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EU’s sparekurs koster tusindevis af danske arbejdspladser 
 

EU’s sparekurs koster op imod 

20.000 danske job de kommende år 
 

EU’s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der 

ligger i støbeskeen de kommende år i EU, koster underliggende ca. 20.000 danske arbejdspladser frem 

mod 2016. Sparekursen mindsker til næste år BNP-væksten med ca. 0,4 pct. point. Selv om der ser ud til 

at være et stemningsskifte i dansk økonomi, oplever vi således fortsat modvind fra den Europæiske spa-

rekurs.  

 

af senioranalytiker Erik Bjørsted  

& stud.scient.oecon. Anne Marie Krogsgaard Andersen 31. oktober 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Den europæiske sparekurs koster underliggende tusinder af danske arbejdspladser. De finanspoli-
tiske stramninger, der i øjeblikket ligger i støbeskeen frem mod 2016 i EU, koster underliggende ca. 
20.000 danske arbejdspladser. 

 
• Sparevejen betyder, at væksten herhjemme bliver ca. 0,4 pct. point lavere i 2014. I 2015 og 2016 vil 

BNP være hhv. 0,75 pct. lavere og godt 1,2 pct. lavere sammenlignet med et forløb uden sparepak-
kerne.  

 

• Selv om et stemningsskifte ser ud til at være på vej i dansk økonomi, er der således fortsat hård 
modvind fra udlandet. 

 

• Mens EU’s krav om besparelser umiddelbart kan fremstå ansvarligt i en tid med store europæiske 
underskud, kan det reelt være økonomisk uansvarligt, da det forlænger krisen. De umiddelbare be-
sparelser bliver desuden udhulet af stigende udgifter til arbejdsløse og færre skatteindtægter.  
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Store europæiske stramninger i sigte 

EU's henstillinger om overholdelse af Stabilitets- og Vækstpagten har tvunget EU-landene ud i finans-

politiske konsolideringer, der skal reducere den offentlige gæld og nedbringe underskuddene på de of-

fentlige budgetter. 

 

EU's stabilitets- og vækstpagt forpligter medlemslandene til at nedbringe underskuddet på den såkald-

te strukturelle saldo, som er den faktiske saldo renset for konjunkturudsving og specielle forhold, til 

mellem 0 og -0,5 pct. af BNP samt at bringe det offentlige underskud under 3 pct. af BNP. 

 

For at imødekomme EU-henstillingerne fører flere medlemslande en meget stram finanspolitik og må 

de kommende år gennemføre store besparelser for at begrænse de offentlige udgifter. 

  

Tabel 1 viser en oversigt over den akkumulerede planlagte år-til-år ændring i den strukturelle saldo, der 

kan bruges som et mål for den finanspolitiske stramning i de enkelte lande. 

 

I lande som Spanien, Irland, Portugal og Cypern udgør de planlagte finanspolitiske stramninger mere 

end 2 pct. af BNP i 2016, men også lande som Frankrig og UK forventes at gennemføre store sparepak-

ker de kommende år. 

 

Tabel 1. Planlagte finanspolitiske stramninger I EU 

         2014 2015 2016 

         Pct. af BNP 

Frankrig         1 1,8 2,2 

Spanien         0,6 1,4 2,1 

Tyskland         0,5 0,5 0,5 

Irland         2,1 3,8 4,3 

Portugal         1,5 2 2,6 

Holland        0,1 0,6 0,4 

Belgien         0,6 1,8 2,55 

Slovenien         1,1 1 1 

Italien         0,4 0 0 

Cypern         0,3 1 2,9 

Malta         0,5 0,9 1,7 

Slovakiet         0,8 1,7 2,2 

Estland         0,4 0,4 0,7 

Finland         0,3 0,3 0,2 

Luxembourg        -0,1 -1 -1,8 

Østrig         0,5 1 1,3 

Sverige         0,5 0,9 1,3 

Polen         0,4 0,8 1,6 

UK         1 1,6 3 

Anm.: Der ses på den akkumulerede år-til-år ændring i den strukturelle saldo. 

Kilde: AE på baggrund af de enkelte landes konvergensprogrammer. 

 



EU’s sparekurs koster tusindevis af danske arbejdspladser 
EU’s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år 

  3 

Sparekursen koster på BNP 

De offentlige besparelser medfører lavere efterspørgsel i de enkelte EU-lande, hvilket påvirker lande-

nes produktion negativt. Den lavere produktion medfører færre arbejdspladser og dermed højere le-

dighed i de enkelte EU-lande. Den øgede ledighed forringer efterspørgslen og produktionen yderligere. 

 

Den lavere efterspørgsel i et eller flere lande påvirker også importen af varer. Da landene i EU i høj grad 

handler med hinanden, vil den lavere import af varer påvirke de andre landes eksport. Når et lands ek-

sport af varer og tjenester falder, bliver produktionen mindre og ledigheden stiger. Derfor vil den lavere 

efterspørgsel have en effekt på resten af EU-landene i form af lavere BNP, lavere beskæftigelse og hø-

jere arbejdsløshed. 

 

Det fremgår af figur 1, at BNP i EU-27 bliver ca. 0,7 pct. lavere i 2014 som følge af sparepakkerne. I 

2015 og 2016 bliver BNP henholdsvis knap 1,5 og 2,2 pct. lavere sammenlignet med et forløb uden spa-

repakkerne.  

 

Figur 1. Effekt af finanspolitiske stramninger i Europa på BNP for Danmark og EU-27 

 

Anm.: I beregningen af sparepakkernes effekt, er ændringerne i den strukturelle saldo for de enkelte lande fra tabel 1 lagt til grund for beregninger-

ne suppleret med de seneste anbefalinger fra EU-kommissionen. Der er i beregningerne set bort fra de stramninger som gennemføres i år. Tages 

der højde for disse bliver BNP-tabet større.  

Kilde: AE på baggrund af beregninger på HEIMDAL. 

 

Dansk økonomi påvirkes også negativt af sparepakkerne.  

 

I 2014 bliver BNP således ca. 0,4 pct. lavere sammenlignet med et forløb uden sparepakkerne. I 2015 

og 2016 er BNP hhv. knap 0,75 pct. og godt 1,2 pct. lavere sammenlignet med et forløb uden sparepak-

kerne.  

 

Sparepakkerne koster tusinder af danske arbejdspladser 

Som følge af den lavere vækst bliver beskæftigelsen i EU-27 knap 800.000 personer lavere i 2014, 

næsten 2,2 mio. personer lavere i 2015 og ca. 3,6 mio. personer lavere i 2016 set i forhold til et forløb 

uden stramningerne.  
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Danmarks beskæftigelse rammes også af de finanspolitiske stramninger som EU-landene gennemfø-

rer, da eksporten til andre EU-lande bliver mindre.  

 

Som følge heraf bliver beskæftigelsen i Danmark ca. 6.000 personer lavere i 2014, godt 13.500 perso-

ner lavere i 2015 og knap 23.000 personer lavere i 2016 sammenlignet med et forløb uden stramnin-

gerne. Det fremgår af figur 2, der viser det samlede tab af arbejdspladser.  

 

Figur 2. Tabte danske arbejdspladser som følge af finanspolitiske stramninger i EU 

 

Anm.: I beregningen af sparepakkernes effekt, er ændringerne i den strukturelle saldo for de enkelte lande fra tabel 1 lagt til grund for beregninger-

ne suppleret med de seneste anbefalinger fra EU-kommissionen. Der er i beregningerne set bort fra de stramninger som gennemføres i år. Tages 

der højde for disse bliver tabet af arbejdspladser større.  

Kilde: AE på baggrund af beregninger på HEIMDAL. 

 

Hovedårsagen til det store tab af arbejdspladser er, at eksporten bliver mindre, som følge af den lavere 

samhandel i EU. Det er illustreret i figur 3, som viser sparepakkernes effekt på den samlede eksport i 

EU og i Danmark. Som det fremgår af figur 3, er eksporten i både EU-27 og Danmark omkring 3 pct. 

lavere i 2016 som følge af sparepakkerne. 
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Figur 3. Sparepakkernes effekt på eksporten 

 

Anm.: I beregningen af sparepakkernes effekt, er ændringerne i den strukturelle saldo for de enkelte lande fra tabel 1 lagt til grund for beregninger-

ne suppleret med de seneste anbefalinger fra EU-kommissionen. Der er i beregningerne set bort fra de stramninger som gennemføres i år. Tages 

der højde for disse bliver eksporttabet større. 

Kilde: AE på baggrund af beregninger på HEIMDAL. 

 

Sparevejen forlænger gældskrisen  

EU’s sparepolitik medfører, at den forbedring man ville forvente af de offentlige budgetter mindskes, 

fordi væksten og beskæftigelsen rammes hårdt. Det betyder højere udgifter til arbejdsløshedsunder-

støttelse og færre skatteindtægter, hvorved den umiddelbare forbedring af de offentlige budgetter del-

vist udhules. 

 

Af tabel 1 fremgår det fx, at Spanien frem mod 2016 strammer grebet om de offentlige budgetter med 

2,1 pct. Imidlertid er den offentlige saldo i pct. af BNP i 2016 ikke blevet forbedret med 2,1 pct., men 

derimod kun med ca. 1 pct. grundet de afledte negative effekter på væksten og beskæftigelsen. Det 

fremgår af figur 4. 

 

I den forstand er EU’s sparepolitik med til at trække gældskrisen i langdrag – specielt når landene 

strammer på samme tid. Havde kun Spanien strammet sin finanspolitik, ville forbedringen af den of-

fentlige saldo i Spanien således have været knap 1½ pct. i 2016. 
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Figur 4. Faktisk og forventet forbedring af den offentlige saldo for Spanien 

 

Anm.: I beregningen af sparepakkernes effekt, er ændringerne i den strukturelle saldo for de enkelte lande fra tabel 1 lagt til grund for beregninger-

ne suppleret med de seneste anbefalinger fra EU-kommissionen. Der er i beregningerne set bort fra de stramninger som gennemføres i år. Tages 

der højde for disse bliver effekterne større. 

Kilde: AE på baggrund af beregninger på HEIMDAL. 

 

AE: Der er behov for et økonomisk kursskifte for at slippe krisen 

EU’s fokus er i dag udelukkende på konsolidering af de offentlige finanser. Det medfører, at vi i Europa 

og Danmark har svært ved at slippe krisen.  

 

Krisen har medført en kraftig stigning i EU’s arbejdsløshed, som i dag er mere end 26 millioner perso-

ner arbejdsløse svarende til, at omkring 11 procent af arbejdsstyrken står uden arbejde i Europa. Heraf 

har 45 procent af de arbejdsløse i EU været arbejdsløse i et år eller mere og er således langtidsledige. 

Samtidigt er ca. 17 procent af alle unge i EU hverken i arbejde eller i gang med en formel uddannelse. 

Sparepolitikken betyder en voksende langtidsledighed og øget ungdomsarbejdsløshed. EU’s fokus bør 

derfor drejes over på genopretning af vækst og beskæftigelse.  

 

De lande, der har råd, bør få lov til at lempe deres finanspolitik en anelse. Der er i dag stor forskel på 

EU-landenes økonomiske udgangspunkter. En række EU-lande – herunder Tyskland, Danmark, Sverige, 

Finland og Østrig – har råderum til at understøtte vækst og beskæftigelse. Men EU’s regler forhindrer, 

at disse lande kan lette foden lidt fra den finanspolitiske bremse. Problemet ved EU’s kollektive spare-

vej er, at de negative konsekvenser på vækst og beskæftigelse forstørres af, at alle EU-landene stram-

mer samtidigt.  

 

Omvendt vil initiativer, der sætter gang i væksten i de nordeuropæiske lande, også komme de sydeu-

ropæiske lande til gavn via positive effekter fra øget eksport. Udover de ovennævnte lande bør under-

skuds og gældsplagede EU-lande få mere tid til at forbedre deres offentlige budgetter og endelig kan 

man overveje at skyde mere kapital i den Europæiske Investeringsbank (EIB), som så kan stille kapital 

til rådighed for medlemslandene til investeringsprojekter. 

 

Selvom EU’s krav om besparelser umiddelbart kan fremstå ansvarligt i en tid med store europæiske 

underskud, kan det reelt være økonomisk uansvarligt, da det forlænger krisen og/eller hæmmer et op-
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sving. De umiddelbare besparelser bliver delvist udhulet af stigende udgifter til arbejdsløse og færre 

skatteindtægter.  


