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Siden coronakrisen ramte, er der tilrettelagt en ekspansiv finanspolitik med både
omfattende midlertidige hjælpepakker og en lang række stimulerende tiltag, der
understøtter den økonomiske aktivitet. Der er samlet set tale om en historisk stor
finanspolitisk indsats, som samtidig understøtter grundlaget for en hurtig genstart
af dansk økonomi. Samlet set skønnes finanspolitikken at understøtte beskæftigelsen med ca. 85.000 personer i 2021 og ca. 45.000 personer i 2022, jf. tabel 1.
Tabel 1
Centrale skøn vedrørende tilrettelægelsen af finanspolitikken
2020

2021

20223)

0,4

-0,5

-0,3

-1,1

-3,1

-0,6

ØMU-gæld, pct. af BNP

42,2

40,9

41,5

Nettogæld, pct. af BNP

-11,0

-7,6

-6,6

0,6

3,8

-0,9

2,0

3,5

2,3

57

84

46

Strukturel saldo, pct. af BNP
Faktisk saldo, pct. af BNP

1)

Offentlig forbrugsvækst, pct.

Flerårigt finanseffekt, pct. af BNP

2)

Flerårig beskæftigelseseffekt, 1.000 personer2)

1)

Det offentlige forbrug er opgjort ved inputmetoden inkl. afskrivninger. Den skønnede offentlige forbrugsvækst er beregningsteknisk forudsat ens ved henholdsvis input- og outputmetoden. Skønnet for den offentlige forbrugsvækst i prognoseårene er stærkt påvirket af de ekstraordinære udgifter til COVID-19-indsatser i
2020 og 2021. Korrigeret for dette opgøres den offentlige forbrugsvækst til 3,5 pct. i 2021 og 0,6 pct. i 2022.
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, udbetaling af indefrosne feriepenge og offentligt initierede investeringer mv.
3)
Skønnene for 2022 er baseret på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken for 2022.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den strukturelle offentlige saldo skønnes aktuelt til -0,5 pct. af BNP i 2021 og -0,3
pct. af BNP i 2022. Finanspolitikken er dermed fortsat tilrettelagt til budgetlovens
underskudsgrænse i 2021 svarende til det planlagte niveau ved fremsættelsen af regeringens finanslovforslag for 2021 i august 2020.
Den faktiske offentlige saldo skønnes at udvise et underskud på 3,1 pct. af BNP i
2021 faldende til 0,6 pct. af BNP i 2022. Underskuddet i 2021 afspejler bl.a. engangsudgifterne til kompensationsordningerne vedrørende COVID-19 mv.
Danmark ventes at have en offentlig nettoformue svarende til ca. 7½ pct. af BNP
i 2021 og ca. 6½ pct. af BNP i 2022. Samtidigt skønnes der en moderat offentlig
bruttogæld (opgjort ved ØMU-gælden), og der fastholdes således en bred margin
til EU’s grænse på 60 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten.

