
 

 

Faktaark  18. december 2020 

  

Offentlige finanser og finanspolitik 

Siden coronakrisens indtræden er der gennemført en meget ekspansiv finanspoli-
tik med både hjælpepakker og stimulerende tiltag, der samlet bidrager markant til 
at holde hånden under den økonomiske aktivitet i 2020 og til genopretningen i 
både 2021 og 2022. Samlet set skønnes den økonomiske politik at understøtte be-
skæftigelsen med op mod 55.000 personer i 2021 og 45.000 personer i 2022, jf. ta-
bel 1. Heraf understøtter de aftaler, der er indgået i december om stimuli og grøn 
skattereform mv., sammen med finanslovsaftalen for 2021 ca. 14.500 personer i 
2021 og knap 13.000 personer i 2022. 

 Tabel 1  

Centrale skøn vedrørende tilrettelæggelsen af finanspolitikken 

2020 2021 20224)

Strukturel saldo, pct. af strukturelt BNP -0,2 -0,4 -0,3

Faktisk saldo, pct. af BNP -3,5 -1,3 -1,5

ØMU-gæld, pct. af BNP 43,4 40,9 41,5

Offentlig forbrugsvækst, pct.1) 2,5 1,4 -0,3

Flerårig finanseffekt, pct. af BNP2) 2,5 3,1 2,3

Flerårig beskæftigelseseffekt, 1.000 personer2) 79 54 44

Outputgab, pct.3) -2,0 -0,6 0,0

Beskæftigelsesgab, pct.3) -0,2 -0,2 0,0
 

 1) Det offentlige forbrug er opgjort ved inputmetoden inkl. afskrivninger. Den skønnede offentlige forbrugsvækst er bereg-
ningsteknisk forudsat ens ved henholdsvis input- og outputmetoden. Skønnet for den offentlige forbrugsvækst i progno-
seårene er stærkt påvirket af de ekstraordinære udgifter til COVID-19-indsatser.  

2) Beregnet mål for finanspolitikkens efterspørgselsvirkning (niveaueffekt ift. 2019) på BNP og beskæftigelse, opgjort ekskl. 
virkningen af strukturreformer på kapacitetsudnyttelsen. Virkningen er inkl. bidrag fra de midlertidige hjælpepakker, ud-
betaling af indefrosne feriepenge og offentligt initierede investeringer.  

3) Beregnet mål for, hvor langt produktion og beskæftigelse er fra deres strukturelle niveauer. Når gabene er negative, indi-
kerer det flere ledige ressourcer i økonomien end i en normal konjunktursituation.  

4) Skønnene for 2022 er baseret på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken for 2022. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Med afsæt i den planlagte finanspolitik og konjunkturudsigterne samt nye oplys-
ninger og skøn i øvrigt ventes et underskud på den faktiske offentlige saldo på 3,5 
pct. af BNP i 2020, mens underskuddet i 2021-2022 ventes at falde til i størrelses-
ordenen 1¼-1½ pct. af BNP. Herudover holder underskuddet på den strukturelle 
offentlige saldo sig inden for budgetlovens grænse og mindskes fra 2021 til 2022. 
Endeligt skønnes der fortsat en moderat offentlige bruttogæld (opgjort ved ØMU-
gælden), og der fastholdes således en bred margin til EU’s grænse på 60 pct. af 
BNP. 
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