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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

Detailsalget banker i vejret 
Af: Cheføkonom Tore Stramer 

Det har været en forholdsvis stille uge på nøgletalsfronten, hvor vi har fået tal for oktober 
måneds detailsalg, mængden af bankindlån og danskernes indkomst i 2019. Men til 
trods for de få antal nøgletal, så har de nøgletal, vi har fået, ikke været kedelige. I oktober 
måned steg detailsalget med hele 8,2 pct. Det er den største fremgang i statistikkens 
levetid, når vi ser bort fra genåbningen af samfundet i maj måned. Den store vækst i 
detailsalget afspejler i høj grad udbetalingen af feriepenge, der har været med til at sti-
mulere danskernes forbrugsefterspørgsel. Danskerne har især købt forbrugsvarer, der 
dækker over elektronik, møbler mv. og al internethandel. Derudover har tøjbranchen 
også oplevet en øget efterspørgsel, da salget af beklædning er steget med hele 13,5 pct.  
 
Desværre viser tallene også, at de hårdest ramte brancher ikke har nydt godt af udbeta-
lingen af feriepenge. Hotel- og restaurationsbranchen, der har været blandt coronakri-
sen største tabere, har oplevet et fald i salget i oktober. Det er til trods for, at danskerne 
har fået udbetalt feriepenge for 32 mia. kr. efter skat. Den stigende smitte og nye restrik-
tioner har været særdeles hård ved branchen her i løbet af efteråret. 
 
Derudover har vi i denne uge også fået tal for mængden af de danske husholdningers 
bankindlån. Den rundede en milepæl, da danskerne for første gang havde bankindlån 
for mere end 1 billion kr. Her har feriepengene uden tvivl også haft en effekt. Til trods for 
at udbetalingen af feriepenge havde til formål at stimulere forbruget, så er nogle af pen-
gene også gået til opsparing. Danskerne kunne med fordel bruge flere af pengene på 
forbrug eller vælge at investere pengene i aktier. Med negative renter på flere indlåns-
konti vil danskerne kunne hente et større afkast, hvis de investerede en større del af 
deres frie midler i aktier. Dansk Erhverv har netop udarbejdet en analyse, der afdækker 
den danske aktiekultur. Analysen viser, at den største hæmsko for danskerne er, at de 
ikke ved hvordan de kommer i gang med at investere. Analysen kan læses her. 
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Udbetalingen af feriepengene banker detailsalget i vejret 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik onsdag viser, at detailsalget steg med 8,2 pct. 
i oktober. Ser man bort fra maj måned i år, hvor detailsalget steg med hele 9,6 pct. efter 
genåbningen, så er der tale om den største fremgang i statistikkens 20-årige levetid. 
Dertil lå detailsalget i oktober på det højeste niveau nogensinde. 

Udbetaling af feriepengene løftet detailsalget 
Den stærke fremgang i detailsalget skal i høj grad ses i sammenhæng med, at der i ok-
tober blev åbnet op for udbetalingen af de tre ugers indefrosne feriepenge. Tal fra ATP 
viser, at i omegnen af 2,1 mio. borgere i løbet af oktober bestilte feriepenge for knap 47 
mia. kr. Det svarer til ca. 32 mia. kr. efter skat. Dermed er der i gennemsnit blevet udbe-
talt omkring 15.000 kr. pr. lønmodtager. Det er en historisk privatøkonomisk saltvands-
indsprøjtning, der i den grad har kickstartet detailsalget i oktober.  

Danskerne har købt elektronik, møbler og tøj 
Det springer i øjnene, at salget af andre forbrugsvarer steg med hele 11,6 pct. i oktober. 
Denne varegruppe indeholder bl.a. elektronik, møbler mv. samt al internethandel. Dertil 
steg salget af beklædning mv. med 13,5 pct. i oktober. Det står dermed også klart, at 
danskerne i høj grad har købt elektronik, møbler og tøj for feriepengene. Det betyder dog 
også, at udbetalingen af feriepengene primært har løftet forbruget i de dele af detail-
handlen, hvor omsætningen i forvejen var relativt høj. 

Feriepengene har ikke understøttet forbruget i de hårdest ramte brancher 
Hvad onsdagens tal ikke viser er, at forbruget hos landets restauranter og hoteller des-
værre ikke har nydt godt at udbetalingen af feriepengene. Her har der tværtimod været 
et fortsat fald i salget i oktober. Stigende smitte og nye restriktioner har simpelthen ramt 
hotel- og restaurationsbranchen hårdt her i efteråret.  
 
Det er derfor også Dansk Erhvervs forslag, at den eksisterende Boligjobordning udvides 
til også at inkludere bl.a. restaurant og hotelophold. På den måde sikrer vi at en større 
del af feriepengene finder vej ud i de hårdest ramte brancher inden for oplevelseserhver-
vene.  
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Danskerne har nu over 1 billion i banken 

Offentliggjorte tal fra Nationalbanken torsdag viser, at de danske husholdningers indlån 
i bankerne steg med 28,6 mia. kr. til i alt 1020,3 mia. kr. i oktober. Dermed har dansker-
nes indlån i bankerne rundet en historisk milepæl på over 1 billion kr. i oktober. Det er 
vild læsning, der viser, at danskernes privatøkonomi er ekstremt velpolstret i øjeblikket.  
 
Konkret har hver enkelt dansker fra olding til spæd i gennemsnit knap 175.000 kr. stå-
ende i banken. Man skal dog her huske på, at indlånet er relativt skævt fordelt. Tal fra 
starten af året viser, at én procent af de danske privatkunder står for ca. 21 pct. af det 
samlede indlån i bankerne.  
 
Det er uden tvivl den massive udbetaling af de tre ugers indefrosne feriepenge, der nu 
har skubbet danskernes indlån op over 1 billion kr. Tal fra ATP viser, at i omegnen af 2,1 
mio. borgere i løbet af oktober bestilte feriepenge for knap 47 mia. kr. Det svarer til ca. 
32 mia. kr. efter skat. Udbetalingen har givet et massivt rygstød til privatforbruget, men 
mange danskere har altså også valgt at lade en stor del af pengene stå uberørt på bank-
bogen. Dertil har opsvinget i årerne op til coronakrisen også bidraget til at løfte dansker-
nes indlån.  

Danskerne sparer for meget op 
Selv om det kan være fornuftigt med lidt ekstra privatøkonomisk polstring i en krisetid, 
så må danskernes opsparing alligevel siges at være ekstremt høj i øjeblikket. Jeg håber 
meget, at danskerne vil skrue yderligere op for forbruget over de kommende måneder. 
Særligt oplevelseserhvervene tørster efter kunder i butikken i øjeblikket.  
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Danskernes indkomst satte rekord i 2019 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at den gennemsnitlige disponible 
indkomst for alle i Danmark over 15 år steg med 6.400 kr. i 2019. Det svarer til en rigtig 
flot indkomstvækst på hele 2,7%. Det er den højeste indkomstvækst i 9 år og den tred-
jehøjeste siden årtusindskiftet. Den solide indkomstvækst betyder, at den disponible 
indkomst for alle i Danmark over 15 år, lå på hele 243.400 kr. i 2019. Det er et rekordhøjt 
niveau.  
 
Den positive historie er altså, at danskerne havde en rekordhøj indkomst før coronakri-
sen ramte dansk økonomi som en hammer i det tidligere forår. Den flotte indkomstvækst 
skal helt naturligt ses i lyset af, at dansk økonomi har befundet sig i et flot økonomisk 
opsving siden 2013. Kombinationen af stigende beskæftigelse, lav inflation og fremgang 
på de finansielle markeder har skabt grobund for en rigtig flot indkomstvækst. Dertil er 
antallet af offentligt forsørgede faldet til et lavt niveau. 

Erhvervslivet havde et godt 2019 
Det springer også i øjnene, at den gennemsnitlige erhvervsindkomst i gennemsnit steg 
med 5.600 kr. 2019. Det skyldes ikke mindst en fremgang hos de selvstændige. Øget 
virksomhedsoverskud bidrager alene med 2.000 kr. til stigningen. Det er et markant bi-
drag med tanke på, at de selvstændige kun udgør knap en tiendedel af de beskæftigede. 
Virksomhedernes gennemsnitlige overskud har simpelthen ikke været højere siden top-
pen i 2006.  
 
Fredagens tal viser, at dansk økonomi var i god form da viruskrisen ramte. Det kan vi 
ikke mindst takken en stærk udvikling i dansk erhvervsliv. Det stærke udgangspunkt har 
i høj grad bidraget til at dansk økonomi foreløbigt er kommet relativt skønsomt igennem 
viruskrisen.  

Rekorden vil ikke blive gentaget i 2020 
Der er dog ingen tvivl om, at 2020 bliver et år med endog meget sløj indkomstvækst. 
Ledigheden er steget med ca. 25.000 personer og virksomhedernes omsætning er fore-
løbigt dykket med 105 mia. kr. i årets første ni måneder. Der er dertil en risiko for, at 
lavvæksten bider sig fast over de kommende år. Det er derfor også ekstremt vigtigt, at 
man for politisk side søsætter de rigtige vækstpakker, der sikrer en succesfuld genstart 
af dansk økonomi efter coronakrisen. Der bør simpelthen være et fokus på at støtte de 
virksomheder inden for oplevelseserhvervene, der er blevet hårdest ramt.  
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til cheføkonom Tore 
Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107. 
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