
 

 

Tekniske budgetteringsforudsætninger for 
finanslovforslaget for 2020 mv. 

   

  

Som følge af folketingsvalget den 5. juni 2019 udkom Økonomisk Redegørelse, maj 
2019 ikke. En del af budgetteringsgrundlaget for de årlige finanslovforslag tager 
sædvanligvis afsæt i forudsætninger fra majredegørelsen. Der er derfor blevet ud-
arbejdet en prognose i maj, som har dannet grundlag for budgetteringen på det 
tekniske finanslovforslag for 2020 mv., jf. appendiks i Økonomisk Redegørelse, august 
2019. 

Udvalgte størrelser fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 

Tekniske budgetteringsforudsætninger 

  2018 2019 2020 

Produktion og indkomst       

BNP, mia. kr. 2.218 2.287 2.366 

Årlig realvækst i BNP, pct. 1,4 1,7 1,6 

BNI, mia. kr. 2.272 2.338 2.417 

Arbejdsmarkedet       

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.972 3.006 3.032 

Ledighed, 1.000 fuldtidspersoner 108 102 98 

Pris- og lønforudsætninger       

Timefortjeneste ekskl. genetillæg, privat sektor1), pct. 2,3 2,7 3 

Budgetvirkning (offentlig sektor)1), pct. 1,6 1,8 2,7 

Satsreguleringsprocent2) 2 2 2 

Forbrugerprisindeks, pct. 0,8 1,2 1,5 

Nettoprisindeks, pct. 0,8 1,3 1,6 

 

1) For den private sektor fremgår skøn for lønstigningstakterne ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings Struktur-
Statistik. Budgetvirkningen af den offentlige lønudvikling er baseret på de overenskomstmæssigt aftalte løn-
stigninger inkl. skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen på baggrund af skønnet for den private løn-
stigningstakt, men ekskl. skøn for reststigningen. Lønstigningstakterne for offentligt og privat ansatte kan 
ikke sammenlignes. 

2) I de tekniske budgetteringsforudsætninger var der for 2020 tale om et skøn for satsreguleringsprocenten med 
udgangspunkt i den forventede lønudvikling i 2018. For de øvrige år fremgår de bekendtgjorte satsregule-
ringsprocenter. 

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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Prognosen er baseret på nationalregnskabstal, der foreligger frem til 4. kvartal 
2018, samt en række indikatorer for den økonomiske udvikling, der rækker ind i 
2019. Udlandsforudsætningerne bygger på BNP-skøn fra EU-Kommissionen, 
mens rente- og olieprisforudsætningerne er baseret på oplysninger til og med 3. 
maj 2019. 

I forhold til konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2018 er kon-
junkturbilledet nogenlunde uændret. Det gælder blandt andet for arbejdsmarkedet, 
hvor skøn for beskæftigelsesfremgangen er fastholdt. Udlandsforudsætningerne er 
dog lidt ringere, hvilket betyder, at renteforhøjelser forventes at komme lidt se-
nere. Prisudviklingen har samtidig været lidt mere afdæmpet end tidligere forven-
tet. 


