24. marts 2011

Notat
Konsekvenser for Danmarks EU-henstilling som følge af nye tal
for de offentlige finanser i Danmark
Det er EU’s tal og prognoser, der er afgørende for underskudsproceduren og henstillingerne. Kommissionen satte gang i proceduren og Rådet vedtog henstillingen
til Danmark med de begrundelser, at Kommissionens prognose (forårsprognosen
fra maj 2010) pegede på underskud på 5,5 pct. i 2010 og 4,9 pct. i 2011, jf. tabel 1,
og at Danmark selv angav et skønnet 2010-underskud over 3 pct. (notifikationen
fra april 2010 om et 2010-underskud på 5,4 pct. af BNP), ligesom Danmark primo
2010 havde fremlagt et konvergensprogram til EU med skønnede underskud over
3 pct. i både 2010, 2011 og 2012.
De nye danske skøn ændrer ikke på, at Danmark ville have underskud over 3 pct.
af BNP i både 2010, 2011 og 2012 ifølge både den EU-prognose, som gjaldt på
tidspunktet for henstillingen, og den EU-prognose, som gælder nu. EU-Kommissionens aktuelle skøn (efterårsprognose, november 2010) peger således på underskud på 5,1 pct. af BNP i 2010, 4,3 pct. af BNP i 2011 og 3,5 pct. af BNP i 2012.
Det har således ingen betydning for Danmarks EU-henstilling om at konsolidere
de offentlige finanser og sikre et underskud på under 3 pct. af BNP senest i 2013,
at Danmarks Statistik den 23. marts har offentliggjort nye skøn for underskuddene på de offentlige finanser på 2,9 pct. af BNP i 2010 og 4,4 pct. af BNP i 2011.
Danmark kan først få ophævet henstillingen, hvis (og kun hvis) faktiske EU-tal viser, at underskuddet er bragt ned under 3 pct. af BNP, og hvis Kommissionens
prognose peger på, at underskuddet vil forblive under 3 pct. af BNP fremadrettet.
Det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.
Tabel 1
Skøn for det offentlige underskud i Danmark
2010

2011

2012

- Seneste, marts 2011

-2,9

-4,4

-

- Økonomisk Redegørelse, december 2010

-3,6

-4,7

-3,4

- KP09, februar 2010

-5,3

-4,1

-3,1

- Kommissionen, november 2010

-5,1

-4,3

-3,5

- Kommissionen, maj 2010

-5,5

-4,9

-

Danske skøn

EU skøn

Kilde: Økonomisk Redegørelse december 2010, EU-Kommissionen og Danmarks Statistik

