foråret 2017, så regnes der ikke med negative effekter af besparelser på de 
offentlige udgifter. Samtidig er råderummet skabt under forudsætning om, at fremti-
dige folketingsflertal bakker op om den lave udgiftsvækst. Dansk Metal deler vis-
mændenes bemærkninger om, at råderummet er mindre, hvis forudsætningerne 
skrider. 
 
Som påpeget i forårets rapport, så er der behov for at der bringes balance i model-
lerne, så de positive effekter af offentlig service i højere grad inddrages i beregnin-
gerne. 
 
På pensionsområdet har der de senere år bredt sig en forståelse af, at samspilspro-
blemer og modregningsregler i mange tilfælde gør det ufordelagtigt at spare op til 
sin pension. Den situation er naturligvis helt uholdbar. Danmark har gennem ar-
bejdsmarkedspensionerne skabt et pensionssystem, der er forbillede rundt om i 
verden. Det har været medvirkende til at flytte dansk økonomi fra en situation med 
meget store underskud på betalingsbalancens løbende poster til nu at have ganske 
store overskud. Også af den grund skal systemets fremtid sikres. 
 
Derfor vil Dansk Metal gerne rose regeringen for at tage fat på problemerne. Vi er 
dog ikke begejstrede for løsningsforslagene, som har en lang række indbyggede 
problemer. Også problemer som vismændene tilsyneladende overser. 
 
Først og fremmest er der bundfradraget på 16.000 kr. før man får gavn af de lig-
ningsmæssige fradrag. Det betyder at lav- og mellemindkomstgrupperne får relativt 
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lidt ud af fradraget, og da det er disse grupper, der har de største samspilsproblemer, 
rammer et sådant forslag helt ved siden af skiven. Til gengæld rammer vismændene 
plet, når de påpeger, at regeringens udspil styrker topskatteydernes incitamenter til 
pensionsopsparing - og det på trods af, at de ikke har et samspilsproblem. 
 
Fra Dansk Metals side havde vi hellere set et regeringsudspil, der var målrettet de 
udfordringer, der er med modregning og samspil blandt lav- og mellemindkomst-
grupperne. 
 
Langvarigt offentlig forsørgede 
Dansk Metal er glade for formandskabets sobre analyse vedrørende langvarigt of-
fentligt forsørgede. 
 
Gennemgangen er mest deskriptiv, og derfor bliver det allermest interessant, når 
man når frem til ”det videre arbejde”, som foreslås på baggrund af analysen.  
 
Det kan i høj grad diskuteres, hvor stor en andel af de tilbageværende langvarigt 
offentligt forsørgede der reelt er i stand til at reagere på økonomiske incitamenter. 
Og i det omfang de ikke kan det, vil yderligere stramninger udelukkende betyde en 
forringelse af deres økonomiske vilkår. Det vil være endog meget interessant at få 
analyseret det til bunds. 
 
Også formandskabets anbefaling af, at man fremadrettet ser på, hvilken rolle uddan-
nelsesniveauet har ift. sandsynligheden for at havne på varig offentlig forsørgelse, 
finder vi i Dansk Metal overordentlig interessant. 
 

Akademikerne 
Der er råd til og brug for at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer 
Dansk økonomi er i god gænge, og de offentlige finanser forbedres i de kommende 
år. Akademikerne ønsker, at investeringerne i uddannelse styrkes for at fremtidssik-
re velstanden og fremme produktiviteten. 
 
Uddannelse er vores bedste mulighed for at gøre den hastige, teknologiske udvikling 
til en gevinst for Danmark. De gode tider skal derfor investeres i at øge det generelle 
uddannelsesniveau og til at sikre gode muligheder for videre- og efteruddannelse for 
alle grupper på arbejdsmarkedet. Det er glædeligt, at der fortsat er meget lav ledig-
hed for akademikere og tendens til bedre beskæftigelse for dimittenderne. Samtidigt 
er det vigtigt at imødegå de flaskehalsproblemer, der allerede nu er tegn på. Også 
derfor er øgede investeringer i efter- og videreuddannelse vigtig.  
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Yderligere produktivitetspotentiale i SMV’ere 
 Det giver nyttig indsigt at dekomponere væksten i det, der ikke umiddelbart kan 
eller skal ændres på, eksempelvis den efterspørgselsdrevne del, som afdækket i 
rapporten. Samtidig skal der gives opmærksomhed til de vækstfaktorer, der kan 
gøres noget ved. 
 
Akademikerne efterlyser flere analyser, der undersøger værdien af at investere i 
uddannelse samt at bringe denne viden ud i virksomhederne. Fx er der et stort ufor-
løst vækstpotentiale i at løfte uddannelsesniveauet i de små og mellemstore virk-
somheder – SMV’erne. Der er behov for at få afdækket, hvor stor en del af vækstud-
fordringen, der kan hentes ved at styrke matchet mellem højtuddannede og 
SMV’erne.  
 
Langvarig offentlig forsørgelse er mere alvorligt end kortvarig ledighed 
Fokus skal rettes hen, hvor udfordringerne er størst, når talen falder på ledighed. At 
der er mange i den erhvervsaktive alder, som er langvarigt offentligt forsørgede, er 
en stor udfordring. Ikke blot for samfundsøkonomien, men i høj grad også for den 
enkelte. Ledigheden for nyuddannede akademikere er også en udfordring, men 
tillægges en uforholdsmæssig stor betydning, og danner grundlag for forhastede 
konklusioner i debatten. Større fokus på den langvarige ledighed er en rigtig priori-
tering. 
 
Akademikerne deler vismændenes ønsker om at få afdækket, i hvilken udstrækning 
de forskellige aktiveringsordninger er ”forbundne kar”. Flyttes der blot rundt på 
mennesker mellem ordninger, eller sker der et reelt løft ud af varig forsørgelse?  
 
I den forbindelse er det vigtigt at erindre om, at en betydelig del af stigningen i 
udgifterne til SU netop skyldes, at mange er flyttet fra arbejdsmarkedsordningerne 
til uddannelse på SU, og altså ikke blot pga. at der er kommet flere studerende på de 
videregående uddannelser.  
 
Fortsat fokus på modernisering af Finansministeriets regneprincipper 
Finansministeriets regneprincipper bør moderniseres. Ligesom vismændene frem-
førte allerede i forårsrapporten, mener også Akademikerne fortsat, at dynamiske 
effekter på udgiftssiden også bør inddrages. Det vil skabe en bedre balance i vurde-
ringen af forskellige politiktiltag. Finansministeriet anerkender, ligesom omfattende 
forskning peger på, at uddannelse styrker arbejdsudbuddet, produktiviteten og der-
med velstanden.  
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DI 
Vismændene påpeger, at økonomien efter næsten 10 års lavkonjunktur skal tilpasse 
sig en situation med færre ledige ressourcer. Dette medfører naturligt et større pres 
på arbejdsmarkedet, som det også er kommet til udtryk de seneste år.  
 
DI er enig i denne vurdering. Blandt DI’s medlemmer har knap fire ud af ti virk-
somheder, der har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere det seneste år, oplevet at 
rekruttere forgæves.  
 
Den øgede beskæftigelse de seneste år har været ledsaget af en stigende arbejdsstyr-
ke, blandt andet som følge af forhøjelsen af efterlønsalderen. Samtidig er mange 
udlændinge kommet til Danmark for at arbejde. Væksten i arbejdsstyrken som følge 
af stigninger i tilbagetrækningsalderen og udenlandsk arbejdskraft ventes også de 
kommende år at dæmpe presset på arbejdsmarkedet. 
 
Trods en stigende arbejdsstyrke rapporterer virksomheder i stigende grad om man-
gel på arbejdskraft. Dette gælder særligt i byggeriet. Hvis efterspørgslen vokser 
hurtigere end forventet, kan presset på arbejdsmarkedet tiltage. Dette kan bidrage til 
øget vækst i lønningerne, og/eller en markant svækkelse af produktivitetsvæksten. 
 
DI finder det derfor ikke tilstrækkeligt, at vismændene alene påpeger, at der er tegn 
på mangel på arbejdskraft. DI savner også anbefalinger til, hvordan manglen kan 
afhjælpes. Godt nok bidrager vedtagne former til at øge arbejdsstyrken fremadrettet, 
men DI efterlyser yderligere reformer, der kan sikre holdbar vækst. I fravær heraf er 
det ikke nok at påpege, at finanspolitikken ikke må lempes i forhold til det planlag-
te. Så bør den strammes yderligere.  
 
Vismændene vurderer, at den strukturelle saldo med regeringens forslag til finans-
lov bliver -0,6 pct. af BNP i 2018. Det er væsentligt ringere end regeringens skøn, 
som var på -0,3 pct. af BNP i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget 
i august.  
 
Vismændenes skøn for den strukturelle saldo i 2018 indebærer, at grænsen i budget-
loven overskrides. På den baggrund anbefaler Vismændene, at der ikke aftales en 
mere lempelig finanspolitisk i forbindelse med aftalen om finansloven for 2018 mv.  
 
DI mener, at den finanspolitiske anbefaling på det foreliggende grundlag kan og bør 
strammes. DI anbefaler, at folketinget, både af hensyn til den strukturelle saldo og 
konjunkturerne, indgår en finanslovsaftale med stramme rammer for det offentlige 
forbrug. Derudover bør folketinget gennemføre reformer, der kan lette presset på 
arbejdsmarkedet.  
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Vismændene konstaterer, at regeringen med aftalen om flere år på arbejdsmarkedet 
fra juni 2017 har taget fat på samspilsproblemet, der indebærer, at mange har ringe 
incitament til pensionsopsparing på grund af modregning af offentlige ydelser.  
 
Samspilsproblemet er ikke løst med indførelsen af aldersopsparingen, og i de nuvæ-
rende forhandlinger er der afsat penge til at finde en løsning på samspilsproblemer 
for de grupper, der har mere end fem år til pension. Regeringen har foreslået et 
yderligere fradrag for pensionsindbetalinger mellem 16.000 og 87.000 kroner.  
 
Vismændene konstaterer, at både de vedtagne og foreslåede ændringer komplicerer 
et i forvejen komplekst pensionssystem yderligere og opfordrer til, at der findes 
simple, permanente og robuste løsninger inden for pensionssystemet ved fremtidige 
ændringer. 
 
DI er ikke uenig i vismændenes overordnede betragtninger. Der er dog grund til at 
anerkende regeringen for at have taget seriøst fat på samspilsproblemet. Det er 
meget presserende, at der findes løsninger, da hele det danske pensionssystem ellers 
er truet. Alt i alt vil de forslag, som regeringen er kommet med, sammen med den 
vedtagne aldersopsparing, reducere samspilsproblemet så betydeligt, at det ikke 
længere vil være et eksistentielt problem for pensionssystemet i Danmark. 
 
Vismændene finder, at den aftale om en omlægning af bilafgifterne, der blev indgået 
d. 21. september 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er et skridt i den 
rigtige retning men havde hellere set, at klimamålene var blevet opnået via en for-
øgelse af benzinafgiften.  
 
DI er enig i, at den nyligt indgåede bilaftale er et skridt i den rigtige retning. DI er 
imidlertid mere skeptisk overfor en forøgelse af brændselsafgifterne. For det første 
vil en forøgelse af brændselsafgifterne næppe kunne finansiere en nedsættelse af 
registreringsafgiften. Det skyldes, at afgiftsstigningen forøger grænsehandlen. For 
det andet vil tiltaget øge omkostningerne for godstransporten.  
 
Vismændene kommenterer konklusionerne i den sidste del af Afgifts- og tilskuds-
analysen, der blev offentliggjort ultimo juni 2017. De ser Afgifts- og tilskudsanaly-
sen som et væsentligt bidrag, der bør lægge op til en påtrængt reform af afgifter og 
tilskud på energiområdet. I analysen anbefaler embedsmændene groft sagt, at man 
rydder bordet og skaber et helt nyt afgifts- og tilskudssystem på energiområdet. Det 
foreslås blandt andet, at der ikke skal gives særlige proceslempelser til virksomhe-
derne.  
 
Embedsmændenes forslag kan have så store konsekvenser for virksomhederne, at de 
må overveje deres fremtid i Danmark. I sidste ende har det altså betydning for, 
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hvilke typer virksomheder, vi har i Danmark. I lyset af dette mener DI, at det er 
problematisk, at analysen er blevet offentliggjort uden, at det centrale afsnit om 
effekterne på erhvervsstrukturen er færdigt. 
 
Vismændene analyserer udviklingen i antal langvarigt offentligt forsørgede. Flere 
reformer de seneste 20 år har haft særligt fokus på at mindske forsørgelsesandelen 
blandt indvandrere, og ændringen af efterlønsalderen har selvfølgelig haft betydning 
for forsørgelsesandelen blandt personer over 60 år. 
 
Når man ser på gruppen af indvandrere, har sammensætningen indenfor gruppen 
ændret sig, hvilket sandsynligvis har betydning for ændringen i andelen af langva-
rigt offentligt forsørgede indvandrere. Gruppen af indvandrere er meget forskellig 
og dækker både over personer, der er kommet til landet med henblik på at arbejde 
og studere til personer, der har ophold til asyl. Det er grupper med en meget forskel-
lig tilknytning til arbejdsmarkedet. Og der er sket en betydelig forskydning mellem 
disse grupper. 
 
Vismændene kommer ikke med klare anbefalinger til, hvordan antallet af langvarigt 
offentligt forsørgede kan nedbringes, men efterspørger forklaringer på udviklingen. 
De efterspørger blandt andet øget viden om, hvilken rolle uddannelse spiller for 
sandsynligheden for at havne i langvarig offentlig forsørgelse. Og de efterlyser svar 
på, om man kan fastholde forsørgelsesandelen blandt de faglærte, hvis man får flere 
ufaglærte til at blive faglærte. 
 
DI mener, at resultaterne peger i retning af, at et øget uddannelsesniveau, særligt 
blandt gruppen af efterkommere, kan medføre, at færre ender på langvarig offentlig 
forsørgelse. I de kommende år vil rigtig mange efterkommere nå den erhvervsaktive 
alder, og kan man lykkes med at hæve uddannelsesniveauet for disse, er der et stort 
potentiale for at få flere i beskæftigelse og forbedre de offentlige finanser. 
 
DI ser stadig muligheder for at nedbringe antallet af langvarigt offentligt forsørgede. 
Her spiller det en særlig rolle, at der er fokus på de unge i kontanthjælpssystemet, 
og at der gøres alt, hvad der er muligt for at undgå, at de ender som langvarigt of-
fentligt forsørgede. I dag er der næsten 50.000 personer under 30 år, som modtager 
en kontanthjælpslignende ydelse. Det svarer til en tredjedel af alle kontanthjælps-
modtagere. Alt for mange af disse unge får ikke tilbudt en jobrettet indsats. Derfor 
foreslår DI, at jobcentrene også skal have mulighed for at vurdere unge ufaglærte 
som jobparate. Samtidig bør man åbne op for, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke 
kan arbejde fuld tid men godt kan arbejde nogle timer om ugen, skal stå til rådighed 
for ismændene påpeger, at økonomien efter næsten 10 års lavkonjunktur skal tilpas-
se sig en situation med færre ledige ressourcer. Dette medfører naturligt et større 
pres på arbejdsmarkedet, som det også er kommet til udtryk de seneste år.  
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DI er enig i denne vurdering. Blandt DI’s medlemmer har knap fire ud af ti virk-
somheder, der har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere det seneste år, oplevet at 
rekruttere forgæves.  
 
Den øgede beskæftigelse de seneste år har været ledsaget af en stigende arbejdsstyr-
ke, blandt andet som følge af forhøjelsen af efterlønsalderen. Samtidig er mange 
udlændinge kommet til Danmark for at arbejde. Væksten i arbejdsstyrken som følge 
af stigninger i tilbagetrækningsalderen og udenlandsk arbejdskraft ventes også de 
kommende år at dæmpe presset på arbejdsmarkedet. 
 
Trods en stigende arbejdsstyrke rapporterer virksomheder i stigende grad om man-
gel på arbejdskraft. Dette gælder særligt i byggeriet. Hvis efterspørgslen vokser 
hurtigere end forventet, kan presset på arbejdsmarkedet tiltage. Dette kan bidrage til 
øget vækst i lønningerne, og/eller en markant svækkelse af produktivitetsvæksten. 
 
DI finder det derfor ikke tilstrækkeligt, at vismændene alene påpeger, at der er tegn 
på mangel på arbejdskraft. DI savner også anbefalinger til, hvordan manglen kan 
afhjælpes. Godt nok bidrager vedtagne former til at øge arbejdsstyrken fremadrettet, 
men DI efterlyser yderligere reformer, der kan sikre holdbar vækst. I fravær heraf er 
det ikke nok at påpege, at finanspolitikken ikke må lempes i forhold til det planlag-
te. Så bør den strammes yderligere.  
 
Vismændene vurderer, at den strukturelle saldo med regeringens forslag til finans-
lov bliver -0,6 pct. af BNP i 2018. Det er væsentligt ringere end regeringens skøn, 
som var på -0,3 pct. af BNP i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget 
i august.  
 
Vismændenes skøn for den strukturelle saldo i 2018 indebærer, at grænsen i budget-
loven overskrides. På den baggrund anbefaler Vismændene, at der ikke aftales en 
mere lempelig finanspolitisk i forbindelse med aftalen om finansloven for 2018 mv.  
 
DI mener, at den finanspolitiske anbefaling på det foreliggende grundlag kan og bør 
strammes. DI anbefaler, at folketinget, både af hensyn til den strukturelle saldo og 
konjunkturerne, indgår en finanslovsaftale med stramme rammer for det offentlige 
forbrug. Derudover bør folketinget gennemføre reformer, der kan lette presset på 
arbejdsmarkedet.  
 
Vismændene konstaterer, at regeringen med aftalen om flere år på arbejdsmarkedet 
fra juni 2017 har taget fat på samspilsproblemet, der indebærer, at mange har ringe 
incitament til pensionsopsparing på grund af modregning af offentlige ydelser.  
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Samspilsproblemet er ikke løst med indførelsen af aldersopsparingen, og i de nuvæ-
rende forhandlinger er der afsat penge til at finde en løsning på samspilsproblemer 
for de grupper, der har mere end fem år til pension. Regeringen har foreslået et 
yderligere fradrag for pensionsindbetalinger mellem 16.000 og 87.000 kroner.  
 
Vismændene konstaterer, at både de vedtagne og foreslåede ændringer komplicerer 
et i forvejen komplekst pensionssystem yderligere og opfordrer til, at der findes 
simple, permanente og robuste løsninger inden for pensionssystemet ved fremtidige 
ændringer. 
 
DI er ikke uenig i vismændenes overordnede betragtninger. Der er dog grund til at 
anerkende regeringen for at have taget seriøst fat på samspilsproblemet. Det er 
meget presserende, at der findes løsninger, da hele det danske pensionssystem ellers 
er truet. Alt i alt vil de forslag, som regeringen er kommet med, sammen med den 
vedtagne aldersopsparing, reducere samspilsproblemet så betydeligt, at det ikke 
længere vil være et eksistentielt problem for pensionssystemet i Danmark. 
 
Vismændene finder, at den aftale om en omlægning af bilafgifterne, der blev indgået 
d. 21. september 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er et skridt i den 
rigtige retning men havde hellere set, at klimamålene var blevet opnået via en for-
øgelse af benzinafgiften.  
 
DI er enig i, at den nyligt indgåede bilaftale er et skridt i den rigtige retning. DI er 
imidlertid mere skeptisk overfor en forøgelse af brændselsafgifterne. For det første 
vil en forøgelse af brændselsafgifterne næppe kunne finansiere en nedsættelse af 
registreringsafgiften. Det skyldes, at afgiftsstigningen forøger grænsehandlen. For 
det andet vil tiltaget øge omkostningerne for godstransporten.  
 
Vismændene kommenterer konklusionerne i den sidste del af Afgifts- og tilskuds-
analysen, der blev offentliggjort ultimo juni 2017. De ser Afgifts- og tilskudsanaly-
sen som et væsentligt bidrag, der bør lægge op til en påtrængt reform af afgifter og 
tilskud på energiområdet. I analysen anbefaler embedsmændene groft sagt, at man 
rydder bordet og skaber et helt nyt afgifts- og tilskudssystem på energiområdet. Det 
foreslås blandt andet, at der ikke skal gives særlige proceslempelser til virksomhe-
derne.  
 
Embedsmændenes forslag kan have så store konsekvenser for virksomhederne, at de 
må overveje deres fremtid i Danmark. I sidste ende har det altså betydning for, 
hvilke typer virksomheder, vi har i Danmark. I lyset af dette mener DI, at det er 
problematisk, at analysen er blevet offentliggjort uden, at det centrale afsnit om 
effekterne på erhvervsstrukturen er færdigt. 
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Vismændene analyserer udviklingen i antal langvarigt offentligt forsørgede. Flere 
reformer de seneste 20 år har haft særligt fokus på at mindske forsørgelsesandelen 
blandt indvandrere, og ændringen af efterlønsalderen har selvfølgelig haft betydning 
for forsørgelsesandelen blandt personer over 60 år. 
 
Når man ser på gruppen af indvandrere, har sammensætningen indenfor gruppen 
ændret sig, hvilket sandsynligvis har betydning for ændringen i andelen af langva-
rigt offentligt forsørgede indvandrere. Gruppen af indvandrere er meget forskellig 
og dækker både over personer, der er kommet til landet med henblik på at arbejde 
og studere til personer, der har ophold til asyl. Det er grupper med en meget forskel-
lig tilknytning til arbejdsmarkedet. Og der er sket en betydelig forskydning mellem 
disse grupper. 
 
Vismændene kommer ikke med klare anbefalinger til, hvordan antallet af langvarigt 
offentligt forsørgede kan nedbringes, men efterspørger forklaringer på udviklingen. 
De efterspørger blandt andet øget viden om, hvilken rolle uddannelse spiller for 
sandsynligheden for at havne i langvarig offentlig forsørgelse. Og de efterlyser svar 
på, om man kan fastholde forsørgelsesandelen blandt de faglærte, hvis man får flere 
ufaglærte til at blive faglærte. 
 
DI mener, at resultaterne peger i retning af, at et øget uddannelsesniveau, særligt 
blandt gruppen af efterkommere, kan medføre, at færre ender på langvarig offentlig 
forsørgelse. I de kommende år vil rigtig mange efterkommere nå den erhvervsaktive 
alder, og kan man lykkes med at hæve uddannelsesniveauet for disse, er der et stort 
potentiale for at få flere i beskæftigelse og forbedre de offentlige finanser. 
 
DI ser stadig muligheder for at nedbringe antallet af langvarigt offentligt forsørgede. 
Her spiller det en særlig rolle, at der er fokus på de unge i kontanthjælpssystemet, 
og at der gøres alt, hvad der er muligt for at undgå, at de ender som langvarigt of-
fentligt forsørgede. I dag er der næsten 50.000 personer under 30 år, som modtager 
en kontanthjælpslignende ydelse. Det svarer til en tredjedel af alle kontanthjælps-
modtagere. Alt for mange af disse unge får ikke tilbudt en jobrettet indsats. Derfor 
foreslår DI, at jobcentrene også skal have mulighed for at vurdere unge ufaglærte 
som jobparate. Samtidig bør man åbne op for, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke 
kan arbejde fuld tid men godt kan arbejde nogle timer om ugen, skal stå til rådighed 
for job, de timer, de kan arbejde. 
 

Håndværksrådet 
Konjunktur 
Vismandsrapporten ser positivt på dansk økonomi, som p.t. er inde i et stabilt op-
sving.  
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Denne oplevelse deler de små og mellemstore virksomheder, som deltager i Hånd-
værksrådet kvartalsvise konjunkturundersøgelse. Således har konjunkturbarometret 
fundet et stabilt højt niveau. Barometret bygger på fire parametre, hvor virksomhe-
derne giver en vurdering af virksomhedens egen økonomiske situation, vurdering af 
Danmarks økonomiske situation, investeringslysten og forventninger til årets resul-
tat. På nuværende tidspunkt er virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske 
situation den parameter, som trækker konjunkturen mest op. 
 
Barometret giver dog også udtryk for forskelle på tværs af brancher, hvor det ser 
bedst ud for industri samt bygge-/anlægsbranchen. Knap så positivt ser det ud for 
service- og butiksbranchen. 
 
Vismandsrapporten retter fokus mod, at det igangværende opsving på sigt vil teste 
de økonomiske kapacitetsgrænser. I Håndværksrådets konjunkturanalyse ser man en 
stigende begrænsning af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Håndværksrådet mener 
derfor, at der er behov for fortsat at tilskynde flere unge til at tage en erhvervsud-
dannelse. 
 
BoligJobordningen 
Når formandskabet mener, at BoligJobordningen bør fokusere på service, men i 
øvrigt ikke kan finde tilstrækkeligt grundlag for at anbefale en fortsættelse af ord-
ningen, negligerer de ifølge Håndværksrådet flere vigtige forhold. 
 
Først og fremmest er BoligJobordningen det eneste politiske initiativ mod sort 
arbejde indenfor håndværksydelser med en dokumenteret effekt. Sammenligning af 
den svenske og danske BoligJobordning tyder også på, at et større fradrag giver 
større effekt på sort arbejde. Sort arbejde andrager ifølge Rockwoolfonden helt op 
til 59 milliarder kroner årligt. 
 
BoligJobordningens effekt på sort arbejde er derfor vigtig både samfundsøkonomisk 
– men også for de lovlydige håndværkere, der bliver presset af unfair konkurrence 
fra sort arbejde.  
 
Dernæst er BoligJobordningen særlig vigtig for de mindre håndværksvirksomheder, 
der løfter en stor byrde, når det gælder de lærlinge, som skal afhjælpe den store 
mangel på faglært arbejdskraft, vi går i møde i fremtiden. 34 procent af de hånd-
værksvirksomheder i Håndværksrådets konjunkturundersøgelse, der hidtil har taget 
lærlinge, vil tage færre eller helt stoppe med at tage lærlinge, hvis håndværksydelser 
tages ud af BoligJobordningen. 
 
Derfor mener Håndværksrådet, at det er afgørende at holde fast i BoligJobordningen 
– også for håndværksydelser. 
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Landbrug & Fødevarer 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Formandsskabet tegner et positivt billede af udviklingen i den danske økonomi. Det 
reale BNP forventes at stige med 2,3 pct. i 2017 og 2,4 pct. i 2018, hovedsageligt 
drevet af en normalisering af det private forbrug, samt en betydelig vækst i de priva-
te investeringer. Landbrug og Fødevarer ser også positivt på den økonomiske udvik-
ling om end vi vurderer, at Formandsskabet er for optimistiske i forhold til vækstud-
sigterne for erhvervsinvesteringerne. Landbrug & Fødevarer mener, at der er behov 
for yderligere indsatser i forhold til de generelle rammevilkår, ikke mindst skatter, 
afgifter samt finansieringsmuligheder og kreditvilkår, hvis forventningerne til væk-
sten i erhvervsinvesteringerne skal kunne indfries.  
 
Formandsskabet beskriver det stigende pres på økonomiens kapacitetsgrænse, men 
finder at den forudsatte udvikling i arbejdsstyrken er tilstrækkelig til at forhindre en 
egentlig overophedning af økonomien. Formandsskabet forudsætter at beskæftigel-
sesfrekvensen er uændret, når pensionsalderen udskydes. Landbrug & Fødevarer 
finder denne antagelse usikker og forventer, at se en stigning i andelen af personer, 
der trækker sig tilbage for egne midler i takt med den stigende pensionsalder.  Det 
forudsatte forløb for nettoindvandringen er som formandskabet ganske rigtigt be-
skriver, usikkert. Den forbedrede økonomi i landene omkring os kan betyde, at 
nettoindvandringen vil være lavere end forudsat. Landbrug & Fødevarer vurderer, at 
der allerede i dag er betydelige flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. 
Landbrug & Fødevarers konjunkturmålinger viser en kraftig stigning i antallet af 
virksomheder, der melder at ”manglende adgang til arbejdskraft” begrænser produk-
tionen. I 3. kvartal 2017 var det hver femte fødevarevirksomhed og næsten hver 
tredje virksomhed i agroindustrien, der meldte om mangel på arbejdskraft. 
 
På den bagrund mener Landbrug & Fødevarer, at det er centralt med et fortsat poli-
tisk fokus på strukturforbedrende reformer, der kan øge produktiviteten og arbejds-
udbuddet. Ydermere støtter Landbrug & Fødevarer op om Formandskabets anbefa-
linger fra ”Dansk økonomi, Forår 2017” af en lavere beløbsgrænse i Beløbsordnin-
gen for udenlandsk arbejdskraft og mener endvidere, at positivlisten bør revideres, 
så også faglært arbejdskraft inden for mangelområder kan opnå arbejdstilladelse. 
 
Aktuel økonomisk politik 
Formandsskabet henviser i rapporten til Konkurrencerådets rapport ”Konkurrencen 
på realkreditmarkedet fra august 2017, der konkluderer at konkurrencen på realkre-
ditmarkedet er begrænset. Den ringe konkurrence på kreditmarkedet har været kendt 
stof i landbruget i flere år. Mange landmænd har oplevet markante stigninger i 
bidragssatserne uden at have reel mulighed for at skifte institut. 
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Det er positivt, at der nu er sat fokus på denne problemstilling, og konkurrencerådet 
er nået frem til en række anbefalinger, der kan styrke konkurrencen. Men som for-
mandsskabet anfører er effekten af forslagene tvivlsom og yderligere tiltag bør 
overvejes. Landbrug & Fødevarer skal anbefale, at formandsskabet sætter yderligere 
fokus på dette emne i kommende rapporter. Landbruget har været særligt hårdt ramt 
af de stigende bidragssatser som bl.a. har medvirket til at investeringerne i landbru-
get ligger på et lavt niveau.  
 
Langvarigt offentligt forsørgede 
Landbrug & Fødevarer hilser den grundige analyse af langvarigt offentligt forsørge-
de velkommen. Landbrug & Fødevarer finder, at analysen peger på to hovedpro-
blemer; De markant høje andele af ikke-vestlige indvandrer og ufaglærte der er 
langvarigt offentligt forsørgede. Landbrug & Fødevarer finder, at der er et stort 
potentiale for at løfte uddannelsesniveauet og beskæftigelsesgraden for disse grup-
per. Derfor finder Landbrug & Fødevarer det bekymrende, at Regeringen fortsat 
lægger op til besparelser på erhvervsskolerne, da det netop er her, der er et potentia-
le for at løfte disse grupper fra ufaglærte til faglærte og videre ud på arbejdsmarke-
det.  
 
Brancheforskydninger og vækstudsigter 
Kapitlet er Formandsskabets indspark i debatten mellem vækstoptimister og pessi-
mister. Kapitlet finder at Danmarks samlede produktivitetsudvikling ikke har været 
påvirket af brancheforskydninger fra brancher med høj produktivitet til brancher 
med lav produktivitet. Formandsskabet noterer, at dette formentlig skyldes at dansk 
økonomi er præget af en meget høj eksportandel og det fra brancher der netop er 
karakteriseret ved at være meget effektive. Formandsskabet vurderer, at det er sand-
synligt at Danmarks vækst i fremtiden vil blive trukket ned af brancheforskydninger 
mod brancher med lav produktivitet.  
 
I Landbrug & Fødevarer er vi vækstoptimister. Fødevareklyngens erhverv har histo-
risk haft høj produktivitetsvækst og er særdeles eksportorienteret. I fremtiden ser vi 
et stort potentiale for digitalisering i fødevareklyngen. Digitalisering vil kunne 
styrke produktiviteten yderligere og forbedre konkurrenceevnen. Et lignende poten-
tiale findes i en række andre eksporterhverv. Hvis det udnyttes, så kan det dæmpe 
brancheforskydningen mod erhverv med lavere produktivitetsvækst. Realisering af 
dette potentiale kræver dog til stadighed et fokus på at sikre, at de rette rammevilkår 
er til stede. 
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Dansk Erhverv 
1. Konjunktur og offentlige finanser 
Dansk Erhverv deler formandskabets vurdering af de kortsigtede konjunkturelle 
tendenser. Vi er dog bekymrede for kapacitetssituationen på arbejdsmarkedet. Uden 
yderligere reformer risikerer arbejdsmarkedet på 1-2 år sigt at blive udfordret af 
manglen på arbejdskraft. Vi mener, at formandskabet undervurderer denne risiko.  
 
Dansk Erhverv mener ligeledes, at formandskabets skøn for produktivitetsvæksten 
frem mod 2025 er optimistisk. Vores bekymring bunder blandt andet i, at skønnet 
væksten i produktivitet bygger på et optimistisk syn på den fremtidige investerings-
vækst – en optimisme vi ikke deler. Vi er i udgangspunktet enige i, at der aktuelt 
underinvesteres i dansk økonomi, men vi tvivler på, at forholdet mellem kapital og 
arbejdskraft genoprettes automatisk. Efter vores vurdering er der behov for politiske 
initiativer, som mindsker og fjerner de barrierer, der holder virksomhederne tilbage 
med hensyn til at investere, før potentialet kan forventes udløst. Dansk Erhverv 
mener, at formandskabet undervurderer de strukturelle faktorer, der holder investe-
ringsaktiviteten tilbage. 
 
Dansk Erhverv deler ikke formandskabets vurdering af udviklingen i lønkvoten. 
Inden for servicesektoren er lønkvoten høj, og der er ikke en faldende tendens.  
 
Overordnet set deler vi vurderingen af, at der er potentiale for en højere forbrugs-
kvote. Dog bør det noteres, at en eventuel fremgang ikke nødvendigvis kommer 
dansk detailhandel til gavn. 
 
Dansk Erhverv finder det positivt, at formandskabet tydeliggør, hvad der ligger bag 
den forventede stigning i arbejdsstyrken. Vi er til gengæld bekymrede for, om alle-
rede vedtagne reformer har den forventede effekt. Selvpensionering generelt set 
samt lav erhvervsfrekvens blandt ikke-vestlige indvandrere er udfordringer, som der 
endnu ikke er fundet løsninger på. Vi tvivler tillige på, at den gennemsnitlige ar-
bejdstid kan forventes at stige så kraftigt som forudsat af formandskabet uden re-
former.  
 
Formandskabet bakker op om konkurrencerådets vurdering af, at der mangler kon-
kurrence i realkreditsektoren. Formandskabet anbefaler i den sammenhæng, at man 
overvejer et direkte indgreb i prisdannelsen på markedet ved at lægge et loft på alle 
gebyrer bortset fra bidragssatsen. Dansk Erhverv deler formandskabets vurdering af, 
at der mangler konkurrence i realkreditsektoren. Vi bakker dog ikke op om et ind-
greb i prisdannelsen. Man bør i stedet fokusere på at fjerne såvel formelle som 
uformelle barrierer for konkurrence i sektoren. 
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Dansk Erhverv deler vurderingen af, at finanspolitikken er fornuftig afstemt efter de 
økonomiske konjunkturer. Dog havde vi gerne set en lidt større sikkerhedsmargin i 
forhold til risikoen for overophedning, hvilket med fordel kunne sikres ved lavere 
vækst i det offentlige forbrug end ellers planlagt.  
 
Formandskabet mener, at det neutrale forløb for væksten i det offentlige forbrug er 
på 0,9 % om året frem til 2025. Dansk Erhverv mener, at vismændene undervurde-
rer mulighederne for produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor. Produktivi-
tetsforbedringer kan sikre, at en lavere udgiftsvækst ikke medfører serviceforringel-
ser. Det er uheldigt, at formandskabet overser, at der er forskel på udviklingen i de 
offentlige udgifter til offentligt forbrug, og udviklingen i den offentlige service. Et 
styrket samarbejde mellem den private og den offentlige sektor vil kunne være med 
til at sikre produktivitetsgevinster i den offentlige sektor.  
 
Formandskabet kritiserer regeringen for, at en del af reformfinansieringen kommer 
fra at forudsætte en lavere offentlig forbrugsvækst, end hvad råderummet tillader. 
Ifølge formandskabet kan regeringen efter 2021 ikke forpligte fremtidige regeringer, 
da disse ikke er omfattet at udgiftslofterne. Dansk Erhverv deler ikke denne kritik. 
Formandskabet kritiserer ligeledes regeringen for ikke at indregne dynamiske effek-
ter af den lavere offentlige forbrugsvækst. Her mener Dansk Erhverv, at man skal 
erindre, at det offentlige forbrug ikke nødvendigvis kommer til at stige mindre end 
tidligere, hvis man inkluderer produktivitetsstigninger i den offentlige produktion. 
Der er derfor ikke nødvendigvis dynamiske effekter af den lavere offentlige udgifts-
vækst. Dertil skal bemærkes, at formandskabets egne analyser af de dynamiske 
effekter af offentligt forbrug viste, at effekterne var meget små og måske negative, 
hvis de overhovedet er målbare.    
 
Dansk Erhverv mener, at erfaringerne fra den svenske hjemmeserviceordning er så 
gode, at det retfærdiggør en boligjobordning for serviceydelser. Ordningen kan efter 
Dansk Erhvervs opfattelse ikke ses som erhvervsstøtte, da gør-det-selv-arbejde og 
sort arbejde gør, at de forvridende effekter af beskatningen af denne type arbejde er 
særligt store. Vi ser dermed hjemmeserviceordningen som en ordning, der mindsker 
et konkret forvridningstab i økonomien. Dertil kommer, at ordningen kan have en 
positiv beskæftigelseseffekt for marginale grupper på arbejdsmarkedet.  
 
2. Langvarigt offentligt forsørgede 
Formandskabet konkluderer, at antallet af langvarigt offentligt forsørgede er faldet 
fra 440.000 personer i 2000 til 396.000 personer i 2016. Formandskabet konklude-
rer, at der bag faldet er to modsatrettede tendenser. Antallet af efterløns- og dagpen-
gemodtagere er faldet – mens antallet af personer på fleksjob er steget. Dansk Er-
hverv glæder sig over faldet, om end der fortsat er alt for mange langvarigt offent-
ligt forsørgede. Det er ærgerligt, at SU modtagerne ekskluderes fra analysen. Senere 
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års reformer har øget antallet af unge på SU, hvilket gør, at formandskabet under-
vurderer antallet af langvarigt offentligt forsørgede, når de ikke inkluderer SU mod-
tagere. Vi deler dog formandskabets vurdering af, at reformer gør en markant for-
skel, og at reformer har været med til at sikre et fald i antallet af langvarigt offentligt 
forsørgede. De der berøres af reformerne flyttes ikke bare til andre offentlige ord-
ninger, de kommer ud af overførselssystemet. Konklusionen bør inspirere til yderli-
gere reformer. 
 
Formandskabet finder, at sandsynligheden for at ikke-vestlige indvandrere bliver 
langvarigt offentligt forsørgede ikke påvirkes voldsomt under et konjunkturomslag. 
Dansk Erhverv finder konklusionen interessant, da det illustrerer, at konjunkturud-
viklingen ikke løser det grundlæggende strukturelle problem. Der er behov for 
reformer, som sikrer permanente fald i andelen af langvarigt offentligt forsørgede. 
Kapitlet tydeliggør med andre ord, at der både er grund til og behov for at fortsætte i 
reformsporet. 
 
3. Brancheforskydninger og vækstudsigter 
Dansk Erhverv kvitterer for formandskabets analyser, der kan hjælpe til at kaste lys 
over de underliggende faktorer bag vækstudviklingen i Danmark. Som formandska-
bet fremhæver, er det vigtigt at pointere, at når der konstateres Baumols syge i en 
given branche, så er det isoleret set ikke udtryk for andet end velfungerende mar-
kedsmekanismer. Omkostningssyge behøver altså ikke nødvendigvis være udtryk 
for markedsfejl, som eksempelvis manglende konkurrence og bør derfor ikke ud fra 
et fagøkonomisk perspektiv påkalde sig politisk fokus. 
 
Dansk Erhverv finder overordnet kapitel 3 interessant, men mener ikke direkte 
kapitlet, som det ellers fremgår af sammenfatningen, i særlig grad bidrager til dis-
kussionerne vedrørende den fremtidige teknologiske udvikling. Det kunne være 
interessant, hvis et kapitel i fremtiden kommer til at omhandle dette.  
 

Forbrugerrådet Tænk 
Pensionsområdet 
Rapporten henviser (side 4) til pensionsaftalen, der blev indgået i juni 2017. Aftalen 
skal sikre en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ved at reducere samspils-
problemerne. Forbrugerrådet Tænk finder det vigtigt at få løst samspilsproble-
merne for ikke at fjerne incitamentet til at spare op til pension. Samtidig deler For-
brugerrådet Tænk formandskabets bekymring for at komplicere pensionssystemet 
yderligere. 
 
Forbrugerrådet Tænk finder det helt afgørende, at pensionssystemet og de enkelte 
pensionsordning/produkter gøres enkle og gennemskuelige for forbrugerne. Det er 
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forudsætningen for, at forbrugeren kan træffe gode valg på et oplyst grundlag, her-
under vælge de ordninger og produkter der er mest fordelagtige med hensyn til 
omkostninger og pris. 
 
Forbrugerrådet Tænk skal som på tidligere møder pege på, at det er forbundet 
med ganske betydelige omkostninger for forbrugerne at placere deres formue i 
investerings- og pensionsprodukter, hvilket bl.a. udhuler de fordele, der ellers er, 
både for den enkelte og for samfundet ved, at forbrugerne sørger for opsparing til 
egen pension. Disse omkostninger kan løbe op i 2-3 % af den samlede opsparing 
årligt og består fx i administrationsgebyrer, provisionsbetalinger mellem banker og 
investeringsforeninger. En forskel på bare 1,0 % i højere omkostninger, igennem 30 
år, betyder, at en forbruger (med rentes rente effekten heraf) vil kunne miste ca. 20 
% af sin opsparing.  
 
Det er således ikke kun samspilsproblemer, der kan gøre det mindre fordelagtigt at 
spare op til pension. Som vi tidligere har opfordret jer til, kunne det være oplagt, at 
Det Økonomiske Råd undersøger de samfundsøkonomiske og opsparingsmæssige 
virkninger af, at det er så dyrt at administrere og forvalte forbrugernes opsparing – 
som modsat jo giver en gevinst på flere mia. kr. årligt for den finansielle sektor.   
 
Begrænset konkurrence i realkreditsektoren 
Formandskabet gennemgår konklusionerne i Konkurrencerådet rapport: Konkurren-
cen på realkreditmarkedet (side 4, side 49 ff.). Rapporten kommer frem til en række 
faktorer, der begrænser konkurrencen. Samtidig konkluderes det i rapporten, at den 
begrænsede konkurrence har givet realkreditinstitutterne mulighed for at øge bi-
dragssatsene. Formandskabet nævner, at det finder det vanskeligt at vurdere effekten 
af Konkurrencerådets anbefalinger til, hvordan konkurrencen kan øges.  
 
Det Økonomiske Råds formandskab konstaterer dog, at det ikke kan udelukkes ”, at 
der opstår behov for at overveje yderligere tiltag, der styrker konkurrencen, herun-
der en mere direkte indgriben i prisdannelsen”. Formandskabet nævner eksplicit, at 
det kunne overvejes, om der kunne lægges et loft over alle gebyrer mv. bortset fra 
bidragssatsen. Det ville ifølge formandskabet øge fokus på én central parameter, 
nemlig bidragssatsen, som realkreditinstitutterne ville få øget incitament til at kon-
kurrere om.   
 
Som bekendt, har Forbrugerrådet Tænk i mange sammenhænge peget på proble-
merne ved de voldsomme stigninger i bidragssatserne. Den manglende konkurrence 
og stigende bidragssatser udgør en stort problem for danske forbruger og det danske 
samfund. Realkredit fylder meget i danskerne privatøkonomi og i samfundsøkono-
mien. Det er derfor meget problematisk, at konkurrencen er utilstrækkelig. Det 
betyder selvfølgelig for høje priser for forbrugerne. Men det betyder også tab af 
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vækst og velfærd. Forbrugerrådet Tænk synes, at formandskabet tanker om et loft 
over alle andre gebyrer end bidraget er interessant og bør overvejes.  
 
Hertil kommer at omkostningerne ved at skifte realkreditinstitut er overordentlig 
høje. Det ser Forbrugerrådet Tænk som en af de helt afgørende faktorer, som 
begrænser konkurrencen. Også efter den mindre rabat på skifteomkostningerne ved 
bidragsstigninger, som blev indført (på kurtage og indfrielsesgebyret) for nylig.  
 
Forbrugerrådet Tænk finder effekterne på konkurrencen og forbrugerbeskyttelsen 
af Formandskabets forslag om loft på andre gebyrer end bidragssatsen, Forbrugerrå-
det Tænks forslag om billigere skift af realkreditinstitut og Konkurrencerådets anbe-
falinger bør analyseres i sammenhæng. Forbrugerrådet Tænk skal derfor opfordre 
til, at der iværksættes en grundig analyse af effekterne af samtlige disse forslag. 
Denne analyse bør danne baggrund for de politiske beslutninger, der nødvendigvis 
må tages for at skabe den nødvendige konkurrence på realkreditmarkedet.  
 
Herudover vil Forbrugerrådet Tænk også gerne tilføje den risiko, der er, når 
renten igen begynder at stige. Med de nuværende meget høje bidragssatser vil sum-
men af rentestigningen oveni de høje bidrag betyde en markant højere boligudgift 
for mange nuværende og kommende boligejere, som kan kompromittere mange 
forbrugeres økonomi. 
 
Stigende boligpriser, især i vækstkommuner (Århus og Københavns-området) 
Det konstateres i rapporten, at der i de senere år, har været en meget høj vækst i 
huspriserne især i og omkring de større byer, og i særdeleshed i Århus og Køben-
havnsområdet og omegn (side 25 ff).  
 
Forbrugerrådet Tænk deler bekymringerne og finder det vigtigt, at der ikke opstår 
boligbobler, idet erfaringerne viser, at rigtig mange forbrugere kan komme i en 
privatøkonomisk klemme, fx med større gæld end ejendomsværdien (teknisk insol-
vens), når boblen brister. 
 
Finanstilsynet har taget en række tiltag for at beskytte såvel forbrugerne som finans-
virksomhederne mod risikable lån og boligboble i vækstområderne. Forbrugerrå-
det Tænk har sympati for sigtet om at forhindre bobler. Forbrugerrådet Tænk 
finder det dog vigtigt, at det sikres, at ældre og 1. gangs købere ikke rammes unø-
digt hårdt af disse tiltag. Fx har vi for nyligt påtalt den voldsomme indgriben i man-
ge ældres livsvilkår, der finder sted, når/hvis det viser sig, at man alligevel ikke kan 
leve af den opsparing, man igennem sit livsforløb har foretaget i sin bolig. 
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CEPOS  
Kapitel 1 - Konjunkturer og offentlige finanser 
I år og næste år skønner vismændene, at væksten i BNP bliver på 2,3 pct., og væk-
sten forventes herefter at udgøre godt 2 pct. frem til 2025. Vismændene vurderer, at 
der i de kommende år er udsigt til, at dansk økonomi får testet sin kapacitetsgrænse. 
Det forventes således, at BNP de kommende år kommer over det strukturelle ni-
veau. Vismændene bemærker også, at indikatorerne på arbejdsmarkedet peger på et 
øget pres på arbejdsmarkedet. De konstaterer bl.a., at manglen på arbejdskraft i 
udvalgte brancher har været accelererende de seneste måneder, og at antallet af 
ledige stillinger har været støt stigende.  
 
Vismændene gør opmærksom på, at pres på arbejdsmarkedet ikke er ensbetydende 
med overophedning. Hvis kapacitetsgrænsen fortsat testes på arbejdsmarkedet, vil 
det ifølge vismændene føre til et øget lønpres, der vil forværre konkurrenceevnen og 
dermed dæmpe efterspørgslen fra udlandet. Dermed mindskes presset på arbejds-
markedet gennem økonomiens normale ligevægtsmekanismer, uden at det nødven-
digvis medfører overophedning. Jeg er enig i denne betragtning. Det er vigtigt at 
undgå, at vi kommer tilbage til tidligere tiders fine-tuning og alt for diskretionære 
økonomiske politik. Faren kommer i øjeblikket måske ikke så meget fra finanspoli-
tikken som fra tilfældig og uforudsigelig finansiel regulering. 
 
Man må undre sig over, at vismændene ikke anbefaler nye arbejdsmarkedsreformer, 
der øger arbejdsudbuddet. Det ville øge økonomiens kapacitetsgrænse og vækstpo-
tentiale. Hvis man ikke vil anbefale specifikke reformer, kunne man angive forskel-
lige reformmuligheder, der kunne øge arbejdsudbud og kapacitetsgrænse. Fordele 
og ulemper ved disse reformer kunne så belyses. I de kommende år vil politikerne 
formentlig af Finansministeriet blive stillet over for et trade-off mellem finanspoli-
tisk stramning eller arbejdsudbudsreformer. Også i den forbindelse er det relevant 
for politikerne at kende til reformmuligheder.  
 
Vismændene vurderer, at finanspolitikken vil dæmpe aktiviteten de kommende år 
og reducere BNP-væksten med 0,3 pct. og 0,4 pct. i 2017 hhv. 2018. Vismændene 
vurderer i øvrigt, at finanspolitikken stramhedsgrad er passende i forhold til kon-
junktursituationen. Vismændene fraråder, at finanspolitikken lempes af hensyn til 
både budgetloven og konjunkturerne. I den forbindelse kunne vismændene gøre 
opmærksom på, at såfremt offentligt forbrug erstattes af lavere skat, så reduceres 
aktivitetseffekten ifølge DØRS’ egne beregninger på kort sigt, ligesom det øger den 
strukturelle beskæftigelse på langt sigt. 
 
Vismændene vurderer, at de offentlige finanser er sunde. Formandskabet vurderer, 
at det strukturelle underskud i 2018 vil udgøre 0,6 pct. af BNP, hvor underskuds-
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grænsen i budgetloven udgør 0,5 pct. af BNP. I maj 2017 vurderede vismændene, at 
det strukturelle underskud ville udgøre 0,2 pct. af BNP. Vismændene vurderer ikke, 
at det større underskud skyldes ny politik, men tekniske forhold i konjunkturvurde-
ringen. Finansministeriet vurderer det strukturelle underskud til at udgøre 0,3 pct. af 
BNP i 2018. Det er Finansministeriets vurdering, der er den afgørende i forhold til 
overholdelse af budgetloven. 
 
Vismændene vurderer, at der er udsigt til en strukturel forbedring af den offentlige 
saldo frem mod 2025. I 2025 forventer man en offentlig saldo på 0,8 pct. af BNP 
(17 mia. kr.), mens regeringen i 2025 forventer en offentlig saldo på 0,0 pct. af 
BNP. Lægges vismændenes vurdering til grund, så udgør råderummet (til højere 
offentlige udgifter eller lavere skat) frem til 2025 ca. 49 mia. kr. (hvor regeringen 
ifølge vismændene budgetterer med et råderum på 32 mia. kr.). For et råderum på 
49 mia. kr. kan der indføres en flad skat på 36 pct., såfremt hele råderummet anven-
des på lavere skat. Nulvæksten i det offentlige forbrug ville betyde, at Danmark i 
2025 ville have det 7. største offentlige forbrug som andel af BNP ud af 35 OECD-
lande.  
 
Vismændene skønner, at der i 2018 og 2019 vil være balance på den faktiske offent-
lige saldo (-0,1 pct. af BNP hhv. 0,0 pct. af BNP). 
 
Vismændene gør opmærksom på, at regeringen ikke har indregnet dynamiske effek-
ter af offentligt forbrug i sin skattereform. Når der ikke indregnes dynamiske effek-
ter af ændringer i det offentlige forbrug, men af ændringer i skatterne, er der ifølge 
vismændene risiko for, at vurderingen af skattereformers arbejdsudbudsvirkninger 
og finansiering bliver skæve. Det skal her bemærkes, at de dynamiske effekter af 
offentligt forbrug kan være både negative og positive. Dette fremgik også af vis-
mandsrapporten fra maj 2017. Så arbejdsudbudsvirkningen af VLAKs skattereform 
kan være overvurderet såvel som undervurderet. Det anbefales, at vismændene 
fremadrettet gør opmærksom på denne usikkerhed om ”fortegnet” på adfærdseffek-
ten af det offentlige forbrug, og at fortegnet kan være forskelligt for forskellige 
former for offentligt forbrug. Finansministeriet har særdeles svært ved at beregne 
dynamiske effekter af offentligt forbrug, da der stort set ikke findes effektstudier på 
danske data. I det perspektiv er det fornuftigt at indregne en effekt på 0, når der 
regnes på ændringer i det offentlige forbrug.  
 
Vismændene gør opmærksom på, at den seneste pensionsaftale gør pensionssyste-
met mere indviklet, hvilket jeg er enig i. Det nye fradrag er unødigt kompliceret (det 
afhænger af om man har mere eller mindre end 15 år til pensionsalder). Samtidig 
foretrækker vismændene, at topskatteydere ikke får et ekstra pensionsfradrag. Dette 
er et kritisabelt forslag fra vismændene. Hvis et ekstra pensionsfradrag på fx 15 pct. 
målrettes ikke-topskatteydere, svarer det de facto til en nedsættelse af topskatte-
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grænsen med ca. 70.000 kr. for en person, der indbetaler 12 pct. af sin løn til pensi-
onen. Følges vismændenes forslag, bliver skattesystemet endnu mere kompliceret, 
ligesom topskattegrænsen reduceres (hvilket reducerer arbejdsudbuddet).  
 
Jeg er enig med i vismændene i, at det ikke er dokumenteret, at der er økonomisk 
belæg for en erhvervsstøtteordning som boligjobordningen, der nu af regeringen 
foreslås ændret til en hjemmeserviceordning.  
 
Formandsskabet påpeger, at de voksende omkostninger for realkreditlåntagere kan 
skyldes både øget regulering og manglende konkurrence, hvilket jo imidlertid også i 
høj grad kan henføres til reguleringen. Det er svært at se, hvad der ellers skulle have 
ændret sig de senere år. Det er vigtigt at understrege, at regulering også har en om-
kostning. Samtidig kan der være grund til at stille spørgsmålstegn ved, om den 
finansielle regulering hænger tilstrækkelig godt sammen efter successive stramnin-
ger. Det eftersyn af den samlede finansielle regulering, som regeringen har annonce-
ret i regeringsgrundlaget, bør gennemføres snarest, og før der kommer yderligere 
regulering til. 
 
Formandsskabet påpeger, at reguleringen har øget egenkapitalen i den finansielle 
sektor. Det kan være udmærket, men det skal erindres, at når øget egenkapital med-
fører højere omkostninger, skyldes det i høj grad selskabsskatten og dens ekstrabe-
skatning af netop egenkapital. Det er en selvstændig grund til at få sænket selskabs-
skatten. Lavere selskabsskat aktualiseres yderligere af de mange nedsættelser i 
nøglelande omkring os. 
 
Kapitel 2 – Langvarigt offentligt forsørgede 
Vismændene konstaterer, at antallet af langvarigt forsørgede i 2016 udgør 395.000 
personer svarende til 13,4 pct.point. Det er et fald på godt 1 pct.point siden 2000. 
Det største fald i andelen af offentligt forsørgede er sket for de 60-64 årige samt 
blandt indvandrere. Reformer af efterløn, integrationsydelse og kontanthjælp har 
medvirket hertil. Ufaglærtes forsørgelsesandel er steget siden 2000, hvilket ifølge 
vismændene kan skyldes, at flere og flere bliver uddannet, og de mindst ressource-
stærke er de tilbageværende ufaglærte. Vismændene konkluderer, at ikke-vestlige 
indvandrere har en overnormal risiko for at være på overførselsindkomst i lang tid. 
Det samme gælder ufaglærte.  
 
Vismændene foretager en gennemgang af undersøgelser af effekter på beskæftigel-
sen af at nedsætte/stramme offentlige overførselsindkomster. Vismændene konklu-
derer på den baggrund, at diverse konkrete reformer/stramninger af overførselsind-
komster har haft positiv effekt på beskæftigelsen. Det drejer sig om dagpenge, start-
hjælp, kontanthjælp, efterløn, førtidspension og sygedagpenge. Dette er i overens-
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stemmelse med økonomisk teori, der tilsiger, at en lavere kompensationsgrad (i bred 
forstand) øger beskæftigelsen.  
 
Vismændene indikerer, at der kan være mulighed for, at ydelserne er blevet så 
stramme for nogle grupper, at yderligere stramninger ikke vil have en effekt. Dette 
vurderer jeg som værende usandsynligt.  
 
Da der er ca. 400.000 personer eller 13 pct. i den erhvervsaktive alder, der er lang-
varigt offentligt forsørgede, havde det være interessant, hvis vismændene havde 
skitseret en række reformer, der kunne nedbringe antallet af langvarigt forsørgede, 
og samtidig belyst fordele og ulemper ved disse reformer.  
 
Kapitel 3 – Brancheforskydninger og vækstudsigter 
Vismændene analyserer, om der er Baumols syge i den private sektor. Dvs. at sekto-
rer, der har en lav produktivitetsvækst, kommer til at fylde mere og mere i økono-
mien. Vismændene finder, at det ikke har været tilfældet siden 1966. Vismændene 
forklarer det bl.a. med, at udenrigshandlen udgør en stor og stigende andel af dansk 
økonomi. Eksportsektoren afsætter på verdensmarkedet, hvor der er stort konkur-
rence- og prispres. Det tilskynder til høj produktivitetsvækst i eksportsektoren, 
herunder i industrien og landbruget.  
 
Vismændene konkluderer også, at såfremt der havde været Baumols syge, ville det 
ikke være et problem, medmindre det skyldes markedsfejl eller politikfejl. Såfremt 
der er sådanne politik- og markedsfejl, anbefaler vismændene med rette at disse fejl 
bliver afhjulpet.    
 
Vismændene skriver, at der de kommende år er risiko for Baumols syge. Set fra et 
vækstperspektiv bør man derfor fjerne politiske hindringer for produktivitet i f.eks. 
servicesektoren.  
 
I Danmark med stor offentlig sektor er der desuden særlig risiko for, at Baumols 
syge vil drive de offentlige udgifter i vejret. Det taler for produktivitetskrav til den 
offentlige sektor samt at udnytte det betydelige potentiale ved konkurrenceudsættel-
se, herunder udlicitering. Højere produktivitet kan helt eller delvist erstatte den 
budgetterede vækst i det offentlige forbrug. 
 

Finans Danmark 
Konjunkturvurdering og finanspolitik 
Finans Danmark deler grundlæggende formandskabets vurdering, at dansk økonomi 
aktuelt befinder sig en omtrent neutral konjunktursituation. Finans Danmark er enig 
med formandskabet i, at den planlagte finanspolitik passer til denne situation, hvor 
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vi er tæt på de strukturelle niveauer for BNP og beskæftigelse. Med risikoen for 
øget pres på især arbejdsmarkedet er det vigtigt, at finanspolitikken ikke lempes på 
kort sigt i forhold til det planlagte. Kravene til finanspolitikken skærpes yderligere 
af det ekstraordinært lave renteniveau. 
 
Finans Danmark vil gerne kvittere for, at formandsskabet har valgt at se nærmere på 
den historiske udvikling i renterne og udsigterne for renterne i de kommende år. I 
den forbindelse mener vi, at det også er vigtigt at være opmærksom på de risici, der 
kan være forbundet med forskellige renteforløb i takt med, at de ukonventionelle 
pengepolitiske tiltag på et tidspunkt skal rulles tilbage, og de udfordringer det kan 
give for den samlede økonomiske politik i Danmark.  
 
Ser vi på vækstudsigterne på det lidt længere sigte, er formandskabet efter vores 
opfattelse fortsat noget optimistiske, hvilket bl.a. afspejler høje forventninger til 
udviklingen i det private forbrug i de kommende år.  
 
Boligmarkedet 
Formandskabet konstaterer, at boligpriserene i dele af landet er høje, ikke mindst i 
forhold til nyopførelsesprisen, men påpeger selv, at det skal ses i sammenhæng med 
det lave renteniveau. Formandskabet nævner i den forbindelse en risiko for uholdba-
re prisstigninger, ligesom der peges på risikoen for en boligprisboble.  
 
Finans Danmark deler formandskabets vurdering, at det lave renteniveau er en 
hovedforklaring på de aktuelt høje boligpriser i stadig større dele af landet, men at 
der ikke aktuelt er tegn på optræk til en boligboble. I den nuværende situation med 
udsigt til lave renter en rum tid endnu er det imidlertid vigtigt at have skærpet op-
mærksomhed på, at danske familier ikke påtager sig risici, de ikke kan bære, når 
renterne på et tidspunkt vil stige og lægge et nedadrettet tryk på boligpriserne.  
 
Derfor har Finans Danmark også støttet hensigten bag Det Systemiske Risikoråds 
henstilling fra foråret om et styresignal, der skulle bidrage til at dæmpe stigningerne 
i boligpriserne i storbyerne og sikre, at nogle husholdninger ikke blev for sårbare, 
når de købte en bolig, der medførte en høj gæld i forhold til deres indkomst. Finans 
Danmark indgår aktivt og konstruktivt i bestræbelserne på at finde en løsning, der 
understøtter denne hensigt samtidig med, at fleksibiliteten til at finde den rigtige 
finansieringsmodel til den enkelte husholdning ikke hæmmes unødigt. Vi lægger 
desuden vægt på, at et indgreb doseres rigtigt, så vi undgår en opbremsning på 
boligmarkedet. Indgrebet skal ses i sammenhæng med de mange indgreb, vi endnu 
ikke har set de fulde effekter af – herunder omlægningen af boligbeskatningen i 
2021, som vil dæmpe prisudviklingen for især ejerlejligheder i de større byer. 
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Konkurrence i realkreditsektoren 
Formandskabet bemærker, at realkreditinstitutterne de senere år har hævet såvel 
bidragssatser som gebyrer markant, idet de refererer til Konkurrencerådets rapport 
fra august 2017. Formandskabet vurderer, at manglen på konkurrence kan være en 
supplerende forklaring på de stigende bidragssatser, der skal ses i sammenhæng med 
andre forklaringer.  
 
Finans Danmark savner, at formandskabet i højere grad anlægger eget syn på emnet 
med inddragelse af anden viden og konklusioner fra andre studier end Konkurrence-
rådets rapport alene. Fx har EU-Kommissionen for nylig dokumenteret, at Danmark 
målt på mobilitet inden for realkreditlån ligger helt i top i EU.1 Desuden er det ikke 
kun realkreditinstitutterne, der konkurrerer på markedet for boliglån, idet banker og 
en nordisk aktør også yder boliglån i Danmark. Økonomisk logik tilsiger i øvrigt, at 
andre større udenlandske aktører i større omfang ville være gået ind på det danske 
marked, hvis indtjeningen var overnormal. 
 
Formandskabet nævner, at man kan overveje at lægge et loft over alle gebyrer mv. 
bortset fra bidragssatsen. Det vil ifølge Formandskabet øge fokus på én central 
parameter, nemlig bidragssatsen, som realkreditinstitutterne ville få et øget incita-
ment til at konkurrere om. Finans Danmark mener, at det er grundlæggende forkert 
at regulere priser på et frit marked. Finans Danmark savner endvidere begrundelser 
for, hvorfor formandskabet vurderer, at fokus på én central parameter nødvendigvis 
vil forbedre konkurrencen. Det er umiddelbart svært at finde belæg for dette syns-
punkt i den relevante faglitteratur. Den gældende konkurrencelovgivning synes også 
at have et andet udgangspunkt. 
 
Landbrug 
Formandskabet nævner behovet for en integreret regulering af landbruget, når det 
gælder erhvervets udledninger og påvirkning på miljøet. Finans Danmark er i den 
forbindelse meget optaget af, at vi finder en god balance mellem forudsigelige og 
konkurrencedygtige rammevilkår for erhvervslivet og hensynet til et godt og bære-
dygtigt miljø. Denne balance er vigtig, når formandskabet i sin kommende miljø-
økonomiske rapport vil se nærmere på regulering af landbruget. 
 
Pension 
Finans Danmark støtter generelt tiltag, som kan øge incitamentet for flere grupper til 
at spare op gennem hele arbejdslivet, og som kan løse samspilsproblematikken 
mellem private pensionsopsparinger og offentlige ydelser. Vi deler formandskabets 
skepsis over for, om regeringens forslag løser samspilsproblemet i tilstrækkeligt 
omfang. Herudover mener vi ligesom formandsskabet, at det danske pensionssystem 

                                                      
1 EU-Kommissionen, Special Eurobarometer 446, April 2016 (skift af udbyder af realkreditlån). 
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som udgangspunkt er komplekst, og at de seneste initiativer har været med til at øge 
kompleksiteten i systemet yderligere. Det er vigtigt med simple, men langtidshold-
bare løsninger inden for pensionsområdet, således at borgerne sikres forudsigelige 
og stabile rammer, og der skabes tryghed om, at de midler, som bindes i en opspa-
ring, ikke udhules i utide af nye regler. 
 
Tema om brancheforskydninger og vækstudsigter 
Finans Danmark vil gerne kvittere for analysen af branchesammensætningers be-
tydning for den samlede produktivitet, som er et bidrag til forståelse af udviklingen i 
den økonomiske vækst og dermed vækstudsigterne på længere sigt. I den forbindel-
se ser vi frem til at følge arbejdet i Produktivitetsrådet, som over tid vil belyse de 
enkelte branchers produktivitetsudvikling. 
 

FTF 
Konjunkturvurdering og offentlige finanser  
FTF har noteret sig, at formandskabet har opjusteret forventningerne til væksten i 
både 2017 og 2018 i forhold til forårsrapporten. Samtidig peger formandskabet på, 
at økonomien nærmer sig kapacitetsgrænsen, og der i forhold til finanspolitikken 
ikke bør ske lempelser. Det forandrer dog ifølge FTF’s opfattelse ikke ved, at der i 
forhold til finanspolitikken og regeringens økonomiske planer stadig er tale om et 
valg mellem skattelettelser og velfærd. Råderummet bør ikke reserveres til skattelet-
telser på bekostning af væksten i det offentlige forbrug, hvor en vækstrate på 1,1 
pct. ifølge regeringens 2025-plan skal til, for at kunne matche både demografi og 
velstandsudvikling. FTF har også noteret sig, at en lang række undersøgelser viser, 
at det er befolkningens ønske, at velfærden prioriteres før skattelettelser. Argumen-
tationen om det øgede arbejdsudbud ved skattelettelser peger formandskabet jo også 
selv på er tvivlsom, idet finansiering ved offentlige besparelser kan påvirke arbejds-
udbuddet ligeså meget, bare i modsat retning. 
 
Formandskabet prognose viser, at der kortvarigt vil ske en overskridelse af under-
skudskravet på den strukturelle saldo i 2018, og der peges på en række problemati-
ske forhold i beregningen af den strukturelle saldo. FTF er enig i, at anvendelsen af 
den strukturelle saldo, som er en konstrueret størrelse, kan give anledning til forha-
stede og uhensigtsmæssige tiltag i finanspolitikken. I forhold til kravene fra EU’s 
Stabilitets- og Vækstpakke er underskudskravet i budgetloven unødigt stram, fordi 
kravet til budgetunderskud på den strukturelle saldo fastholdes på det niveau, der 
var relevant for dansk økonomi 2011, og ikke er tilpasset det til økonomiens fakti-
ske udvikling og aktuelle niveau. FTF mener derfor, at man i forbindelse med revi-
deringen af budgetloven i 2018, bør begrænse sig til at anvende MTO (Medium 
Term Objective) i forhold til kravet til den strukturelle saldo.  
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I forhold til pensionsområdet peger formandskabet på, at området er kompliceret og 
de nye aftaler fra foråret øger kompleksiteten. Det gør det svært for den enkelte at 
gennemskue, hvordan der ageres mest fornuftigt. FTF er enig i, at samspilsproble-
met på baggrund af modregning i ydelserne bør adresseres. Hvis modregningen 
lettes vil flere får del i folkepensionstillæg, således at de samlede udbetalinger øges. 
Det kan være godt for den enkelte, men derved bliver de resterende midler til finan-
siering til fælles offentligt forbrug færre. Det skal ses i lyset af, at netop personer 
som modtager folkepension også er målgruppe for en række offentlige serviceydel-
ser. Så medmindre der samlet tilføres flere ressourcer til den offentlige sektor, kan 
det blive et valg mellem offentlige ydelser i form af overførselsindkomst eller of-
fentlig velfærdsservice. Det er en problemstilling, som bør stå klart for politikkerne. 
 
Langvarigt offentligt forsørgede 
FTF er tilhænger af et velfærdssamfund, der sikrer alle et acceptabelt forsørgelses-
grundlag under uforskyldt arbejdsløshed, sygdom og barsel, nedslidning og alder-
dom samt under uddannelse. Men et sådant velfærdssamfund forudsætter, at alle 
borgere bidrager på arbejdsmarkedet med det, de kan, og som deres evner rækker til. 
Derfor er FTF også tilhænger af en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der har som formål 
at reducere antallet af indkomstoverførsler i den erhvervsaktive alder og antallet af 
langvarigt offentligt forsørgede. 
 
FTF er enig i, at mange forhold påvirker antallet af langvarigt forsørgede, herunder 
især konjunkturudsving, befolkningens uddannelsesniveau, sundhedstilstand m.v. 
Derfor er det vigtigt, at en bred vifte af politikområder aktivt retter sig mod forhold, 
der kan nedbringe antallet af offentligt forsørgede. 
 
Den direkte påvirkning af antallet af offentligt forsørgede er de seneste 20 år søgt 
reguleret via regler for indkomstoverførsler og ydelsesniveauer, hvor der er sket 
mange ændringer. Specielt de seneste 10 år er der gennemført en række reformer, 
der både forringer adgangen til indkomstoverførsel og ydelsesniveau. FTF har i 
forbindelse med flere af disse reformer taget afstand fra, at ydelsesniveauet i stigen-
de grad bliver reduceret for de mest udsatte grupper i samfundet, som fx sygemeld-
te, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse.  
 
Flere af disse reformer har øget både ulighed og økonomisk fattigdom, hvor en 
stigende del af befolkningen har en disponibel indkomst under den europæiske 
fattigdomsgrænse. Flere børn vokser derved også op under fattige vilkår. Fattigdom 
i et rigt land som Danmark bør ikke eksistere og fattigdom forsvinder ikke, selv om 
man afskaffer en fattigdomsgrænse.   
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Brancheforskydninger og vækstudsigter 
FTF vil gerne kvittere for, at formandskabet igen laver analyser vedrørende produk-
tivitetsudviklingen og betydningen for væksten. Det er et kompliceret område, og jo 
mere lys der kan kastes over udviklingen jo bedre. Imidlertid viser kapitlet også, 
hvor kompliceret det kan være at drage konklusioner om produktivitetsudviklingen 
og forskydningen mellem brancherne. Samtidig afspejler den svage produktivitets-
udvikling generelt i de udviklede økonomier formentlig, at forbrugernes ønsker går i 
retning af produkter fra brancher, der traditionelt ikke har høj produktivitetsudvik-
ling. FTF er enig med formandskabet i, at det ikke er tegn på at økonomien er ”syg”, 
og politiske tiltag bør ikke indrettes efter at undgå dette. Et andet aspekt som vil 
være interessant at undersøge er, hvorledes kvalitetsudvikling særligt i servicesekto-
ren kan være vanskelig at måle, og hvilken betydning det har for det billede, der 
fremstilles af produktivitetsudviklingen i serviceerhvervene herunder den offentlige 
sektor. 
 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Konjunktur og offentlige finanser 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er enig i hovedtrækkene i prognosen. AE 
mener på linje med formandskabet, at der ikke er behov for at lempe finanspolitik-
ken.  
 
Formandskabets beregninger viser et strukturelt underskud i 2018 på 0,6 pct. af 
BNP. Dermed overskrides budgetlovens krav om tilladte underskud. Det er i mod-
strid til Finansministeriets beregninger, der kun viser et underskud på 0,3 pct. i 
2018.  
 
Den strukturelle saldo er blevet et helt centralt pejlemærke for den økonomiske 
politik. Derfor er det bekymrende, at der er så stor usikkerhed om et så centralt 
måltal. 
 
På den baggrund anbefaler AE, at der nedsættes et udvalg med et bredt udsnit af 
eksperter fra både ministerier, Det Økonomiske Råd, universitetsverden og lignen-
de. De skal søge konsensus om den bedste metode og tilgang og skal løbende vurde-
re den strukturelle saldo i lyset af nye informationer og tiltag. Ændringer skal do-
kumenteres, der skal argumenteres for, hvorfor der er ændret, og så der skal være 
adgang til modelapparatet. Beregningen af den strukturelle saldo er ikke en uskyldig 
regneøvelse. Det er det tal, som den økonomiske politik indrettes efter. 
 
Langvarigt offentligt forsørgede 
Formandskabet præsenterer en analyse af langvarigt offentligt forsørgede, som er 
personer, der har været på offentlig forsørgelse i fire ud af de seneste fem år.  
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Formandskabet finder, at andelen, der er langvarigt offentligt forsørgede i den er-
hvervsaktive alder, er faldet, men at der i 2016 fortsat er 395.000 langvarigt offent-
ligt forsørgede personer. En undtagelse er blandt de ufaglærte med dansk baggrund, 
hvor andelen er steget. Formandskabet har ikke undersøgt, hvilken rolle uddannelse 
spiller, men efterspørger det i den forbindelse. 
 
AE har foretaget et omfattende analysearbejde af, hvilke effekter uddannelse har på 
erhvervsdeltagelsen. Der kan f.eks. henvises til rapporten ”Uddannelse løfter be-
skæftigelsen for ufaglærte unge markant” (AE, maj 2017). Her vises det bl.a., at 
unge, der ikke har fået en uddannelse efter folkeskolen, vil få forbedret deres ar-
bejdsmarkedstilknytning betragteligt med en erhvervsuddannelse i hånden.  
 
Tilsvarende har analyser fra AE vist, at de unge, der i dag får en erhvervskompeten-
cegivende uddannelse, både har større arbejdsmarkedstilknytning og større nettobi-
drag til de offentlige finanser end sammenlignelige unge uden uddannelse, jf. ”Ud-
dannelse forlænger arbejdslivet med 35 procent” (AE, juli 2015). 
 
Fokus i formandskabets analyse synes alene at være på ydelser og rettigheder. For at 
nedbringe antallet af langvarigt offentligt forsørgede bør der også fokuseres på en 
aktiv socialfaglig samt beskæftigelsesfremmende indsats.  
 
Spørgsmålet er, om yderligere reformer og stramninger reelt påvirker arbejdsmar-
kedsdeltagelsen for gruppen af langvarigt offentligt forsørgede eller kun vil have 
konsekvenser for deres indkomst- og forbrugsmuligheder. Et eksempel herpå er 
kontanthjælpsloftet. Finansministeriet finder, at kontanthjælpsloftet har meget be-
skedne effekter på arbejdsudbuddet og beskæftigelsen. Samtidigt forventer regerin-
gen, at antallet af fattige børn næsten vil blive fordoblet på grund af blandt andet 
kontanthjælpsloftet.   
 

Særligt sagkyndig Torben M. Andersen 
Dansk økonomi er nu endegyldigt ude af finanskrisen. Output-gabet lukkes, og der 
er udsigt til pæn vækst i årene fremover. For at sikre et stabilt opsving er det vigtigt 
– som påpeget af formandskabet - at finanspolitikken ikke ændres i ekspansiv ret-
ning, og der bør være opmærksomhed omkring mulige ubalancer på blandt andet 
boligmarkedet og arbejdsmarkedet.   
 
Rapportens analyse af den strukturelle budgetsaldo viser, at saldoen i 2018 - opgjort 
efter Finansministeriets metode men med Økonomisk Råds forudsætninger - vil 
udvise et underskud på 0,6 % af BNP og dermed overskride budgetlovens under-
skudsgrænse på 0,5 %. Dette tilskrives i rapporten en ændret konjunkturvurdering. 
Analysen viser også et underskud på 1,1 % af BNP i 2017, som ikke kommenteres 
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nærmere. Set bagudrettet er der således en væsentlig overskridelse af budgetlovens 
budgetgrænse med mere end 0,5 procent point. På den baggrund kan det diskuteres, 
om det er uhensigtsmæssigt, at saldokravet er formuleret ”historieløst” alene på 
baggrund af forventninger til den strukturelle saldo inden budgetåret.  
 
Det såkaldte råderum afhænger af forudsætninger om udgiftsudviklingen, der ligger 
ud over udgiftslofternes horisont, og er dermed afhængig af fremtidige politiske 
beslutninger. I teksten konstateres denne problemstilling, men i sammenfatningen 
problematiseres denne fremgangsmåde.  Dette suppleres af kommentaren ” En 
politisk aftale, der finansieres ved lavere udgifter i årene efter udgiftslofterne, bør 
indeholde et klart defineret forløb for de offentlige udgifter”. Men dette udsagn 
fremstår ikke helt klart. Selv et defineret forløb vil afhænge af fremtidige politiske 
beslutninger. En annonceret med ikke besluttet fremtidig vækstrate for offentligt 
forbrug kan siges at udgøre et klart formuleret forløb. Det afgørende er, om den 
disciplin, der er lagt op til med budgetloven, reelt opblødes med den måde, råde-
rummet defineres på. 
 
Konjunkturkapitlet indeholder en interessant diskussion af årsagerne til det lave 
renteniveau. Afsnittet giver en vurdering af effekterne af en rentestigning. I den 
sammenhæng savnes en nærmere diskussion af konsekvenserne af en pludselig og 
større rentestigning. Det er et spørgsmål, om der som konsekvens af det lave rente-
niveau er opbygget risici, som vil materialisere sig, såfremt renteniveauet hurtigt 
”normaliseres”.  
 
I forhold til betydningen af de globale opsparingsbalancer savnes der en nærmere 
diskussion. I modsætning til hvad der kunne forventes, har vi set, at lande, der er 
blevet tættere integreret i verdensøkonomien, ikke har store opsparingsunderskud, 
hvilket har stor potentiel betydning for renteniveauet (kunne forventes i en situation 
med store investeringsmuligheder og stigende forbrug grundet økonomisk frem-
gang).  Opsparingsudviklingen i især Kina er således en væsentlig faktor, der ikke 
omtales. 
 
Det diskuteres, om det lave renteniveau kan skyldes en lavere risikoappetit hos 
investorerne. Denne diskussion er lidt uklar. Rentediskussionen er centreret omkring 
statsobligationer, men det lave afkast karakteriserer også andre finansielle aktiver. 
Aktuelt er det en bekymring, at investorer i ”jagten” på afkast påtager sig mere 
risiko f.eks. via såkaldte alternative investeringer. Diskussionen omkring risiko er 
lidt uklar, da de underliggende risikofaktorer ikke forsvinder (med mindre man 
anser, at vi står over for en meget sikker fremtid), og det derfor primært er et 
spørgsmål, hvem der bærer risikoen.  Forhold der ikke diskuteres i afsnittet. 
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Grundlæggende teoretiske ræsonnementer knytter realrenteniveauet til produktivi-
tetsudviklingen. Der er aktuelt en diskussion mellem ”pessimister” og ”optimister” 
vedr. produktivitetsudviklingen, jf. rapportens kapitel 3, som kunne give anledning 
til en nærmere diskussion. 
 
Kapitel II behandler gruppen af langvarigt offentligt forsørgede og følger dermed op 
på analyser af det sociale sikkerhedsnet i tidligere rapporter. 
 
Det er interessant (jf. Figur II.1), at antallet af offentligt forsørgede har været først 
stigende og siden faldende, samtidig med at beskæftigelsesraten (bortset fra kon-
junkturfluktuationer) har været stationær. Fluktuationerne i andelen på offentlig 
forsørgelse er større end fluktuationerne i beskæftigelsesandelen. Det rejser spørgs-
målet, om Danmark skiller sig ud fra de fleste OECD lande ved, at de fleste uden 
beskæftigelse har rettighed til en social ydelse, og om det mest påfaldende er, at det 
sociale ydelsessystem er indrettet på en sådan måde, at det ikke har haft en afgøren-
de negativ betydning for beskæftigelsesniveauet. I den sammenhæng kunne det 
være relevant at notere, at stigningen i antallet af ydelsesmodtagere frem til 
1980erne i stort omfang kan tilskrives, at kriterierne blev ændret, så flere blev beret-
tiget til forskellige sociale ydelser. På det seneste har særligt ændringer i tilbage-
trækningsregler bidraget til en stigning i beskæftigelsen og et fald i antallet af over-
førselsmodtagere. 
 
Kapitlet indeholder mange interessante resultater. Betydningen af uddannelse frem-
står særligt tydeligt, og kan påvirkes politisk. Analysen er fokuseret på de varige 
modtagere af offentlige ydelser. Det ville være interessant med en mere detaljeret 
analyse af overgangssandsynligheder (beskæftigelse – midlertidige ydelser – varige 
ydelser) for at få et klarere indblik i dynamikken. Dette ville også give et bedre 
billede af, om afgang fra modtagelse af en ydelse er ensbetydende med overgang til 
beskæftigelse eller selvforsørgelse. Det sidste spørgsmål er ikke nærmere diskuteret, 
men der synes i nogle tilfælde at være et stigende antal selvforsørgende, f.eks. 
blandt ikke-vestlige indvandrere. Udviklingen skal derfor også vurderes op imod de 
sociale- og fordelingspolitiske implikationer. 
 
Det kunne endvidere være interessant med et mere eksplicit kohorteforløb. Som 
eksempel er der i 1996 indført en ungepakke (yderligere opstrammet i 2015), og det 
er et vigtigt spørgsmål om årgange under denne ordning i mindre omfang ender på 
offentlige ydelser end tidligere årgange. Intentionen med tiltagene var netop at 
mindske risikoen for varig modtagelse af offentlige ydelser. Tilsvarende gælder 
reformer af førtidspensionen, selvom erfaringsgrundlaget her er noget kortere. 
 
Kapitel III præsenterer en analyse af såkaldt Baumol omkostnings- og vækstsyge. 
Her fremsættes en række vigtige og interessante spørgsmål. Analyserne rapporteret 
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er knyttet til den private sektor. Det kunne være interessant at inddrage en sammen-
ligning til den offentlige sektor. Baumols omkostningssyge er en væsentlig proble-
matik i forhold til velfærdsservice. I det omfang tilsvarende private serviceerhverv 
også har en lav produktivitetsvækst, sætter det diskussionen om mulighederne for 
effektiviseringer og produktivitetsstigninger i den offentlige sektor i perspektiv. 
 
En række erhverv har iflg. Figur III.1 en negativ produktivitetsvækst over perioden 
1966-2013. Det er meget påfaldende, da teknologiske tilbageskridt formodentligt 
kan udelukkes. Der kan være tale om mindre konkurrence, men det er måske mere 
sandsynligt, at der er sket fremskridt i den kvalitative dimension. Der savnes en 
nærmere diskussion af denne problematik, og dermed de underliggende data- og 
måleproblemer. 
 
De grundlæggende empiriske analyser relaterer nominelle ændringer (priser og 
BVT) til ændringer i produktiviteten (reale forhold). Dette er problematisk. Økono-
misk teori knytter relative priser til reale forhold. En branche med lavere produktivi-
tetsvækst end andre brancher i økonomien vil således kunne have en stigende relativ 
pris. Den nominelle prisudvikling afhænger af den underliggende inflationsrate. 
Analyse af nominelle variable på reale variable er derfor grundlæggende misspecifi-
ceret. En konkret måde at anskueliggøre problemet på er, at der over sample-
perioden (1996-2013) har været store ændringer i det underliggende inflationsni-
veau. I 1970erne med høj inflation har det således været usædvanligt med decidere-
de reduktioner i den nominelle pris (relative prisfald har derimod ikke været usæd-
vanlige), og omvendt i for eksempel årene efter finanskrisen med meget lav inflati-
on. Det er således et spørgsmål om tidsvariationen rapporteret i f.eks. Figuren i boks 
III.4 i et betydeligt omfang afspejler forskelle i det underliggende inflationsniveau. 
 
Et tilsvarende problem gælder i forhold til at estimere forbrugsandele, hvor disse 
alene knyttes til prisudviklingen. Forbrugsandele vil afhænge af de relative priser, 
og det er derfor uklart, hvorledes estimationerne skal tolkes. 
 
Diskussionen omkring betydningen af international handel er ikke helt klar. Også 
her vil det være den relative produktivitetsvækst, der er af betydning. I det omfang 
der ikke er kontrolleret for produktivitetsvæksten hos konkurrentlande, er der uklart, 
hvad der kan konkluderes. 
 

Særligt sagkyndig Mette Ejrnæs 
Kapitel I: Konjunktur og offentlige finanser 
I kapitlet om konjunkturer og offentlige finanser antages det, at den årlige gennem-
snitlige arbejdstid vil stige frem mod 2025 med ca. 11 timer. Begrundelsen for dette 
er, at gennemsnitsalderen for beskæftigede gradvis vil øges, og fordi arbejdstiden i 
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det nuværende system er højere tæt på efterløns- og pensionsalderen. Det er dog 
højst usikkert, om dette vil fortsætte, når pensionsalderen øges. Det er ikke sikkert, 
at personer, som nu skal blive længere på arbejdsmarkedet (end de måske ville 
ønske), vil have en højere arbejdstid end gennemsnittet. Man kan også konstatere, at 
tilbagetrækningsalderen er steget siden 2008, og at man i samme periode har set et 
fald i den gennemsnitlige arbejdstid. Der er således ikke meget, som tyder på, at den 
gennemsnitlige arbejdstid vil stige.  
 
Kapitel II: Langvarigt offentligt forsørgede 
I kapitlet om langvarigt offentligt forsørgelse undersøges udviklingen i antal-
let/andelen af langvarigt forsørgede. Dette er et interessant kapitel, som behandler 
en vigtig problemstilling. Kapitlet giver en god deskriptiv analyse af gruppen af 
langvarigt offentligt forsørgede og beskriver, hvordan demografiske og uddannel-
sesmæssige forskydninger påvirker udviklingen. Kapitlet har særligt fokus på, hvor-
dan andelen af offentlige forsørgede varierer med alder og herkomst. Det kan her 
undre, at man ikke også har opdelt på køn, da man kan forstille sig, at der også her 
kunne være interessante forskelle.  
 
I kapitlet finder man, at der blandt ufaglærte er den største andel af langvarigt of-
fentligt forsørgede, og det er også denne gruppe, hvor andelen er vokset mest i 
perioden 2000-2016. Formålet med analyserne i kapitlet er at identificere grupper i 
befolkningen, hvor der er potentiale for at øge erhvervsdeltagelsen. Set i det lys 
virker det underligt, at kapitlet slet ikke inddrager helbredsaspektet i analyserne. 
Forudsætningerne for at kunne øge erhvervsdeltagelsen er, at personerne reelt er i 
stand til at arbejde. Dette nævnes kun kort i rapporten, og der er ikke gjort noget 
forsøg på empirisk at belyse dette, selvom det ville være muligt her at anvende 
registerdata på baggrund af sundhedsydelser eller diagnosedata. Herved ville man 
kunne få et bedre billede af disse gruppers reelle muligheder for at arbejde. Det kan 
også tænkes, at gruppen af ufaglærte indeholder personer, som på grund af nedsat 
arbejdsevne ikke har kunnet gennemføre en uddannelse. Derfor er det ikke nødven-
digvis, det at være ufaglært, som giver den forøgede sandsynlighed for langvarig 
offentligt forsørgelse, men helbredet som både påvirker sandsynligheden for at 
gennemføre en uddannelse og sandsynligheden for at komme på langvarigt offent-
ligt forsørgelse.   
 
Det kunne også have været interessant med en mere dybtgående deskriptiv analyse 
af gruppen af langvarigt offentligt forsørgede f.eks. deres arbejdsmarkeds historik 
(har de tidligere haft et arbejde), deres familiemæssige forhold og geografiske 
spredning. 
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I gruppen af langvarigt forsørgede udgør førtidspensionister ca. halvdelen af grup-
pen. Dette er mennesker, som er tilkendt førtidspension pga. deres nedsatte arbejds-
evne. Man kan derfor overveje, om denne gruppe reelt har mulighed for at arbejde.  
Analyserne giver heller ikke rigtig mulighed for at vurdere, om reformerne over 
perioden har haft en effekt. Det er derfor svært at vide, hvilke forhold som gør, at 
der er en voksende andel blandt de ufaglærte arbejdere på langvarigt offentlig for-
sørgelse.     
 
Kapitel III: Brancheforskydninger og vækstudsigter 
Kapitlet om produktivitetsvækst er interessant og indeholder en række gode analyser 
af begrebet ”Baumols syge”. Kapitlet redegør også fint for, at ”Baumols syge” ikke 
nødvendigvis er et problem, der kræver handling, og det kan derfor være forfejlet at 
mene, at et fald i produktivitetsvæksten er et udtryk for markedsfejl eller politikfejl. 
Dekomponeringen af timeproduktiviteten viser en stigende tendens til, at branche-
forskydninger vil påvirke den gennemsnitlige timeproduktivitet negativt, og det er 
forventeligt, at denne udvikling vil fortsætte.  
   
De empiriske analyser tyder på, at der er omkostningssyge i dansk økonomi. Analy-
serne finder også noget overraskende, at de brancher, som er præget af højprodukti-
vitetsvækst, har lav timelønsvækst. Det er ikke oplagt, hvorfor der er denne sam-
menhæng, eller hvorfor arbejdskraftens kvalifikationer kan påvirke det resultat. 
Dette kunne være interessant at få uddybet.  
 
Det ville også være interessant at vide, om disse resultater er robuste over for andre 
estimationsmetoder. Alle korrelationerne i analyserne af Baumols syge (tabel III.1) 
er hovedsagligt baseret på tværsnitsvariation (altså variation mellem brancherne) i 
stedet for variation inden for hver branche over tid. Hvis der er særlige forhold, som 
gør sig gældende for nogle brancher f.eks. arbejdskraftens sammensætning, vil man 
ikke kontrollere for dette. I baggrundsnotatet for kapitel III angives, at grunden til, 
man ikke har lavet en panelanalyse, er, at der er dynamiske effekter. Der findes dog 
estimationsmetoder, som kan anvendes i dynamiske modeller. Problemer med dy-
namiske effekter vil også give problemer for tværsnitsanalyserne, fordi der her kan 
være feedback effekter. 
 

Særligt sagkyndig Helena Skyt Nielsen 
Efterårets rapport indeholder nogle interessante analyser, som giver et vigtigt bidrag 
til den økonomisk-politiske debat. Rapporten behandler blandt andet langvarig 
offentligt forsørgelse.  
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Kapitel II – Langvarigt offentligt forsørgede 
Kapitlet beskriver udviklingen i andelen af befolkningen, som er langvarigt offent-
ligt forsørgede. Det undersøges, hvordan udviklingen afspejler gennemførte refor-
mer og ændringer i befolkningssammensætningen på alder, herkomst og uddannel-
se. Kapitlet er informativt, selvom det kun indeholder simple beskrivende analyser. 
Det efterlader dog også nogle vigtige åbne spørgsmål.  
 
Først og fremmest savnes en forklaring på, hvorfor andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede er steget blandt den store gruppe af ufaglærte med dansk baggrund, 
ligesom der også savnes forslag til tiltag, som kan bringe disse mennesker ud af 
langvarig offentlig forsørgelse.  
 
De danske administrative registre gør det muligt at beskrive udviklingen i sammen-
sætningen af gruppen af ufaglærte med dansk baggrund, fx i form af deres uddan-
nelseshistorie, kriminalitetshistorie, familiebaggrund, familiesituation og mental- og 
fysisk sundhedstilstand. Det ville have været ønskværdigt, om man havde forsøgt at 
undersøge, om den lidet favorable udvikling skyldes selektion, som det antydes flere 
steder i kapitlet.   
 
Desuden ville man have kunnet belyse, hvilke karakteristika gruppen af ufaglærte i 
langvarig offentlig forsørgelse i 2016 har, og hvilke kompetencer de mangler. Er det 
faglige eller ikke-faglige/sociale kompetencer, de mangler? Baseret på nyere forsk-
ning må man formode, at en del af personerne mangler ikke-faglige kompetencer, 
og man ville i så fald skulle flytte fokus fra uddannelse til ikke-faglige kompetencer. 
   
Hvis man havde undersøgt sammensætningen af gruppen af ufaglærte nærmere, 
ville man have kunnet bidrage til en central økonomisk-politisk debat. Flere tonean-
givende debattører har stillet spørgsmålstegn ved, om nye arbejdsmarkedsreformer 
fortsat kan forbedre arbejdsmarkedsdeltagelsen, eller om andelen af offentligt for-
sørgede i visse grupper er på et niveau, der afspejler deres manglende arbejdsevne. 
  
Et andet åbent spørgsmål, som læseren efterlades med, drejer sig om sammensæt-
ningen af grupperne med anden herkomst end dansk. Der savnes en redegørelse for, 
hvordan sammensætningen har ændret sig. Både i form af sammensætning på oprin-
delsesland og på indvandringsårsag. Det ville have været naturligt at forbinde analy-
serne i kapitlet med resultaterne i rapporten fra foråret 2017, som netop beskrev 
udviklingen i indvandringen til Danmark.  
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ENGLISH SUMMARY 

This report from the chairmanship of the Danish Economic 
Councils contains three chapters. Chapter I presents the 
outlook for the Danish economy and discusses the state of 
the public finances. Chapter II examines the development in 
the working age population with a history of long-term pub-
lic income support. Chapter III on industry reallocations and 
growth prospects investigates whether Denmark is influ-
enced by Baumol’s disease by analyzing the industrial 
structure of the Danish economy.  
 
Chapter I: Economic Outlook and Public  
Finances 

After several years with excess capacity, it now looks like 
the capacity limits of the Danish economy will be tested. 
The cyclical stance of the economy is assessed to be broadly 
neutral, and GDP is expected to grow by 2¼ per cent in 
2017, cf. Table A.  In the coming years demand is expected 
to increase production above its structural level, which will 
result in a positive output gap. The forecast is based on 
agreed policy changes and on the government’s proposed 
budget for 2018, as set forth in August 2017.  
 
The increase in demand is expected to come from exports, 
investment and private consumption in the coming years. 
The export growth is a result of positive global growth pro-
spects, and growth in investment and private consumption is 
expected to be supported by continued low interest rates in 
the next few years. Growth is also expected to be supported 
by increasing employment and by the considerable wealth 
that companies and households have accumulated in recent 
years. 
 
After almost 10 years with a negative output gap, the econ-
omy now has to adapt to a situation with fewer available 
resources. This naturally entails greater pressure on the 
labour market, as has also been seen in recent years, and 
which has become particularly evident in recent months. 
Wage growth, however, is still moderate, but wages usually 
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react with a delay to a tightening of the labour market. The 
pressure on the labour market is expected to be mitigated, to 
some extent, over the coming years by a growing labour 
force. 
 
 

Table A Key figures of the outlook for the Danish Economy 

2016 2017 2018 2019 2025a)
Private consumption                             980.8 2.3 2.4 2.4 2.5

Public sector consumption                            525.5 0.8 0.9 1.2 0.9

Gross fixed capital formation                   414.1 2.4 4.6 4.7 4.0

consisting of:                                  

   Residential investment                  91.5 5.0 3.8 3.9 1.8

   Business fixed investment            249.2 2.1 7.0 5.4 5.2

   Public sector investment 73.4 0.7 -1.7 3.5 2.1

Stockbuilding
b)

5.7 0.1 0.1 0.1 0.0

Total domestic demand                           1,926.0 2.0 2.6 2.7 2.4

Exports of goods and services                   1,101.7 4.3 3.5 3.4 4.6

Imports of goods and services                   962.9 4.0 4.3 5.0 5.3

GDP                                             2,064.8 2.3 2.3 2.0 2.1

1.0 2.0 1.6 1.7

3.1 2.9 2.8 2.9

197 183 158 130

9.1 8.2 6.9 4.6

-18.6 -2.8 1.1 21.7

-0.9 -0.1 0.0 0.8

2.1 2.9 3.2 3.4

Terms of trade, change in percentage points               1.6 -0.7 -0.8 -0.4
Output gap, per cent of GDP 0.0 0.6 0.6 0.0

Hourly wage costs, percentage change            

Unemployment, per cent
d)                      

Current account, DKK bn.                        

Current account, per cent of GDP                

General gov. budget balance, DKK bn.   

General gov. budget balance, per cent of GDP

DKK bn.

Key indicators                                  
Consumer prices, percentage change

c)          

 

a) The column shows projected average annual growth from 2020 to 2025 for all variables 
except for unemployment, the current account, the general government balance and the out-
put gap. For these variables the column shows the projected value in 2025. 

b) Contribution to GDP growth in percentage points.  
c) Implicit private consumption deflator. 
d) Percentage of total labour force. National definition. 
Source: Statistics Denmark, National Accounts and own calculations. 
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Production and employment are assessed to be close to their 
structural levels. However, this does not imply that stable 
growth rates along the trend can be expected for all sectors 
of the economy going towards 2025. Wages as a percentage 
of gross value added, private consumption as a percentage 
of disposable income and the ratio between capital and la-
bour are currently at low levels compared to their structural 
levels. This implies that relatively large increases in real 
wages, private consumption and business investment are 
expected towards 2025. 
 
Public finances 
 
Danish fiscal policy has been subject to the Budget Law 
since 1 January 2014. The Budget Law imposes expenditure 
ceilings on the state, municipal and regional budgets, and 
sets a limit for the structural deficit at ½ per cent of GDP. 
Fiscal policy is also subject to the constraints of the EU 
Stability and Growth Pact, including the budget deficit limit 
of 3 per cent of GDP.  
 
The Budget Law assigned the role of “fiscal watchdog” to 
the Chairmanship of the Danish Economic Councils. The 
Chairmanship is to evaluate compliance with various fiscal 
policy objectives, including long-term sustainability and 
whether fiscal policy complies with the Budget Law and 
other medium-term budgetary restrictions. This includes 
assessing the expenditure ceilings. 
 
It is the opinion of the Chairmanship that the planned fiscal 
policy complies with the fiscal policy rules except that the 
limit for the structural deficit will be breached in 2018. The 
structural deficit is expected to be 0.6 per cent of GDP for 
2018. The deficit is expected to be temporary and the dete-
rioration since the forecast in Danish Economy, spring 2017 
is not due to fiscal policy initiatives during the summer but 
rather to the changed economic outlook. The structural bal-
ance is expected to be positive from 2020, and the medium-
term targets for the government’s structural balance are 
expected to be met. The proposed expenditure ceilings for 
2021 are in compliance with the government’s medium-
term targets. 
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Based on the current outlook for the Danish economy, the 
budget deficit is expected to be 0.9 per cent of GDP in 2017 
and 0.1 per cent of GDP in 2018, cf. Figure A. From 2019 
and until 2025 budget surpluses are expected. 
 
 

Figure A Budget balance 2005-25 
 

 

Note: The red lines indicate the deficit limits of 3 per cent of GDP for 
the general government budget and ½ per cent of GDP for the
structural balance. 

Source: Statistics Denmark, ADAM’s databank and own calculations. 
 
 
The breach of the Budget Law’s structural deficit limit con-
cerns only 2018. Indeed, it is expected that the structural 
balance will be significantly improved in the coming years 
with a structural surplus of 0.8 per cent of GDP projected 
for 2025. The projected improvement in the structural bal-
ance is partly due to the tight restrictions on the growth in 
public consumption set by the expenditure ceilings from 
2018 till 2021. Furthermore, the expected increase in struc-
tural employment will also contribute to an improved struc-
tural balance over the coming years. 
 
 
 
 
 
 

20252020201520102005

6

4

2

0

-2

-4

-6

Pct. of GDP

-3

-½

General gov. budget
Structural balance



English Summary 

 265 

Policy 
 
It is the Chairmanship’s assessment that the planned fiscal 
policy for 2018 is appropriately aligned with the economic 
situation, as fiscal policy in the current economic situation 
should contribute to dampening growth. It is important for 
both the economic situation and compliance with the limits 
of the Budget Act, that no unfinanced fiscal measures result 
from future political negotiations. The Chairmanship thus 
advises against fiscal easing for both formal and real eco-
nomic reasons. 
 
In the 2018 draft budget, the government proposes that the 
current tax subsidy scheme for homebased services and 
energy renovations, which expires in 2017, be replaced by a 
new permanent scheme targeted at homebased services. 
Since it is now proposed that a scheme should be continued, 
it is positive that it is targeted at homebased services, as 
these are conceivably more closely linked to the household's 
labour supply decision than renovation services. However, 
the Chairmanship has not found sufficient evidence for rec-
ommending this type of subsidy scheme, either on the ef-
fects on labour supply or the reduction of undeclared work. 
Experience from Sweden indicates significant control prob-
lems. It is thus crucial that any Danish system be designed 
to minimise the risk of abuse. 
 
In recent years mortgage institutions have raised their fees 
significantly. A report by The Competition Council in Au-
gust 2017 points to limited competition in the Danish mort-
gage market, which may have allowed mortgage institutions 
to raise their fees. The Competition Council provides a 
number of recommendations that can intensify competition. 
The effectiveness of the proposed measures is difficult to 
assess, but it cannot be ruled out that further measures to 
strengthen competition, including more direct intervention 
in pricing, is warranted.  
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Chapter II: Long-term Recipients of Public In-
come Support 

The chapter focuses on the development in the working-age 
population who are outside the labour market and who are 
long-term public income support recipients. This group calls 
for special attention because long-term public support is 
costly for the individual as well as for society.  
 
In 2016, more than 395,000 people had received public 
income support for at least four out of the past five years 
(excludes Danish Student Grants). This corresponds to 13.4 
per cent of the working age population. The proportion de-
creased by around one percentage point from 14.6 per cent 
in 2000 to 13.4 per cent in 2016. 
 
There are two main opposing trends that underlie this de-
velopment; a significant decrease in the number of people 
on early retirement and unemployment benefits, and a sig-
nificant increase in the number of people in subsidised em-
ployment, i.e., in the so-called flexjob program. Unlike 
others on public income support, people in flexjobs work 
part time. The development in the number of people in these 
three schemes must be seen in the light of the changes in the 
rules of the schemes. In 2010, for example, the maximum 
period for receiving unemployment benefits was reduced 
from 4 to 2 years, which means that hardly anyone receives 
long term income support in the form of unemployment 
benefits. 
 
The incidence of long-term public benefit recipients varies 
considerably across population groups. Long-term income 
support recipients among the 60 to 64-year-olds in 2016 
was more than six times larger than among the 22 to 25-
year-olds. Almost 30 per cent of non-western immigrants 
were long-term income support recipients compared with 
12.5 per cent of the natives, while the incidence was 32 per 
cent for the unskilled compared with only 2.2 per cent of 
those with a long tertiary education. 
 
However, there are significant compositional effects behind 
these numbers. For example, there are more unskilled per-



English Summary 

 267 

sons among the older age groups and among non-western 
immigrants than among the younger age groups and among 
natives. But even when accounting for differences in age 
and education, a non-western immigrant is more than twice 
as likely to receive long-term income support, cf. figure A. 
 
 

Figure A Relative probability of long-term public in-
come support, 2016 

 

 

Note: Relative probability is the so-called odds ratio. Only people 
aged between 22 and 64 years who have lived in Denmark for
the last five years are included. 

Source: Own calculations. 
 
 
The development in the incidence of long-term income sup-
port recipiency over time has been affected by a number of 
compositional changes in the population. On the one hand, 
an increasing education level is likely to have reduced the 
number of long-term recipients, while on the other hand, the 
age distribution of the population and an increasing number 
of non-western migrants would have contributed to the in-
crease in the proportion of long-term recipients in the popu-
lation as a whole. 
 
The largest drop occurred among those aged 60 to 64 years 
and, more generally, among immigrants. Several reforms 
since the mid-1990s have targeted these groups. The social 
security reforms, including the introduction of an integra-
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tion allowance have had a particular impact on non-western 
immigrants who often receive social security. Changes to 
the early retirement schemes have naturally affected the 
older age groups. Nevertheless, a large share of long-term 
public recipients is found among older age groups and 
among non-western immigrants compared to other groups.  
 
In general, the incidence of long-term recipiency has fallen 
mostly for groups with the highest incidence in 2000. How-
ever, the group of unskilled natives is an exception as this 
group had a relatively high proportion of long-term recipi-
ents and the proportion has risen since 2000, cf. figure B. 
The increase is probably partly a result of increasing educa-
tion levels in the population that have lifted the most re-
sourceful out of the unskilled group and left it with less 
skilled persons. 
 
 

Figure B Incidence of long-term public income sup-
port 

 

 

Note: Includes people aged 22 to 64 years who have lived in Den-
mark for the last five years. Long-term recipients of public in-
come support are defined as persons who have received such
benefits for at least four of the previous five years.  

Source: Own calculations. 
 
 
Since the turn of the millennium a number of reforms have 
targeted, among other things, reductions in the number of 
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people on public income support, and while the proportion 
on long-term income support has fallen for some groups, 
there have been only minor changes for most native groups. 
There could be several possible reasons for this. It could be 
due to a lack of focus on natives in the reforms that the re-
form elements have been ineffective or that long-term recip-
iency at the outset represented those who were effectively 
unable to cope with a job. Likewise, it is conceivable, that 
the proportion of natives on long-term income support 
would have actually increased in the absence of the reforms, 
and that the reforms, therefore, have had a positive effect. 
Finally, it is possible that we have not yet seen the full ef-
fect of some of the past reforms that have been implement-
ed. 
 
The analysis raises a number of questions that warrant fur-
ther investigation. First, why the proportion of unskilled 
natives on long-term income support has increased should 
be investigated, and related to this, the role education plays 
in the risk that individuals end up as long-term income sup-
port recipients should also be examined. Would education 
reduce the likelihood of becoming a long-term recipient of 
income support for an unskilled person, and if so, by how 
much? Finally, it is relevant to unravel the extent to which 
the number of long-term income support recipients corre-
sponds to those who are actually unable to cope with a job. 
If that is the case, a reform policy aimed at restricting access 
to benefits will only cut income and consumption opportu-
nities for this group without increasing their contribution to 
economic activity. 
 
Chapter III: Industry Reallocations and 
Growth Prospects 

The chapter on sector reallocations and growth prospects is 
a contribution to an ongoing debate on the growth prospects 
of advanced economies. In recent years optimistic views 
have emerged on the basis of the potential for technological 
progress in areas such as IT, artificial intelligence and bio-
technology, cf. Brynjolfsson and McAfee (2014). Opposing 
these views, Gordon (2016) argues that it will be harder to 
make new inventions and sustain productivity growth in the 
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future. The analyses in the chapter contribute to this debate 
by emphasizing and analyzing the notion that the demand 
side is crucial for understanding the industrial composition 
of the economy, and hence, to understanding the extent to 
which technological progress in individual industries affects 
overall productivity growth. 
 
Specifically, the chapter examines whether Denmark is 
influenced by Baumol’s disease by analyzing the industrial 
structure of the Danish economy. Baumol’s disease is pre-
sent if differences in productivity growth between industries 
leads to displacement in industry composition towards in-
dustries with low productivity growth. Such a reallocation 
would dampen overall productivity growth. The effect is a 
result of increasing production costs in industries with low 
productivity growth, which prompts them to raise prices. 
Unless rising prices leads to an equivalent fall in demand, 
these industries will constitute a larger proportion of the 
economy. Although the condition is labelled “disease”, it is 
not in itself a problem, as it simply reflects households’ 
preferences for particular goods. 
 
The analysis of the industrial structure is supplemented by 
an analysis of the composition of the consumption of 
households. This analysis examines the extent to which 
households maintain their demand for product groups de-
spite relative price increases. If households largely sustain 
their demand, their demand for low productivity goods will 
tend to displace high productivity industries, i.e., Baumol’s 
disease. 
 
The results of the analyses indicate that household demand 
has pulled the economy towards Baumol’s disease. On the 
other hand, there are no signs that the supply side of the 
Danish economy is affected by the disease. Therefore, the 
overall conclusion from the analyses is that there are no 
signs of Baumol’s disease in the Danish economy. In this 
respect, Denmark seemingly differs from the United States 
and Europe as a whole as previous studies suggest that these 
economies are indeed affected by Baumol’s disease, cf. 
Nordhaus (2008) and Hartwig (2011). 
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The apparent conflict between the results of the industry 
and the household consumption analyses is resolved by 
accounting for the influence of foreign trade, as it accounts 
for the difference between domestic production and con-
sumption. Trade is expected to affect the economy’s indus-
trial composition because countries tend to specialize in 
their most internationally productive industries. If produc-
tivity growth in these industries is high, industrial composi-
tion will be pulled towards high-growth industries. At the 
same time, international trade allows these high-growth 
industries to grow because the export market absorbs the 
increasing output. Nevertheless, there is no reason to be-
lieve that trade affects households’ demand for a particular 
consumption mix. Therefore, it is reasonable to assume that 
the absence of Baumol’s disease on the production side is a 
result of the presence of net exports. This interpretation is 
consistent with the result that the analyses are more capable 
of rejecting the disease among industries with a high export 
propensity. 
 
Denmark is likely to be affected by Baumol’s disease some-
time in the future. Demand from domestic households has 
pulled in this direction historically and will probably con-
tinue to do so in the future. Historically, the trend has been 
counteracted by foreign trade because it has led to speciali-
zation in industries with relatively high productivity growth. 
However, foreign trade could as well have led to a speciali-
zation in industries with relatively low productivity growth. 
It cannot be ruled out that foreign trade will continue to 
outweigh the pull towards Baumol’s disease from house-
hold demand for some time, but it is unlikely that it will 
continue to do so indefinitely. 
 
As to the debate on future growth prospects, the implica-
tions of the analyses are ambiguous because Denmark does 
not appear to be influenced by Baumol’s disease. If Den-
mark catches “the disease”, such developments will speak 
against the optimistic growth forecasts that emphasize the 
potential for progress in areas such as IT, artificial intelli-
gence and biotechnology, as the positive effects of techno-
logical advances in some industries will be dampened by 
the negative effect of industry reallocations.The chapter also 
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contains a decomposition of productivity growth in the Dan-
ish economy. It shows that sectoral reallocation contributed 
positively to productivity growth in the Danish economy 
over the period 1966-2013. However, the contribution to 
productivity growth from industry reallocations has tended 
to decrease over time, and in recent years it has been slight-
ly negative. 
 
The overall conclusion is that Denmark has not been affect-
ed by Baumol’s disease over the period 1966-2013, but that 
this may very well change in the future, as our main trading 
partners appear to be characterized by Baumol’s disease. 
This is an indication that could imply that it will become 
increasingly difficult for Denmark to compensate for the 
pull towards Baumol’s disease with international trade. 
However, the disease is a consequence of the fundamental 
economic condition that households demand goods and 
services produced by low-growth industries, even though 
their relative prices increase. This, of course, does not rule 
out that growth in some industries is low, precisely because 
of market failures or poor framework conditions. In econo-
mies with Baumol’s disease, the problem is reinforced by 
low-growth industries gradually crowding out high-growth 
industries. 
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