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Politiske aftaler i 2020 har sikret samlet genopretningsbeløb på 
ca. 135 mia. kr. i de nærmeste år

Siden coronakrisen ramte Danmark i foråret 2020 er der gennemført en markant 
og ekspansiv finanspolitisk strategi med henblik på at hjælpe økonomien og ar-
bejdsmarkedet bedst muligt gennem krisen.

Den finanspolitiske indsats omfatter en lang række politiske aftaler, som bidrager 
til en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. De indgåede 
genopretningsaftaler indebærer, at der samlet set aktiveres ca. 135 mia. kr. i 2020-
2022, jf. tabel 1. Det afspejler de mange aftaler, der er indgået både før sommerferien 
og senest i forbindelse med aftaler om grøn genstart mv.

Udover de markante stimuli-beløb, der er investeret i genopretningen af dansk 
økonomi, er der gennemført betydelige hjælpepakker mv. i lyset af COVID-19, 
som bidrager til at holde hånden under indkomster og økonomien.

Tabel 1 
Investeringsomfang, feriepenge og udgiftstiltag i 2020-2022

2020 2021 2022

Mia. kr. (2021-niveau)

Aftaler og tiltag besluttet før sommerferien 1) 52,5 19,1 8,6

Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, ek-
sportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker 2) 24,9 0,6

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten2) 0,0 0,2

Aftale om finansloven for 20212) 2,0 2,1

Aftale om stimuli og grøn genopretning2) 4,5 2,1

Aftale om grøn skattereform 2) 7,0 11,8

Virkning af investeringsomfang, feriepenge og udgiftstiltag i alt 52,5 57,5 25,4

Samlet sum for 2020-2022 135

 
Anm.: Tabellen angiver generelt den umiddelbare virkning i mia. kr. af tiltagene i de indgåede aftaler, svarende til de 

umiddelbare provenuvirkninger, udbetalte feriepenge (efter skat) og afledte investeringsvirkninger, inkl. 
offentligt initierede investeringer i den private sektor. Offentlige investeringer er indregnet inkl. moms.

1) Indeholder bl.a. virkningen af grøn boligaftale, udbetaling af de 3 første ugers indefrosne feriemidler, tiltag 
vedr. kommuner og regioners anlægsrammer, trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge 
samt virksomheder, aftale om styrket opkvalificering og klimaaftale for energi og industri mv. Der er taget 
afsæt i faktaark om Samlet genopretningsbeløb på 76 mia. kr. i 2020 og 2021 med gennemførte initaitiver og ny aftale af 
15. juni 2020 (tilgængeligt på fm.dk) opdateret med skønnet justeret udbetalt beløb for feriemidler samt 
afløbet for kommunale og regionale anlægsinvesteringer, lige som der er taget højde for indgåede aftaler ift. 
udspil, skønnet virkning i 2022 mv.  

2) Se faktaark Samlet overblik over aftaler om grøn genstart mv. af 10. december 2020 (tilgængeligt på fm.dk) 
Kilde: Faktaark og egne beregninger



  Side 2 af 2 

Samlet set skønnes finanspolitikken at undersøtte efterspørgslen markant og holde 
hånden under beskæftigelsen svarende til 79.000 personer i 2020 og op mod 
55.000 personer i 2021 og 45.000 personer i 2022. Tilsvarende understøttes BNP 
med ca. 2,5 pct. i 2020, godt 3 pct. i 2021 og ca. 2,3 pct. i 2022, jf. tabel 2.

 

 

Tabel 2 
Finanspolitikken understøtter beskæftigelse og BNP markant i 2020-2022

2020 2021 2022

Virkning på beskæftigelse, 1.000 personer 79 54 44

Virkning på BNP, pct. af BNP 2,5 3,1 2,3

 

 
Anm.: Viser den flerårige beskæftigelses- og finanseffekt, som er et 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, 
udbetaling af indefrosne feriepenge og offentligt initierede investeringer mv. Effekterne mv. er beskrevet 
nærmere i Økonpomisk Redegørelse, december 2020.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2020
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