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5. oktober 2009 
 

Dette notat indeholder en status for finanspolitikken i lyset af nye oplysninger 
siden august, herunder nationalregnskabet for 2. kvartal 2009. 
 
De nye oplysninger har ikke ændret afgørende på udsigterne for dansk økonomi 
og arbejdsmarkedet, jf. ”Konjunkturstatus– oktober 2009”. Produktions- og efter-
spørgselsfaldet i 2. kvartal var noget kraftigere end forudsat, men de fremadret-
tede indikatorer ser til gengæld lidt bedre ud end ved udarbejdelsen af augustre-
degørelsen, og efterspørgslen på eksportmarkederne næste år er justeret op. Le-
dighed og beskæftigelse har udviklet sig på linje med eller bedre end det ventede. 
Udsigterne for de offentlige finanser er samlet lidt forværret siden august. 
 
De vedtagne finanspolitiske initiativer, der også er afspejlet i finanslovforslaget for 
2010, vil virke med stigende styrke i 2. halvår 2009 og i 2010. Samlet er vurderin-
gen fortsat, at den meget lempelige finanspolitik, der indgår i finanslovforslaget, er 
godt afstemt med konjunkturudsigterne. Det er samtidig et centralt hensyn, at 
lempelser af finanspolitikken ikke medfører unødigt store underskud og gæld, som 
kan være rentedrivende, og at finanspolitikken ikke reducerer de mellemfristede 
beskæftigelsesmuligheder ved at svække lønkonkurrenceevnen yderligere. 
 
Status for finanspolitikken 
Finanspolitikken lempes markant i 2009 og 2010 i kraft af finansloven for 2009 og 
de øvrige initiativer, der er besluttet siden finanskrisen tog til. Det omfatter bl.a. 
aftaler om øgede investeringer i navnlig infrastruktur og i kommunerne, skattere-
formen og renoveringspuljen mv. i Forårspakke 2.0 samt finanslovforslaget for 
2010. Samlet lempes finanspolitikken med i størrelsesordenen 55 mia. kr. (ca. 3 
pct. af BNP) fra 2008 til 2010, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
 
Samlet set skønnes lempelserne at være større end i stort set alle andre OECD-
lande, jf. også figur 1a. Lempelserne omfatter bl.a. en planlagt vækst i de offentlige 
investeringer på ca. 30 pct. over 2 år. Ifølge OECD’s skøn fra juni er det mere end 
i noget andet OECD-land, jf. figur 1b. Det er en central udfordring ikke mindst for 
kommunerne at implementere den høje investeringsramme. 
 
Den planlagte realvækst i de offentlige serviceudgifter (det offentlige forbrug) er 
på 1,4 pct. i 2009 og 1 pct. i 2010, og den offentlige beskæftigelse blev i august 
skønnet til at stige med ca. 10.000 personer fra 2008 til 2010 (korrigeret for virkn-
ingerne af konflikten på det offentlige arbejdsmarked i 2008).  
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Figur 1a Figur 1b 
Ændring i faktisk og strukturel primær 
saldo i OECD-lande fra 2008 til 2010 

Væksten i de offentlige investeringer fra 
2008 til 2010, 20 OECD-lande 
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Anm.: Baseret på Finansministeriets skøn for Danmark og OECD-skøn for andre lande, jf. OECD 

Economic Outlook, juni 2009. I figur 1a udgør svækkelsen af den strukturelle primære saldo et 
tilnærmet mål for omfanget af aktive finanspolitiske lempelser, mens svækkelsen af den 
samlede saldo bl.a. inkluderer virkninger af de såkaldte automatiske stabilisatorer, der også 
bidrager til at understøtte indkomster og efterspørgsel. I figur 1b er OECD’s juni-skøn for 
Danmark fra før investeringsrammen for 2010 blev fastlagt.  

Kilde: OECD og Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
 
Samlet set lempes finanspolitikken omtrent lige meget på udgiftssiden, bl.a. i lyset 
af fremrykning af offentlige investeringer, som på indtægtssiden, især i kraft af 
skattenedsættelser både i 2009 og 2010. 
 
Hertil kommer muligheden for at hæve midlerne i SP-ordningen, der ikke indgår i 
de nævnte finanspolitiske lempelser. Udbetalingerne ventes at udgøre 25 mia. kr. 
netto for afgiften (ca. 1½ pct. af BNP). Spørgeundersøgelser peger på, at hus-
holdningerne vil anvende omkring halvdelen af beløbet til privatforbrug, mens 
resten medgår til at polstre husholdningernes likviditet og opsparing. 
 
Samlet skønnes, at de finanspolitiske lempelser og frigivelsen af SP-midler kan øge 
BNP med 1¼ pct. i 2009 og godt 2 pct. i 2010, jf. tabel 1.2. Dermed kan beskæfti-
gelsen i 2010 være 40-45.000 personer højere end ved neutral finanspolitik.  
 
Medregnes virkningerne af lavere renter siden sidste år svarer bidraget til et løft i 
BNP på ca. 4 pct. i 2010 og et bidrag til beskæftigelsen på 70-75.000 personer. 
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Tabel 1.2 

Finanspolitik i 2009 og 2010. Direkte provenuer og virkning på aktivitet og beskæftigelse  

 

 
 

Direkte provenuer,  
pct. af BNP 

Aktivitetsvirkninger, 
pct. af BNP 

Beskæftigelsesvirkn-
ing, 1.000 pers. 

 

 
 2009 2010 

I alt i 
2010 20091) 20102) 

2010 
Niveau3) 20091) 20102)

2010 
Niveau3) 

 

 Finanspolitik og SP4) -1,9 -1,3 -3,2 1,2 0,9 2,13) 20 24  433)  

 Lavere renter mv.5) - - - 0,5 1,3 1,83) 6 20 293)  

 Samlet virkning - - - 1,7 2,2 3,93) 26 44 723)  

  
1) 1. års virkning. Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2009 er korrigeret for strejkerne på 

det offentlige område i 2008. Det påvirker ikke aktivitetsvirkningen. 
2) 1. års virkning af diskretionære tiltag i 2010 samt 2. års virkning af diskretionære tiltag i 2009.  
3) Virkningen på BNP- og beskæftigelsesniveauet i 2010 udgøres af summen af virkningerne på 

BNP-væksten hhv. beskæftigelsen i 2009 og 2010.  
4)  SP er en individuel opsparingsbaseret pensionsordning og dermed ikke en del af finanspolitikken 

som sådan.  
5) Virkningen af ændringer i renter siden 2008.  
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2009.  

 

 
Lempelserne af finanspolitikken virker med stigende styrke i år og næste år  
Nedsættelsen af indkomstskatterne fra årsskiftet (med ca. 9½ mia. kr. i 2009) har 
sammen med relativ høj vækst i udgifterne til offentligt forbrug og øgede of-
fentlige investeringer bidraget til at dæmpe tilbageslaget i første halvår 2009.  
 
• De offentlige investeringer lå i første halvår ca. 8 pct. over niveauet i halv-

året før og ca. 3 pct. højere end i første halvdel af 2008. De initiativer, der er 
besluttet i år1, vedrører altovervejende andet halvår og frem. Der er som 
nævnt afsat midler til investeringer i år og næste år, således at invester-
ingerne samlet forøges med godt 30 pct. over de to år.  

 
• Den offentlige beskæftigelse var i andet kvartal 2009 i størrelsesordenen 

15.000 personer højere end året før2. Beskæftigelsesstigningen i det of-
fentlige modsvarede dermed ca. 1/5 af beskæftigelsesfaldet i den private 
sektor, jf. figur 2a. Beskæftigelsesstigningen i det offentlige skal ses i sam-
menhæng med den høje vækst i de offentlige forbrugsudgifter, samt at det 
er blevet lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere i den offentlige sek-
tor. Udgifterne til offentlig service ventes i 2010 at udgøre den højeste andel 
af BNP nogensinde, jf. figur 2b. 

.  
• Husholdningernes disponible realindkomster er steget med i størrelsesor-

denen 1½-2 pct. på årsbasis i årets første halvdel – og knap 4 pct. hvis SP-
udbetalingerne til og med juni lægges til – på trods af et stort fald i beskæfti-
gelsen. Det er med til at stabilisere privatforbruget og skal bl.a. ses i lyset af 

                                                 
1 Trafikaftalen fra januar, løftet i kommuneinvesteringerne i medfør af Forårspakke 2.0 fra marts samt aftalen fra juni om 
kommunernes økonomi for 2010.  
2 Inklusive beskæftigede på midlertidig orlov. Opgørelsen i nationalregnskabet beror på foreløbige tal fra ATR. 
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skattenedsættelserne fra årets start, som har øget husholdningernes dispon-
ible indkomst med 4-5 mia. kr. i første halvår. I 2010 øges husholdningernes 
disponible indkomst med omkring 20 mia. kr. i kraft af skattereformen i 
Forårspakke 2.0. Frigivelsen af SP-midlerne ventes med baggrund i spørges-
kemaundersøgelserne at styrke efterspørgslen med i størrelsesordenen 12½ 
mia. kr. i løbet af 2009 og 2010. 

 
Figur 2a Figur 2b 
Udvikling i offentlig og privat beskæf-
tigelse siden 2005 

Det offentlige forbrug udgør historisk 
høj andel af BNP i 2010 
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Anm.: I figur 2b er vist beskæftigelsen inklusive beskæftigede på midlertidig orlov ifølge national-

regnskabet, der frem til 2. kvartal 2009 beror på foreløbige tal fra Arbejdstidsregnskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
 
Forøgelsen af de offentlige investeringer dæmper efterspørgselsfaldet i navnlig 
bygge- og anlægssektoren. Lavere skat, renoveringspuljen og SP-udbetalingerne 
understøtter privatforbrug og boligmarkedet og dæmper dermed efterspørgsels-
faldet i virksomheder, der er ramt af faldende privatforbrug eller boliginvester-
inger. Rentefaldet siden 2008 understøtter bl.a. boligmarkedet og bygge- og 
anlægssektoren via større privatforbrug og erhvervsinvesteringer.  
 
Udsigt til kraftig forværring af de offentlige finanser 
Finanskrisen og de tiltag, der er taget for at dæmpe tilbageslaget i vækst og be-
skæftigelse, medfører en markant svækkelse af de offentlige finanser i år og næste 
år. I grundlaget for finanslovforslaget for 2010 ventes den offentlige saldo at blive 
vendt fra et overskud på ca. 60 mia. kr. i 2008 til et underskud på godt 85 mia. kr. 
i 2010 svarende til 4,9 pct. af BNP.  
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Figur 3a Figur 3b 
Markant svækkelse af de offentlige 
finanser i 2010– også strukturelt  

Behov for konsolidering frem mod 2015 
for at sikre strukturel balance  
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Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
 
Udsigten til lavere BNP-vækst i 2009 og måske lidt højere vækst i 2010 bidrager 
sammen med uændrede beskæftigelsesudsigter og andre forhold til, at underskud-
det på de offentlige finanser kan blive op mod 5 mia. kr. større både i 2009 og 
2010 end skønnet i august (ca. ¼ pct. af BNP).  
 
Det ventede underskud er noget større end EU-grænsen på 3 pct. af BNP, og 
Danmark ventes i løbet af 2010 at modtage en henstilling fra EU's økonomi- og 
finansministre om at nedbringe underskuddet til under 3 pct. af BNP senest i 
2012. I den forbindelse vil det formentlig blive henstillet, at den strukturelle saldo 
forbedres med ½-1 pct. af BNP om året (9-18 mia. kr. pr. år) i 2011 og 2012. 
 
I kraft af de lempelser af finanspolitikken, der er gennemført, skønnes den struk-
turelle offentlige saldo at blive vendt fra et ret stort overskud på godt 2 pct. af 
BNP i 2008 til et underskud i 2010 på ca. 1¼ pct. af BNP, jf. augustredegørelsen.. 
 
Udfordringer og hensyn i finanspolitikken for 2010 
De tilkomne indikatorer for den økonomiske udvikling siden august har ikke æn-
dret afgørende på udsigterne for dansk økonomi og arbejdsmarkedet. Produk-
tions- og efterspørgselsfaldet i 2. kvartal var kraftigere end forudsat, men de fre-
madrettede indikatorer ser lidt bedre ud, og efterspørgslen på eksportmarkederne 
næste år er justeret op.  
 
Ledigheden er indtil videre steget mindre, og beskæftigelsen har overordnet udvik-
let sig på linje med det ventede. Ledigheden er aktuelt lige omkring det beregnede 
strukturelle niveau, der under normale omstændigheder skønnes at være foreneligt 
med stabil pris- og lønudvikling på et par års sigt.  
 
Forventningen om, at væksten igen bliver positiv i andet halvår understøttes af de 
ledende indikatorer for dansk og international økonomi og af de kraftige økono-
misk-politisk lempelser, der er besluttet og som indgår i finanslovforslaget for 
2010. Ledigheden ventes fortsat at stige ind i 2010, men efterhånden med afta-
gende styrke. 
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Finanspolitikken skal balancere mellem tre overordnede hensyn i den nuværende 
konjunktursituation:  
 
For det første skal finanspolitikken bidrage til at understøtte aktiviteten og be-
skæftigelsen og dermed dæmpe stigningen i ledigheden på kort sigt. Det hensyn er 
tilgodeset med den nuværende finanspolitik. Samlet set kan den økonomiske poli-
tik – inklusive det store rentefald siden 2008 – løfte BNP med 4 pct. i 2010 og 
beskæftigelsen med godt 70.000 personer.  
 
Virkningerne af de tiltag, der allerede er besluttet, slår igennem med stigende styr-
ke i år og næste år. Med klare tegn på vækst internationalt, som også slår igennem 
i Danmark, og nogenlunde uændrede beskæftigelsesudsigter – samt en meget eks-
pansiv politik i udgangspunktet – er der ikke et behov større justeringer af finans-
politikken på nuværende tidspunkt. 
 
For det andet er det centralt at undgå unødigt store forringelser af de offentlige 
finanser, fordi det vil øge gælden og rentebetalingerne og derigennem lægge pres 
på mulighederne for at håndtere de demografiske udfordringer uden mærkbare 
forringelser af de offentlige ydelser.  
 
For store offentlige underskud vil øge sårbarheden overfor nye tilbageslag eller 
hvis den finansielle uro blusser op igen. Jo mere finanspolitikken lempes i 2010, 
desto mere skal der strammes i de efterfølgende år, hvor der ikke er sikkerhed for 
at opsvinget er robust – og hvor ledigheden risikerer at være højere end i dag. For 
store underskud og gæld risikerer også at svække tilliden til den økonomiske poli-
tik og medføre højere rente til skade for boligmarkedet og beskæftigelsen. Det 
kræver større ansvarlighed i finanspolitikken, når man som Danmark fører fast-
kurspolitik og ikke deltager i euroen. 
 
For det tredje skal der tages hensyn til konkurrenceevnen, så forringelsen af 
vækst- og beskæftigelsesmuligheder på mellemfristet sigt begrænses. 
 
Konkurrenceevnen er svækket mærkbart siden årtusindeskiftet især som følge af 
relativt høje danske lønstigninger og en svag produktivitetsudvikling, og igennem 
det seneste år har inflationen været højere end i euroområdet. Det ventes også at 
være tilfældet i 2009 og 2010, selv om lønstigningerne i Danmark tager af. Løn-
omkostningerne pr. produceret enhed er siden 2000 steget med ca. 3 pct. mere 
om året i den danske fremstillingssektor end i udlandet. De kraftige finanspolitiske 
lempelser i Danmark set i forhold til andre lande må ikke komme til at stå i vejen 
for den afdæmpning af lønstigningerne, også i forhold til udlandet, som nu er 
nødvendig af hensyn til de mellemfristede beskæftigelsesmuligheder i Danmark. 


