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Faktaark 26. maj 2020 

Offentlige finanser og finanspolitik 

Dansk økonomi havde et sundt udgangspunkt inden coronakrisen med lav offent
lig gæld, gode strukturer og høj troværdighed i finanspolitikken. Det har været en 
vigtig forudsætning for, at det har været muligt at gennemføre de omfangsrige 
hjælpepakker, som har holdt hånden under arbejdspladser og virksomheder efter 
pandemien brød ud.   

Det økonomiske tilbageslag og de gennemførte hjælpepakker gør, at der udsigt til 
et betydeligt underskud på den faktiske offentlige saldo i 20201 og en stigning i 
den offentlige ØMU-gæld, jf. tabel 1.  

I den aktuelle situation med et kraftigt omslag i økonomien er der større usikker
hed om skønnene for de offentlige finanser end vanligt. 

Tabel 1  

Skøn for udvikling i offentlig saldo og gæld 

2019 2020 20211)

Strukturel saldo, pct. af strukturelt BNP 0,4 -0,1 0,4 

Faktisk saldo, pct. af BNP 3,7 -7,2 -1,8 

ØMU-gæld, pct. af BNP 33,2 43,2 41,5 

1) Skønnene for 2021 er baseret på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken for 2021. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De underliggende strukturer for dansk økonomi er fortsat gode. Danmark har den 
højeste kreditvurdering (AAA-rating) fra de toneangivende kreditvurderingsinsti
tutter.  

Den strukturelle offentlige saldo – som er korrigeret for konjunktur og andre mid
lertidige forhold – skønnes til -0,1 pct. af BNP i 2020 (på linje med vurderingen i 
december 2019). Der skønnes et overskud på den strukturelle saldo på 0,4 pct. af 
BNP i 2021. Det gør, at der med de beregningstekniske forudsætninger om fi
nanspolitikken i 2021 er betydelig afstand ned til budgetlovens underskudsgrænse 
for den strukturelle offentlige saldo på -½ pct. af BNP. 

1 EU’s finansministre og stats- og regeringschefer har erklæret, at fleksibiliteten i EU’s fælles budgetregler vil 
blive brugt fuldt ud for at tage højde for den aktuelle situation. EU vil således anvende fleksibiliteten i forhold 
til særlige begivenheder uden for regeringernes kontrol. Dermed aktiveres den generelle undtagelsesklausul i 
reglerne, blandt andet med henblik på at tillade diskretionære lempelser (ud over de automatiske stabilisato
rer) under betingelse af sikring af den finanspolitiske holdbarhed.  
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