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KAPITEL III 
 
LANGSIGTET FINANSPOLITISK 
HOLDBARHED 
 
 
III.1 Indledning 
 
Det er vigtigt med jævne mellemrum at se på, om finans-
politikken er tilrettelagt i overensstemmelse med de be-
grænsninger, den økonomiske udvikling sætter på lang sigt. 
Denne rapport skal således ses som et led i formandskabets 
tradition for at beregne, om finanspolitikken er holdbar på 
lang sigt. En sådan beregning blev senest foretaget i efter-
året 2007, jf. De Økonomiske Råd (2007).  
 
Der er en række forhold, der gør, at der jævnligt er behov 
for at undersøge, om finanspolitikken er holdbar på lang 
sigt. Der sker løbende ændringer i den økonomiske politik, 
og de økonomiske forhold ændres, hvilket kan have betyd-
ning for den finanspolitiske holdbarhed. Skattereformen fra 
2009 og det nuværende konjunkturtilbageslag, som er meget 
kraftigere end forudset, er eksempler på markante ændrin-
ger, der har konsekvenser for de offentlige finanser og 
dermed for udviklingen i den offentlige gæld.  
 
Tilbageslaget i den økonomiske aktivitet betyder lavere 
offentlige indtægter og forøgede offentlige udgifter både 
som følge af de automatiske stabilisatorer og som følge af 
den politisk besluttede ekspansive finanspolitik. Dette er en 
naturlig følge af den økonomiske krise, men fører samtidig 
til en forringelse af den offentlige saldo og dermed til en 
forøgelse af den offentlige gæld. Da tilbageslaget er mar-
kant, og underskuddet derfor er betydeligt, samtidig med at 
normaliseringen af konjunkturerne forventes at blive lang-
som, fører udviklingen til en betydelig stigning i den offent-
lige gæld frem mod det tidspunkt, hvor konjunkturerne er 
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normaliserede. Denne udvikling står i kontrast til den for-
ventede udvikling, som lå til grund for formandskabets 
seneste vurdering af den finanspolitiske holdbarhed. Her 
forventedes en gradvis normalisering fra en situation med 
høj aktivitet og et betydeligt offentligt overskud. Det er 
således ikke alene den aktuelle stigning i gælden, men også 
fraværet af den seneste fremskrivnings forventede gældsre-
duktion, der forværrer udgangspunktet for den finanspoliti-
ske holdbarhedsberegning. 
 
En hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den økonomiske 
politik indebærer, at finanspolitikken skal være holdbar. 
Hvis den aktuelle finanspolitik ikke er holdbar, betyder det, 
at det offentlige serviceniveau pr. person og de eksisterende 
indkomstoverførsler pr. person ikke kan vokse i samme takt 
som de almindelige indkomster i økonomien, uden at skat-
terne sættes op. Manglende finanspolitisk holdbarhed er 
derfor et signal om, at der er behov for ændringer i den 
økonomiske politik. Derimod giver holdbarhedsmålet ikke i 
sig selv nogen angivelse af, hvordan eller hvornår politik-
ken skal ændres. Der er derfor behov for at supplere hold-
barhedsberegningerne med vurderinger af en hensigtsmæs-
sig udvikling over tid i den økonomiske politik samt en 
vurdering af, hvilke midler der skal tages i brug for at opnå 
den finanspolitiske holdbarhed. I dette kapitel diskuteres 
både den finanspolitiske holdbarhed, udviklingen i den 
økonomiske politik over tid og forskellige instrumenter til at 
opnå finanspolitisk holdbarhed. 
 
Tilrettelæggelsen af finanspolitikken over tid har både en 
makroøkonomisk og en fordelingspolitisk dimension. 
Makroøkonomisk stabilitet tilsiger, at der er grænser for 
størrelsen og varigheden af offentlige underskud, fordi 
langvarige perioder med betydelige offentlige underskud 
leder til en markant gældsopbygning. Det er et signal om, at 
kravene til den efterfølgende periodes finanspolitik bliver 
meget betydelige, hvis den finanspolitiske holdbarhed skal 
nås, fordi manglende tiltro til holdbarheden af den førte 
økonomiske politik kan føre til en stigning i renten. Samti-
dig betyder kombinationen af et løbende underskud og en 
høj gældsandel af BNP, at de finanspolitiske reaktionsmu-
ligheder er begrænsede. Dette kan betyde, at den offentlige 
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saldo forværres yderligere som følge af en stigende rente-
byrde på den gæld, der er opbygget. Muligheden for at 
kunne føre en hensigtsmæssig konjunkturudjævnende 
finanspolitik sætter derfor begrænsninger på størrelsen af 
både offentlige underskud og offentlig gæld. Det er bl.a. i 
det lys, at Maastricht-traktaten fastlægger en grænse på 3 
pct. for det offentlige underskud og en grænse på 60 pct. for 
offentlige bruttogæld. Grænserne i Maastricht-traktaten 
indebærer, at hvis der skal være plads til forværring af den 
offentlige saldo ved et konjunkturtilbageslag, er der kun 
plads til meget begrænsede underskud i andre perioder.  
 
De restriktioner, som den makroøkonomiske udvikling 
lægger på finanspolitikken, kan komme i konflikt med 
velfærdsmæssige prioriteringer på tværs af forskellige 
generationer. Indretningen af det danske velfærdssystem 
indebærer en social kontrakt med betydelig omfordeling 
mellem generationer, således at generationerne i de er-
hvervsaktive aldre gennem skatter finansierer offentlig 
service og offentligt forbrug for henholdsvis børn og unge 
og tilbagetrukne generationer. De erhvervsaktive generatio-
ner vil de kommende år i stigende omfang blive relativt små 
i forhold til de øvrige generationer. Det vil føre til højere 
skattebetalinger fra erhvervsaktive generationer eller lavere 
udgifter til unge og gamle, hvis der skal være balance på det 
offentlige budget år for år. Hvis der imidlertid er tale om et 
midlertidigt udsving i befolkningens alderssammensætning, 
kan der være velfærdsmæssige argumenter for at tillade 
offentlige underskud i de år, hvor de erhvervsaktive genera-
tioner er særligt små. Det uheldige sammenfald af pensione-
ringen af de store generationer i disse år og den meget lange 
periode, inden velfærdsaftalen får effekt, betyder, at Dan-
mark i perioden fra nu til midten af 2030’erne vil være i en 
situation med relativt få personer i de erhvervsaktive aldre. 
Der er derfor i denne ganske lange periode behov for, at den 
økonomiske politik tilrettelægges med henblik på at løse 
denne afvejning mellem de makroøkonomiske hensyn på 
den ene side og fordelingen mellem generationer på den 
anden. 
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Formandskabets tidligere analyser af den langsigtede fi-
nanspolitisk har især haft fokus på, at finanspolitikken skal 
være holdbar på lang sigt. I denne rapport er der i højere 
grad end tidligere fokus på tidsprofilen for den offentlige 
saldo, da det ikke er tilstrækkeligt ud fra en økonomisk-
politisk vinkel at etablere langsigtet holdbarhed. Der skal 
også sikres en troværdig tidsprofil for den offentlige saldo, i 
den betydning, at der ikke må være underskud og/eller gæld 
af en størrelse og varighed, der via reaktionerne på marke-
det for statsobligationer skaber problemer med at finansiere 
underskuddene og refinansiering af gælden. 
 
Regeringen har i februar 2010 fremlagt “Danmarks Kon-
vergensprogram 2009”. Konvergensprogrammet er en årlig 
indberetning fra Danmark til EU om udsigterne for de 
offentlige finanser. Samtidig er det regeringens årlige status 
over udviklingen i forhold til 2015-planen og dermed udvik-
lingen i Danmarks finanspolitiske holdbarhed. Som led i 
formandskabets vurdering af 2015-planen er der foretaget 
en langsigtet fremskrivning. Den langsigtede fremskrivning 
er en fortsættelse af den mellemfristede fremskrivning, som 
er beskrevet i kapitel II. Konvergensprogrammet bygger på, 
at der frem mod 2015 gennemføres besparelser på de offent-
lige udgifter på 24½ mia. kr., og at beskæftigelsen øges 
svarende til 30.000 fuldtidsbeskæftigede personer, hvilket 
forbedrer de offentlige finanser med yderligere 7 mia. kr. 
Baseret på disse antagelser indebærer konvergensprogram-
mets langsigtede fremskrivning, at der konstant er under-
skud på de offentlige finanser, samt at underskuddene som 
andel af BNP overstiger 3 pct. fra 2033-49. Analyserne i 
nærværende rapport bidrager til en diskussion af, om denne 
udvikling troværdig. 
 
Det skal understreges, at der er endog meget stor usikkerhed 
ved beregninger af den økonomiske udvikling så mange år 
frem, som beregninger af den finanspolitiske holdbarhed 
indebærer. Mange betydningsfulde faktorer vil utvivlsomt 
udvikle sig anderledes end forudsat her. Fremskrivningen 
skal derfor tages med passende forbehold, og beregningerne 
i dette kapitel og regeringens fremskrivninger bør mere 
betragtes som konsekvensberegninger end som egentlig 
prognose.  
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Selvom der er stor usikkerhed omkring beregningen af den 
økonomiske udvikling mange år ud i fremtiden, er sådanne 
beregninger dog alligevel med til at forbedre vores viden. 
Når der samtidig med vurderingen foretages følsomheds-
analyser af antagelserne i beregningerne, belyser det, hvilke 
ændringer der er centrale for den fremtidige udvikling. 
Blandt de antagelser, der er forbundet med betydelig usik-
kerhed, er de demografiske forhold og borgernes opspa-
ringsadfærd. Det stadige arbejde med modelgrundlag og 
data for de langsigtede fremskrivninger betyder også, at vi 
får et stadig bedre grundlag for at forstå, hvilke forhold der 
har betydning for den økonomiske udvikling fremover.  
 
Det er vigtigt, at finanspolitikken tilrettelægges, så den så 
vidt muligt tager hensyn til, at den har betydning for en 
række af de valg, borgerne tager. Eksempelvis medregner 
borgerne de offentligt finansierede tilbagetræknings-
ordninger, når de fastlægger, hvor meget de skal spare op 
for at finansiere deres pensionisttilværelse, og hvornår de 
vil forlade arbejdsmarkedet. De langsigtede fremskrivninger 
af holdbarheden tjener i denne forbindelse som pejlemærke 
for borgerne om robustheden af de eksisterende velfærds-
ordninger. 
 
I afsnit III.2 præsenteres en fremskrivning af udviklingen af 
dansk økonomi på lang sigt. I afsnit III.3 diskuteres, hvor 
holdbar finanspolitikken er under antagelse af, at finans-
politikken holdes uændret. Her ses ikke kun på den såkaldte 
holdbarhedsindikator, men tillige på den samlede tidsmæs-
sige profil for den offentlige saldo. I afsnittet præsenteres 
også et forløb, hvor den historiske stigning i de offentlige 
udgifter fortsætter. Beregningen af den finanspolitiske 
holdbarhed er usikker, og i afsnit III.4 ses derfor nærmere 
på, hvor meget en række antagelser betyder for fremskriv-
ningen. En faktor, der kan have særlig interesse, er uddan-
nelse. I afsnit III.5 diskuteres derfor, hvor meget erhvervs-
frekvensen påvirkes af, at flere får en uddannelse, og hvil-
ken betydning en øget uddannelsesindsats har for den 
finanspolitiske holdbarhed. I afsnit III.6 sammenlignes den 
beregnede holdbarhed med regeringens Konvergensprogram 
2009, og i afsnit III.7 vises beregninger af konsekvenserne 
af forskellige politiktiltag, der kan gøre finanspolitikken 
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mere holdbar. Afslutningsvis sammenfattes kapitlets resul-
tater i afsnit III.8. Videre overvejelser om økonomisk politik 
og anbefalinger hertil præsenteres i kapitel IV. 
 
 
III.2 Langsigtet fremskrivning 
 
I dette afsnit præsenteres den langsigtede makroøkonomiske 
fremskrivning, der danner baggrund for den finanspolitiske 
holdbarhedsberegning. Fremskrivningen er baseret på den 
nyeste version af DREAM-modellen. DREAM er en ma-
kroøkonomisk model, som er specielt designet til at beregne 
konsekvenser af langsigtede udviklingstræk i dansk økono-
mi, jf. DREAM (2009). Der er dog foretaget en række 
ændringer i forhold til DREAM’s eget offentliggjorte for-
løb. Således følger fremskrivningen, hvad angår udviklin-
gen i ledigheden og i den offentlige saldo som andel af 
BNP, den mellemfristede fremskrivning, der præsenteres i 
kapitel II. I den forstand er beskrivelsen i dette kapitel 
dermed en fortsættelse af det foregående kapitel. Med 
hensyn til andre forudsætninger som eksempelvis produkti-
vitetsvækst er fremskrivningen i dette kapitel imidlertid 
ikke identisk med den mellemfristede fremskrivning i 
kapitel II. De væsentligste forudsætninger for den langsig-
tede fremskrivning præsenteres i boks III.1.  

En fortsættelse af 
den mellemfristede 
fremskrivning 



 183

Boks III.1 Forudsætninger bag beregningerne 

De viste forløb er udarbejdet på den seneste udgave af DREAM-modellen fra 
oktober 2009. Denne version af DREAM tager udgangspunkt i data fra 2006, der 
er blevet modificeret for at skabe et konjunkturneutralt udgangsår. Beregningerne 
er baseret på en række forudsætninger om udviklingen i arbejdsstyrke, de offent-
lige udgifter, økonomien generelt og virkningen af velfærdsreformen. For nærme-
re beskrivelse af modelapparatet, der er anvendt til kørslerne, henvises til 
www.dreammodel.dk. 
 
Befolkning og arbejdsstyrke 
Som udgangspunkt fremskrives arbejdsstyrken og antallet af personer på forskel-
lige offentlige overførselsordninger på basis af udviklingen i befolkningen og 
faste erhvervs- og overførselsindkomstfrekvenser fra 2007, opdelt på alder, køn 
og etnisk herkomst. Der er herefter foretaget korrektioner for effekten af tidligere 
vedtagne politiktiltag, f.eks. udfasningen af overgangsydelsen, og for, at indvan-
dreres erhvervsdeltagelse stiger med længden af deres ophold i Danmark. Des-
uden er der inkluderet effekter på arbejdsstyrken af de forhøjede aldersgrænser for 
efterløn og folkepension, som velfærdsaftalen i 2006 forventes at medføre i resten 
af århundredet. Yderligere korrigeres der for effekten af, at befolkningens uddan-
nelsesniveau vil ændre sig i de kommende år, jf. afsnit III.5. Befolkningen anta-
ges at være uforandret fra 2100.  
 
Beskæftigelse og ledighed 
Niveauet for ledigheden følger den mellemfristede fremskrivning fra kapitel II i 
årene 2006-20 og antages i overensstemmelse hermed at være på sit strukturelle 
niveau på 3¾ pct. af arbejdsstyrken i 2020. Ændringer i befolkningssammen-
sætningen medfører derefter kun mindre ændringer i den fremadrettede strukturel-
le ledighed. Desuden forudsættes det, at profilen for den aldersfordelte ledigheds-
procent for aldersgrupperne på arbejdsmarkedet, som befinder sig lige inden efter-
lønsalderen, følger med op, når efterlønsalderen sættes i vejret.  
 
Offentlige finanser 
Beregningerne tager udgangspunkt i et uændret skattesystem, herunder en anta-
gelse om, at skattestoppets nominalprincip fortsætter uændret indtil 2100, således 
at ejendomsværdiskatten og en række punktafgifter udhules i takt med den løben-
de prisudvikling. 
 
I årene 2007-20 følger det offentlige forbrug, de offentlige investeringer, kilde- og 
selskabsskatter, nettorenteudgifter og samlede offentlige udgifter og indtægter 
som andele af BNP den mellemfristede fremskrivning i kapitel II.         Fortsættes 
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Boks III.1 Forudsætninger bag beregningerne, fortsat 

Overførselsindkomsterne pr. modtager reguleres hvert år fuldt ud i takt med løn-
stigningerne efter fradrag af arbejdsmarkedspensioner. Dette gælder både i perio-
den dækket af den mellemfristede fremskrivning og efter 2020. 
 
Udgifterne til den individuelle offentlige service (f.eks. sygehuse, uddannelse og 
børnehaver) opdeles på alder, køn og etnisk herkomst. Fra 2020 udvikler udgif-
terne til disse serviceydelser sig pr. bruger i takt med den generelle produktivi-
tetsvækst og inflation i økonomien. For sundheds- og plejeudgifters vedkommen-
de antages det, at forbedret sundhedstilstand i befolkningen fører til et fald i antal-
let af brugere i en given alder, når middellevetiden stiger, svarende til beregnin-
gerne i De Økonomiske Råd (2009). Udgifterne til det kollektive offentlige for-
brug (f.eks. politi og centraladministration) fremskrives som en fast andel af BNP. 
Der præsenteres dog også et såkaldt velstandsforløb, hvor disse udgifter i stedet 
udvikler sig i takt med en historisk trend, jf. afsnit III.3. 
 
De offentlige investeringer tilpasser sig fra 2020 gradvist til et niveau, som på 
lang sigt fastholder forholdet mellem offentligt kapitalapparat og offentlig pro-
duktion.  
 
Øvrige forudsætninger 
Arbejdstiden opdelt på køn og aldersgrupper antages at være uændret fremadrettet 
i forhold til 2006, og der forudsættes en underliggende årlig produktivitetsvækst 
på 2 pct., en underliggende inflation på 1,75 pct. samt en nominel rente på 4,75 
pct. 

 

 
 
Frem mod 2075 vil befolkningen stige fra ca. 5½ mio. til ca. 
6¼ mio. mennesker ifølge DREAM’s seneste befolknings-
fremskrivning. Det svarer til en stigning på godt 12 pct., jf. 
figur III.1. Stigningen i befolkningens størrelse skyldes en 
kombination af, at der antages en nettoindvandring på 
typisk 4.000-7.000 personer årligt, at antallet af fødsler i de 
fleste fremskrivningsår vil ligge højere end i 2009, og at 
befolkningens gennemsnitlige levetid stiger kraftigt i frem-
skrivningen.  
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Figur III.1 Udvikling i befolkning og arbejdsstyrke 
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Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Udviklingen i arbejdsstyrken er præget dels af befolknings-
udviklingen, dels af de forudsatte effekter af velfærdsaftalen 
fra 2006 og dels af den ændrede uddannelsessammen-
sætning i befolkningen. Ifølge fremskrivningen når arbejds-
styrken sit absolut laveste niveau i 2018, hvor den er faldet 
med knap 3 pct. i forhold til 2009. Herefter vil den begynde 
at stige. Det skyldes først og fremmest virkningen af vel-
færdsaftalen, hvor der med den anvendte befolknings-
fremskrivning ventes at ske en fortløbende udskydelse af 
tilbagetrækningsalderen i de næste mange årtier, jf. tabel 
III.1. Under de anvendte forudsætninger vil arbejdsstyrken 
igen nå 2009-niveauet i 2027, hvorefter den vil stige med 
yderligere 16 pct. frem mod 2075. I forhold til udviklingen i 
hele befolkningen fremtræder udviklingen i antallet af 
personer uden for arbejdsstyrken som et spejlbillede af 
arbejdsstyrkeudviklingen. I figuren er afstanden mellem de 
to kurver et udtryk for forsørgerbrøkens størrelse. Forsør-
gerbrøken er forholdet mellem personer uden for og i ar-
bejdsstyrken. Frem mod 2018 stiger forsørgerbrøken, hvor-
efter den er konstant frem til 2035. Fra 2035 falder forsør-
gerbrøken, da forskellen mellem kurverne indsnævres, og i 
2050 svarer forsørgerbrøken til det nuværende niveau. 
Derefter krydser kurverne hinanden, hvilket afspejler, at 
forsørgerbrøken falder under det nuværende niveau. 
 

Arbejdsstyrken: 
“Hængekøje” og 
“bakkeskråning”    
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Tabel III.1 Tilbagetrækningsaldre ved anvendelse af 
DREAM’s befolkningsfremskrivning 2009 

År Efterløns-
alder 

Fødeår Pensions- 
alder 

Fødeår 

2010-18 60    1958a) 65 1958a) 
2019 60,5 1959 65 1958a) 
2020 61 1959 65 1958a) 
2021 61,5 1960 65 1958a) 
2022 62 1960 65 1958a)      

2024 62 1960 65,5 1959 
2025 63 1963 66 1959 
2026 63 1963 66,5 1960 

2027-29 63 1963 67 1960 
2030-34 64 1967 68 1963 
2035-39 65 1971 69 1967 
2040-44 65,5 1975 70 1971 
2045-49 66 1979 70,5 1975 
2050-54 66,5 1984 71 1979 
2055-59 67 1988 71,5 1984 
2060-64 67,5 1993 72 1988 
2065-69 68 1997 72,5 1993 

2070 68,5 2002 73 1997 
a) Født 1958 eller tidligere. 
Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2070, hvor der ifølge fremskrivningen 

sker ændringer i enten efterløns- eller pensionsalderen. De to 
kolonner med fødeår angiver, i hvilket år de personer, som 
oplever den pågældende tilbagetrækningsalder for første gang, er 
født.  

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
 
Når velfærdsaftalen træder i kraft, bevirker den, at den 
aldring af befolkningen, der finder sted i de kommende 
årtier, ikke længere slår igennem i arbejdsstyrken. Andelen 
af befolkningen over 65 år stiger fra ca. 16 pct. i 2010 til 
knap 25 pct. omkring 2040, hvor den når sit foreløbige 
højdepunkt, jf. figur III.2a. Den stigende middellevetid er 
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Figur III.2a Over 65 år og 0-18-årige  Figur III.2b Over 85 år 
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Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
også medvirkende til, at andelen af børn og unge falder fra 
godt 23 pct. i øjeblikket til under 22 pct. i 2040, jf. figur 
III.2a. Samtidig bevirker den stigende middellevetid, at 
andelen af befolkningen, der er mere end 85 år, stiger 
relativt endnu kraftigere end andelen over 65 år, jf. figur 
III.2b. Fra at udgøre omkring 2 pct. i 2010 stiger den til 
over 5 pct. i fremskrivningen.  
 
Den øjeblikkelige økonomiske krise og forskydningerne i 
befolkningen ændrer ikke ved, at den materielle velstand 
forventes at vokse kraftigt i løbet af århundredet, jf. tabel 
III.2. Det antages i fremskrivningen, at timeproduktiviteten 
stiger med 2 pct. om året. Det medfører, at BNP pr. indbyg-
ger omtrent fordobles i løbet af de kommende 40 år. Såvel 
det offentlige som det private forbrugs andel af BNP stiger i 
løbet af fremskrivningen på bekostning af nettoeksporten. 
Det skyldes først og fremmest udviklingen i befolknings-
sammensætningen.  
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Tabel III.2 Udviklingen i BNP og forsyningsbalance 
 2010 2020 2030 2040 2070 2100 
 -------------------------------  Indeks  ------------------------------- 
BNP 100,0 118,5 147,2 181,3 350,2 676,2 
Korrigeret BNP 100,0 97,3 99,1 100,1 106,3 113,8 
 ----------------------------  Pct. af BNP  ---------------------------- 
Privat forbrug 50,0 52,1 51,5 50,8 48,7 49,0 
Offentligt forbrug 29,5 28,3 29,0 29,4 28,0 28,2 
Investeringer 18,2 20,9 21,9 22,2 22,8 22,3 
Nettoeksport 2,4 -1,4 -2,4 -2,3 0,5 0,5 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Anm.: Niveauet for BNP i 2020 adskiller sig fra niveauet i kapitel II. BNP er målt i faste priser. 

Korrigeret BNP er yderligere korrigeret for den generelle produktivitetsvækst på 2 pct. årligt. 
Komponenterne på forsyningsbalancen er målt i løbende priser.  

Kilde: Beregninger på DREAM. 
 

 
 
I fremskrivningen sker der en markant udvikling i såvel den 
private sektors finansielle formue som udlandsgælden, jf. 
figur III.3. Pensionsformuerne bliver omtrent fordoblet på 
grund af de stadig flere årgange, som har en høj opsparing i 
arbejdsmarkedspensioner. Nettopensionsformuen som andel 
af BNP vokser med knap 40 pct.point frem mod 2020 og 
med yderligere 40 pct.point indtil 2040. Det sker under en 
forsimplende antagelse om, at 40 pct. af den formue, der 
akkumuleres i pensionskasserne, er udskudt skat og derfor i 
sidste ende tilfalder den offentlige sektor. Den øvrige finan-
sielle formue, som befolkningen har rådighed over, falder 
imidlertid endnu kraftigere i samme periode, sådan at den 
samlede finansielle efter-skat-formue falder monotont 
gennem hele fremskrivningen og bliver negativ i 2045. Den 
private sektors samlede formue er dog stadig positiv, idet 
befolkningen også ejer en betydelig realkapital i form af 
ejerboliger og fysisk kapital i privatejede virksomheder. 
Værdien af den samlede boligmasse alene er således ca. 
dobbelt så stor som BNP i 2100. Nettoudlandsfordringerne 
falder kraftigt i fremskrivningen både på grund af den 
private sektors nedsparing og på grund af udviklingen i den 
offentlige gæld. 
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Figur III.3 Finansielle formuer som pct. af BNP 
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Anm.: Nettopensionsformuen er beregnet som 60 pct. af den ubeskattede 
pensionsformue. Den finansielle nettoformue er lig summen af 
nettopensionsformuen og den fri finansielle formue.  

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
Årsagen til denne kraftige nedsparing skal findes flere 
forskellige steder. Den stigende opsparing i arbejds-
markedspensioner medfører, at husholdningerne sparer 
mindre op på anden vis. Samtidig påvirker befolkningsud-
viklingen med et stigende antal ældre den gennemsnitlige 
opsparingstilbøjelighed negativt. Endelig betyder den senere 
tilbagetrækning som følge af velfærdsaftale og højere 
uddannelsesniveau, at den typiske person nu forventer at 
tilbringe flere år på arbejdsmarkedet. Den typiske person vil 
derfor tjene en større del af sin livsindkomst på et relativt 
sent tidspunkt i livet, og det fører til, at der bliver sparet 
mindre op tidligere i livet. I DREAM har husholdningerne 
fuld forudseenhed mht. deres fremtidige livsindkomster 
frem til 77-års-alderen, og der er ikke nogen kreditratione-
ring i modellen. Dette betyder, at unge mennesker er i stand 
til at låne meget store beløb, og da husholdningerne ønsker 
at have et relativt jævnt forbrug over livsforløbet, bliver 
opsparingseffekten forholdsvis kraftig i modelfremskrivnin-
gen.   
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I forhold til den langsigtede fremskrivning, der blev præsen-
teret i De Økonomiske Råd (2007), er der foretaget en 
række ændringer med hensyn til både data og metode, 
ligesom konsekvenserne af forskellige tiltag i den økonomi-
ske politik fra 2008 og frem er indregnet. Der er blandt 
andet foretaget følgende ændringer: 
 

• Indregning af uddannelseseffekter i arbejdsstyrken  
• Ændret antagelse om sundhedsudgifterne (“sund 

aldring”)  
• Ændret løbetid for skattestoppets nominalprincip 
• Indlæggelse af nye forudsætninger fra mellemfristet 

fremskrivning frem til 2020 
• Virkning af skattereformen i 2009 
• Ændret vurdering af velfærdsaftalens betydning 
• Ændret behandling af Nordsø- og energisektorerne 
• Ændret antagelse om arbejdsudbudselasticiteter 

 
I modsætning til i 2007 er der i fremskrivningen foretaget 
en korrektion af arbejdsstyrken, som skal indfange de 
formodede virkninger af, at uddannelsesniveauet i befolk-
ningen ændrer sig. Man kan forestille sig, at der er flere 
forskellige modsatrettede virkninger på arbejdsstyrken af 
dette, og det er ret usikkert at beregne, hvor store de forskel-
lige effekter er i forhold til hinanden. I nærværende frem-
skrivning følges DREAM’s nye metode til at indregne 
uddannelseseffekter, jf. DREAM (2009). Konsekvenserne 
af denne ændring er, at arbejdsstyrken i fremskrivningen alt 
andet lige vil være mindre i perioden indtil 2037 (med en 
forskel på ca. 20.000 personer, hvor den er størst) end i 
tidligere fremskrivninger. Det skyldes, at DREAM i de 
første fremskrivningsår har indregnet en negativ trend i de 
forskellige uddannelsesgruppers erhvervsfrekvenser. Efter 
2037 er arbejdsstyrken permanent større end i en fremskriv-
ning, hvor man ikke har medtaget nogen uddannelseseffek-
ter. På lang sigt udgør denne forskel godt 40.000 personer.  
 
I modsætning til fremskrivningen i 2007 tages der i dette 
kapitel hensyn til, at de forventede levetidsstigninger i 
århundredet også vil medføre en stigning i antallet af år, 
hvor gennemsnitsdanskeren er ved godt helbred. Det vil alt 
andet lige medføre færre sundheds- og plejeudgifter for 
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danskere i en given alder, og dermed isoleret set et lavere 
offentligt forbrug på disse poster. Denne “sunde aldrings”-
effekt tages der hensyn til i grundforløbet, som dermed 
følger beregningerne på dette område, som blev foretaget i 
De Økonomiske Råd (2009).  
 
Skattestoppets nominalprincip indebærer, at ejendomsvær-
diskatten og en række punktafgifter ikke stiger i takt med 
inflationen. Dermed falder den reelle skattesats. Dette 
udhuler dels statens provenu fra disse skatter, dels medfører 
skattesænkningen i DREAM forskellige afledte samfunds-
økonomiske effekter, herunder en stigende efterspørgsel 
efter de afgiftsbelagte varekategorier. I fremskrivningen fra 
2007 blev det rent beregningsteknisk antaget, at denne 
udhuling ville ophøre i 2015. Det virker imidlertid i bedre 
overensstemmelse med den generelle tankegang bag frem-
skrivningen at antage, at der ikke sker nogen ændring, hvad 
nominalprincippet angår, jf. diskussionen i afsnit III.3. I 
nærværende fremskrivning antages det således, at skatte-
stoppets nominalprincip fastholdes i hele fremskrivningspe-
rioden. 
 
Med hensyn til skønnene for ledighed og de overordnede 
poster på de offentlige finanser følger den langsigtede 
fremskrivning i dette kapitel den tidligere beskrevne mel-
lemfristede fremskrivning i årene indtil 2020. Det sikrer 
blandt andet, at de langsigtede konsekvenser af den nuvæ-
rende økonomiske krise og den forventede konjunkturud-
vikling i de førstkommende år automatisk bliver indregnet i 
det fremadrettede forløb.  
 
Der er desuden foretaget en række ændringer af mere tek-
nisk karakter i DREAM-modellen siden fremskrivningen i 
De Økonomiske Råd (2007). Således er energisektorerne og 
aktiviteterne i Nordsøen behandlet grundlæggende anderle-
des. I stedet for en ensartet arbejdsudbudselasticitet for både 
mænd og kvinder på 0,1 opererer DREAM nu med en 
elasticitet på 0,05 for mænd og en højere på 0,15 for kvin-
der. Endelig er vurderingen af ændringerne i arbejdsstyrke 
mv. som følge af velfærdsaftalen blevet ændret i retning af, 
at arbejdsstyrken nu stiger mere som følge af en given 
forhøjelse af tilbagetrækningsalderen, jf. DREAM (2009). 
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III.3 Hvor uholdbar er finanspolitikken? 
 
Som mål for, i hvilket omfang man kan fastholde den nuvæ-
rende finanspolitik uændret i fremtiden, bruges ofte begre-
bet finanspolitisk holdbarhed. At finanspolitikken er hold-
bar, vil groft sagt sige, at man kan fastholde det nuværende 
offentlige serviceniveau og øvrige offentlige udgifter uænd-
ret i al fremtid uden på noget tidspunkt at skulle sætte 
skattesatserne op i forhold til det nuværende niveau, og 
uden at den offentlige gæld bliver for stor, jf. boks III.2. 
 
Finanspolitisk holdbarhed er kun et blandt flere mål for, om 
den økonomiske politik er tilrettelagt hensigtsmæssigt. En 
holdbar finanspolitik kan godt indebære lange perioder med 
betydelige underskud på den offentlige saldo. Meget store 
underskud er i modstrid med EU-reglerne og kan have 
mærkbar indvirkning på renten, hvis aktørerne på de finan-
sielle markeder er nervøse for, om en stor gæld faktisk vil 
blive tilbagebetalt i fremtiden. 
 
En nøglebetingelse for, at den nuværende finanspolitik kan 
anses for holdbar, er altså, at man kan fastholde den uændret 
i al fremtid, også selvom befolkningsforhold mv. ændrer sig 
meget i de kommende årtier. Det er imidlertid i et vist 
omfang et fortolkningsspørgsmål, hvad der menes med en 
videreførelse af den “nuværende finanspolitik”. For nogle 
indtægts- og udgiftsposter som f.eks. skattesatser er der 
fastsat klare regler, som vil gælde uforandret i fremtidige år, 
indtil de specifikt laves om. I sådanne tilfælde er det oplagt 
blot at fastholde de pågældende satser. For størrelser som 
det offentlige forbrug er der derimod tale om beløb, der 
besluttes fra år til år i forbindelse med årlige finanslove og 
kommunale budgetaftaler, og den vedtagne lovgivning 
rækker derfor sjældent mere end et år frem i tiden. I en 
holdbarhedssammenhæng er det derfor nødvendigt at gøre 
en antagelse om, hvad der er en neutral fremskrivning af det 
offentlige forbrugsniveau. 
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Boks III.2  Finanspolitisk holdbarhed 
 

De offentlige finanser er holdbare for en given finanspolitisk udvikling, hvis den 
indebærer, at den offentlige sektor overholder sin intertemporale budgetrestrikti-
on. Denne restriktion siger, at gælden på udgangstidspunktet ikke kan overstige 
nutidsværdien af alle de fremtidige primære budgetoverskud. Sat på formel kan 
budgetrestriktionen formuleres som: 
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hvor Bt er den offentlige gæld i år t, Tt+i er de samlede offentlige indtægter eks-
klusive renteindtægter i år t+i, Gt+i er de samlede offentlige udgifter eksklusive 
rentebetalinger i år t+i, og d t+i er den diskonteringsfaktor, der skal anvendes for at 
finde nutidsværdien af de fremtidige primære saldi, som er udtrykket i parentesen. 
Budgetrestriktionen angiver, at der skal være balance over tid på den offentlige 
saldo i den forstand, at værdien i nutidskroner af alle fremtidige offentlige udgif-
ter – eksklusive rentebetalinger på gælden – ikke overstiger værdien i nutidskro-
ner af alle fremtidige offentlige indtægter. Det betyder, at gælden ikke må stige 
eksplosivt.  

 

 
 
En mulighed kunne være simpelthen at fremskrive det reale 
offentlige forbrug uændret pr. bruger i forhold til det seneste 
historiske år, man har data for. Da samfundsøkonomien 
vokser betydeligt over tid som beskrevet i det foregående 
afsnit, ville dette betyde, at det offentlige forbrug efter-
hånden ville udgøre en mindre og mindre andel af BNP. Det 
ville imidlertid også betyde, at standarden i det offentliges 
serviceydelser gradvis blev ringere og ringere i forhold til 
tilsvarende ydelser i den private sektor. Sådan en udvikling 
ville af de fleste formodentlig opfattes som en reel forrin-
gelse af det offentliges serviceniveau.  
 
Alternativt kan man forsøge at måle, hvordan den historiske 
vækst i udgifterne til de offentlige serviceydelser for be-
stemte personer har været i de seneste årtier, og fremskrive 
denne historiske tendens uforandret. I en række perioder har 
denne udgiftsvækst været anderledes – og ofte større – end 
den underliggende produktivitetsvækst i samfundet. En 
fremskrivning med f.eks. en positiv historisk mervækstrate 
kan opfattes som realistisk, hvis man tror, at der er nogle 
permanente mekanismer i det offentlige system, der ligger 
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til grund for denne anderledes udvikling i udgifterne. En 
sådan mervækst vil imidlertid medføre, at udgifterne til de 
offentlige serviceydelser permanent stiger i forhold til 
produktionsværdien i den private sektor. Dette fremskriv-
ningsprincip virker derfor mindre relevant, hvis udgangs-
punktet netop er at beskrive den finanspolitiske udfordring 
ved at fastholde et uændret offentligt serviceniveau frem-
over. Der skelnes i dette kapitel derfor mellem to frem-
skrivninger. Grundforløbet bygger på en forudsætning om, 
at de offentlige serviceudgifter til hver enkelt bruger stiger i 
takt med den almindelige produktivitetsvækst og inflatio-
nen. I en situation med en stabil befolkning vil dette medfø-
re, at de offentlige forbrugsudgifter udgør en konstant andel 
af BNP. Derudover præsenteres et såkaldt velstandsforløb, 
der antager, at de historiske trends med hensyn til væksten i 
de offentlige forbrugsudgifter bliver fortsat i en 20-årig 
periode fra 2020 til 2040. 
 
En anden problemstilling drejer sig om fortolkningen af 
skattestoppets såkaldte nominalprincip, altså det forhold, at 
satserne for ejendomsværdiskatten og forskellige andre 
skatter fastholdes nominelt. Det resulterer i, at de reelt 
udhules i takt med inflationen. Nominalprincippet er ikke 
forankret i nogen permanent lovgivning, men har indgået i 
regeringsgrundlaget for skiftende regeringer siden 2001, og 
der er ikke nogle tegn på, at man vil ændre det i en oversku-
elig fremtid. I regeringens seneste langsigtede økonomiske 
fremskrivning forudsættes dog rent beregningsteknisk, at 
nominalprincippet afskaffes fra 2020.1 Tidligere fremskriv-
ninger fra De Økonomiske Råd har ligeledes opereret med 
en sådan rent beregningsteknisk antagelse. Det virker dog 
som en mere logisk og naturlig tolkning af begrebet “uænd-
ret skattepolitik”, at skattestoppet antages fortsat i hele 
fremskrivningsperioden, hvilket derfor lægges til grund for 
fremskrivningerne i dette kapitel. Denne ændrede antagelse 
medfører i sig selv en forskel i holdbarhedsindikatoren på 
knap 1 pct. af BNP, jf. senere.  
 

 
1) I regeringens 2015-plan fra 2007 forudsattes beregningsteknisk, 

at skattestoppet udløb i 2015, og i den tidligere 2010-plan forud-
sattes det at udløbe i 2010.  
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Et tredje eksempel, hvor den korrekte fremskrivnings-
metode kan diskuteres, er lovgivningen om satsregulerin-
gen, der regulerer den årlige indeksering af overførsels-
indkomster og forskellige skattefradrag mv. Det overordne-
de princip for satsreguleringen er, at de berørte beløbs-
størrelser skal følge med den almindelige lønudvikling. Den 
konkrete udformning af satsreguleringen medfører imidler-
tid, at den automatiske regulering af overførsler mv. gene-
relt er en anelse mindre end udviklingen i den gennemsnit-
lige timeløn inklusive pension, jf. afsnit III.4. En bogstave-
lig fremskrivning af de gældende regler kunne derfor tilsige, 
at man skulle tage hensyn til denne forskel i fremskrivnin-
gen. Det er dog valgt at fremskrive overførsler og skatte-
fradrag sådan, at de følger lønudviklingen fuldt ud. Det 
svarer til en antagelse om, at beslutningstagerne i det lange 
løb vil sørge for at fastholde den nuværende indkomstforde-
ling mellem lønmodtagere og overførselsindkomstmodtage-
re ved jævnligt at give engangsløft i overførslerne, der 
kompenserer for den ovennævnte forskel. Indførelsen af den 
supplerende ydelse for folkepensionister uden anden større 
indkomst (ældrechecken) kan ses som et eksempel på sådan 
et tiltag. Betydningen for holdbarheden af denne antagelse 
belyses i afsnit III.4. 
 
En vigtig fremtidig ændring i overførselsindkomsterne er de 
ændrede regler i tildelingen af efterløn og folkepension, 
som følger af velfærdsaftalen fra 2006. Aftalen medfører 
både en stigning i tilbagetrækningsalderen med to år i 2019-
27 og en efterfølgende indeksering hvert femte år som følge 
af forventede stigninger i middellevetiden for 60-årige. 
Disse senere forhøjelser er ikke konkret besluttet endnu (da 
de vil afhænge af den fremtidige befolkningsudvikling) og 
udgør på sin vis ændringer i forhold til den nuværende 
tildeling af overførselsindkomster. Da de er et resultat af 
lovgivning, hvis principper allerede er vedtaget, er det dog 
naturligt at opfatte dem som en del af den nuværende fi-
nanspolitik, selvom den konkrete implementering vil finde 
sted fortløbende i resten af århundredet. 
 
Med de valgte forudsætninger om, hvad uændret finanspoli-
tik konkret betyder, får den offentlige saldo i grundforløbets 
fremskrivningsår et udseende som i figur III.4. Udgangs-

Vil overførslerne 
følge 100 pct. med 
lønudviklingen? 

Nuværende 
finanspolitik 
omfatter fremtidige 
virkninger af 
velfærdsaftalen  

Budgetunderskud 
stiger uafbrudt 
efter 2015 



 196 

punktet er et underskud på godt 5 pct. af BNP i år, hvorefter 
der sker en vis forbedring indtil 2015. Det sker dels på 
grund af forbedringen af konjunktursituationen, dels på 
grund af den forudsatte stramning i det offentlige forbrug, 
jf. kapitel II. Efter 2015 bliver de offentlige finanser imid-
lertid igen forværret. Det skyldes, at de offentlige udgifter 
ud over renteudgifter stiger i perioden frem til 2035, og i 
endnu højere grad et fald på indtægtssiden, som fortsætter 
endnu længere, jf. nedenfor. Begge dele skyldes i høj grad 
den demografiske udvikling. Den primære saldo når sit 
lavpunkt med knap -3½ pct. af BNP i 2035, hvorefter den 
påbegynder en gradvis forbedring.  
 
På grund af den gæld, der bliver opbygget og dermed sti-
gende renteudgifter, vil den faktiske saldo imidlertid fortsat 
blive forværret også frem til 2035. Nettogælden stiger 
således fra at udgøre -6½ pct. af BNP i 2008, hvilket svarer 
til, at den offentlige sektor har et lille nettotilgodehavende, 
til at udgøre knap 180 pct. af BNP i 2070.  
 
 
Figur III.4 Primær og samlet offentlig saldo i grundfor-

løb 
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Anm.: Den primære saldo opgøres som den faktiske saldo minus 
nettorenteindtægter. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Den markante udvikling i figuren demonstrerer de finans-
politiske udfordringer, Danmark står over for. Det skal 
understreges, at fremskrivningen ikke er udtryk for nogen 
realistisk prognose for udviklingen i de kommende år. 
Derimod er fremskrivningen en illustration af et forløb 
under de tidligere nævnte finanspolitiske forudsætninger, 
hvor der intet vil blive gjort for at rette op på de nuværende 
og kommende ubalancer. I dette forløb er finanspolitikken 
klart uholdbar.  
 
Et forløb for saldoen som i figur III.4 vil åbenlyst være i 
konflikt med Danmarks forpligtelser over for EU stort set 
hele tiden. I henhold til EU’s konvergenskriterier må under-
skuddet på de offentlige finanser i almindelighed ikke 
overstige 3 pct. af BNP, selv ikke under en lavkonjunktur. 
Som mellemfristet mål bør Danmark i henhold til EU-
reglerne desuden have en strukturel offentlig saldo, der er i 
balance, eller et underskud, der ikke overstiger ½ pct. af 
BNP. Det præsenterede forløb vil overtræde såvel 3-pct.-
kravet som det mellemfristede mål i næsten alle årene. 
Perioden 2013-19 udgør således de eneste år i fremskriv-
ningen, hvor saldounderskuddet er mindre end 3 pct.  
 
For at få en forståelse af, hvilke årsager der mere specifikt 
er til den viste udvikling i saldoen, kan man kaste et nærme-
re blik på delposterne på det offentlige budget. Blandt 
udgiftsposterne stiger det offentlige forbrug indtil 2045, 
hvor det når en andel på knap 29½ pct. af BNP – en stigning 
på over 1 pct.point fra 2020, jf. tabel III.3. Denne stigning 
er især drevet af øgede udgifter til sundhed og pleje af flere 
ældre. Det stigende offentlige forbrug trækker flere udgifter 
til de offentlige investeringer med sig, da det offentlige 
kapitalapparat i form af sygehuse mv. antages at holde trit 
med forbrugsudgifterne. Investeringerne stiger dermed fra 
knap 2 til ca. 2½ pct. af BNP i tidsrummet fra 2020 til 2040. 
Til gengæld falder udgifterne til overførselsindkomster som 
andel af BNP fra et niveau på godt 18 pct. af BNP i 2020 til 
knap 17 pct. i 2040 og knap 15 pct. i 2070. Dette skyldes til 
dels befolkningsudviklingen, men først og fremmest virk-
ningerne af velfærdsaftalen. Tilsammen medfører det, at 
 
 

“Laden stå  
til-forløb” er ikke 
muligt 

Konflikt med 
Danmarks  
EU-forpligtelser 

Offentlige 
forbrugsudgifter 
stiger, overførsler 
falder som  
andele af BNP 
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Tabel III.3 Offentlige udgifter 
 

  2009a) 2020 2030 2040 2050 2070 
 ------------------  Pct. af BNP  ------------------ 
Samlede udgifter 55,2 53,9 56,3 57,5 57,6 57,1 

Individuelt off. forbrug 21,1b) 20,6 21,2 21,6 21,4 20,2 
Kollektivt off. forbrug 8,6b) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Investeringer 2,2 1,9 2,4 2,4 2,3 2,3 
Overførselsindkomster 17,2 18,1 17,6 16,8 15,8 14,8 
Nettorenteudgifter 0,4 1,4 3,0 4,6 6,0 7,7 

 

a) 2009-tallene er påvirket af den dårlige konjunktur, hvor udgifterne er høje og BNP relativt lavt. 
b) Fordelt med 2008-vægte. 
Anm.: 2009-tal er fra Danmarks Statistik, ADAM’s databank. Øvrige tal er fra grundforløbet, 

DREAM’s definitioner er anvendt. Da der er udeladt nogle udgiftsposter i tabellen, summer de 
enkelte delposter ikke til de samlede udgifter. 

Kilde: Statistikbanken og ADAM’s databank samt beregninger på DREAM. 
 

 
 
udgifterne til folkepension falder med ca. 1 pct. af BNP fra 
2020 til 2040 og med yderligere knap 1½ pct. fra 2040 til 
2070.  
 
Mens udgifterne stiger i hele perioden frem mod 2050, 
primært på grund af de stigende renteudgifter, falder de 
samlede indtægter løbende efter 2020, jf. tabel III.4. Dette 
skyldes først og fremmest den kraftige nedsparing, der 
finder sted i den private sektor i fremskrivningen, og som 
medfører et kraftigt stigende rentefradrag. Fra 2020 til 2040 
stiger rentefradraget således med ca. 1¼ pct. af BNP. Stig-
ningen fortsætter yderligere indtil 2070, dog i formindsket 
grad. Samtidig medfører udtømningen af resurserne i Nord-
søen formindskede selskabsskatter i størrelsesordenen ½ 
pct. af BNP. Udhulingen af ejendomsværdiskatter, punktaf-
gifter mv. som følge af skattestoppets nominalprincip 
betyder, at skatteprovenuet fra de berørte skatter tilsammen 
falder med ca. 2 pct. af BNP i løbet af århundredet. 
 
 
 

Nedsparing, 
skatteudhuling og 
faldende 
Nordsøindtægter 
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Tabel III.4 Offentlige indtægter 
 

 2009a) 2020 2030 2040 2050 2070 
 ---------------------  Pct. af BNP  ------------------- 
Samlede indtægter 52,4 50,8 50,0 50,0 49,8 49,1 

Moms 10,1 10,9 11,1 11,0 11,0 10,8 
Andre indirekte skatter 6,8 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 
Ejendomsværdiskat 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 
Skat på personlig kapitalindk. -1,2b) -2,2 -3,0 -3,5 -3,8 -4,0 
Andre kildeskatter 21,1b) 19,9 20,3 20,7 21,0 21,1 
Arbejdsmarkedsbidrag 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 
Selskabsskat fra kulbrintevirk. 0,3 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 
Andre selskabsskatter 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 
Pensionsafkastskat 0,6 1,7 2,0 2,2 2,3 2,4 

 

a) 2009-tallene er påvirket af den dårlige konjunktursituation. 
b) Skøn baseret på personskatteopgørelsen 2008. 
Anm.: 2009-tal er fra Statistikbanken og ADAM’s databank. Øvrige tal fra DREAM-fremskrivning.

Samlede indtægter er eksklusive renteindtægter. DREAM’s definitioner er anvendt. Da der er
udeladt nogle indtægtsposter i tabellen, summer de enkelte delkomponenter ikke til de samlede
indtægter. 

Kilde: Statistikbanken og ADAM’s databank samt beregninger på DREAM. 
 

 
 
Til gengæld stiger provenuet fra de øvrige kildeskatter samt 
arbejdsmarkedsbidraget med næsten 1 pct. af BNP fra 2020 
til 2040 og med yderligere ½ pct. derefter. Derudover stiger 
provenuet fra pensionsafkastskatten med ½ pct. af BNP i 
tidsrummet fra 2020 til 2040, hvorefter stigningen er mere 
beskeden.  
 
Holdbarhedsproblemet (holdbarhedsindikatoren) i denne 
fremskrivning udgør -1,4 pct. af BNP. Den offentlige saldo 
skal altså under forudsætningerne i denne fremskrivning 
permanent forbedres med knap 1½ pct. af BNP, før finans-
politikken er holdbar, så den offentlige gæld ikke løber 
løbsk på lang sigt. Det bemærkes, at fremskrivningen ikke 
tager højde for, at den faktiske finansiering af denne manko 
i sig selv kan tænkes at påvirke BNP via forskellige afledte 
effekter, ikke mindst på arbejdsudbuddet. 
 

Skat på løn og 
pensionsindkomst 
hjælper på saldoen 

Der mangler 
permanente 
forbedringer på 
knap 1½ pct. af 
BNP 
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Selv hvis man forestillede sig, at man løste holdbarheds-
problemet ved allerede fra 2011 at skabe en permanent 
forbedring af den primære saldo på 1,4 pct. af BNP årligt, 
ville det beskrevne forløb have et stort underskud på den 
strukturelle saldo i en meget lang periode. Det illustreres i 
figur III.5, hvor både den primære og den faktiske saldo i et 
sådant hypotetisk forløb er indtegnet. Selvom den finans-
politik, som diagrammet her illustrerer, er holdbar i den 
meget langsigtede betydning, ses saldoen at udvise en 
udvikling, der indebærer et underskud på mere end 2 pct. af 
BNP i hele tidsrummet fra 2025 til 2070 og mere end 3 pct. 
af BNP i perioden 2030-2060. Nettogælden vokser til et 
toppunkt på 68 pct. af BNP i 2062, inden den igen begynder 
at aftage. En sådan udvikling vil for det første være i mod-
strid med EU-reglerne. For det andet må en sådan udvikling 
formodes at medføre tvivl om den førte finanspolitik, hvis 
aktørerne på de finansielle markeder ikke tror på det hold-
bare i udviklingen. Forløbet demonstrerer, at finanspolitisk 
holdbarhed er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betin-
gelse for den fremtidige finanspolitiske linje i de kommende 
årtier. Økonomisk-politisk er det ikke nok at etablere lang-
sigtet holdbarhed. Der skal også sikres en troværdig tidspro-
fil for den offentlige saldo. 
 
 
Figur III.5  Illustration af et hypotetisk holdbart forløb 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 

Selv en holdbar 
udvikling kan 
medføre en 
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En manglende tiltro til holdbarheden af den førte økonomi-
ske politik kan føre til en stigning i renten. Dette kan bety-
de, at den offentlige saldo forværres yderligere som følge af 
den stigende rentebyrde på den gæld, der er opbygget.  
 
Holdbarhedsproblemet vurderes i denne fremskrivning at 
være på samme niveau som i beregningen af den finanspoli-
tiske holdbarhed i De Økonomiske Råd (2007). I 2007 var 
holdbarhedsindikatoren således også -1,4 pct. De forskellige 
ændringer af holdbarhedsindikatoren, som er sket siden 
2007 som følge af dataopdateringer, ændrede fremskriv-
ningsprincipper og metoder samt ændringer i den økonomi-
ske politik, har altså samlet udlignet hinanden, jf. tabel III.5.  
 
Holdbarhedsproblemet vurderes i denne fremskrivning at 
være på omtrent samme niveau som i beregningen af hold-
barheden i Konvergensprogram 2009, som regeringen 
fremlagde i februar 2010, hvis der korrigeres for forskellige 
forudsætninger om udviklingen i det offentlige forbrug og 
tolkningen af varigheden af skattestoppet. I afsnit III.6 er en 
uddybende sammenligning af beregningerne i dette kapitel 
og Konvergensprogram 2009.  
 
 

Tabel III.5 Væsentlige ændringer i forhold til 2007-fremskrivning 
 

 HBI Årligt krav 
 Pct. af BNP     Mia. kr.   

Udgangspunkt: Fremskrivning efteråret 2007 -1,4 -26 
 Modelændringer mv. -0,6 -10 
 Virkning af Forårspakke 2.0 +0,3 5 
 Sund aldring +1,7 31 
 Skattestoppets nominalp. forlænges til 2100 -0,9 -16 
 Saldo fra mellemfristet fremskrivning -0,5 -9 
Nuværende indikator -1,4 -25 

 

Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er målt i forhold til strukturelt BNP i 2010, som i
SMEC er beregnet som 1.812 mia. kr.  

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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Siden 2007 er der blevet foretaget en række data-
opdateringer og ændringer af DREAM-modellens funkti-
onsmåde. Således har DREAM gennemført en omfattende 
konjunkturrensning af modellens udgangsår. Mens man 
tidligere har taget udgangspunkt i et konkret historisk år, er 
udgangspunktet nu et beregnet strukturelt niveau, som 
repræsenterer DREAM’s bud på et konjunkturneutralt år. 
Desuden er der nu indlagt et bud på uddannelsesniveauets 
betydning for arbejdsstyrken i fremskrivningen. Disse og 
andre modelændringer har tilsammen medført en forværring 
af den finanspolitiske holdbarhedsindikator på godt ½ pct. 
af BNP, jf. Høj mfl. (2010). Omvendt vurderes skatterefor-
men i 2009 at forbedre holdbarheden med ca. 0,3 pct. af 
BNP på grund af de forventede dynamiske effekter, primært 
i form af større arbejdsudbud.  
 
Hertil kommer tre væsentlige ændringer, der er blevet 
foretaget i fremskrivningen i dette kapitel. For det første 
tages der hensyn til, at den stigende levetid fremover for-
modes at medføre en forbedret helbredstilstand og dermed 
færre sundhedsudgifter for en given aldersgruppe. Denne 
sunde aldringseffekt vurderes at medføre en forbedring af 
holdbarhedsindikatoren på 1,7 pct. For det andet medfører 
forudsætningen om, at skattestoppets nominalprincip vide-
reføres uændret indtil 2100, at holdbarheden forværres med 
0,9 pct. af BNP. Endelig for det tredje medfører indlæggel-
sen af den offentlige saldo mv. fra den mellemfristede 
fremskrivning i kapitel II, at holdbarheden forværres med ½ 
pct. af BNP. Dette afspejler ikke mindst vurderingen af den 
langsigtede virkning af den nuværende krise i forhold til det 
ovenfor nævnte konjunkturneutrale udgangspunkt i 
DREAM-modellen.2  
 
 
 

 
2) DREAM offentliggjorde i oktober 2009 en fremskrivning med en 

holdbarhedsindikator på -2,2 pct. af BNP, jf. DREAM (2009). Ud 
over nogle modeljusteringer adskiller fremskrivningen i dette ka-
pitel sig fra DREAM’s forløb ved at indlægge de nævnte korrek-
tioner for sund aldring, den fortsatte udhuling af skatteprovenuer-
ne fra nominalprincippet samt den anførte eksplicitte korrektion 
for den nuværende konjunktursituation. 

Udgangssituationen 
vigtig for 
fremskrivning 

Sund aldring, 
nominalprincip og 
mellemfristet 
fremskrivning har 
stor påvirkning 
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Velstandsforløb 
 
I de foregående beregninger er det antaget, at det reale 
offentlige forbrug pr. bruger stiger i takt med den alminde-
lige produktivitetsvækst. Imidlertid er udgifterne til det 
reale offentlige forbrug pr. person steget mere end produk-
tiviteten siden starten af 1990’erne. Stigningen i det offent-
lige forbrug skyldes både flere brugere, og at det reale 
forbrug pr. person er steget mere end produktiviteten.  
 
Det offentlige forbrug kan opdeles på kollektivt og indivi-
duelt forbrug, hvor sidstnævnte er underopdelt i fire under-
grupper. Udviklingen i de enkelte kategorier af offentligt 
forbrug er nærmere undersøgt for at beregne, hvor meget af 
væksten i det offentlige forbrug der ikke kan forklares med, 
at antallet af brugere er steget, eller at selve forbruget pr. 
person er fulgt med den generelle indkomstudvikling. Dette 
betegnes mervækst. 
 
I perioden 1991-2008 er udgifterne til det reale offentlige 
forbrug vokset med 2,4 pct. årligt, hvilket er 0,4 pct.point 
mere end væksten i BNP i samme periode.3 Væksten i det 
reale offentlige forbrug dækker over, at dele af det offentli-
ge forbrug har haft en vækst over gennemsnittet, og andre 
har haft en vækst under gennemsnittet. Det kollektive 
offentlige forbrug udgør knap 30 pct. af det samlede offent-
lige forbrug og er vokset med 1,7 pct. p.a. i den nævnte 
periode, jf. tabel III.6. Det er 0,3 pct. mindre end den gen-
nemsnitlige årlige vækst i BNP i samme periode. 
 
Der skal tages højde for den demografiske udvikling ved 
analyser af udviklingen i det individuelle offentlige forbrug. 
Væksten i det individuelle forbrug opdeles i demografisk og 
ikke-demografisk betingede forhold. De demografiske 
forhold vedrører, hvor stor en del af stigningen i udgifterne 
der skyldes et ændret antal personer i de relevante alders-
grupper. Den resterende del af stigningen betegnes den 
“ikke-demografiske” udvikling og skyldes øvrige forhold.  
 
3) Ved omregningen af det offentlige forbrug til faste priser er BNP-

deflatoren anvendt. Det betyder, at væksten er højere end væksten 
i det offentlige forbrug i faste priser i nationalregnskabets opgø-
relse. 

Højere vækst i det 
offentlige forbrug 

Offentligt forbrug 
opdelt efter 
områder 

Det kollektive 
offentlige forbrug 
er vokset mindre 
end BNP 

Demografiske og 
andre forhold 
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Tabel III.6 Offentligt forbrug 
 

 Fordeling 1991-2008 
 i 2008 Vækst Demografi Korrektion Mervækst 
 ----------------------------------  Pct.  ---------------------------------- 
Kollektivta) 29,0 1,7 •  • -0,3 
Sundhedb) 26,1 2,4 0,6 -0,1 0,3 
Fritid, kultur mv.b) 2,6 1,7 0,3 • -0,2 
Undervisningb) 19,9 2,5 0,2 1,0 -0,3 
Social beskyttelseb) 22,4 3,9 0,5 0,7 1,1 
I alt 100,0 2,4 • • 0,4c) 

 

a) Mervæksten for det kollektive offentlige forbrug er opgjort i forhold til BNP-væksten på 2 pct. 
om året.  

b) Mervæksten for det individuelle offentlige forbrug er opgjort i forhold til produktiviteten i
private byerhverv på 1,6 pct. om året for perioden 1991-2006.  

c) Mervæksten i alt er beregnet ved at sammenveje mervæksten for det kollektive offentlige 
forbrug og de fire kategorier af individuelt forbrug med fordelinger i 2008. 

Anm.: Mervæksten beregnes ved fra den samlede vækst at fratrække produktivitetsvæksten samt
tallene i søjlerne demografi og korrektion. Mervæksten i udgifterne til offentligt forbrug af 
sundhed er beregnet således: 2,4 pct. - 0,6 pct. - (-0,1 pct.) - 1,6 pct.= 0,3 pct. Korrektionen på -
0,1 pct. er betydningen af ændringer i afstand til døden, jf. De Økonomiske Råd (2009).
Korrektionen for udgifterne til offentligt forbrug af undervisning og af social beskyttelse er
betydningen af, at henholdsvis en større andel af unge er under uddannelse, og en større andel
af børn bliver passet i offentlig regi. Udgifterne er omregnet til faste priser ved hjælp af BNP-
deflatoren. Social beskyttelse omfatter sygdom og invaliditet, alderdom, familie og børn,
arbejdsløshed og sociale ydelser. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger, Offentlige finanser, 2009:29 og egne beregnin-
ger. 

 

 
 
Et forhold for den “ikke-demografiske udvikling” kan være, 
at en større andel af en aldersgruppe benytter sig af et 
tilbud. Inden for kategorien social beskyttelse er andelen af 
børn, der bliver passet i offentligt finansierede pasningsord-
ninger f.eks. børnehaver, steget betydeligt. I perioden 1991-
2008 er andelen af børn mellem 3-5 år, der bliver passet i 
offentligt finansierede pasningsordninger, steget fra 78 pct. 
til 97 pct., og andelen af børn mellem 0-2 år, der bliver 
passet i offentligt finansierede pasningsordninger, er steget 

Stor stigning i 
andelen af børn i 
pasningsordninger  
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fra 44 pct. til 66 pct.4 Denne udvikling har betydet, at of-
fentligt finansierede børnepasningsordninger må anses for 
fuldt udbyggede. Udbygning af offentligt finansierede 
pasningsordninger vil derfor ikke bidrage til den fremtidige 
stigning i udgifter til offentligt forbrug.5 Udgifterne til 
social beskyttelse korrigeres således for det historiske 
bidrag herfra, hvilket forklarer 0,7 pct.point af den gennem-
snitlige årlige vækstrate, jf. tredje talsøjle i tabel III.6.  
 
Når der er taget højde for den demografiske udvikling og 
for, at andelen af børn i offentligt finansierede pasnings-
ordninger er steget, har der været en årlig mervækst i social 
beskyttelse på 1,1 pct., altså en stigning på 1,1 pct. ud over 
produktivitetsstigningen i private byerhverv på 1,6 pct., jf. 
Høj mfl. (2010).6 Det kan umiddelbart virke overraskende, 
at der har været så høj en mervækst, når udbygningen af 
børnepasningen er fratrukket. Men det skyldes, at børnepas-
ning kun udgør godt 40 pct. af udgifterne til det offentlige 
forbrug af social beskyttelse. Kategorien social beskyttelse 
omfatter også ældreomsorg og plejeudgifter, der er blevet 
kraftigt udvidet i perioden.  
 
En anden kategori, hvor der har været betydelig stigning i 
andelen af brugere, er undervisning, hvor andelen af unge 
under uddannelse er steget markant. Andelen af unge i 
alderen 16-19 år under uddannelse er steget fra ca. 50 pct. 
til godt 60 pct., og andelen af unge i alderen 20-28 år under 
uddannelse er steget fra ca. 20 pct. til 37 pct. fra 1991 til 
2008. I DREAM’s uddannelsesfremskrivning er der kun en 
begrænset fortsat stigning i andelen af unge under uddan-
nelse. Derfor korrigeres væksten i uddannelsesudgifterne 
 
4) Da barselsordninger indebærer, at de fleste børn først har behov 

for offentlig pasning, når de er fyldt et år, svarer 66 pct. til nogen-
lunde fuld dækning. 

5) Stigningen i andelen af børn, der bliver passet i offentligt finan-
sierede pasningsordninger, skal ses i lyset af, at der har været en 
stigning i andelen af familier, hvor begge forældre er udearbej-
dende. 

6) Mervæksten beregnes som stigningen i udgifterne i perioden 
fratrukket den del af stigningen, der skyldes (1) ændringer i de-
mografien, (2) den del af stigningen, der skyldes, at f.eks. flere 
bliver passet i offentligt regi, og (3) stigningen i produktiviteten. 

Betydelig mervækst 
i social beskyttelse  
 

Stor stigning i unge 
under uddannelse 
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for denne stigning i andelen. Stigningen forklarer 1,0 
pct.point af den gennemsnitlige årlige vækst i uddannelses-
udgifterne, jf. tredje talsøjle i tabel III.6.  
 
Inden for undervisning har der været en mervækst på -0,3 
pct. om året, når der er taget højde for, at andelen af unge 
under uddannelse er steget. Den lavere stigningstakt i ud-
dannelsesudgifterne kan dække over, at det stigende antal 
elever og studerende igennem perioden indebærer visse 
stordriftsfordele, som f.eks. kan fremkomme ved en stigen-
de gennemsnitlig klassekvotient.7  
 
Ved analyser af sundhedsudgifter bør der som tidligere 
nævnt tages højde for, at de personfordelte udgifter ikke 
blot afhænger af alder, men nok så meget af restlevetiden, 
altså den tidsmæssige afstand til død, jf. De Økonomiske 
Råd (2009). Det betyder, at når levetiden stiger, vil udgif-
terne til sundhedsydelser i den enkelte aldersgruppe blive 
lavere. Når der er taget hensyn til den demografiske udvik-
ling, og at middellevetiden er steget, har der været en mer-
vækst i sundhedsudgifterne i den analyserede periode på 0,3 
pct.  
 
Sammenvejningen af mervæksten fra de enkelte underposter 
viser, at der i perioden 1991-2008 har været en samlet 
mervækst i det offentlige forbrug på ca. 0,4 pct. Hvis det 
offentlige forbrug får en tilsvarende mervækst i perioden 
2021-40, vil det forøge underskuddet på den primære of-
fentlige saldo med godt 1 pct. i forhold til en situation, hvor 
det reale offentlige forbrug pr. bruger stiger i takt med den 
almindelige produktivitetsvækst, jf. figur III.6. Dette forløb 
kaldes et velstandsforløb. Det største bidrag til forøgelsen af 
budgetunderskuddet kommer fra stigningen i de sociale 
omsorgsudgifter. På grund af forøgelsen af gælden, der 
bliver opbygget som følge af mervæksten i det offentlige 
forbrug, stiger renteudgifterne. Den faktiske saldo som 
andel af BNP forværres derfor med godt 3½ pct.point i 
 
7) Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er i perioden 

1993-2008 vokset med godt 11 pct., jf. Indenrigsministeriet 
(2010). Stigningen i den gennemsnitlige klassekvotient skal ses i 
lyset af, at de årgange, der er startet i skolen siden 1993, er væ-
sentlig større end de årgange, der forlod grundskolen. 
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forhold til grundforløbet i 2070. Samlet set forværres den 
finanspolitiske holdbarhed med ca. 1 pct.point i forhold til 
en situation, hvor det reale offentlige forbrug pr. bruger 
stiger i takt med den almindelige produktivitetsvækst. I en 
tidligere analyse af betydningen for holdbarheden af en årlig 
mervækst på 0,3 pct. frem til 2100 var resultatet en forvær-
ring af holdbarheden på 3 pct. af BNP, jf. De Økonomiske 
Råd (2009). Den væsentlig større forværring af holdbar-
heden i rapporten fra efteråret 2009 skyldes, at mervæksten 
her blev fastholdt i 90 år, mens den kun er fastholdt i 20 år i 
nærværende rapport.  
 
I det beregnede velstandsforløb er kun set på presset på de 
offentlige finanser fra udgiftssiden. Der kan også komme et 
pres fra indtægtssiden, hvis den øgede velstand eksempelvis 
betyder, at de ældre i fremtiden vælger at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet for egne midler, inden de når efterløns-
alderen, eller hvis den årlige arbejdstid falder. 
 
 
Figur III.6 Primær og samlet offentlig saldo i velstands-

forløbet 
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Anm.: Den primære saldo opgøres som den faktiske saldo minus 
nettorenteindtægter. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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I dette afsnit er præsenteret to mulige forløb for udviklingen 
i den offentlige saldo. I grundforløbet antages det, at den 
nuværende finanspolitik fastholdes uændret i al fremtid. 
Med beregningsantagelserne i denne fremskrivning udgør 
det finanspolitiske holdbarhedsproblem i størrelsesordenen 
1,4 pct. af BNP. Men selv hvis holdbarhedsproblemet løses 
ved at skabe en konstant forbedring af den primære saldo 
fra 2011, vil underskuddet på den strukturelle saldo oversti-
ge 2 pct. af BNP i hele tidsrummet fra 2025 til 2070 og 3 
pct. af BNP i en længere periode (2030-2060). En sådan 
udvikling vil både være i modstrid med EU-reglerne og vil 
ikke være mulig, hvis aktørerne på de finansielle markeder, 
som ejer de danske statsobligationer, ikke tror på det hold-
bare i udviklingen. Finanspolitisk holdbarhed er en nødven-
dig, men ikke tilstrækkelig betingelse for den fremtidige 
finanspolitiske linje i de kommende årtier. 
 
I det andet forløb, som betegnes velstandsforløbet, antages, 
at den historiske mervækst i udgifterne til det offentlige 
forbrug fastholdes i perioden 2021-40. Dette forværrer den 
finanspolitiske holdbarhed med 1 pct.point i forhold til 
grundforløbet. Forskellen illustrerer de prioriteringsproble-
mer, som fremtidens generationer af vælgere og politikere 
vil stå over for, hvis de hidtidige ønsker om en stigende 
offentlig forbrugsandel og dermed en fortsat relativ vækst i 
det offentlige serviceniveau fortsætter i de kommende årtier.   
 
 
III.4 Usikkerhed i fremskrivningen 
 
Der er en meget betydelig usikkerhed ved langsigtede 
fremskrivninger og holdbarhedsberegninger som den fore-
liggende. Tabel III.7 nævner en række af de vigtigste usik-
kerhedsfaktorer. 
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Tabel III.7 Eksempler på usikkerhedsfaktorer ved fremskrivningerne 
 

 Usikkerhedsfaktorer 
Befolkning • Udvikling i levetiden 

• Udvikling i fødselstallet 
• Omfang og sammensætning af ind- og udvandringen 

Offentlige  
serviceydelser 

• Anden vækst end det demografiske træk 
• Sundhedsudgifternes afhængighed af restlevetid 

Arbejdsudbud • Integration af indvandrere og efterkommere 
• Uddannelsesniveauets betydning for erhvervsfrekvensen 
• Velstandseffekt på tilbagetrækning og arbejdstid 
• Velfærdsaftalens indvirkning på beskæftigelsen 

Offentlig saldo • Strukturledighed  
• Globaliseringens betydning for skattebaserne 
• Ændringer i den private sektors op- og nedsparing 
• Årlig regulering af overførselsindkomsterne 
• Konsekvenser af ændrede miljøforanstaltninger 

Andre forhold • Rente, vækst og inflation 
 
 

 
 
Effekten på den finanspolitiske holdbarhed af at ændre på 
forudsætningerne med hensyn til nogle af disse faktorer er 
illustreret i tabel III.8. Tabellen viser resultaterne af at 
gennemføre en række alternative fremskrivninger i forhold 
til grundforløbet, som er beskrevet i de foregående afsnit. 
De nærmere forudsætninger bag nogle af stødene samt 
resultaterne for udviklingen i samfundsøkonomien og de 
offentlige finanser beskrives nærmere i Høj mfl. (2010). 
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Tabel III.8 Alternative antagelsers indvirkning på hold-
barheden 

 

 Virkning 
på 

HBI 
1 promille højere fertilitet -0,2 
1 års højere middellevetid 0,0 
5.000 ekstra indvandrere årligt -0,1 
5.000 ekstra udvandrere årligt -0,4 
Olieudvinding mv. i Nordsøen fastholdt 0,7 
Satsregulering lavere end lønstigning  1,3 
Kvinder samme økonomisk adfærd som mænd  5,1 
Ekstra ferieuge -0,3 
1 pct.point højere ledighed i 10 år 0,0 
½ pct.point lavere realrente 0,2 
½ pct.point lavere realvækst 0,2 
½ pct.point lavere realvækst og -rente 0,3 

 

Anm.: De enkelte følsomhedsberegninger er kommenteret i teksten og i 
Høj mfl. (2010). 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
Hvis fertiliteten permanent stiger med 1 promille fra 2011, 
vil det medføre ca. 3.000-3.500 flere fødsler om året og en 
stigning i befolkningen på godt 600.000 personer i løbet af 
århundredet. Holdbarheden vil blive forværret med ca. 0,2 
pct. af BNP, fordi omkostningerne for det offentlige i form 
af større træk på det offentlige forbrug mv. overstiger den 
senere stigning i skatteindtægter, når de nye større generati-
oner træder ud på arbejdsmarkedet. Desuden medfører de 
større børnefamilier et større privat forbrug i forhold til 
indkomsten i befolkningen. Det medfører et højere afgifts-
tryk, men samtidig en kraftigere nedsparing og dermed 
større rentefradrag, sådan at de samlede skatteindtægter 
falder som andel af BNP. Resultatet skyldes ikke mindst, at 
finanspolitikken i udgangspunktet ikke er holdbar. Uhold-
barheden indebærer grundlæggende, at den gennemsnitlige 
person modtager flere overførsler og mere service fra den 

Flere børn 
forværrer svagt de 
offentlige finanser  
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offentlige sektor end vedkommendes bidrag til finansierin-
gen via skatter og afgifter gennem livet. 
 
En stigning i indvandringen på 5.000 personer årligt fra 
2011 medfører en svagt forværret holdbarhed på ca. 0,1 pct. 
af BNP, når det antages, at de ekstra indvandrere har den 
samme fordeling mht. køn, alder og oprindelsesland som i 
2004-06. I alt vokser befolkningen med 300.000 personer 
ekstra som følge af den højere indvandring og de afledte 
konsekvenser heraf i form af ændret (gen-)udvandring, 
fødsler og dødsfald. Igen medfører befolkningsstigningen 
en større arbejdsstyrke, men samtidig større offentlige 
udgifter, som altså dominerer den samlede virkning. Også 
en forøget udvandring på 5.000 personer om året vil forvær-
re de offentlige finanser. Dette skyldes, at udvandrerne, der 
fordeler sig på køn og alder som de faktiske udvandrere i 
2004-08, i høj grad er yngre og erhvervsaktive personer. 
Det antages i dette eksperiment, at udvandringen er perma-
nent. I virkeligheden vender ganske mange udvandrede 
danskere dog tilbage til Danmark efter et eller nogle få år i 
udlandet.  Dette eksperiment repræsenterer derfor en meget 
kraftig udvandring. I 2100 er befolkningen reduceret med 
960.000 personer eller ca. 15 pct. i forhold til grundscenari-
et.   
 
En ekstra stigning i middellevetiden på et år påvirker ikke 
holdbarheden i nævneværdig grad. Det skyldes, at den 
højere levealder ifølge reglerne i velfærdsaftalen udløser en 
ekstra udskydelse af tilbagetrækningsaldrene og dermed 
medfører en stigende samlet erhvervsfrekvens. Samtidig 
medfører det større antal ældre stigende sundheds- og 
plejeudgifter, men antagelserne om sund aldring medfører, 
at denne stigning bliver relativt beskeden. Med forudsæt-
ningerne i modelfremskrivningerne er de offentlige finanser 
altså meget robuste over for ændringer i levealderen. Dette 
er helt modsat situationen inden vedtagelsen af velfærdsaf-
talen og dens automatiske regulering af efterløns- og folke-
pensionsalderen.   
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Sammenfattende kan det siges om de ovenstående eksperi-
menter, at fremtidige ændringer i befolkningsudviklingen 
kun vil påvirke de offentlige finanser i ret beskedent om-
fang. Ved sammenligningen af de forskellige stød skal deres 
relative betydning for befolkningsstørrelsen tages med i 
betragtning. Selv det beskrevne udvandringseksperiment, 
der medfører en kolossal befolkningsreduktion på næsten en 
million mennesker i løbet af århundredet, påvirker kun de 
offentlige finansers holdbarhed med mindre end ½ pct. af 
BNP. Konklusionen er således, at den nuværende indretning 
af velfærdssamfundet er forholdsvis robust over for befolk-
ningsændringer som fødsler, dødsfald og vandringer. 
 
I de kommende årtier forventes statens indtægter fra udvin-
dingen af olie- og gasreserverne i Nordsøen at falde kraftigt. 
Hvor meget dette betyder for holdbarheden, kan man få et 
overslag over ved at lave et hypotetisk alternativt forløb, 
hvor man antager, at udvindingen fra Nordsøen opretholdes 
på 2006-niveauet i resten af århundredet. Dette forløb er 
altså klart urealistisk med de nuværende forventninger til 
potentialet for Nordsøproduktionen, men demonstrerer 
betydningen af denne svindende skattekilde for de overord-
nede offentlige finanser. Det kontrafaktiske forløb har en 
holdbarhedsindikator, der er 0,7 pct. af BNP bedre end 
grundforløbet. Det skyldes dels større indtægter fra Nordsø-
beskatningen, og dels at BNP er større i dette forløb, hvilket 
betyder, at gælden og forskellige andre offentlige poster 
fylder mindre som andel af BNP. 
 
Som nævnt i afsnit III.3 ses der i grundforløbet bort fra, at 
de nuværende regler om satsregulering indebærer en ten-
dens til, at reguleringen af overførselsindkomster og en 
række skattefradrag vokser lidt langsommere end det gen-
nemsnitlige lønniveau. Det skyldes bl.a., at indekserings-
reglerne ikke medregner tendensen til, at en stadig større del 
af arbejdsstyrken udgøres af (relativt højtlønnede) funktio-
nærer, idet beregningsreglerne netop korrigerer for sådanne 
forskydninger. En fortsættelse af tendensen til ændret 
sammensætning af beskæftigelsen vil med de nuværende 
regler derfor gradvis medføre stigende forskelle i gennem-
snitsindkomsten mellem folk i og uden for arbejdsstyrken. I 
grundforløbet antages det implicit, at man løbende vedtager 
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engangsløft i overførslerne, der kompenserer for denne 
stigende forskel. Antages det alternativt, at politikerne ikke 
vil indføre nye overførsler eller ændre på de nuværende 
regler for satsreguleringen, vil en fortsat ændring i beskæf-
tigelsessammensætningen i retning af flere funktionærer 
bidrage til en bedre udvikling på de offentlige finanser end 
forudsat i grundforløbet. 
 
Det er svært at beregne præcist, hvor stor denne forbedring 
vil kunne blive. I perioden 1994-2008 steg det maksimale 
dagpengebeløb med gennemsnitligt ca. 2,3 pct. om året. 
Den gennemsnitlige årlige vækst i timelønnen har i den 
tilsvarende periode været ca. 3,7 pct. om året, jf. Finansud-
valget (2009). Der er en række årsager til denne historiske 
forskel. For det første fratrækkes normalt 0,3 pct.point hvert 
år til satspuljen, som finansierer en række sociale tiltag. 
Hvad dette beløb angår, er der altså ikke tale om en bespa-
relse for det offentlige, men blot om, at beløbet anvendes til 
andre formål (som bl.a. giver sig udslag i større offentligt 
forbrug). For det andet beregnes satsreguleringen efter 
fradrag for arbejdsmarkedsbidrag, og arbejdsmarkedsbi-
dragssatsen steg fra 5 til 8 pct. i 1994-97. For det tredje 
beregnes satsreguleringen ud fra en tilnærmet årsløn, og der 
har i perioden været et fald i den aftalte årlige arbejdstid. 
Disse tre forhold kan tilsammen skønsmæssigt forklare 
omkring halvdelen af den ovenfor nævnte forskel. Resten 
skyldes bl.a. større arbejdsgiveradministrerede arbejdsmar-
kedspensioner (som også fratrækkes, inden satsreguleringen 
beregnes), forskydninger mellem funktionærer og arbejdere 
og det faktum, at der i beregningerne af den gennemsnitlige 
lønstigning fra et år til det næste kun medtages ansatte på 
virksomheder, som indgår i det grundlæggende datamateria-
le i begge år.  
 
I Det Økonomiske Råd (2005) beregnedes det, at forskyd-
ningen mellem arbejdere og funktionærer alene havde 
medført, at satsreguleringen årligt er steget med godt 0,2 
pct.point mindre end det gennemsnitlige lønniveau. Antager 
man, at denne udvikling fortsætter fremover, kan holdbar-
hedsforbedringen som følge af større skatteindtægter og 
lavere overførsler opgøres til at udgøre 1,3 pct. af BNP, og 
dette forløb er dermed praktisk taget holdbart. Samtidig vil 
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hver overførselsindkomst være ca. 6 pct. lavere i 2040 end i 
grundforløbet. Da denne beregning ikke medtager effekten 
af, at personer uden for arbejdsstyrken får en større tilskyn-
delse til at arbejde, når deres overførselsindkomster falder 
relativt, er der tale om et underkantsskøn for holdbarheds-
virkningen. 
 
Blandt andet på arbejdsmarkedet er der væsentlige adfærds-
forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper. Det gæl-
der således også erhvervsdeltagelsen mv. for mænd og 
kvinder. For at illustrere, hvor meget disse forskelle betyder 
for de offentlige finanser, kan man foretage et tanke- og 
regneeksperiment, hvor man antager, at kvinder får den 
samme økonomiske adfærd som mænd. Det vil sige, at de 
får samme uddannelse, erhvervsfrekvens, ledighed og 
aflønning på arbejdsmarkedet som jævnaldrende mænd og 
trækker på offentlige overførsler og individuelle offentlige 
forbrugsudgifter på samme måde. De eneste undtagelser 
gælder barselsorlov og sundhedsudgifter for kvinder i den 
fødedygtige alder, som fastholdes på niveauet i grundforlø-
bet.  
 
Dette tankeeksperiment påvirker samfundsøkonomien 
markant. BNP bliver forøget med 11 pct., og den finans-
politiske holdbarhed forbedres med 5 pct. af BNP. Forbed-
ringen af de offentlige finanser finder udelukkende sted på 
udgiftssiden, idet såvel overførselsindkomster som offent-
ligt forbrug falder kraftigt som BNP-andele. De offentlige 
indtægter falder også som andel af BNP, men langt mindre 
kraftigt. Det skyldes først og fremmest, at den private 
nedsparing og dermed rentefradraget bliver betydelig større 
i dette eksperiment. Den kraftige holdbarhedsforbedring kan 
ses som et udtryk for, at der bliver mindre behov for den 
kompensation, som velfærdssamfundet tildeler til personer 
med lave indkomster og lav arbejdsmarkedstilknytning. I 
dagens samfund medfører det forsikringsprincip, som 
velfærdsstaten står for, en væsentlig omfordeling fra mænd 
til kvinder, da de sidstnævnte i gennemsnit opnår betydelig 
lavere gennemsnitlige markedsindkomster end mænd. 
Forskellen skyldes ikke mindst lavere arbejdsmarkeds-
tilknytning. Denne omfordelingsopgave for velfærds-
samfundet falder bort i det angivne eksperiment. 
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Det skal understreges, at eksperimentet ikke udgør noget 
realistisk fremtidsscenarie. Regneeksemplet peger dog på, at 
selv en langt mere beskeden udvikling i retning af, at kvin-
dernes arbejdsmarkedsadfærd i højere grad kommer til at 
ligne mændenes, kan påvirke de offentlige finanser i en 
positiv retning. Sammenholdes de betydelige holdbarheds-
konsekvenser i denne beregning med de mere begrænsede 
effekter i de rene befolkningsændringer, giver beregninger-
ne dermed et fingerpeg om, at effekten af ændret adfærd, 
ikke mindst på arbejdsmarkedet, for en given befolknings-
gruppe kan have markant større betydning for resultaterne 
end ændringer i befolkningsstørrelsen. 
 
Ønsker om mere fritid fremover kan forventes at påvirke 
holdbarheden negativt. En ekstra årlig ferieuge vil således 
forværre holdbarheden med 0,3 pct. af BNP. Det skyldes 
hovedsagelig den negative effekt af, at BNP falder på grund 
af det lavere effektive arbejdsudbud, hvilket får bl.a. de 
offentlige forbrugsudgifter til at stige som andel af BNP. Da 
en ekstra ferieuge udgør en ændring i den officielle aftalte 
årlige arbejdstid, reduceres overførselsindkomsterne (som 
udregnes ud fra en stiliseret årsløn) i takt med den lavere 
lønindkomst og belaster dermed ikke i sig selv holdbarhe-
den yderligere. Tværtimod formindskes de som andel af 
BNP, fordi faldet i dagpengene reducerer kompensations-
graden og dermed den strukturelle ledighed. Havde der i 
stedet været tale om et tilsvarende fald i timearbejdsudbud-
det som følge af, at folk tog mindre overarbejde, ville det 
ikke have reduceret satsreguleringen af overførselsindkom-
ster, og belastningen af de offentlige finanser ville dermed 
have været tilsvarende større.  
 
En midlertidig forhøjelse af ledigheden på 1 pct.point i 10 
år (fra 2021 til 2030) forværrer tilsvarende holdbarheden, 
men meget beskedent med 0,03 pct. Her er årsagen igen det 
resulterende BNP-fald samtidig med, at udgifterne til ar-
bejdsløshedsunderstøttelse stiger i de 10 år. Dette eksperi-
ment demonstrerer, at midlertidige ændringer i ledighed 
forårsaget af konjunkturudsving med evt. langvarige følger 
for ledigheden skal være meget kraftige, før de påvirker den 
finanspolitiske holdbarhed mærkbart. Effekten på den 

Adfærdsændringer 
kan betyde langt 
mere end 
befolknings-
ændringer 

Mindre arbejdstid 
som følge af ferie 
giver en forværring 

Midlertidigt lavere 
beskæftigelse 
påvirker ikke 
holdbarheden 
nævneværdigt 



 216 

offentlige saldo i den periode, hvor ledigheden midlertidigt 
er højere, er dog væsentligt større end holdbarhedseffekten.  
 
Blandt de grundlæggende forudsætninger, som er nødven-
dige for at lave en beregning af finanspolitikkens holdbar-
hed, er antagelser om den fremtidige realrente og produkti-
vitetsvækst. I DREAM antages det, at den nominelle rente 
på statsobligationer er på 4¾ pct. Da inflationen samtidig 
antages at være 1¾ pct. årligt fremadrettet, er dette i over-
ensstemmelse med en realrente på 3 pct., som lange danske 
tidsserier har påvist, jf. Abildgren (2005). Foretager man 
alternativt fremskrivningen med en antagelse om, at realren-
ten kun er 2½ pct. årligt, vil det forbedre holdbarhedsindika-
toren en smule med 0,2 pct.point. Den primære saldo bliver 
ganske vist en anelse forværret på lang sigt med ca. 0,1 pct. 
af BNP, hvilket først og fremmest skyldes lavere indtægter 
fra pensionsbeskatningen. Men dette bliver overskygget af, 
at diskonteringen nu er lavere: Med en lav rente kommer 
den relativt fjerne fremtid til at veje tungere i forhold til 
nutiden, og som demonstreret i afsnit III.3 forbedres den 
primære saldo pænt efter ca. 2040, hvilket altså giver den 
positive nettoeffekt af den lavere rente. I fremskrivningen i 
De Økonomiske Råd (2007) påvirkede en renteændring 
holdbarheden med modsat fortegn, fordi den daværende 
fremskrivning havde en markant anderledes tidsmæssig 
profil for den primære saldo. 
 
I grundforløbet antages der en årlig timeproduktivitetsvækst 
på 2 pct. Det er blandt andet konsistent med resultaterne fra 
tidligere danske vækstregnskaber, jf. DREAM (2008) og 
Jensen og Sørensen (2002). Imidlertid har produktivitetsud-
viklingen i det sidste tiår været noget lavere, jf. bl.a. Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet (2009). I beregningerne om 
mervækst i det offentlige forbrug i sidste afsnit er således 
anvendt en produktivitetsvækst på 1,6 pct., der svarede til 
væksten i timeproduktiviteten i private byerhverv i 1993-
2006. Antages det alternativt i fremskrivningen, at produk-
tivitetsvæksten kun er 1½ pct. årligt i hele fremskrivningen, 
formindskes holdbarhedsproblemet med 0,2 pct. af BNP. 
Antages såvel realrenten som produktivitetsvæksten at være 
½ pct.point lavere end i grundforløbet, bliver holdbarheden 
forbedret med 0,3 pct.point. 

Lavere rente 
forbedrer nu 
holdbarhed svagt 

Lavere 
produktivitets-
vækst forbedrer 
ligeledes 
holdbarheden 



 217

Som udgangspunkt påvirker den lavere produktivitetsvækst 
både de fremtidige offentlige indtægter, udgifter og BNP-
niveau negativt. Det afgørende for holdbarheden er, hvor-
dan indtægterne og udgifterne udvikler sig i forhold til 
BNP. Som andel af BNP falder udgifterne svagt, ikke 
mindst fordi de offentlige investeringer nu udgør en mindre 
andel. På indtægtssiden fører lavere produktivitetsvækst til 
en lidt højere lønkvote og derfor større kildeskatter i forhold 
til BNP. Samtidig er en del af skatteindtægterne mindre 
direkte knyttet til produktivitetsudviklingen. Dette gælder 
især skatteindtægterne fra pensionsopsparingen. Samlet 
betyder dette, at lavere produktivitet fører til en forbedring 
af den primære saldo som andel af BNP og dermed til en 
holdbarhedsforbedring. Det skal dog bemærkes, at denne 
effekt er begrænset i forhold til det markante velstandsfald, 
som den lavere produktivitetsudvikling medfører. 
 
 
III.5 Uddannelse og holdbarhed 
 
Dette afsnit omhandler betydningen af befolkningens ud-
dannelsesniveau for den finanspolitiske holdbarhed. Indled-
ningsvis redegøres for betydningen af uddannelse for de 
generelle makroøkonomiske forhold. Dernæst undersøges 
betydningen for erhvervsdeltagelsen, når uddannelsesni-
veauet i befolkningen stiger. De offentlige udgifter til 
uddannelsesområdet er steget kraftigt de seneste 15 år, 
hvilket både skyldes demografiske forhold og ikke-
demografiske forhold, herunder en stigning i andelen af 
unge under uddannelse. I afsnittet undersøges, hvor stor 
betydning de enkelte faktorer har haft for stigningen i de 
samlede udgifter til uddannelsesområdet. Som led i vel-
færdsaftalen fra 2006 blev der opstillet en målsætning om, 
at 95 pct. af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsud-
dannelse, og at 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennem-
føre en videregående uddannelse. Afslutningsvist i afsnittet 
undersøges, i hvilket omfang opnåelsen af denne uddannel-
sesmålsætning kan forventes at påvirke den finanspolitiske 
holdbarhed.   
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Uddannelse har en række direkte og indirekte effekter, der 
har en positiv betydning for den økonomiske aktivitet, jf. 
Det Økonomiske Råd (2003a). Der er imidlertid betydelig 
usikkerhed forbundet med at fastlægge størrelsesordenen af 
de forskellige effekter af uddannelse. Uddannelse er en 
investering i fremtidig velstand. Samfundet har direkte 
omkostninger til uddannelse i form af udgifter til bl.a. 
lærere og bygninger samt indirekte omkostninger på grund 
af manglende produktiv indsats fra personer, der er under 
uddannelse. Til gengæld vil arbejdskraften yde en mere 
kvalificeret arbejdsindsats efter uddannelsens afslutning. 
Færdighederne opnået under uddannelsen afspejler sig 
almindeligvis i lønnen og er et udtryk for, at uddannede 
personer generelt set har en højere produktivitet.  
 
Imidlertid vil udviklingen i den relative løn mellem uddan-
nede og uuddannede afhænge af efterspørgslen og udbuddet 
af uddannet og uuddannet arbejdskraft samt muligheden for 
substitution mellem disse to typer af arbejdskraft. Et større 
udbud af uddannet arbejdskraft og substitution mellem 
uddannet og uuddannet arbejdskraft i produktionen vil 
således begrænse den lønforskel, der følger af, at uddannet 
arbejdskraft har en højere produktivitet end uuddannet 
arbejdskraft. Den relative løn mellem uddannede og uud-
dannede i Danmark har været forholdsvis konstant siden 
begyndelsen af 1990’erne. Det skyldes bl.a., at den for-
holdsvis kraftige stigning i andelen af uddannede i arbejds-
styrken er blevet modsvaret af en stigende efterspørgsel 
efter uddannet arbejdskraft, jf. Malchow-Møller og Skaksen 
(2004). 
 
Uddannelse har også afledte økonomiske effekter ud over 
påvirkningen af lønnen, hvilket derfor kan betegnes som 
eksternaliteter. Disse eksternaliteter er til gavn for personer 
både med og uden uddannelse. Empiriske undersøgelser 
viser bl.a., at det har en positiv effekt på både virksomhe-
dernes produktivitet og medarbejdernes løn, hvis virksom-
heder ligger i en region, hvor der er ansat mange højtuddan-
nede medarbejdere, jf. Moretti (2004) og Det Økonomiske 
Råd (2003b).   
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En stigning i uddannelsesniveauet vil øge produktiviteten i 
økonomien, hvilket øger den samlede velstand. Men en øget 
produktivitet kan ikke på lang sigt forventes at forbedre den 
finanspolitiske holdbarhed. Det skyldes, at både offentligt 
varekøb, offentlige lønninger og indkomstoverførsler på 
lang sigt forventes at stige lige så meget som de private 
lønninger. Derfor vil der være en tendens til, at de offentlige 
udgifters andel af den samlede produktion i økonomien er 
uændret. Det afhænger dog også af, hvor stor en andel af de 
ekstra nyuddannede der bliver ansat i den offentlige sektor. 
Reguleringen af indkomstoverførslerne kan indebære, at der 
ikke er den samme stigning i satsen for indkomstoverførsler 
som for lønninger. I dette tilfælde kan en stigning i produk-
tiviteten indebære en forbedring af holdbarheden. De offent-
lige overførselsindkomster reguleres efter satsreguleringslo-
ven, hvilket indebærer, at overførselsindkomsterne ikke 
reguleres fuldt ud med stigningen i gennemsnitslønninger-
ne, men der har historisk været tendens til, at overførslerne 
alligevel følger med lønningerne via ekstraordinære regule-
ringer. Heller ikke på indtægtssiden følger alle skatter med 
op ved en stigning i produktiviteten, da ikke alle skattebaser 
udvikler sig i takt med produktivitetsudviklingen, hvilket 
f.eks. gælder skatteindtægter fra olie- og gasudvinding. 
 
Hvis uddannelse øger en persons samlede erhvervsfrekvens 
over livet, så vil det typisk også øge skatteindtægterne og 
mindske udgifterne til overførsler, hvilket forbedrer den 
finanspolitiske holdbarhed. Uddannede har almindeligvis en 
lavere ledighedsrisiko end uuddannede. Hvis uddannelse i 
sig selv er en medvirkende årsag til et lavere ledighedsni-
veau, kan et højere uddannelsesniveau således forbedre den 
finanspolitiske holdbarhed bl.a. gennem lavere offentlige 
overførselsindkomster og højere skatteindtægter. Ligeledes 
forbedres holdbarheden, hvis uddannelse i sig selv giver 
anledning til, at personer har en længere arbejdstid. Det er 
imidlertid særdeles vanskeligt at fastlægge den empiriske 
effekt af uddannelse på både ledighed og arbejdstid, idet det 
formentligt er de samme egenskaber hos en person, der 
bestemmer, om personer gennemfører en uddannelse, som 
samtidigt har betydning for personens efterfølgende ledig-
hedsrisiko og arbejdstid. Endvidere kan den lavere ledighed 
blandt uddannede også skyldes en sammenpresset lønstruk-
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tur, mens forskelle i arbejdstiden mellem uddannelsesgrup-
per formentlig også afhænger af kulturelle og strukturmæs-
sige forskelle. I afsnittet fokuseres først og fremmest på 
erhvervsdeltagelseseffekten af øget uddannelse.  
 
Personer med en uddannelse har en højere erhvervsdeltagel-
se end personer uden en uddannelse, og jo længere uddan-
nelsen er, jo højere er erhvervsfrekvensen generelt, jf. figur 
III.7 og III.8. 
 
Selvom personer med en længere uddannelse har en højere 
erhvervsfrekvens, behøver det ikke kun at skyldes, at de har 
fuldført en længere uddannelse. En del af forklaringen på 
forskellen i erhvervsfrekvensen for personer med forskelligt 
uddannelsesniveau er formentligt, at det er de samme egen-
skaber hos en person, der har betydning for, om personen 
gennemfører en uddannelse, som på samme tid bestemmer, 
om personen er på arbejdsmarkedet. Det drejer sig bl.a. om 
evner, motivation og helbred. Sådanne forhold vil ikke 
nødvendigvis blive ændret af, at personen får en uddannel-
se. 
 
 
Figur III.7 Erhvervsfrekvens fordelt på højeste fuldførte 

uddannelse, mænd 17-64 år 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.8 Erhvervsfrekvens fordelt på højeste fuldførte 
uddannelse, kvinder 17-64 år 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Effekten af en øget uddannelsesindsats kan for det første 
tænkes at være, at den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i 
gruppen med lav uddannelse falder. Det skyldes, at hvis det 
generelle uddannelsesniveau stiger i perioden, vil det sand-
synligvis være de uuddannede med de bedste evner og det 
bedste helbred, der får en uddannelse. De tilbageværende i 
gruppen af uuddannede vil dermed typisk have en relativt 
lav erhvervsfrekvens i forhold til de personer, som forlod 
gruppen. Det vil resultere i, at den gennemsnitlige erhvervs-
frekvens for de uuddannede falder, når flere får en uddan-
nelse. For det andet kan den gennemsnitlige erhvervsfre-
kvens for personer med en uddannelse falde i takt med, at 
flere bliver uddannet. Det skyldes, at personer, der er “se-
nest” uddannet, har lavere kvalifikationer end gennemsnit-
tet. Det må således forventes, at de med den største arbejds-
kapacitet bliver “først” uddannet. De beskrevne effekter 
trækker altså i retning af en lavere gennemsnitlig erhvervs-
frekvens inden for alle uddannelsesgrupper ved en generel 
stigning i uddannelsesniveauet.8 
 
8) Man må forvente, at den marginale person, som får en uddannel-

se, opnår en lavere erhvervsdeltagelse end gennemsnittet i ud-
dannelsesgruppen. Nyere studier af Moffitt (2008) og Carneiro 
mfl. (2010) har dokumenteret en tilsvarende effekt på lønnen. 
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Hvis effekten af uddannelse på erhvervsfrekvensen er stor 
nok til at kompensere for den tabte erhvervsdeltagelse under 
uddannelse, vil den samlede erhvervsfrekvens i befolknin-
gen dog stige, når uddannelsesniveauet i befolkningen 
stiger. En øget uddannelsesindsats vil imidlertid ikke øge 
den samlede erhvervsfrekvens, hvis det er de personlige 
egenskaber, som en person allerede har inden uddannelsen, 
som alene er afgørende for erhvervsdeltagelsen. 
 
Med undtagelse af gruppen med en gymnasial uddannelse 
som højeste fuldførte uddannelse har erhvervsfrekvensen 
for mænd i alle uddannelsesgrupper været svagt faldende 
siden 1990, jf. figur III.7. Omvendt har erhvervsfrekvensen 
for uddannede kvinder været stigende siden midten af 
1990’erne, mens erhvervsfrekvensen for kvinder uden 
uddannelse har været nogenlunde konstant, jf. figur III.8. 
 
Der er mange forhold, der har betydning for udviklingen i 
erhvervsfrekvenserne. Eksempelvis har udviklingen i den 
generelle velstand og ændrede normer indvirkning, ligesom 
regler for orlov fra arbejdsmarkedet har indflydelse. Indfø-
relsen af forskellige orlovsordninger i 1990’erne var f.eks. 
sammenfaldende med, at erhvervsfrekvenserne faldt, især 
blandt kvinder, som det fremgår af figur III.8. Knækket i 
1993 kan netop henføres til indførelsen af nye orlovsord-
ninger.  
 
Endelig er der også en klar sammenhæng mellem konjunk-
turudviklingen og udviklingen i arbejdsstyrken. I perioder 
med lavkonjunktur er der f.eks. tendens til, at de unge bliver 
længere i uddannelsessystemet, og at de ældre i højere grad 
trækker sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis de bliver 
ledige. 
 
Et højere uddannelsesniveau for befolkningen kan forbedre 
holdbarheden, hvis uddannelse i sig selv giver anledning til 
en højere erhvervsfrekvens eller arbejdstid set over hele 
livsforløbet. Erhvervsdeltagelsen skal ses over hele livsfor-
løbet, fordi personer under uddannelse normalt har en lavere 
erhvervsdeltagelse, hvilket bliver opvejet af et større ar-
bejdsudbud senere i livet. Dette vil ofte forekomme i form 
af, at uddannede personer generelt trækker sig senere tilba-
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ge fra arbejdsmarkedet end personer uden en uddannelse. 
Derfor må det forventes, at personer med en længere ud-
dannelse især har en højere erhvervsdeltagelse i de ældre 
aldersgrupper. Den højere erhvervsfrekvens for uddannede 
skyldes bl.a. en øget tilskyndelse til at arbejde, fordi de har 
en højere løn end personer uden en uddannelse, og endvide-
re at de har bedre mulighed for at fortsætte på arbejdsmar-
kedet, hvis helbredet svigter, fordi deres arbejde alminde-
ligvis er mindre fysisk belastende. 
 
Denne aldersmæssige påvirkning af erhvervsfrekvenserne 
indebærer en tendens til, at øget uddannelsesindsats vil 
trække i retning af, at den samlede erhvervsfrekvens falder 
på kort sigt, mens der først på længere sigt kan forventes en 
stigning. For at uddannelse samlet set skal have en positiv 
effekt på erhvervsfrekvensen, skal de færdiguddannedes 
erhvervsdeltagelse mindst øges så meget, at det modsvarer 
den manglende erhvervsdeltagelse under uddannelsen. Der 
kan opstilles regneeksempler over, hvor meget erhvervsfre-
kvensen skal øges efter fuldført uddannelse, for at erhvervs-
deltagelsen set over hele livet øges, jf. boks III.3. 
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Boks III.3 Hvad skal der til for at opnå en positiv erhvervsdeltagelseseffekt 
 af øget uddannelse?  

 

Det er ved simple regneeksempler illustreret, hvor meget uddannelse skal påvirke 
erhvervsfrekvensen, for at uddannelse øger erhvervsfrekvensen set over hele livet. 
 
1. Fra grundskole til erhvervsuddannelse: 
Betragt en 16-årig gennemsnitsperson, som netop har afsluttet grundskolen. Det 
antages, at personen uden yderligere uddannelse potentielt er erhvervsaktiv i 55 år 
(17-71-årig), idet vedkommende ifølge fremskrivningen i afsnit III.2 vil kunne få 
folkepension fra 72-års-alderen. Den gennemsnitlige erhvervsfrekvens blandt 
personer med en grundskoleuddannelse er 65,9 pct. (2007-niveau), og personens 
samlede erhvervsdeltagelse er således ca. 36,2 år (55·0,659). Det antages nu, at 
personen påbegynder en erhvervsuddannelse som 17-årig og afslutter den på nor-
meret tid som 20-årig. Det antages endvidere, at personen ikke arbejder under 
uddannelsen, evt. fordi vedkommende gennemfører uddannelsens praktikdel som 
skolepraktik. For at opnå en positiv erhvervsdeltagelseseffekt af, at personen 
gennemfører uddannelsen, kræves det således, at personens gennemsnitlige er-
hvervsfrekvens efter endt uddannelse stiger til mindst 71,1 pct. (36,2/(55-4)). Det 
svarer til, at personens erhvervsdeltagelse skal stige med knap 1/3 af forskellen 
mellem erhvervsfrekvensen blandt grundskoleuddannede og erhvervsfrekvensen 
blandt dem, som allerede har en erhvervsuddannelse (82,9 pct.).  
  
2. Fra almengymnasial til lang videregående uddannelse: 
Betragt en 19-årig person, der netop har afsluttet en almengymnasial uddannelse. 
Hvis personen ikke gennemfører yderligere uddannelse, antages, at personen 
potentielt er erhvervsaktiv i 52 år (20-71-årig). Den gennemsnitlige erhvervsfre-
kvens blandt personer med en almengymnasial uddannelse er 77,6 pct., og perso-
nens samlede erhvervsdeltagelse er dermed ca. 40,4 år. Det antages nu, at perso-
nen påbegynder en lang videregående uddannelse som 20-årig og afslutter den på 
normeret tid som 24-årig, samt at personen ikke arbejder under uddannelsen. For 
at opnå en positiv erhvervsdeltagelseseffekt af, at personen afslutter en lang vide-
regående uddannelse, skal personens gennemsnitlige erhvervsfrekvens være høje-
re end 85,9 pct. efter endt uddannelse. Personens erhvervsdeltagelse skal således 
stige med ca. 3/5 af forskellen mellem erhvervsfrekvensen blandt personer med en 
almengymnasial uddannelse og erhvervsfrekvensen blandt dem, der i forvejen har 
en lang videregående uddannelse (91,0 pct.).  
 
Antagelsen om, at personer ikke arbejder under uddannelse, undervurderer effek-
ten af uddannelse på erhvervsdeltagelsen, idet mange studerende faktisk arbejder 
under deres uddannelse. Omvendt betyder antagelsen om, at personer gennemfø-
rer uddannelsen på normeret tid, at effekten på erhvervsdeltagelsen overvurderes.  
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Et øget uddannelsesniveau i en årgang betyder også, at 
antallet af elever og studerende alt andet lige vil stige. Det 
forøger de offentlige udgifter til uddannelse. I det følgende 
ses derfor nærmere på udviklingen i de offentlige uddannel-
sesrelaterede forbrugsudgifter. Det samlede offentlige 
forbrug på uddannelsesområdet er vokset i faste priser med 
2,5 pct. om året i perioden 1991-2008.9 Udgifterne omfatter 
grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående 
uddannelser samt udgifter til ikke niveaudelt undervisning. 
Udviklingen påvirkes af både demografiske og ikke-
demografiske faktorer. De demografiske forhold vedrører 
udviklingen i antallet af personer i de unge aldersgrupper. 
De ikke-demografiske forhold vedrører eksempelvis antallet 
af elever pr. lærer eller andelen af en årgang, der er indskre-
vet på en uddannelse.  
 
Den samlede stigning i forbrugsudgifterne til uddannelse er 
dekomponeret i demografiske og ikke-demografiske for-
hold. De ikke-demografiske forhold er yderligere dekompo-
neret i andelen af en årgang, som er under uddannelse, og 
andre ikke-demografiske forhold. Dekomponeringen viser, 
at stigningen i uddannelsesudgifterne på 2,5 pct. af BNP 
først og fremmest skyldes ikke-demografiske forhold. De 
ikke-demografiske forhold forklarer således 2,3 pct.point af 
stigningen, mens de demografiske forhold forklarer 0,2 
pct.point af stigningen. Underopdelingen af de ikke-
demografiske forhold viser, at andelen af en årgang, som er 
under uddannelse, forklarer 1,0 pct.point, mens andre ikke-
demografiske forhold forklarer 1,3 pct.point, jf. Høj mfl. 
(2010). Sammenlignes stigningen i andre ikke-demografiske 
forhold med den faktiske stigning i arbejdsproduktiviteten i 
private byerhverv på 1,6 pct. pr. år, indikerer analysen, at 
der har været en negativ mervækst i uddannelsesudgifterne. 
Stigningen i uddannelsesudgifterne som andel af BNP 
skyldes derfor, at der har været en stigning i antallet af børn 
og unge, samt at en større andel af unge er under uddannelse 
efter afslutningen af grundskolen. I Høj mfl. (2010) er 
nærmere redegjort for metoden, der er anvendt til beregnin-

 
9) Omregning til faste priser er foretaget ved hjælp af BNP-

deflatoren. 
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gen af de enkelte bidrag til stigningen i uddannelsesudgif-
terne.  
 
Uddannelsespolitikken er i høj grad bestemmende for, hvor 
mange der vælger at gennemføre en uddannelse. Den fast-
lægger, hvor mange uddannelsespladser der udbydes og 
finansieres via skatterne, samt niveauet for uddannelsesstøt-
ten under uddannelse, og hvor mange år der ydes støtte. I 
løbet af 1990’erne er der sket en kraftig udbygning af 
kapaciteten på bl.a. de videregående uddannelser, hvilket 
sammen med befolkningsudviklingen har medført, at flere 
bliver optaget på en uddannelse. Sammen med den gradvise 
udbygning af SU-systemet, herunder forhøjelsen af stipen-
diesatsen på ca. 70 pct. i 1988/1989, har det været en med-
virkende årsag til, at langt flere i dag tager en uddannelse 
end tidligere. Bl.a. er andelen af 39-årige, der har gennem-
ført en lang videregående uddannelse, steget fra 5,3 pct. til 
9,3 pct. i løbet af de seneste 20 år, jf. tabel III.9.  
 
 
Tabel III.9  Andel af 39-årige fordelt efter højeste fuldfør-

te uddannelse 
 

 1988 2008 2048 
--------------  Pct.  -------------- 

Ukendt/Uden uddannelse 33,3 21,4 22,4 
Gymnasial uddannelse 2,5 6,4 6,2 
Erhvervsuddannelse 40,3 38,9 26,3 
Videregående 23,7 33,3 45,1 
     Kort videregående 4,1 7,0 6,0 
     Mellemlang videreg. 14,4 17,0 19,1 
     Lange videregående 5,3 9,3 20,0 
I alt 100,0 100,0 100,0 

 

Anm.: Uddannelsesfordelingen i 2048 er en fremskrivning under 
antagelse af, at de nuværende mønstre for optagelse og frafald i 
uddannelsessystemet fortsætter fremover. Bacheloruddannelser 
indgår i mellemlange videregående uddannelser. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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På baggrund af historiske erfaringer med uddannelsesvalg 
og frafald kan det beregnes, hvordan befolkningen vil være 
fordelt på forskellige uddannelseskategorier fremover. 
Denne beregning viser, at andelen af de 39-årige, der har en 
ukendt uddannelse eller grundskoleuddannelse som højeste 
fuldførte uddannelse, over de næste 40 år vil stige med 1 
pct.point. Det skyldes, at andelen med en ukendt uddannelse 
forventes at stige fremover, bl.a. som følge af øget indvan-
dring. Andelen med en videregående uddannelse stiger med 
mere end 10 pct.point, hvilket primært skyldes, at andelen 
med en lang videregående uddannelse forventes at blive 
mere end fordoblet i løbet af 40 år. Samtidig falder andelen 
af erhvervsuddannede med knap 13 pct.point. 
 
En øget uddannelsesindsats vil påvirke holdbarheden via 
både indtægts- og udgiftssiden. Flere personer i uddannel-
sessystemet øger de offentlige udgifter til bl.a. lærere, 
undervisningsudstyr og bygninger. Samtidig vil der være 
udgifter til SU til de uddannelsessøgende. Omvendt vil man 
spare udgifter til overførselsindkomster, hvis det højere 
uddannelsesniveau eksempelvis medfører færre personer på 
dagpenge, førtidspension eller efterløn. Indtægterne påvir-
kes af de højere skatteindtægter, der bl.a. er en følge af 
ændrede erhvervsfrekvenser.   
 
Hvis flere skal opnå at få en ungdomsuddannelse, må det 
primært ske ved, at frafaldet på disse uddannelser nedsættes. 
Det skyldes, at stort set alle begynder på en ungdomsuddan-
nelse, efter at de har afsluttet grundskolen, men et stort 
frafald betyder dog, at kun omkring 80 pct. af en ungdoms-
årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.10 Det er svært 
at vurdere, hvor høje omkostninger der er forbundet med at 
sikre, at flere gennemfører en uddannelse. Det er således 
usikkert, hvor meget udgifterne pr. påbegyndt elev vil stige, 
hvis andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en 
uddannelse, skal øges. Reglerne for tilskud til uddannelses-
institutionerne bygger for både ungdomsuddannelserne og 
de videregående uddannelser på taxameterprincippet. På 

 
10) Der er formodentlig en række forskellige årsager til frafaldet, 

men en af dem er manglende kvalifikationer fra grundskolen, jf. 
De Økonomiske Råd (2007). 
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ungdomsuddannelserne indebærer det, at de offentlige 
tilskud primært bevilliges med en fast takst pr. elev pr. 
studieår. På de videregående uddannelser bevilliges de 
offentlige tilskud med en fast takst pr. studerende, der har 
bestået studieårets eksamener. Det betyder, at udgifterne pr. 
elev ikke direkte er afhængige af gennemførelsesgraden på 
ungdomsuddannelserne. Omvendt er det nødvendigt at øge 
den nuværende indsats for at nedsætte frafaldet på uddan-
nelser. Det vil derfor være naturligt at antage, at omkostnin-
gerne pr. elev vil stige, hvis det skal sikres, at flere gennem-
fører en ungdomsuddannelse. I beregningerne nedenfor er 
det dog antaget, at de gennemsnitlige omkostninger pr. 
studerende, der gennemfører en given uddannelse, er kon-
stante. Udgiftsstigningen, når flere gennemfører, består 
således alene af, at samme udgift pr. person pr. år nu afhol-
des i nogle flere år under uddannelsens gennemførelse. 
 
Der vil både være en negativ og positiv virkning på skatte-
indtægterne af en øget uddannelsesindsats. Skatteindtægter-
ne må forventes at være lavere i den periode, hvor en person 
er under uddannelse og derfor enten er uden beskæftigelse 
eller beskæftiget i et beskedent omfang, end hvis personen 
ikke var under uddannelse. Efter afslutningen af uddannel-
sen må det omvendt forventes, at skatteindtægterne vil være 
større end for gruppen af personer uden en uddannelse, både 
som følge af højere løn og som følge af højere erhvervsfre-
kvens/beskæftigelsesfrekvens. Som forklaret ovenfor er det 
kun den del af nettoeffekten på indtægter og udgifter, der 
skyldes højere beskæftigelse og færre personer på overfør-
selsindkomster, som formodes at bidrag positivt til den 
finanspolitiske holdbarhed. 
 
Hvis en øget uddannelsesindsats skal forbedre den finanspo-
litiske holdbarhed, skal den tilbagediskonterede stigning i 
skatteindtægterne og det tilsvarende fald i indkomstover-
førslerne efter afslutningen af uddannelsen, forårsaget af 
den højere beskæftigelse, øges med mere end de tilbagedi-
skonterede direkte omkostninger ved den øgede uddannel-
sesindsats i form af driftsudgifter og indkomstoverførsler 
samt de manglende skatteindtægter under uddannelsen. Et 
afgørende forhold for forbedring af holdbarheden er derfor, 
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at den enkeltes erhvervsdeltagelse øges, når vedkommende 
gennemfører en uddannelse. 
 
I denne del af afsnittet præsenteres konsekvensberegninger 
af, hvilken betydning en øget uddannelsesindsats har for 
den finanspolitiske holdbarhed. Konkret undersøges, i 
hvilket omfang opnåelsen af målsætningen om, at 95 pct. af 
en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse og 50 pct. 
gennemfører en videregående uddannelse, kan forventes at 
påvirke holdbarheden. Endeligt nævnes virkningen af at få 
unge hurtigere gennem uddannelsessystemet. 
 
Beregningerne er foretaget ved hjælp af DREAM og tager 
udgangspunkt i de samme antagelser, som er anvendt i 
fremskrivningerne i de forrige afsnit. Dog er der for de 
offentlige uddannelsesudgifter og erhvervsdeltagelsen gjort 
en række særlige antagelser. På baggrund af ovenstående 
dekomponering af uddannelsesudgifterne antages, at de 
gennemsnitlige aldersfordelte uddannelsesudgifter pr. 
uddannelsessøgende er uændrede, når flere gennemfører en 
uddannelse. En anden vigtig antagelse i beregningerne er, 
hvor meget erhvervsfrekvensen øges, når befolkningens 
uddannelsesniveau stiger. Det er vanskeligt at fastlægge 
størrelsesordenen af denne effekt empirisk, idet en persons 
erhvervsdeltagelse også afhænger af en lang række andre 
faktorer end personens uddannelse, og mange af disse 
faktorer kan oftest ikke direkte observeres, herunder evner 
og motivation. For at illustrere betydningen af forskellige 
antagelser vedrørende denne effekt foretages beregningerne 
først under antagelse af, at uddannelse slår fuldt igennem på 
erhvervsdeltagelsen, så de, der opnår et bestemt uddannel-
sesniveau, får den samme erhvervsfrekvens i gennemsnit, 
som de, der allerede har dette uddannelsesniveau i forvejen. 
Derefter foretages en alternativ beregning, hvor uddannelse 
ikke giver anledning til ændringer i erhvervsdeltagelsen. 
Hermed fås henholdsvis et overkantsskøn og et underkants-
skøn for erhvervsdeltagelseseffekten af en øget uddannel-
sesindsats. Endvidere antages, at de ekstra personer, der får 
en uddannelse som led i at opnå uddannelsesmålsætningen, 
ikke arbejder under uddannelsen. En nærmere beskrivelse af 
forudsætningerne for beregningerne er gengivet i boks III.4.  
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Boks III.4 Forudsætningerne bag beregningerne af effekten på holdbarheden 
 af en øget uddannelse 

 

Beregningerne er baseret på den seneste udgave af DREAM fra oktober 2009 og 
tager udgangspunkt i de samme antagelser, som ligger til grund for fremskrivnin-
gerne i de foregående afsnit, bortset fra de offentlige uddannelsesudgifter og er-
hvervsdeltagelse, hvor der anvendes følgende antagelser: 
 
Uddannelsesudgifter 
Det antages, at udgifterne afhænger af antallet af studerende, og at de gennemsnit-
lige aldersfordelte uddannelsesudgifter pr. uddannelsessøgende er uændrede, når 
flere gennemfører. 
 
Erhvervsdeltagelse efter uddannelsesafslutning  
Der anvendes to alternative antagelser vedrørende effekten af uddannelse på er-
hvervsfrekvenser efter uddannelsens afslutning: 
 

Fuld uddannelseseffekt: Anvender konstante erhvervsfrekvenser fordelt efter 
køn, alder, oprindelse og uddannelse. Det indebærer, at de, der færdiggør en 
bestemt uddannelse, får den samme erhvervsfrekvens i gennemsnit som de, 
der allerede har denne uddannelse i forvejen. Beregningerne baseret på denne 
antagelse må derfor anses for at være et klart overkantsskøn.   

 
Ingen uddannelseseffekt: Anvender konstante erhvervsfrekvenser fordelt efter 
køn, alder og oprindelse. Det indebærer, at de, der færdiggør en ny uddannel-
se, bevarer den samme erhvervsfrekvens, som de havde, før de påbegyndte 
uddannelsen. Beregningerne baseret på denne antagelse giver således ikke an-
ledning til, at uddannelse ændrer erhvervsdeltagelsen, og må derfor betragtes 
som et underkantsskøn.  

 
Erhvervsdeltagelse under uddannelse 
Det antages, at de ekstra personer, der opnår en uddannelse som følge af uddan-
nelsesmålsætningen, ikke arbejder samtidig med, at de gennemfører uddannelsen. 
 
DREAMs antagelser med hensyn til ledighed, arbejdstid og løn 
I DREAM antages, at uddannelse ikke har nogen betydning for ledighed og løn-
niveau for de beskæftigede. Ligeledes har uddannelsesniveauet ingen betydning 
for arbejdstiden for færdiguddannede i beskæftigelse. I grundforløbet uden opnå-
else af uddannelsesmålsætningen har beskæftigede studerende dog en lavere ar-
bejdstid end andre personer med samme køn og alder. DREAMs antagelser om, 
at de offentlige udgifter følger med den generelle lønudvikling indebærer, at disse 
forudsætninger ikke påvirker den finanspolitiske holdbarhed. 
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Boks III.4 Forudsætningerne bag beregningerne af effekten på holdbarheden 
 af en øget uddannelse, fortsat 

 

Uddannelsesmålsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdoms-
uddannelse, og 50 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse, antages 
opnået ved at reducere frafaldet på ungdomsuddannelser (gymnasiale og er-
hvervsuddannelser) med ca. 88 pct. og på videregående uddannelser med ca. 13 
pct. Beregningsteknisk reduceres frafaldet fra og med år 2015, og målsætningen 
kontrolleres ved at se på gennemførte uddannelser for de personer, som er 40 år i 
2040. 

 

 
 
I beregningerne opnås uddannelsesmålsætningen ved at 
nedsætte uddannelsesfrafaldet. Det er især frafaldet på 
erhvervsuddannelserne, der reduceres kraftigt, og det inde-
bærer, at der sker en markant stigning i antallet af erhvervs-
uddannede. Samtidig sker der også en forøgelse i antallet af 
personer med en lang videregående uddannelse. Det mod-
svares af et kraftigt fald i antallet af personer med grundsko-
leuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. 
  
I forløbet med fuld uddannelseseffekt falder den gennem-
snitlige erhvervsfrekvens svagt til at begynde med, fordi 
flere påbegynder en uddannelse. Herefter stiger den gradvist 
fra 2018 og fremefter i takt med, at flere personer gennem-
fører en uddannelse. I 2075 medfører opnåelse af uddannel-
sesmålsætningen, at den gennemsnitlige erhvervsfrekvens er 
knap 1 pct.point højere, end hvad der ville være tilfældet 
uden opnåelse af uddannelsesmålsætningen, jf. figur III.9a.  
 
I forløbet uden uddannelseseffekt på erhvervsfrekvensen 
falder den gennemsnitlige erhvervsfrekvens ligeledes i takt 
med, at flere påbegynder en uddannelse. I modsætning til 
forløbet med uddannelseseffekt fastholdes den gennemsnit-
lige erhvervsfrekvens dog på et permanent lavere niveau, 
som er ca. 0,3 pct.point lavere end i grundforløbet. Det 
skyldes, at gennemførelsen af uddannelse i dette forløb ikke 
giver anledning til, at personer opnår en højere erhvervsdel-
tagelse. Faldet i den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i dette 
forløb har dog kun en moderat effekt på de offentlige finan-
ser, idet faldet primært kan henføres til helt unge personer, 
som i forvejen havde beskedne skatteindbetalinger.      
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Figur III.9a Udviklingen i den gennem-
snitlige erhvervsfrekvens 

 Figur III.9b  Udviklingen i arbejdsstyr-
ken 
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Anm.: Graferne angiver forskellen mellem forløb med og uden opnåelse af uddannelsesmålsætning. 
 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
 

 
 
 

Udviklingen i arbejdsstyrken er helt parallel til udviklingen 
i erhvervsfrekvensen. I forløbet med fuld uddannelseseffekt 
falder arbejdsstyrken med knap 10.000 personer i begyndel-
sen af perioden, hvorefter arbejdsstyrken gradvist vokser 
gennem hele perioden, og i 2040 er den ca. 20.000 personer 
større end i grundforløbet, hvor uddannelsesmålsætningen 
ikke opnås. I forløbet uden uddannelseseffekt sker der  
tilsvarende et initialt fald i arbejdsstyrken, og fra 2018 og 
frem ligger den på et nogenlunde konstant niveau, som er 
ca. 18.000 personer lavere, end tilfældet ville være uden 
opnåelse af uddannelsesmålsætningen, jf. figur III.9b.  
 
Opnåelse af uddannelsesmålsætningen giver anledning til en 
permanent stigning i de samlede uddannelsesomkostninger 
målt i faste priser på i gennemsnit ca. 2,3 mia. kr. pr. år fra 
2015 og fremefter. Heraf kan omkring 1,7 mia. kr. tilskrives 
øgede offentlige uddannelsesrelaterede forbrugsudgifter, 
mens de resterende ca. 0,6 mia. kr. skyldes øget uddannel-
sesstøtte.  
 
I forløbene, hvor uddannelsesmålsætningen opnås, vokser 
de samlede uddannelsesomkostninger indtil 2020 med 
mellem 0,15-0,20 pct. af BNP mere, end uden opnåelse af 
uddannelsesmålsætningen, jf. figur III.10. I forløbet uden 
uddannelseseffekt falder uddannelsesomkostningerne grad-
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vist med i alt 0,05 pct. af BNP fra 2020 og frem – og er 
således permanent højere end i alternativet uden opnåelse af 
uddannelsesmålsætningen. I forløbet med uddannelseseffekt 
falder uddannelsesomkostningerne gradvist gennem perio-
den 2020-2070 og er reduceret med i alt 0,25 pct. af BNP i 
2070. Efter 2040 er de således lavere, end tilfældet ville 
have været uden opnåelse af uddannelsesmålsætningen. Det 
skyldes, at opnåelsen af uddannelsesmålsætningen i forløbet 
med uddannelseseffekt medfører, at produktionen i økono-
mien vokser mere end i alternativet, hvor uddannelsesmål-
sætningen ikke opnås.  
 
 
Figur III.10 Udviklingen i de samlede offentlige uddannel-

sesomkostninger i pct. af BNP 
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Anm.: Graferne angiver forskellen mellem forløb med og uden opnåelse 
af uddannelsesmålsætning. Uddannelsesomkostningerne omfatter 
både offentlige uddannelsesrelaterede forbrugsudgifter og 
uddannelsesstøtte. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
I forløbet med fuld uddannelseseffekt sker der en markant 
forbedring af den offentlige saldo fra 2018 og fremefter, og 
i 2075 er den offentlige saldo forbedret med 3 pct. af BNP i 
forhold til i alternativet uden opnåelse af uddannelsesmål-
sætningen. Det er dog først efter 2040, at der for alvor sker 
en væsentlig forbedring af den offentlige saldo, og opnåel-
sen af uddannelsesmålsætningen løser dermed næppe tro-
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værdighedsproblemet i forbindelse med den offentlige 
saldoudvikling, end ikke i forløbet med fuld uddannelsesef-
fekt. I forløbet uden uddannelseseffekt falder den offentlige 
saldo gradvist gennem hele perioden og er forværret med i 
alt 1 pct. af BNP i 2075, sammenlignet med alternativet, 
hvor uddannelsesmålsætningen ikke opnås, jf. figur III.11.   
 
 
Figur III.11 Udvikling i den offentlige saldo i pct. af BNP 
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Anm.: Graferne angiver forskellen mellem forløb med og uden opnåelse 
af uddannelsesmålsætning. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
Virkningen af at opnå uddannelsesmålsætningen er, at 
holdbarheden forbedres med 0,9 pct. af BNP i forløbet med 
fuld uddannelseseffekt, mens holdbarheden svækkes med 
0,2 pct. af BNP i forløbet uden uddannelseseffekt. I forløbet 
uden uddannelseseffekt kan en stor del af virkningen henfø-
res til øgede uddannelsesudgifter. 
 
Der er to væsentlige usikkerhedsfaktorer, der knytter sig 
specifikt til de foreliggende beregninger, og som ligger ud 
over de øvrige usikkerheder, der almindeligvis er forbundet 
med holdbarhedsberegninger, og som er beskrevet i afsnit 
III.4.  
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For det første er der betydelig usikkerhed vedrørende effek-
ten af uddannelse på erhvervsdeltagelsen. Som tidligere 
nævnt er en lang række andre faktorer end uddannelse med 
til at bestemme en persons erhvervsfrekvens, herunder 
evner, motivation og helbred. De ændres kun i meget be-
grænset omfang af, at personen opnår en bestemt uddannel-
se. Antagelsen om, at uddannelse slår fuldt igennem på 
erhvervsfrekvensen, er derfor klart et overkantsskøn og 
indebærer, at virkningen af at opnå uddannelsesmålsætnin-
gen overvurderes. Omvendt må det også forventes, at ud-
dannelse i et eller andet omfang påvirker erhvervsfrekven-
sen. Antagelsen om, at uddannelse ikke giver anledning til 
ændringer i erhvervsdeltagelsen, er således et underkants-
skøn.11  
 
For det andet er der stor usikkerhed om, hvor meget uddan-
nelsesomkostningerne stiger, når flere gennemfører en 
uddannelse. I beregningerne antages det, at omkostningen 
ved at uddanne en ekstra studerende er den samme, som den 
gennemsnitlige omkostning pr. studerende for de nuværen-
de studerende. Dette er formentligt en undervurdering af de 
ekstra uddannelsesomkostninger pr. person, som rent faktisk 
er nødvendige for at opnå uddannelsesmålsætningen.12 Det 
skyldes først og fremmest, at det er nødvendigt at øge den 
nuværende uddannelsesindsats med henblik på at nedsætte 
frafaldet på uddannelser, fordi kvalifikationerne blandt de 
ekstra uddannelsessøgende er ringere end blandt de unge, 
der i udgangspunktet gennemfører uddannelsen, jf. De 
Økonomiske Råd (2007). Samtidig er det sandsynligt, at en 
væsentlig andel af de ekstra studerende, der gennemfører en 
erhvervsfaglig uddannelse som følge af uddannelsesmål-
 
11) Antagelsen om, at de ekstra personer, der opnår en uddannelse 

som følge af uddannelsesmålsætningen, ikke arbejder samtidigt 
med, at de studerer, er en yderligere årsag til, at dette er et under-
kantsskøn. Antages alternativt, at disse ekstra personer arbejder i 
samme omfang som øvrige studerende samtidigt med, at de gen-
nemfører uddannelsen, forbedres holdbarheden med samlet 1,0 
pct. af BNP i forløbet med uddannelseseffekt, mens holdbarheden 
forværres med samlet 0,1 pct. af BNP i forløbet uden uddannel-
seseffekt.     

12) I de foreliggende beregninger udgør omkostningen kun knap det 
halve af, hvad Finansministeriet antager i sine beregninger, jf. Fi-
nansministeriet (2009).    
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sætningen, må gennemføre den praktiske del af uddannelsen 
som skolepraktik. Det giver ligeledes anledning til en væ-
sentlig forøgelse af uddannelsesomkostningerne, bl.a. i form 
af undervisningsudgifter og skolepraktikydelse.   
 
Finansministeriet har også foretaget beregninger af effekten 
af at opnå uddannelsesmålsætningen. Deres beregninger 
bygger bl.a. på en antagelse om højere marginale uddannel-
sesomkostninger og på en antagelse om, at erhvervsfrekven-
sen for dem, der opnår en uddannelse, øges, men ikke fuldt 
ud svarende til dem, der allerede har uddannelsen i forve-
jen.13 Den antagelse ligger mellem antagelsen om fuld 
effekt og ingen effekt af uddannelse, som er anvendt i de 
præsenterede beregninger. Med udgangspunkt i disse be-
regninger finder Finansministeriet, at holdbarhedsproblemet 
forværres med ca. 0,15 pct. af BNP, når uddannelsesmål-
sætning nås, jf. Finansministeriet (2009).  
 
En anden ofte fremført mulighed for at forbedre de offentli-
ge finanser gennem ændringer på uddannelsesområdet er, at 
unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet. 
Internationalt set er danske unge blandt dem, der senest 
gennemfører en kompetencegivende uddannelse, og i gen-
nemsnit er de knap 4 år ældre, når de gennemfører uddan-
nelsen, end hvis de var gået den direkte vej gennem uddan-
nelsessystemet, jf. Arbejdsmarkedskommissionen (2009). 
Selvom det næppe er realistisk, at alle unge kan gå den 
direkte vej gennem uddannelsessystemet, er der fortsat et 
væsentligt potentiale for at forkorte uddannelsesperioden.    
 
Velfærdskommissionen og Arbejdsmarkedsmarkedskom-
missionen har tidligere fremlagt konkrete forslag til, hvor-
dan unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet. 

 
13) I Finansministeriets beregninger antages helt konkret, at er-

hvervsdeltagelsen blandt de personer, der får en ungdomsuddan-
nelse, stiger med omkring 1/3 af forskellen mellem gruppens op-
rindelige erhvervsdeltagelse og den gældende for personer med 
en ungdomsuddannelse. Tilsvarende antages, at erhvervsfrekven-
sen for de personer, der opnår en videregående uddannelse, øges 
med ½ af forskellen mellem erhvervsdeltagelsen på det uddannel-
sesniveau, de kom fra, og erhvervsdeltagelsen blandt personer 
med en videregående uddannelse. 
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Disse forslag omfatter bl.a. omlægninger af uddannelses-
støtten og af selve uddannelsessystemets indretning, jf. bl.a. 
Velfærdskommissionen (2006).  
  
En hurtigere uddannelsesgennemførelse vil med stor sand-
synlighed styrke den finanspolitiske holdbarhed, dels fordi 
uddannelsesomkostningerne falder, og dels fordi arbejds-
styrken vokser. Den gunstige virkning på holdbarheden 
svækkes imidlertid, hvis det er forbundet med omkostninger 
at få unge hurtigere gennem uddannelsessystemet, f.eks. i 
form af “præmier” for hurtig studieafslutning. Arbejdsmar-
kedskommissionens beregninger peger på, at der ved et års 
hurtigere studiegennemførelse opnås en forbedring af 
holdbarheden med knap 0,3 pct. af BNP, når der ikke tages 
højde for evt. omkostninger forbundet herved. 
 
Uddannelse er en god investering for såvel den enkelte som 
for samfundet som helhed. Det er derimod tvivlsomt, om en 
øget uddannelsesindsats forbedrer den finanspolitiske 
holdbarhed. Analyserne i dette afsnit viser, at det er forbun-
det med en betydelig usikkerhed at fastlægge holdbarheds-
effekten af en øget uddannelsesindsats. Uddannelsesmål-
sætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal tage en 
ungdomsuddannelse, og 50 pct. skal gennemføre en videre-
gående uddannelse, vurderes under optimistiske antagelser 
at kunne have en holdbarhedseffekt på 0,9 pct. af BNP. 
Hvis uddannelse derimod ikke øger erhvervsfrekvensen 
særlig meget, eller hvis de ekstra personer, som skal have en 
uddannelse, er dyrere at uddanne end gennemsnittet for de 
nuværende studerende, vil holdbarhedseffekten blive væ-
sentlig mindre, og der er en ikke ubetydelig risiko for, at 
holdbarhedsproblemet forværres.    
 
 
III.6 Sammenligning med regeringens holdbar-
hedsberegning 
 
Som tidligere nævnt har regeringen i februar 2010 offent-
liggjort “Danmarks Konvergensprogram 2009”, der er en 
årlig indberetning fra Danmark til EU om udsigterne for de 
offentlige finanser, jf. Regeringen (2010). Samtidig er det 
regeringens årlige status over udviklingen i forhold til 2015-
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planen og dermed udviklingen i Danmarks finanspolitiske 
holdbarhed. Det nu foreliggende konvergensprogram giver 
dermed også regeringens bud på, hvor meget den nuværen-
de økonomiske krise forventes at påvirke de offentlige 
finanser i det lange løb.  
 
I konvergensprogrammet for 2008 angav regeringen, at 
holdbarhedsindikatoren i fravær af nye finanspolitiske 
initiativer udgjorde -0,8 pct. af BNP, jf. Regeringen (2008). 
Det vil sige, at der kræves et beløb svarende til 0,8 pct. af 
BNP (14 mia. kr. i 2008-priser) hvert år i al fremtid for at 
sikre finanspolitisk holdbarhed. I Konvergensprogram 2009 
er holdbarhedsindikatoren -1,3 pct. af BNP (23-24 mia. kr. i 
2010-niveau) i et forløb uden nye tiltag. Det finanspolitiske 
holdbarhedsproblem er altså forøget med ½ pct. af BNP.  
 
Forværringen af holdbarhedsproblemet skyldes en kombina-
tion af flere forskellige faktorer, jf. tabel III.10. Skattere-
formen, der blev vedtaget i foråret 2009, forventes i kon-
vergensprogrammet at påvirke den offentlige saldo med et 
beløb, der svarer til en permanent forbedring på 0,3 pct. af 
BNP. Det skyldes de forventede afledte effekter af de 
ændrede skatter i form af større arbejdsudbud og opsparing. 
Til gengæld er det offentlige forbrug steget mere end forud-
sat i 2015-planen. Da de fremtidige stigninger i det offentli-
ge forbrug tager udgangspunkt i det aktuelle niveau, påvir-
ker denne stigning i sig selv holdbarhedsindikatoren nega-
tivt med den samme størrelsesorden, 0,3 pct. af BNP. Skat-
tereformens positive effekt på holdbarheden er således 
blevet opvejet af stigningen i de offentlige udgifter.  
 
Den økonomiske krise forventes i konvergensprogrammet at 
påvirke den finanspolitiske holdbarhed på to måder. For det 
første vil de midlertidige konjunkturbetingede underskud på 
den offentlige saldo i de første år i fremskrivningen medføre 
en større offentlig gæld og dermed permanent forøge den 
offentlige sektors rentebyrde. I konvergensprogrammet 
vurderes det, at denne effekt vil medføre en permanent 
forværring på 0,3 pct. af BNP. For det andet har krisen ført 
til en justering nedad i Finansministeriets beregnede niveau 
for det strukturelle BNP. For et givet offentligt forbrugsni-
veau målt i kr. medfører dette en ekstra stigning i forbruget 
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målt som andel af BNP, der er det relevante mål for virk-
ningen på den finanspolitiske holdbarhed. Dette resulterer i 
konvergensprogrammet i en forværring på 0,2 pct. af BNP. 
Derudover er der en række mindre justeringer i Konver-
gensprogram 2009 i forhold til det tidligere program, bl.a. 
hvad angår skøn for de kommende års erhvervsdeltagelse, 
den strukturelle ledighed og skatteprovenuet fra aktiviteter-
ne i Nordsøen. Disse øvrige forhold påvirker dog tilsammen 
stort set ikke regeringens holdbarhedsindikator. 
 
Konvergensprogrammet indeholder forskellige krav til 
finanspolitikken i de kommende år, der skal forbedre den 
strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 og 
skabe balance på den strukturelle saldo i 2015. Indfris disse 
krav, vil dette sammen med regeringens øvrige forud-
sætninger løse det langsigtede holdbarhedsproblem – og 
endda mere til, idet balance på saldoen i 2015 ifølge rege-
ringens beregninger er en skrappere restriktion end blot 
tiltag, der vil medføre en holdbar finanspolitik. Regeringen 
angiver således, at holdbarhedsindikatoren, hvis de nævnte 
krav indfris, vil blive positiv: 0,2 pct. af BNP.  
 
  

Tabel III.10 Ændringen i regeringens holdbarhedsindikator 
 

 HBI 
 --  Pct. af BNP  -- 

Holdbarhedsindikator i Konvergensprogram 2008a) -0,8 
Bidrag fra skattereformen i 2009 0,3 
Rentebyrde på øget gæld fra 2015 -0,3 
Bidrag fra højere offentligt forbrug -0,3 
Bidrag fra lavere strukturelt BNP -0,2 
Øvrige forhold (netto) 0,0 
Holdbarhedsindikator i Konvergensprogram 2009a) -1,3 

 

a) Uden tiltag. 
Anm.: HBI betyder holdbarhedsindikator. Indikatoren angives som en permanent årlig overførsel som

andel af BNP. 
Kilde: Regeringen (2008) og Regeringen (2010) 
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Beregningsteknisk er kravene angivet som besparelser på 
offentligt forbrug og øvrige offentlige udgifter på i alt 24½ 
mia. kr. i 2015 i forhold til den udgiftsvækst, som tidligere 
indgik i 2015-planen. For det offentlige forbrugs vedkom-
mende er det forudsat opnået ved real nulvækst i årene 
2011-13 og en realvækst på ¾ pct. i 2014 og 2015. Dette vil 
i sig selv medføre en mindreudgift på 13½ mia. kr. i forhold 
til et forløb uden tiltag, sådan at de øvrige udgifter – pri-
mært overførsler – skal bidrage med 10½-11 mia. kr. Her-
udover forudsættes forskellige uudmøntede initiativer frem 
mod 2015 at medføre en forøgelse af beskæftigelsen, sva-
rende til 30.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket styrker de 
offentlige finanser med permanent 7 mia. kr. om året.  
 
Konjunkturgenopretningen og kravene til finanspolitikken i 
konvergensprogrammet medfører, at der sker en kraftig 
forbedring af den offentlige saldo indtil 2015, jf. figur 
III.12. De beregningstekniske forudsætninger i konvergens-
programmets langsigtede fremskrivning medfører derefter 
en forværring. I 2020 bliver den primære saldo negativ, og 
den forværres yderligere frem til 2030’erne. I 2035 når den 
sit laveste niveau på -1,6 pct. af BNP, hvorefter der sker en 
gradvis og permanent forbedring. Fra 2050 er den primære 
saldo igen positiv. Ligesom i fremskrivningen, der er præ-
senteret i afsnit III.3, skyldes forværringen frem mod 2035 
først og fremmest en stigning i det offentlige forbrug og til 
dels også de medfølgende stigninger i de offentlige investe-
ringer, som forårsages af den demografiske udvikling. 
Derimod er overførslerne som andel af BNP nogenlunde 
konstante i perioden 2015-30, hvorefter de begynder at 
falde markant. 
 
De permanente underskud fører til en gældsopbygning, som 
medfører stigende renteudgifter. Lægger man dem til den 
primære saldo, fås den faktiske saldo. Denne er derfor 
permanent værre end den primære saldo, jf. figur III.12. 
Også den faktiske saldo bliver forbedret i den fjernere 
fremtid, men det sker først fra omkring 2045. I perioden fra 
begyndelsen af 2030’erne til omkring 2050 er det offentlige 
budgetunderskud i konvergensprogrammets fremskrivning 
således større end 3 pct. af BNP. I hele perioden fra 2017 og 
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frem overstiger underskuddet ½ pct. af BNP. Nettogælden 
udgør ca. 36 pct. af BNP i 2040. 
 
 
Figur III.12 Offentlig saldo ifølge konvergensprogrammet 
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Kilde: Regeringen (2010). 
 
 
Regeringens lange fremskrivning med tiltag er dermed – 
ligesom det hypotetisk holdbare forløb præsenteret i afsnit 
III.3 – i konflikt med Danmarks EU-forpligtelser. Som 
tidligere nævnt indebærer disse forpligtelser, at underskud-
det på de offentlige finanser i almindelighed ikke må over-
stige 3 pct. af BNP, selv under en lavkonjunktur, og at 
Danmark som mellemfristet mål bør have en strukturel 
offentlig saldo, der er i balance, eller et underskud, der ikke 
overstiger ½ pct. af BNP. Det præsenterede forløb vil 
åbenlyst ikke overholde disse krav i en længere årrække. 
Selvom man kunne se bort fra EU-kravene, ville et forløb 
som i figur III.12 med stor sandsynlighed forbyde sig selv i 
kraft af reaktionerne fra de finansielle markeder. 
 
Fremskrivningen i konvergensprogrammet indebærer dog 
en noget mere positiv vurdering af udsigterne for de offent-
lige finanser end beregningerne i afsnit III.3. Dette kan 
illustreres ved at sammenligne regeringens fremskrivning 
med et forløb, som inddrager de finanspolitiske konsolide-
ringskrav, der indgår i konvergensprogrammet, men som i 
øvrigt følger de forudsætninger, der er anvendt ved frem-
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skrivningen i afsnit III.3. Dette alternative forløb bygger 
dermed ovenpå det tilsvarende kravforløb, der er præsente-
ret i kapitel II. I forhold til grundfremskrivningen præsente-
ret i afsnit III.3 er der altså yderligere foretaget besparelser 
på 11 mia. kr. på øvrige udgifter, og der er antaget en for-
bedring af saldoen som følge af, at den strukturelle beskæf-
tigelse øges med 30.000 fuldtidsbeskæftigede personer frem 
mod 2015.14 
 
Det betragtede kravforløb medfører i modsætning til rege-
ringens fremskrivning stadig, at finanspolitikken er uhold-
bar, idet holdbarhedsindikatoren er på -0,5 pct. af BNP. 
Anvendes forudsætningerne i fremskrivningen i dette kapi-
tel, er de finanspolitiske krav i konvergensprogrammet altså 
ikke tilstrækkelige til at sikre, at de offentlige finanser 
hænger sammen i det lange løb uden yderligere tiltag. Da 
fremskrivningen i konvergensprogrammet medfører et 
forløb, der er overholdbart med 0,2 pct. af BNP, giver 
forskellighederne i de to fremskrivninger tilsammen anled-
ning til en forskel i vurderingen af den finanspolitiske 
holdbarhed på 0,7 pct. af BNP. Konvergensprogrammets 
mere positive vurdering af holdbarheden medfører også, at 
den offentlige saldo i hele perioden ligger højest i konver-
gensprogrammet, jf. figur III.13. 
 
 

 
14) Det betragtede kravforløb bygger på samme forudsætninger som 

konvergensprogrammet om realvæksten i det offentlige forbrug 
frem til 2020, herunder tre års nulvækst i perioden 2011-13. Som 
følge af forskellige antagelser om den underliggende produktivi-
tetsvækst frem til dette tidspunkt udgør udgifterne til offentligt 
forbrug imidlertid en større andel af BNP i 2020 i nærværende 
fremskrivning end i konvergensprogrammet. 
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Figur III.13 Offentlig saldo i de to kravforløb 
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Anm.: Forløbet “Fremskrivning inkl. krav” inkluderer konvergenspro-
grammets specifikke krav mht. offentlige besparelser og en 
forbedring af den strukturelle beskæftigelse, men bygger i øvrigt 
på DØR’s forudsætninger. Forbedringerne er beregningsteknisk 
indlagt som lump sum ændringer i det offentlige budget. 

Kilde: Regeringen (2010) og beregninger på DREAM. 

 
 
Hvis fremskrivningen i dette kapitel ligesom regeringen 
beregningsteknisk havde antaget, at skattestoppets nominal-
princip ikke har nogen konsekvenser for de offentlige 
finanser efter 2019, ville det have forbedret holdbarheds-
indikatoren med ca. 0,9 pct. af BNP. Denne forskel alene 
kan altså forklare mere end den samlede forskel på den 
finanspolitiske holdbarhed i de to kravforløb. Dette betyder 
også, at fremskrivningen, som præsenteres i afsnit III.2 og 
III.3, sammenlagt har en lidt mere positiv vurdering af 
udviklingen i de offentlige finanser på lang sigt end Kon-
vergensprogram 2009, når der ses bort fra den forskellige 
behandling af regeringens krav og nominalprincip. 
 
Ud over skattestop-antagelserne er der en lang række andre 
forskelle og antagelser i de to fremskrivninger, som hver 
især bidrager til en forskelligartet vurdering af det finans-
politiske holdbarhedsproblem. Den grundlæggende model-
tilgang er forskellig, ligesom der er en række forskelle med 
hensyn til de konkrete antagelser på blandt andet følgende 
områder:  

Forskellig holdning 
til nominalprincip 
kan forklare hele 
forskellen 

Mange andre 
forskelle på de to 
fremskrivninger  



 244 

• Kort- og mellemfristet udvikling i de offentlige fi-
nanser som andel af BNP 

• Uddannelseseffekter i arbejdsstyrken 
• Niveauet for offentlige investeringer fremover 
• Sundhedsudgifternes afhængighed af levetiden 
• Udviklingen i det kollektive offentlige forbrug 
• Strukturledighedens niveau på længere sigt 
• Renteniveau 
• Udviklingen i provenuet fra Nordsøbeskatningen  
• Antagelser om den private op- og nedsparing frem-

over 
• Antagelser om omkostninger ved klimaforpligtelser 

 
En væsentlig forskel på vurderingen af de offentlige finan-
sers udvikling på mellemlang sigt skyldes forventningerne 
til den underliggende produktivitetsudvikling i årene indtil 
2020. I den mellemfristede fremskrivning i kapitel II er den 
antagne produktivitetsvækst noget lavere end i regeringens 
forløb. Selvom realvæksten i det offentlige forbrug antages 
at være ens frem til 2020, medfører den svagere produktivi-
tetsudvikling, at det offentlige forbrug som andel af BNP er 
højere i det betragtede kravforløb end i konvergenspro-
grammet. Hvis kravforløbet også havde indeholdt en anta-
gelse om samme forbrugsandel som i konvergensprogram-
met, ville den offentlige saldo i 2020 have været omkring 
ca. 1¼ pct. bedre end i det her betragtede forløb, jf. bereg-
ningerne i kapitel II. 
 
Den størrelsesmæssige betydning af andre af forskellene er 
belyst i nogle af de foregående afsnit. Det spiller således en 
væsentlig rolle, at korrektionen for sund aldring, som er 
foretaget i De Økonomiske Råds fremskrivning, medfører 
en væsentlig større reduktion i udgifterne til offentligt 
forbrug end den tilsvarende korrektion for sund aldring i 
konvergensprogrammet. Ifølge Finansministeriet (2007) 
forbedrer regeringens metode til korrektion for sund aldring 
holdbarhedsindikatoren med 0,8 pct. af BNP, jf. 
Finansministeriet (2007). Som nævnt i afsnit III.3 giver det i 
nærværende fremskrivning anledning til en forbedring på 
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1,7 pct. af BNP at anvende korrektionsprincippet fra De 
Økonomiske Råd (2009) i hele fremskrivningen.15 
 
Også forrentningen af den offentlige gæld – og dermed 
diskonteringen af fremtidige over- og underskud på den 
primære saldo i forhold til i dag – er forskellig. Mens De 
Økonomiske Råd anvender en langsigtet statsobligations-
rente på 4¾ pct., er der i Konvergensprogram 2009 anvendt 
en rente på 5¾ pct. efter 2020. Som omtalt i afsnit III.4 
vurderes en rente, der er ½ pct.point lavere, at medføre en 
forbedring af holdbarheden på 0,2 pct. af BNP. Det skyldes 
grundlæggende, at den fjerne fremtid, hvor den primære 
saldo antages at udvikle sig positivt, vejer relativt tungt i 
forhold til den betydelige gæld, der oparbejdes på kortere 
sigt, når renten er lav. Regeringens antagelse om en højere 
rente indebærer således alt andet lige en mere pessimistisk 
vurdering af holdbarhedsproblemet. 
 
Derudover kan også en række af de øvrige ovenfor nævnte 
forskelle tænkes at påvirke holdbarheden. De antagelser om 
betydningen for arbejdsstyrken af et højere uddannelses-
niveau, som er foretaget i nærværende fremskrivning, 
medfører således en arbejdsstyrke, der på lang sigt er godt 
40.000 personer større i forhold til en fremskrivning, der 
ikke tog højde for nogen former for uddannelseseffekter. 
Det er en større effekt end de uddannelseseffekter, der er 
antaget i Konvergensprogram 2009. Det vil alt andet lige 
medføre en forbedret offentlig saldo i nærværende frem-
skrivning. I modsat retning trækker blandt andet, at den 
kraftige private nedsparing og medfølgende større rentefra-
drag i fremskrivningen i dette kapitel i sig selv medfører en 
kraftig forværring af holdbarheden.  
 
De mange forskelle på antagelserne i de to fremskrivninger 
og de tilhørende konsekvenser for beregningen af den 
finanspolitiske holdbarhed understreger, at det er forbundet 
med meget stor usikkerhed at give et konkret bud på, hvor 
stort det formodede langsigtede finanspolitiske problem er. I 
 
15) Den effektive forbedring af holdbarhedsindikatoren i fremskriv-

ningen i dette kapitel er dog mindre, idet korrektionen reelt først 
får betydning i perioden efter den mellemfristede fremskrivning, 
dvs. fra 2021 og frem.  
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mange tilfælde er det ikke muligt at fastslå objektivt, hvad 
den rimeligste antagelse i fremskrivning vil være. Man bør 
derfor heller ikke hæfte sig for meget ved mindre forskelle i 
holdbarhedsindikatorerne. 
 
 
III.7 Hvordan kan holdbarheden forbedres? 
 
Når de offentlige finanser i udgangspunktet hverken er 
holdbare eller troværdige, indebærer det, at man på et eller 
andet tidspunkt i fremtiden bliver nødt til at forbedre den 
offentlige saldo. Det kan enten ske ved at skaffe større 
offentlige indtægter eller ved at sænke udgifterne – eller 
eventuelt ved en kombination. Reformer på arbejdsmarke-
det eller af tilbagetrækningen kan således virke både ved at 
reducere de offentlige udgifter og ved at øge skatteindtæg-
terne.    
 
En mulig løsning ville være at foretage en permanent bespa-
relse i udgifterne til det offentlige forbrug, dvs. på de offent-
lige serviceydelser. Som et eksempel betragtes et fald i 
udgifterne til det kollektive offentlige forbrug, dvs. udgifter 
til forsvar, centraladministration mv. Hvis disse udgifter 
reduceres med 1½ pct. af BNP fra og med 2021, ville det 
løse holdbarhedsproblemet. Besparelsen svarer til et fald på 
knap en femtedel af det samlede kollektive offentlige for-
brug. Dette illustrerer, at det er svært at opnå finanspolitisk 
holdbarhed ved at koncentrere besparelsen på en mindre del 
af det offentlige forbrug, fordi den krævede reduktion 
derved bliver urealistisk høj. 
 
En selvstændig problemstilling – ud over karakteren af den 
nødvendige saldoforbedring – handler om, hvornår de 
konkrete tiltag skal iværksættes. Generelt kan man altid 
vælge at foretage et givet indgreb på et senere tidspunkt 
med den konsekvens, at indgrebet så skal være tilsvarende 
større for at nå den samme holdbarhedsvirkning. Eksempel-
vis kunne man løse holdbarhedsproblemet på ovennævnte 
måde (besparelser på det kollektive offentlige forbrug) fem 
år senere, altså med en permanent besparelse fra 2026 og 
frem. Det nødvendige fald i forbrugsudgifterne skulle 
imidlertid så være på 1,6 pct. af BNP eller knap 2 mia. kr. 
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mere årligt i 2010-priser. En fremrykning af besparelsen 
ville omvendt reducere det nødvendige omfang.  
 
Ud over størrelsen af den nødvendige besparelse betyder 
timingen af indgrebet naturligvis også noget for udviklingen 
i den offentlige saldo, jf. figur III.14, der viser den samlede 
offentlige saldo såvel uden den omtalte stramning som med 
stramningen i henholdsvis 2021 og 2026. Det ses, at selvom 
begge forløb er holdbare, indebærer de også begge en 
længere periode med et underskud på den strukturelle saldo, 
der udgør mere end 4 pct. af BNP. Sådanne forløb er næppe 
troværdige. 
 
 
Figur III.14 Offentlig saldo ved forbrugsbesparelser 
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Anm.: Den kraftige umiddelbare saldoforbedring i hhv. 2021 og 2026, 
hvor besparelserne træder i kraft, skyldes et kraftigt investerings-
fald, fordi det offentlige kapitalapparat skal tilpasses det fremti-
dige lavere niveau for serviceydelser. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
En alternativ mulighed til besparelser på det offentlige 
forbrug er generelle besparelser på de offentlige indkomst-
overførsler som folkepension, dagpenge, SU, børnefamilie-
ydelse mv. Som omtalt tidligere stiger disse hvert år med 
satsreguleringen, som næsten stiger i takt med det generelle 
lønniveau i økonomien. Hvis man i stedet valgte blot at 
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regulere overførslerne med inflationen i en årrække, ville 
den reale værdi af overførselsindkomsterne være uændret, 
men modtagerne ville gå glip af den stigning i realindkom-
sterne, som ville komme de erhvervsaktive til gode i den 
samme periode. En sådan pris- i stedet for lønregulering i 
otte år fra 2021 til 2029 ville med antagelsen om en årlig 
produktivitetsvækst på 2 pct. være tilstrækkelig til at sikre 
den finanspolitiske holdbarhed. Det ville nemlig forbedre 
holdbarhedsindikatoren med 1½ pct.point. Alle overførsler 
ville være godt 16 pct. lavere i 2030 end antaget i grundfor-
løbet.  
 
En mere gradvis udgave af den samme metode ville være at 
fastholde den forskel i vækstraten til det gennemsnitlige 
lønniveau, som den nuværende satsreguleringsordning giver 
anledning til. Som tidligere omtalt medfører denne forskel i 
sig selv en væsentlig offentlig besparelse i det lange løb, 
hvis den historiske ændring i sammensætningen af beskæf-
tigelsen på arbejdere og funktionærer antages at fortsætte 
med samme styrke. Den langsommere regulering skaber 
samtidig stigende indkomstforskelle mellem personer på og 
uden for arbejdsmarkedet. Samtidig giver det også en ten-
dens til stigende skattetryk, da en række skattefradrag 
indekseres med satsreguleringen. Det antages derfor i 
grundfremskrivningen, at beslutningstagerne ved jævnlige 
engangsløft i overførslerne og tilsvarende skattelettelser vil 
kompensere skatteyderne og modtagerne af overførsels-
indkomster fuldt ud. En mulig besparelse ville derfor om-
vendt være, at man helt afholder sig fra sådanne kompense-
rende tiltag fremover. Som nævnt i afsnit III.4 ville det give 
en holdbarhedsforbedring på 1,3 pct., hvis den fremtidige 
forskel mellem satsregulering (inklusive udgifter til satspul-
jen) og gennemsnitlig lønstigningstakt er på 0,2 pct. årligt. 
Dermed ville man altså få et stort set holdbart forløb, men 
samtidig større indkomstforskelle og et lidt større skattetryk 
end antaget i grundforløbet.  
 

Ingen 
kompenserende 
engangsløft til 
overførsler er et 
alternativ 



 249

På meget lang sigt vil en reduktion i reguleringen af over-
førselsindkomsterne med 0,2 pct. årligt give et lavere niveau 
for overførselsindkomsterne end det, der opnås ved at 
pristalsregulere overførselsindkomsterne i otte år og derefter 
lade dem følge lønningerne fuldt ud. I de to ovennævnte 
forløb, hvor ændringerne begge antages at finde sted fra 
2021, vil den lavere regulering dog give de højeste overførs-
ler helt frem til en gang efter 2090. Først herefter vil over-
førselsindkomsterne være højere i forløbet med pristals-
regulering 2021-29. For et givet holdbarhedskrav er hastig-
heden, hvormed overførslerne sænkes i forhold til lønnin-
gerne, således et spørgsmål om den generationsmæssige 
fordeling mellem fremtidige overførselsmodtagere. Resulta-
tet af den mere gradvise relative sænkning er, at forbedrin-
gen af den offentlige saldo aldrig når samme niveau som i 
forløbet med en hurtig sænkning via otte år med prisregule-
ring, jf. figur III.15, som viser udviklingen i den offentlige 
saldo ved de to typer af besparelser på indkomstoverførsler-
ne. Selv i forløbet med de mindste underskud er saldoen 
negativ i hele den viste periode, og underskuddet overstiger 
3 pct. i et meget langt tidsrum. Dette er givetvis ikke tro-
værdigt. 
 
 
Figur III.15 Offentlig saldo ved besparelser på overfør-

selsindkomster 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
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I stedet for sådanne generelle besparelser på overførsels-
indkomsterne kunne man forestille sig mere målrettede 
tiltag på området. En afskaffelse af børnefamilieydelsen fra 
2021 ville eksempelvis formindske holdbarhedsproblemet 
med 0,4 pct. af BNP. En anden mulig besparelse er på 
boligmarkedet, der generelt er et stærkt subsidieret område. 
Et element i subsidieringen udgøres af støtte til huslejebeta-
ling for lejere, jf. Det Økonomiske Råd (2001). En fuld-
stændig afskaffelse af boligstøtte og boligydelse fra 2021 
ville således forbedre den finanspolitiske holdbarhed med 
0,6 pct.point.16   
 
De to nævnte eksempler på specifikke ændringer i overfør-
selsindkomsterne påvirker først og fremmest de offentlige 
finanser via den direkte besparelse. Ændringer i andre 
overførselsindkomstordninger kan have forskellige andre 
afledte virkninger på samfundsøkonomien, der yderligere 
kan forbedre holdbarheden. Det gælder ikke mindst ændrin-
ger, der vil medføre en større arbejdsstyrke.  
 
En ofte fremført mulighed, der vil forbedre holdbarheden af 
de offentlige finanser mærkbart, er at afskaffe efterlønnen. 
Konsekvenserne heraf for de offentlige finanser kan vises 
ved at gennemføre en fremskrivning, hvor det antages, at 
efterlønnen udfases i perioden 2013-2021, ved at efterløns-
alderen hæves med ½ år om året. I 2013 skal man altså være 
60½ år for at kunne gå på efterløn, i 2014 61 år osv., indtil 
efterlønnen er helt afskaffet i 2022. Folkepensionsalderen 
antages at følge de samme aldersgrænser som i grundforlø-
bet, jf. afsnit III.2. Indbetalingen af efterlønsbidrag standser 
i 2013, og samtidig tilbagebetales de allerede indbetalte 
bidrag.  
 
Arbejdsstyrken stiger væsentligt som følge af afskaffelsen. 
Afhængigt af generationernes størrelse og velfærdsaftalens 
indekseringsregler er der i grundforløbet mellem 70.000 og 
120.000 efterlønsmodtagere hvert år. Det antages i 
DREAM, at når efterlønsalderen sættes op, vil et mindre 
 
16) Øvrige elementer i den direkte og indirekte subsidiering af 

boligmarkedet udgøres af en beskatning af såvel ejer- som an-
delsboliger, der er lav i forhold til anden kapitalbeskatning, og af 
støtte til den almene boligsektor. 
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antal af de personer, der ellers ville have fået efterløn, 
overgå til andre overførselsindkomster (sygedagpenge, 
aktivering og førtidspension), mens flertallet indgår i ar-
bejdsstyrken, jf. DREAM (2009). Samtidig antages det, at 
arbejdsmarkedsadfærden hos årgangene umiddelbart under 
efterlønsalderen påvirkes. Ledigheden kan eksempelvis 
forventes at falde for de 58-59-årige, når efterlønsalderen 
hæves fra 60 år.  
 
Det varierer lidt over tid, hvordan såvel arbejdsstyrken som 
de øvrige offentlige overførselsordninger påvirkes. I de 
fleste år vokser arbejdsstyrken med mellem 80 og 85 pct. af 
faldet i antallet af efterlønsmodtagere. I 2040 er der eksem-
pelvis 118.000 efterlønsmodtagere i grundforløbet. I forlø-
bet, hvor efterlønnen er afskaffet, er arbejdsstyrken vokset 
med ca. 98.000 personer i dette år. Knap 8.000 flere end i 
grundforløbet er gået på sygedagpenge, 3.000 er i aktivering 
og 10.000 modtager førtidspension. Efter 2021 stiger ar-
bejdsstyrken i gennemsnit med godt 3 pct. som følge af 
efterlønsafskaffelsen, jf. figur III.16. Faldet i antallet af 
personer uden for arbejdsstyrken er et spejlbillede heraf. 
 
 
Figur III.16 Arbejdsstyrke med og uden efterløn 

2070206020502040203020202010

120

115

110

105

100

95

2009=100

Arbejdsstyrke, grundforløb
Uden for arbejdsstyrken, grundforløb
Arbejdsstyrke, efterlønsafvikling
Uden for arbejdsstyrken, efterlønsafvikling

 
Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Figur III.17 Offentlig saldo med og uden  efterløn 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
Konsekvenserne for den offentlige saldo af at afskaffe 
efterlønnen kan ses i figur III.17. I 2013 sker der en kraftig 
engangsforværring af saldoen, fordi det antages, at alle de 
hidtidige efterlønsbidrag tilbagebetales i dette år. I alle 
årene derefter sker der imidlertid en forbedring, som i 2020 
udgør ca. 1 pct. af BNP, hvorefter forbedringen øges jævnt 
over tid på grund af den lavere gæld og rentebyrde. På trods 
af den betydelige forbedring af saldoen er afskaffelse af 
efterlønnen ikke alene et tilstrækkeligt stort indgreb til at 
forhindre en fortsat forværring af den offentlige strukturelle 
saldo. Selv efter en fuld afvikling af efterlønnen er der i 
fravær af andre tiltag udsigt til store underskud på op mod 5 
pct. af BNP. 
 
Såvel indtægts- som udgiftssiden påvirkes kraftigt af afskaf-
felsen af efterlønnen. BNP stiger med knap 3 pct. på lang 
sigt (defineret som 2070) på grund af den større arbejds-
styrke. Da udgifterne til det offentlige forbrug i kr. er no-
genlunde uændret i eksperimentet, betyder dette, at for-
brugsudgifterne falder med ca. 0,6 pct. af BNP. Samtidig 
falder udgifterne til overførselsindkomster med godt 1 pct. 
af BNP på lang sigt. Heraf skyldes knap 0,9 pct.point den 
direkte effekt af besparelsen til efterlønsudbetalinger. Der-
udover medfører det større BNP en ekstra relativ besparelse, 
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som er større end effekten fra de øgede udbetalinger til 
førtidspension, aktiveringsydelse og sygedagpenge.  
 
De offentlige indtægter falder som følge af afskaffelsen af 
efterlønnen med ca. 0,7 pct. af BNP på lang sigt i forhold til 
grundforløbet. Det skyldes primært en kombination af tre 
ting: Efterlønsbidragene, som udgør godt 1/3 pct. af BNP, 
falder væk. Udsigten til at være længere på arbejdsmarkedet 
og dermed tjene flere penge relativt sent i livsforløbet 
formindsker den private opsparing, og på grund af rente-
fradraget betyder dette isoleret set et fald i kildeskatten på 
ca. 0,2 pct. af BNP. Endelig falder de øvrige kildeskatter 
med ca. 0,15 pct. af BNP, hovedsageligt på grund af bort-
faldet af beskatningen af efterlønsudbetalingerne.  
 
Afviklingen af efterlønnen i det omtalte eksperiment for-
bedrer den finanspolitiske holdbarhed med ca. 0,9 pct. af 
BNP eller knap 16 mia. kr. En afvikling, som først finder 
sted fra 2019-33, ville medføre en holdbarhedsforbedring på 
0,8 pct. af BNP. Virkningen af at foretage en sådan udfas-
ning 6 år senere end i forløbet ovenfor svarer altså til en 
permanent merudgift på godt 0,1 pct. af BNP eller ca. 2 
mia. kr.  
 
En ren fremrykning af den forhøjelse af efterløns- og folke-
pensionsaldrene, som ifølge velfærdsaftalen vil finde sted i 
henholdsvis 2019 og 2024, med seks år til henholdsvis 2013 
og 2018, vil forbedre holdbarheden med knap 0,1 pct. af 
BNP eller 1¼ mia. kr. årligt. 
 
Et mindre vidtgående alternativ end en total afskaffelse af 
efterlønnen er at indskrænke antallet af år, man kan modta-
ge efterløn, til tre år. Det kan eksempelvis ske ved at forhøje 
efterlønsalderen med ½ år i hvert af årene 2012-15. Derefter 
følges de regler for udskydelsen af efterlønsaldrene, som 
følger af velfærdsaftalen. I 2019 sættes efterlønsalderen 
således op med ½ år til 62½ år osv.  Det antages, at alle 
personer, der modtager efterløn, kan gøre dette i netop tre 
år. Som en konsekvens hæves folkepensionsalderen derfor 
til 65½ år i 2022 osv. Efterlønsbidraget nedsættes til 60 pct. 
af det nuværende bidrag, og af de bidrag, der allerede er 
blevet indbetalt, tilbagebetales 40 pct. til de årgange, som 
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kun opnår ret til tre års efterløn. Der sker fortsat pensions-
modregning i de to første år af den mulige efterlønsperiode. 
 
Konsekvenserne af dette tiltag vil være en forøgelse af 
arbejdsstyrken på gennemsnitligt 1,7 pct., jf. figur III.18. 
Begrænsningen af efterlønsperioden til tre år forbedrer 
holdbarheden med ½ pct.point eller 9 mia. kr. årligt. Saldo-
en forbedres med omkring 2 pct. på længere sigt, jf. figur 
III.19.  
 
 
Figur III.18 Arbejdsstyrke, reduktion af efterløn til tre år 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
Hvis andre af de grupper, som i øjeblikket står uden for 
arbejdsmarkedet, i højere grad ville finde beskæftigelse, 
ville det også forbedre såvel den offentlige saldo som den 
finanspolitiske holdbarhed. Det gælder eksempelvis tiltag, 
der kunne bringe studietiden ned for studerende, jf. omtalen 
i afsnit III.5. En anden mulighed ville være at nedbringe 
antallet af førtidspensionister, som i øjeblikket udgør knap 
250.000 personer. En reduktion i antallet af førtidspensioni-
ster skulle i givet fald tænkes at ske gennem en forebyggen-
de indsats, som medførte, at færre personer fremover får 
nedsat deres arbejdsevne varigt. Selvom sådanne tiltag i sig 
selv kan være samfundsgavnlige, er det imidlertid ikke 
oplagt, at de vil kunne give et væsentligt bidrag til at for-
bedre de offentlige finanser. Det skyldes, at omkostningerne 
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for det offentlige ved den forebyggende indsats i vidt om-
fang må formodes at opveje den senere finanspolitiske 
gevinst. Desuden må det formodes, at langtfra alle i mål-
gruppen vil blive i stand til at arbejde, og de, som kommer i 
arbejde, vil ofte komme i støttet beskæftigelse, hvilket i 
relation til de offentlige finanser giver en mindre forbedring 
end ordinær beskæftigelse. Disse problemstillinger er nær-
mere behandlet i Arbejdsmarkedskommissionen (2009) 
 
 
Figur III.19 Offentlig saldo, reduktion af efterløn til tre år 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
Tiltag, der bidrager til en lavere strukturel ledighed på 
arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af en kortere dagpenge-
periode, vil forbedre den finanspolitiske holdbarhed. Hvis 
strukturledigheden eksempelvis sænkes til 3 pct. i 2020 mod 
et niveau på 3¾ pct. i grundforløbet, vil det i sig selv for-
bedre holdbarhedsindikatoren med 0,3 pct.point eller ca. 5 
mia. kr. om året. Igen skyldes dette forbedringer på udgifts-
siden af den offentlige saldo, hvor udgifterne til dagpenge 
og kontanthjælp falder, og også øvrige overførsler og of-
fentligt forbrug falder som andel af BNP. På indtægtssiden 
falder indkomstskatterne lidt i forhold til BNP. Saldoen 
forbedres med knap ½ pct. af BNP i 2020, hvorefter saldo-
forbedringen i forhold til grundforløbet stiger fremover som 
følge af den lavere gæld og dermed færre renteudgifter, jf. 
figur III.20. Da den danske strukturledighed i forvejen 
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vurderes som ret lav i europæiske sammenhæng, kan denne 
forbedring betragtes som relativt ambitiøs. 
 
 
Figur III.20 Offentlig saldo, ¾ pct. lavere strukturledig-

hed 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
Holdbarhedsproblemet kan også løses ved hjælp af højere 
beskatning. Dette kan igen principielt ske ved mange for-
skellige skattetiltag, enten i form af generelle forhøjelser af 
indkomstskatten eller ved mere specifikke ændringer i 
skattesystemet. Hvis hele holdbarhedsproblemet på 1,4 pct. 
af BNP skulle løses ved hjælp af en stigning i bundskatten 
fra 2021, ville det kræve en stigning på 3½ pct.point i denne 
skattesats. En skatteyder med en personlig indkomst på 
275.000 kr. ville dermed skulle betale godt 9.600 kr. mere 
om året i skat. En sådan skattestigning vil have afledte 
negative konsekvenser for arbejdsudbuddet. Ifølge DREAM 
falder timebeskæftigelsen således med ½ pct. som følge af 
denne skattestigning. Udviklingen i saldoen ville stort set 
svare til billedet i eksperimentet, hvor der foretages en 
permanent besparelse i det offentlige forbrug fra 2021, jf. 
figur III.14.  
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Et eksempel på en mere målrettet ændring i skattesystemet 
ville være en ophævelse af skattestoppets nominalprincip 
fra 2012. Dette ville medføre, at provenuet fra ejendoms-
værdiskatter, ejerafgifter på biler og punktafgifter fremover 
ikke udhules som følge af inflationen, sådan som det er 
tilfældet i grundforløbet. Samtidig ville det have forskellige 
afledte effekter på de øvrige indtægter og udgifter. I et 
DREAM-eksperiment ville ophævelsen medføre en forbed-
ring af den finanspolitiske holdbarhed på 1,2 pct. af BNP. I 
de første år ville saldoen dog blive forværret, jf. figur III.21. 
Det skyldes, at der i starten sker et prisfald på ejerboliger, 
fordi boligejerne i modellen indregner, at ejendomsværdi-
skatten fremover ikke falder som i grundforløbet. De lavere 
boligpriser medfører lavere indtægter for staten fra grund-
skyld mv. Samtidig stiger den private finansielle opsparing, 
dels fordi finansiel placering af opsparede midler nu bliver 
mere attraktiv i forhold til boligkøb og dels som følge af en 
formueeffekt. På kort sigt koster det skatteindtægter fra 
moms og andre indirekte skatter, fordi forbrugskvoten 
falder. På længere sigt giver det omvendt staten større 
skatteindtægter pga. lavere rentefradrag. Denne opsparings-
effekt er dermed medvirkende til den stigende saldoforbed-
ring, der kommer over tid. Det er dog sandsynligt, at de 
nævnte modelbaserede adfærdseffekter på boligmarked og 
opsparing overvurderer de faktiske virkninger af en ophæ-
velse af skattestoppet. De er således bl.a. forårsaget af, at 
husholdningerne med fuld sikkerhed antages at indregne 
forventede ændringer i skatteforhold op til 60 år frem i 
tiden, når de foretager deres huskøb. En ophævelse af 
skattestoppets nominalprincip ni år senere, altså fra 2021, 
ville ifølge DREAM medføre en holdbarhedsforbedring på 
0,9 pct. af BNP. 
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Figur III.21 Offentlig saldo ved ophævelse af skattestop-
pets nominalprincip i 2012 

 

2070206020502040203020202010

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Pct. af BNP

Grundforløb
Ophævelse fra 2012

 
 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
En ophævelse af skattestoppets nominalprincip ville betyde, 
at ejendomsværdiskatten blev fastholdt på sit aktuelle 
effektive niveau. Et andet eksempel på en målrettet skatte-
ændring ville være en stigning i beskatningen af ejerboliger 
op til et niveau, der svarer til andre kapitalindkomstskatter. 
Skattesatsen for rentefradrag vil med skattereformen i 2009 
gradvis blive nedsat til ca. 25 pct. Dette er også den nuvæ-
rende selskabsskattesats. En neutral beskatning af ejerboli-
ger vil derfor indebære en beskatning af afkastet fra boligen 
på samme niveau. Med et afkast svarende til en nominel 
rente på 4¾ pct. svarer det til en effektiv beskatning på 1,2 
pct. af ejendommens værdi. Da gevinsten ved at eje en bolig 
både består af lejeværdien (værdien af sparet husleje) samt 
en forventet kapitalgevinst, vil en sådan neutral beskatning 
principielt også bestå af både en ejendomsværdiskat og en 
skat på kapitalgevinster fra salg af ejerboligen, som tilsam-
men i gennemsnit svarer til den nævnte beskatning på 1,2 
pct. af ejendommens værdi, jf. De Økonomiske Råd (2008). 
 
Et tredje eksempel på målrettede skattestigninger ville være 
at hente inspiration fra nogle af de ubrugte forslag fra 
Skattekommissionen, jf. Skattekommissionen (2009). Det 
gælder eksempelvis fjernelsen af skattefriheden for arbejds-
giverbetalte sundhedsforsikringer, færre momsfritagelser for 
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bl.a. aviser, kortere SU på lange videregående uddannelser, 
grønne afgifter som kvælstof- og metanafgifter og øget 
kulbrintebeskatning. I alt har Skatteministeriet skønnet, at 
ubrugte forslag fra Skattekommissionen kunne indbringe 
godt 6 mia. kr. i varigt provenu, jf. Skatteministeriet (2009). 
 
Nogle af Skattekommissionens forslag drejer sig om afskaf-
felse af forskellige former for subsidier til erhvervslivet, der 
er blevet givet i form af særlige skattebegunstigelser. Den 
selektive erhvervsstøtte i Danmark består af både indirekte 
subsidier i form af sådanne skatteundtagelser og af direkte 
støtte, som indgår i de offentlige finanser på udgiftssiden. I 
2009 udgjorde den samlede erhvervsstøtte 26 mia. kr., 
hvoraf den direkte støtte udgjorde 12 mia. kr., jf. Økonomi- 
og Erhvervsministeriet (2010). Begge former for støtte 
udgør derfor også et potentielt besparelses- eller indtægts-
område for den offentlige sektor. Man skal dog ikke over-
vurdere mulighederne for at finde hensigtsmæssige bespa-
relser her. Generelt kan sådanne selektive støtteordninger 
begrundes, hvis de retter op på en markedsfejl på det kon-
krete område. Hensigtsmæssigheden af de konkrete støtte-
ordninger må derfor vurderes ud fra, om de lever op til dette 
kriterium. Det kan tænkes at være tilfældet i en del situatio-
ner, eksempelvis ved tilskud til forskellige forskningsmæs-
sige aktiviteter, som udgør en del af støtten. Det er imidler-
tid under alle omstændigheder relevant løbende at vurdere, 
om den samfundsmæssige gevinst står mål med de direkte 
og afledte omkostninger ved støtten, jf. diskussionen i Det 
Økonomiske Råd (2006).   
 
Sammenfattende kan det konstateres, at der kan benyttes 
mange forskellige instrumenter til at opnå en finanspolitik, 
der er holdbar, jf. tabel III.11, der opsummerer de forskelli-
ge beregninger af alternative finanspolitiske tiltag, der er 
omtalt i dette afsnit. Disse beregninger udgør et beskedent 
udvalg af de mange forskellige instrumenter, der principielt 
er til rådighed for beslutningstagerne. Man kan forbedre den 
offentlige saldo både via udgifts- og indtægtssiden. Timin-
gen af de forskellige indgreb har betydning for udviklingen 
i den offentlige saldo på den ene side og for fordelingen 
mellem generationerne på den anden. De forskellige tiltag 
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adskiller sig både med hensyn til de afledte effekter 
på  samfundsøkonomien og dermed deres  påvirkning af den  
samfundsøkonomiske effektivitet, og med hensyn til de 
fordelingsmæssige konsekvenser på et givet tidspunkt, idet 
de rammer forskellige befolkningsgrupper forskelligt. I 
kapitel IV behandles forskellige mulige tilgange til at for-
bedre de offentlige finanser nærmere.   
 
 

Tabel III.11 Oversigt over foretagne finanspolitiske alternative beregninger 
 

Tiltag Forbed- 
ring af HBI

Årlig  
forbedring 

Saldo- 
forbedring i 

2040 
 Pct. af BNP Mia. kr.   Pct. af BNP 

Besparelse på offentligt forbrug på 1,5 pct. 1,4 25 3,0 
Besparelse off. forbrug på 1,6 pct. fra 2026 1,4 25 2,7 
Prisregulering af overførsler i otte år  1,5 27 3,1 
Ingen engangsløft til overførsler  1,3 23 0,9 
Afskaffelse af børnefamilieydelse 0,4 8 1,1 
Afskaffelse af boligstøtte og boligydelse 0,6 11 1,3 
Afskaffelse af efterløn fra 2013 0,9 16 2,5 
Afskaffelse af efterløn fra 2019 0,8 14 1,7 
Fremrykkelse af højere efterlønsalder mv. 
til 2013 

 
0,1 

 
1 

 
0,5 

Efterløn reduceres til 3 år fra 2013  0,5 9 1,7 
0,7 pct.point lavere ledighed 0,3 6 0,8 
3½ pct.point stigning i bundskatten 1,4 25 2,7 
Ophævelse af nominalprincip  0,9 16 0,1 
Ophævelse af nominalprincip fra 2012 1,2 21 0,9 

 

Anm.: Hvor intet andet er nævnt, foretages eksperimentet fra og med 2021. HBI = holdbarhedsindika-
tor. Milliardbeløb er målt i forhold til et strukturelt BNP i 2010 på 1.812 mia. kr.  I grundforlø-
bet er der et underskud på den offentlige saldo på 7½ pct. af BNP i 2040.  

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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III.8 Sammenfatning 
 
Hovedformålet med kapitlet er at analysere, om finans-
politikken er holdbar på lang sigt, og om forløbet af den 
offentlige saldo er troværdig. 
 
Andelen af personer på 65 år eller derover er stadigt stigen-
de. Velfærdsaftalen fra 2006 modvirker effekt af dette på de 
offentlige budgetter ved gradvist at forøge pensionsalderen i 
takt med levetidsstigningen fra 2018. Det betyder samlet, at 
arbejdsstyrken vil falde frem mod 2018, hvorefter den vil 
stige både absolut og relativt til befolkningens størrelse. 
Den øjeblikkelige økonomiske krise og forskydningerne i 
befolkningen ændrer dog ikke ved, at vores materielle 
velstand forventes at vokse kraftigt i løbet af århundredet.  
 
Det antages i fremskrivningen, at timeproduktiviteten stiger 
med 2 pct. om året. Det medfører, at BNP pr. indbygger 
omtrent fordobles i løbet af de kommende 40 år. Såvel det 
offentlige som det private forbrugs andel af BNP stiger i 
løbet af fremskrivningen på bekostning af nettoeksporten. 
Det skyldes først og fremmest udviklingen i befolkningens 
sammensætning.  
 
Der er præsenteret to mulige forløb for udviklingen i den 
offentlige saldo. Det ene forløb betegnes grundforløbet, og 
her fastholdes den nuværende finanspolitik uændret i frem-
tiden. I den fremskrivning er den finanspolitiske holdbarhed 
på -1,4 pct. af BNP. Det andet forløb betegnes velstandsfor-
løbet, og her er antaget, at den historiske mervækst i udgif-
terne til offentligt forbrug fastholdes i perioden 2021-40. 
Den højere vækst forværrer den finanspolitiske holdbarhed 
med 1 pct.point i forhold til grundforløbet.  
 
En konstant forbedring af den primære saldo fra 2011 på 1,4 
pct. af BNP kan løse holdbarhedsproblemet, men det hin-
drer ikke, at underskuddet på den strukturelle saldo oversti-
ger 2 pct. af BNP i hele tidsrummet fra 2025 til 2070 og 3 
pct. af BNP i hele perioden 2030-2060. En sådan udvikling 
vil både være i modstrid med EU-reglerne og kan formodes 
at medføre tvivl om den førte finanspolitik, da aktørerne på 
de finansielle markeder nok ikke tror på det holdbare i 
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udviklingen. Finanspolitisk holdbarhed er en nødvendig, 
men næppe tilstrækkelig betingelse for den fremtidige 
finanspolitiske linje i de kommende årtier. Finanspolitikken 
skal også i et mellemlangt tidsperspektiv være troværdigt i 
den betydning, at den ikke må indebære underskud af en 
størrelse og varighed, der forringer tiltroen til, at staten kan 
betale renter og afdrag på gælden.  
 
Der er en meget betydelig usikkerhed ved langsigtede 
fremskrivninger og holdbarhedsberegninger som dem, der 
er beskrevet i kapitlet. Der er foretaget beregninger af 
ændringen i holdbarheden for en række usikkerhedsfaktorer 
som ændringer i de demografiske forhold, arbejdsudbud, 
offentlige udgifter og indtægter, renten samt væksten. Det er 
et gennemgående træk ved disse følsomhedsberegninger, at 
ændringer i befolkningens størrelse som følge af ændrede 
fødselsrater, dødsrater eller ændret ind- og udvandring, skal 
være meget betydelige for at ændre den finanspolitiske 
holdbarhed nævneværdig. Derimod er størrelsen af den 
finanspolitiske holdbarhed meget følsom over for andelen af 
befolkningen, som er i beskæftigelse.  
 
Regeringen har en målsætning om, at 95 pct. af en ung-
domsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 
pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Det er 
dog tvivlsomt, om den finanspolitiske holdbarhed forbedres, 
når uddannelsesindsatsen øges. Størrelsen af påvirkningen 
af den finanspolitiske holdbarhed afhænger af, hvor meget 
erhvervsfrekvensen øges, når flere bliver uddannet, og om 
de ekstra personer, der uddannes, er dyrere at uddanne end 
gennemsnittet for de nuværende studerende. 
 
Regeringen offentliggjorde i februar 2010 “Danmarks 
Konvergensprogram 2009”. En sammenligning af frem-
skrivningen i konvergensprogrammet med beregningerne i 
dette kapitel viser, at regeringen har en noget mere positiv 
vurdering af udsigterne for de offentlige finanser. En vigtig 
forskel i de to fremskrivninger er, at der i beregningerne i 
dette kapitel er antaget, at skattestoppets nominalprincip 
fastholdes i fremtiden. Det vurderes, at det er den mest 
naturlige fortolkning, når konsekvenserne af at videreføre 
den nuværende økonomiske politik uforandret skal bereg-
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nes. En anden væsentlig forskel er, at udgangspunktet på det 
mellemlange sigt vurderes at være noget dårligere end 
skønnet i konvergensprogrammet. En tredje central forskel 
er, at de uudmøntede besparelser på overførsler og reform-
kravet om 30.000 ekstra beskæftigede ikke er medtaget i det 
her viste grundforløb. Indlægges disse uudmøntede krav i 
grundforløbet, er de ikke tilstrækkelige til at opnå finans-
politisk holdbarhed. 
 
Der kan opnås finanspolitisk holdbarhed ved hjælp af 
forskellige tiltag i den økonomiske politik. Det er i kapitlet 
beregnet, hvor meget den økonomiske politik skal strammes 
med forskellige instrumenter for at sikre, at finanspolitikken 
bliver holdbar på lang sigt. Timingen af de forskellige 
indgreb har betydning både for udviklingen i den offentlige 
saldo og for fordelingen mellem generationerne. De forskel-
lige typer mulige tiltag adskiller sig både med hensyn til de 
afledte effekter på samfundsøkonomien og dermed deres 
påvirkning af den samfundsøkonomiske effektivitet, og med 
hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser. Alle de 
gennemførte beregninger viser imidlertid, at holdbarhed 
ikke er nok til at sikre en troværdig udvikling i den offentli-
ge saldo over de næste 30 år. 
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