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Udviklingen i det offentlige underskud i 2010 

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser et offentligt underskud på knap 51 mia. 
kr. i 2010 svarende til 2,9 pct. af BNP. Det er et lidt mindre underskud end ventet 
i Økonomisk Redegørelse fra december 2010. Her var forventningen et under-
skud på ca. 3½ pct. af BNP. 
 
I medierne har der imidlertid været fokus på det skøn for de offentlige finanser, 
som blev offentliggjort tilbage i Økonomisk Redegørelse december 2009. Den-
gang var det vurderingen, at underskuddet på de offentlige finanser ville udgøre 
94 mia. kr. i 2010 eller 44 mia. kr. mere end de nye tal viser, jf. tabel 1.   
 
 

Tabel 1 

Ændring i offentlig saldo i 2010 i forhold til skønnet i december 2009, mia. kr.  

Offentlig saldo i alt 44

- heraf pensionsafkastskat 30

- heraf øvrige indtægter 6

- heraf indkomstoverførsler og personskatter 7
 

 
Årsagen til at skønnet er revideret ned er særligt, at  
 Provenuet fra pensionsafkastskatten skønnes nu 30 mia. kr. højere end skøn-

net i december 2009. Provenuet er samtidig mere end 20 mia. kr. større end i 
et normalår, og derfor gentager det sig ikke i 2011. Det store provenu skyldes 
blandt andet meget kraftige stigninger i aktiekurserne gennem 2010, som ikke 
var indbudgetteret i december 2009.  

 De øvrige indtægter er opjusteret med 6 mia. kr. blandt andet afledt af et stør-
re momsprovenu og selskabsskatteindtægter fra Nordsøaktiviteter.  

 Den registrerede ledighed (nettoledigheden) var ca. 40.000 personer lavere i 
2010 end skønnet i december 2009 (114.000 personer mod skønnet 155.000 
personer), og beskæftigelsen var ca. 6.000 personer højere end ventet, hvilket 
reducerer udgifter til indkomstoverførsler og øger indtægterne fra personskat-
ter.  

 
Finansministeriets skøn for de offentlige finanser har gennemgående været helt på 
linje med andre institutioners skøn, herunder DØRs og Nationalbankens, jf. bilaget.  
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Bilag 1 
 
 

Tabel 1 

Skøn over den offentlige saldo i 2010 på forskellige tidspunkter fra forskellige institutioner 

Pct. af BNP FM DØR EU OECD NB AE 

Tidspunkt       

2009       

August -4,9      

September     -5,6  

Oktober -5,1 -5,1  -5,4  -5,2 

November   -4,8    

December -5,5      

2010       

Marts     -5,7 -5,3 

Maj -5,1 -5,1 -5,5 -5,5   

August -4,6      

September     -4,8 -4,5 

Oktober  -4,3     

November   -5,1 -4,6   

December -3,6    -3,9  

 
 

Anm.: I de tilfælde, hvor institutionen kun har angivet saldoen i mia.. kr., er der foretaget en skønsmæssig omreg-
ning til pct. af BNP. 

Kilde: De pågældende institutioners offentliggjorte prognoser. 

 
 


