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1 Indledning 
Dette baggrundsnotat uddyber beskrivelsen af de formelle regler i finanspagten og 
Stabilitets- og Vækstpagten, herunder reglerne for ØMU-gæld og faktisk saldo i kapitlet 
om Budgetloven og finanspolitiske rammer i Dansk Økonomi, efterår 2019.  
 
I afsnit 2 beskrives det samlede regelsæt for den strukturelle saldo. Reglerne for den 
strukturelle saldo er gradvist blevet udvidet. Reglerne for den strukturelle saldo blev 
oprindeligt indført som en del af Stabilitets- og vækstpagten og finanspagten, som 
bliver gennemgået i afsnit 2.1. Det er reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten, der er 
grundlaget for, hvordan EU-kommissionen beregner minimumskravet til den 
strukturelle saldo for det enkelte medlemsland, hvilket bliver beskrevet i afsnit 2.2. Hvis 
et land bryder grænsen for det strukturelle underskud i Stabilitets- og Vækstpagten er 
der et regelsæt for, hvordan landet igen skal vende tilbage og overholde grænsen. 
Disse regler afhænger af en lang række forhold blandt andet om der er exceptionelle 
omstændigheder, og om afvigelsen fra saldogrænsen er væsentlig. Beskrivelsen af, 
hvad der sker i tilfælde af et brud på grænsen for det strukturelle underskud i 
Stabilitets- og Vækstpagten er beskrevet i afsnit 2.3. 
 
Reglerne for den strukturelle saldo er et supplement til EU’s regler omkring 
underskuddet på den faktiske saldo. Grænsen for den strukturelle saldo fastsættes 
netop på en måde, der bør sikre, at grænsen for det faktiske underskud også 
overholdes. EU’s regler for den faktiske saldo er beskrevet i afsnit 3. 
 
EU-kommissionen beregner den strukturelle saldo efter en standardiseret fælles 
europæisk metode, og denne beregning er udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt 
landene overholder grænsen for den strukturelle saldo som fastsat i Stabilitets- og 
Vækstpagten. I Danmark beregner Finansministeriet også den strukturelle saldo for 
Danmark. Finansministeriet anvender en metode, der tager udgangspunkt i EU-
kommissionens metode til beregningen af den strukturelle saldo, men dog afviger 
væsentligt på en række punkter. Det er Finansministeriets metode, der danner 
grundlaget for vurderingen af, hvorvidt Danmark overholder underskudsgrænsen i 
budgetloven. I afsnit 4 er der en beskrivelse af metoden til beregningen af den 
strukturelle saldo og en sammenligning af Finansministeriets og EU-kommissionens 
vurderinger af den strukturelle saldo. 

2 Det europæiske regelsæt for den strukturelle saldo 
Det fælles europæiske regelsæt for den finanspolitiske styring efter den strukturelle 
saldo har udviklet sig løbende. Det er særligt blevet formaliseret med finanspagten, 
hvor det blev gjort til et krav, at der skal indarbejdes en grænse for den strukturelle 
saldo i den nationale lovgivning. 

2.1 Stabilitets- og vækstpagten og finanspagtens regler  
Det europæiske regelsæt for styringen af de offentlige finanser har gradvist udviklet 
sig. De eksisterende regler tager deres begyndelse med Maastricht traktaten i 1992, 
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der indeholdt en protokol med en underskudsgrænse for den faktiske offentlige saldo 
på 3 pct. af BNP og en grænse for den offentlige gæld på 60 pct. af BNP. 
 
Ved overgangen til ØMU’ens tredje fase i 1999 (indførelse af euroen som valuta) trådte 
Stabilitets- og Vækstpagten i kraft. Denne videreførte reglerne for den faktiske saldo og 
den offentlige gæld uændret.  
 
Traktaten blev efterfølgende revideret i 2005, og i forlængelse af den europæiske 
statsgældskrise er der gennemført en række stramninger, blandt andet i form af den 
såkaldte "two-pack" og den såkaldte "six-pack", som der kan læses mere om på 
dors.dk. Stabilitets- og Vækstpagten indeholder endvidere en bestemmelse om, at 
eurolandene kan idømmes bøder, hvis landene overskrider reglerne.  
 
Ifølge Stabilitets- og Vækstpagten skal alle lande fastsætte et medium-term budgetary 
objective (MTO), hvilket er en grænse for størrelsen af det strukturelle underskud. 
Grænsen er landespecifik og afhænger af landenes gældsniveau, 
konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser og hvorvidt landet er medlem af 
ØMU’en eller ERMII.1  
 
Stabilitets- og Vækstpagtens regler indebærer konkret, at Danmark ikke må fastsætte 
sit nationale MTO på et niveau, der indebærer et strukturelt underskud på mere end 1 
pct. af BNP. Folketinget har valgt, at Danmarks underskudsgrænse skal være 0,5 pct. 
af BNP, hvilket bliver uddybet nedenfor. Det er EU-kommissionen, som foretager 
vurderingen af, hvorvidt Danmark overholder MTO’en i forhold til Stabilitets- og 
Vækstpagtens regler. EU-kommissionen anlægger en helhedsvurdering, hvor der både 
tages højde for størrelsen af en eventuel overskridelse, den offentlige udgiftsvækst og 
en række andre forhold. 
 
Finanspagten blev vedtaget i 2012 og Danmark tilsluttede sig aftalen. I finanspagten er 
der et krav om, at grænsen for den strukturelle saldo skal være fastsat i den nationale 
lovgivning sammen med en mekanisme til korrektion af eventuelle afvigelser. Det 
præciseres i finanspagten, at lande med sunde offentlige finanser højest må have et 
underskud på 1 pct. af BNP. Der er dog strammere krav til lande med høj gæld og 
holdbarhedsproblemer.  
 
Danmark har sunde offentlige finanser, hvor finanspagtens krav til den strukturelle 
saldo både historisk og fremadrettet vil være, at de maksimale underskud kan være 1 
pct. af BNP. Der er således aktuelt ikke nogen forskel på kravene til den strukturelle 
saldo i Stabilitets- og Vækstpagten og finanspagten. Stabilitets- og Vækstpagtens krav 
til den strukturelle saldo i Danmark har tidligere været strammere end 1,0 pct. af BNP, 

                                                 
1
 Reglerne til Stabilitets- og Vækstpagten er detaljeret beskrevet i Vade Mecum on the Stability & Growth Pact, der 

opdateres årligt. 2019 versionen af Vade Mecum kan findes her https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/ip101_en.pdf  
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hvorfor der fokuseres på beregningen af MTO i forhold til Stabilitets- og Vækstpagtens 
krav.  
 
Danmarks tilslutning til finanspagten indebærer, at der foretages to vurderinger af, 
hvorvidt Danmark overholder underskudsgrænsen. Den ene vurdering foretages af EU-
kommissionen. Den anden vurdering foretages af Finansministeriet. Disse vurderinger 
foretages på to meget forskellige måder, og i praksis er det finansministerens vurdering 
af overholdelsen af underskudsgrænsen, som er den bindende restriktion i 
finanspolitikken.  
 
Selvom både Stabilitets- og Vækstpagtens og finanspagten omfatter et krav til den 
strukturelle saldo, så indebærer Danmarks tilslutning til finanspagten, at den 
strukturelle saldo har fået en langt mere central og formel rolle i finanspolitikken, jf. 
boks. Det skyldes, at underskudsgrænsen og korrektionsmekanismen for den 
strukturelle saldo er skrevet ind i budgetloven. Det har derfor en umiddelbar 
konsekvens, hvis underskuddene bliver for store. EU-kommissionen anlægger en 
helhedsvurdering, hvor der både tages højde for størrelsen af en eventuel 
overskridelse, den offentlige udgiftsvækst og en række andre forhold. Budgetlovens 
underskudsgrænse skal overholdes år for år, og finanspolitikken skal strammes ved 
små overskridelser.  
 
En større forskel er, at de to institutioner anvender forskellige metoder til beregning af 
den strukturelle saldo. De seneste år har EU-kommissionens metode for det meste 
givet anledning til langt mere positive vurderinger af den strukturelle saldo end 
Finansministeriets metode. Dette beskrives nærmere nedenfor. Derfor har 
Finansministeriets beregning af den strukturelle været den bindende restriktion i 
finanspolitikken.  
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BOKS 1 EU-KOMMISSIONEN OG FINANSMINISTERIETS VURDERING AF DEN 
STRUKTURELLE SALDO 

Der er en række forskelle, når EU-kommissionen og Finansministeriet vurderer, hvorvidt 

underskudsgrænsen på 0,5 pct. af BNP overholdes.  
 
EU-kommissionen og Finansministeriet 
Det er EU-kommissionen, som foretager vurderingen af, hvorvidt Stabilitets- og 
Vækstpagtens krav overholdes. Denne vurdering foretages på baggrund af EU-
kommissions forårsprognose. Det er finansministeren/Finansministeriet, som foretager den 
formelle vurdering af, hvorvidt finanspagtens krav til den strukturelle saldo overholdes. 
Denne vurdering foretages ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august.  
 
Metoden til beregning af den strukturelle saldo 
EU-kommissionens beregner den strukturelle saldo baseret på EU-kommissionens 
metode, mens finansministeren beregner den strukturelle saldo baseret på 
Finansministeriets metode.  
 
Ex post eller ex ante vurderinger  
EU-kommissionens vurdering er en ex-post vurdering. I forårsprognosen i 2019 blev der 
for eksempel foretaget en vurdering af, hvorvidt underskuddene i 2018 overholdt 
Danmarks underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP. Finansministeriets vurdering er en ex-
ante vurdering. I august 2018 blev der for eksempel foretaget en vurdering af, hvorvidt 
underskuddene i 2019 overholdt Danmarks underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP.  
 
Konsekvenser ved overskridelser  
EU-kommissionens kan først anbefale stramninger ved væsentlige overskridelser af 
underskudsgrænsen for den strukturelle saldo. Der er en væsentlig overskridelse af 
underskudsgrænsen, hvis underskuddene er 0,5 pct. af BNP højere end Danmarks MTO i 
et år eller mere 0,25 pct. af BNP højere i gennemsnit i to på hinanden følgende år. EU-
kommissionen anlægger dog en helhedsbetragtning, hvor udgiftsvæksten set i forhold til 
væksten i BNP og skønnene for den strukturelle saldo de kommende år også tillægges 
vægt i vurderingen. EU-kommissionen er derfor ikke forpligtet til, at anbefale stramninger i 
en situation med væsentlige overskridelser. I foråret 2016 vurderede EU-kommissionen, at 
der var et strukturelt underskud på 1,8 pct. for Danmark i 2015 og skønnede et strukturelt 
underskud på 1,0 pct. af BNP for 2016. Alligevel anbefalede EU-kommissionen ikke, at der 
skulle iværksættes tiltag, da en helheds vurdering blandt andet bemærkede, at provenuet 
fra pensionsafkastskatten og nordsøbeskatningen var lavere end normalt, hvilket blev 
betragtet som midlertidigt. Underskudsgrænsen for den strukturelle saldo i budgetloven 
skal overholdes år for år. I forbindelse med det tekniske forslag til finanslov for 2016 fra 
august 2015 var der for eksempel udsigt til et strukturelt underskud i 2016 på 0,7 pct. af 
BNP. Det medførte, at der i forbindelse med det egentlige forslag til finanslov i september 
blev gennemført en stramning af de offentlige finanser så underskudsgrænsen blev 
overholdt. 
 

2.2 EU’s beregning af underskudsgrænsen 
I Stabilitets- og Vækstpagten kaldes underskudsgrænsen for den strukturelle saldo et 
medium term budgetary objective (MTO). EU fastsætter aktuelt en grænse (det 
såkaldte minimum-MTO) for Danmark på -1,0 pct. af BNP. Danmark har dog valgt at 
fastsætte den nationale MTO til -0,5 pct. af BNP, og det er denne grænse Danmark 
måles på af EU. 
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I kapitlet var der en beskrivelse af, hvordan EU-kommissionen beregner de 
landespecifikke minimum-MTO for alle medlemslandene under Stabilitets- og 
Vækstpagten, som alle lande skal overholde.2 Det enkelte land må godt fastsætte en 
national underskudsgrænse, som er strammere end minimumskravene. 
 
Når EU-kommissionen beregner det enkelte lands minimum-MTO, tages der 
udgangspunkt i tre forskellige kriterier. Det første kriterium består i, om landet skal 
nedbringe gæld og har holdbare offentlige finanser. Det andet tager udgangspunkt i 
konjunkturfølsomheden af den offentlige saldo. Derudover har det betydning, hvorvidt 
et EU-land er medlem af euroen eller fastkurssamarbejdet (ERMII)3. Der findes en 
undergrænse for hvert af de tre kriterier, og minimumskravet til et lands MTO er det 
strammeste kriterium, dvs. det der tillader det mindste underskud. 
 
For Danmark var vurderingen af konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser den 
bindende restriktion ved budgetlovens vedtagelse i 2012, og dette førte frem til et 
minimumskrav på 0,5 pct. af BNP. EU-kommissionen har offentliggjort 
minimumskravene til de nationale MTO i april måned 2019, der gælder for perioden 
2020-22, og for Danmark er minimumskravet fastsat til -1,0 pct. af BNP. For en 
nærmere beskrivelse af beregningen af MTO se boks 1. Beregningen af 
konjunkturfølsomheden uddybes i bilag 1.  
 

                                                 
2
 Lande der er medlem af finanspagten skal både overholde kravet til den strukturelle saldo i Stabilitets- og 

Vækstpagten og kravet i finanspagten. For nogle lande er kravet til det strukturelle underskud i finanspagten 

strammere end i Stabilitets- og Vækstpagten. 

3
 ERMII er det europæiske fastkurssamarbejde for lande, der ikke er medlem af Euroen. Der er fastsat grænser for 

udsvingene i det enkelte lands valutakurs i forhold til euroen. Aktuelt er Danmark det eneste land, der er medlem af 

ERMII. 
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BOKS 1 BEREGNING AF DEN NATIONALE MTO 

EU-kommissionen beregner en national MTO (medium-term budgetary objective) for alle 

medlemslande i Stabilitets- og Vækstpagten. Hvert tredje år fastsætter denne MTO grænsen for 

det maksimale underskud i lande. Den seneste periode, hvor der er fastsat MTO’er for 

medlemslandene er for 2020-22. Danmarks MTO er konkret et krav til de årlige maksimale 

underskud på den strukturelle saldo. MTO’en må ikke forveksles med den mellemfristede 

saldomålsætning om balance i 2025, som er nationalt fastsat.   

 

Ved fastsættelsen af MTO i Stabilitets- og Vækstpagten er der tre forhold, der tages hensyn til. 

MTO fastsættes som den mindste værdi af de tre forhold.  
• MTOILD (Implicit liabilities and debt): Holdbare offentlige finanser eller hurtig fremskridt i retning 

af holdbare offentlige finanser.  
• MTOMB (Minimum benchmark): Sikkerhedsmargin der skal sikre, at 3 pct. grænsen for det 

faktiske underskud normalt overholdes i en lavkonjunktur. Denne metode er blevet ændret jf. 
boks om EU’s beregning af en MTO minimum benchmark i afsnit 4.2.3. 

• MTOERMII/ØMU: Er -1 for medlemmer af fastkurssamarbejdet (ERMII) eller ØMU 

 
For Danmark er det aktuelt den sidste grænse, der er den bindende og medfører, at kravet til den 

danske MTO er et maksimalt underskud på 1 pct. af BNP. Landene må godt national fastsætte en 

strammere saldogrænse, som så bliver den nationale MTO. I finanspagten gælder endvidere, at 

deltagerlandene må have underskud op til 1,0 pct. af BNP, hvis ØMU-gælden er væsentligt under 

60 pct. af BNP, og risiciene med hensyn til de offentlige finansers holdbarhed på langt sigt er lave. 

Danmark havde i 2018 en ØMU-gæld på 34 pct. af BNP og holdbare offentlige finanser.  

 

Folketinget har i budgetloven fastsat en underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP. 

TABEL A SALDOGRÆNSEN FOR DANMARK 

 2011-13 2014-16 2017-19 2020-22 

MTO -0,5 -0,75 -1,0 -1,0 

Grænse i budgetloven - -0,5 -0,5 -0,5 
 

Anm.: Budgetloven blev vedtaget i 2012 og grænsen var gældende fra 2014. 

Kilde: Report on Public Finance in EMU, 2013, Vade Mecum on the Stability & Growth Pact 2019 Edition,
European Commission 2019. Budgetloven. 

 

 
Frem til EU-kommissionens fastsættelse af minimums-MTO for 2019 var det de 
offentlige finansers konjunkturfølsomhed (MTOMB), der var den bindende restriktion i 
Kommissionens tilgang. EU-kommissionen har imidlertid ændret metode til 
beregningen af konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser. Det har medført, at det 
i den seneste opgørelse af kravet til den danske MTO er det danske medlemsskab af 
ERMII, der er den bindende restriktion for den danske MTO, jf. tabel 1. Medlemsskabet 
af ERMII indebærer, at Danmark maksimalt kan fastsætte en underskudsgrænse på 1 
pct. af BNP.  
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TABEL 1 BINDENDE RESTRIKTION PÅ FORSKELLIGE TIDSPUNKTER 

Frem til 2019 var det konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser, der var det bindende krav 

ved fastsættelsen af den danske MTO. Fra 2020 er det medlemsskabet af ERMII, der er det 

bindende krav. 

 

Pct. af BNP MTOILD MTOMB MTOERMII/ØMU Samlet krav 

2011-13  Bindende  -0,5 

2014-16  Bindende  -0,75 

2017-19  Bindende  -1,0 

2020-22   Bindende -1,0 
 

Anm.: De tre forskellige MTO er defineret i boks 2 oven for.  

Kilde: Report on Public Finance in EMU 2013, European Commission 2013, Vade Mecum on the Stability & 

Growth Pact 2019 Edition, European Commission 2019. 

 
De tre forskellige krav til Danmarks MTO er beregnet til mellem -1,0 og -1,9, jf. tabel 2. 
Givet at den samlede MTO altid sættes som den strammeste af de tre krav, så er 
kravet til Danmark aktuelt en MTO på -1,0. Såfremt Danmark på linje med Sverige ikke 
havde tilsluttet sig ERMII, så ville den bindende restriktion for Danmark være 
konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser, hvor MTO’en aktuelt beregnes til 1,3 
pct. af BNP. 
 

TABEL 2 DE TRE FORSKELLIGE MTO’ER I DEN SENESTE OPGØRELSE 

Det er aktuelt medlemsskabet af ERMII, der dikterer det danske minimumskrav til den strukturelle 

saldo. 

 

Pct. af BNP MTOILD MTOMB MTOERMII/ØMU Samlet krav 

De enkelte krav -1,9 -1,3 -1,0 -1,0 
 

Anm.: De tre forskellige MTO er defineret i boks 2 oven for.  

Kilde: Vade Mecum on the Stability & Growth Pact 2019 Edition, European Commission 2019. Fiscal 

Sustainability Report 2018. 
 

 
Kroatien, Ungarn og Sverige er eksempler på lande, som ikke har tilsluttet sig 
fastkurssamarbejdet (ERMII) eller finanspagten og som i forhold til EU’s regler har 
mulighed for en lavere underskudsgrænse end 1 pct. af BNP. Sverige har dog valgt at 
fastsætte en national MTO på -1,0. Danmark er et af ni EU-lande, som har valgt at 
have en national MTO på -0,5 pct. af BNP. Ti EU-lande har en mere lempelig MTO, 
mens syv EU-lande har en strammere grænse.  
 



 

- 10 - 
 

TABEL 3 BINDENDE RESTRIKTION FOR DE ENKELTE EU-LANDE 

For halvdelen af landene er det kravet om gældsnedbringelse og holdbare finanser, der er den 

bindende restriktion. For Danmark og fire andre lande er det medlemsskabet af ØMU eller 

fastkurssamarbejdet (ERMII), der afgør, at MTO skal være -1,0. 

 

 2017-19 2020-22 Bindende MTO National MTO 

Belgien -0,5 0,0 ILD 0,0 

Bulgarien -2,25 -1,25 ILD -1,0 

Tjekkiet -1,5 -0,75 ILD -1,0 

Danmark -1,0 -1,0 ØMU/ERMII -0,5 

Tyskland -0,5 -1,0 ILD -0,5 

Estland -1,0 -0,75 MB -0,5 

Irland -0,5 -1,0 ØMU/ERMII -0,5 

Grækenland NA +0,25 ILD NA 

Spanien -1,0 -1,0 MB 0,0 

Frankrig -1,0 -1,0 ØMU/ERMII -0,4 

Kroatien -1,75 -1,25 MB -1,75 

Italien -0,5 +0,5 ILD 0,0 

Cypern -1,0 -1,0 ILD 0,0 

Letland -1,0 -1,0 MB -1,0 

Litauen -1,0 -1,0 MB -1,0 

Luxemburg -1,0 +0,5 ILD -0,5 

Ungarn -1,5 -1,0 ILD -1,5 

Malta -0,5 -1,0 ILD 0,0 

Nederlandene -1,0 -1,0 ØMU/ERMII -0,5 

Østrig -0,75 -0,75 ILD -0,5 

Polen -1,25 -1,5 MB -1,0 

Portugal +0,25 0,0 ILD +0,25 

Rumænien -1,75 -1,25 MB -1,0 

Slovenien +0,25 -0,25 ILD +0,25 

Slovakiet -1,0 -1,0 ØMU/ERMII -0,5 

Finland -1,0 -1,0 MB -0,5 

Sverige -1,25 -1,5 MB -1,0 

UK -0,75 -0,5 ILD -0,75 
 

Anm.: Lande kan have ændret deres nationale MTO siden offentliggørelsen af Vade Mecum i april. For en 

definition af de tre forskellige MTO’er se boks 2 oven for. 

Kilde: Vade Mecum on the Stability & Growth Pact 2019 Edition, European Commission 2019. 
 

2.3 Konsekvenser ved overskridelser af underskudsgrænsen 
EU’s regler indeholder også en beskrivelse af, hvad der skal ske, hvis underskuddene 
bliver større end MTO’en. Konsekvenserne ved overskridelser af underskudsgrænsen 
afhænger af størrelsen af overskridelser og hvorvidt økonomien befinder sig i en 
normal eller exceptionel situation.  
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2.3.1 Tilpasningen hen imod MTO i en normal situation 
I en normal situation skal underskuddene i et land, som ikke har nået sit MTO, som 
udgangspunkt reduceres med 0,5 pct. af BNP om året, indtil underskuddene er under 
grænsen. Der stilles større krav til lande med høj gæld/store holdbarhedsudfordringer. 
Et land, som allerede har nået sit MTO, skal i udgangspunktet sørge for fortsat at 
overholde sit MTO. 

2.3.2 Væsentlighedsgrænsen for korrektion af afvigelser 
EU’s regler giver mulighed for små afvigelser fra kravene om tilpasning hen imod MTO 
eller fortsat overholdelse af MTO, uden at det har konsekvenser. Der er således kun et 
krav om forbedringer, hvis overskridelsen er væsentlig. En væsentlig afvigelse er i 
Stabilitets- og Vækstpagten defineret som en overskridelse af underskudsgrænsen 
overskrides med mindst 0,5 pct. af BNP et enkelt år eller mindst 0,25 pct. af BNP i 
gennemsnit i to på hinanden følgende år, jf. Vade Mecum p. 33, EU Commission 2019. 
Finanspagten lægger op til, at landene brug af væsentlighedsbegrebet i den nationale 
lovgivning baserer sig på Stabilitets- og Vækstpagtens definition. Det bemærkes, at 
vurderingerne om væsentlige overskridelser af MTO-reglerne under Stabilitets- og 
Vækstpagten er baseret på en helhedsvurdering, der både inddrager struktursaldoen 
og et mål for nettoudgiftsvæksten (den såkaldte udgiftsregel). 
 

STABILITETS- OG VÆKSTPAGTENS KRAV VEDR. DEN STRUKTURELLE SALDO 

Normal situation: Lande, som ikke har nået deres MTO, skal sikre, at den strukturelle saldo som 

udgangspunkt forbedres med 0,5 pct. af BNP om året. Kravet kan være højere for lande med gælds-

/holdbarhedsudfordringer. Lande, som har nået deres MTO, skal sikre fortsat overholdelse af MTO. 

 

Exceptionelle omstændigheder: Saldogrænsen kan overskrides, hvis der er exceptionelle 

omstændigheder, der er årsagen til overskridelsen af grænsen. Der er ingen formel begrænsning på 

overskridelsens størrelse eller krav til stramning af finanspolitikken i det efterfølgende år. Overskridelsen 

skal dog være midlertidig og knyttet til den exceptionelle omstændighed og de offentlige finansers 

holdbarhed må ikke bringes i fare. Hvis der er en overskridelse af grænsen for den strukturelle saldo ved 

ophøret af den exceptionelle omstændighed skal der ske en korrektion af den strukturelle saldo. 

 

Andre undtagelser (fleksibilitet): Kravet om forbedringer hen imod MTO kan mindskes i forhold til det 

normale krav om en forbedring på som udgangspunkt 0,5 pct. af BNP om året, hvis der gennemføres 

strukturreformer eller bruges penge på medfinansiering af visse EU-støttede investeringer. Det kræver dog 

opfyldelse af en række betingelser. Kravet kan nedsættes med i alt op til 0,75 pct. af BNP, dog højst 0,5 pct. 

pga. strukturreformer og 0,5 pct. af BNP pga. medfinansiering af investeringer. Der kan desuden gives 

særlige tilladelser til at afvige mere som følge af visse specifikke pensionsreformer. Tilsvarende regler 

gælder ift. afvigelser fra MTO for lande, som allerede har nået deres MTO. 

 

 
Der er skrevet en korrektionsmekanisme ind i budgetloven, hvor det fremgår af 
budgetlovens §3 stk. 3, at der skal foretages en korrektion, hvis underskuddet på den 
strukturelle saldo afviger væsentligt fra saldogrænsen. En væsentlig afvigelse er 
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defineret som en afvigelse på 0,5 pct. af BNP.4 Ifølge §3 skal korrektionsmekanismen 
således aktiveres, når underskuddet på den strukturelle saldo er større end 1 pct. af 
BNP. Derefter skal den strukturelle saldo som udgangspunkt forbedres med 0,5 pct. af 
BNP årligt indtil grænsen igen er overholdt. Ved vedtagelsen af budgetloven var der 
ikke fastsat fælles principper for korrektionsmekanismerne. I bemærkningerne til 
budgetloven fremgår, at ”Finansministeriet på baggrund af drøftelser med Europa-
Kommissionen har fundet det hensigtsmæssigt, at der i lovforslaget indsættes et 
forslag til en sådan korrektionsmekanisme, der kan forventes at konvergere med de 
forudsatte fælles principper for en sådan korrektionsmekanisme. Finansministeriet vil, 
når der foreligger en afklaring vedrørende de forudsatte fælles principper for en sådan 
korrektionsmekanisme, tage stilling til, om de giver anledning til at ændre den 
foreslåede korrektionsmekanisme i lovforslagets § 3.” 
 
I praksis foretages der imidlertid det, der betegnes som ex-ante korrektion i Danmark. 
Det betyder, at grænsen for den strukturelle saldo godt kan brydes efter forslaget til 
finanslov, hvis det skyldes nye skøn, men ikke som følge af ny politik. Derimod må der 
ikke fremsættes et forslag til finanslov med et underskud, der bryder grænsen for den 
strukturelle saldo, jf. boks 2. Der sker altså en fuld korrektion af en eventuel 
overskridelse af underskudsgrænsen ved forslaget til finanslov. Dette følger af 
budgetlovens §2, jf. boks 2. Ved det tekniske finanslovsforslag for 2016 blev 
underskudsgrænsen for eksempel overskredet baseret på Finansministeriets skøn for 
den strukturelle saldo. Dette indebar, at Folketinget reducerede udgiftslofterne og ved 
det egentlige finanslovsforslag for 2016 var underskuddene igen under grænsen.  
 

                                                 
4
 I EU-kommissionens definition af en væsentlig afvigelse er der to betingelser. Grænsen for MTO må højest 

overskrides med 0,5 pct. i et år eller 0,25 pct. i gennemsnit over to år. I budgetlovens er alene omtalt, at der er en 

væsentlig afvigelse, hvis grænsen end 0,5 pct. af BNP i et år, mens der ikke er nogen omtale af, om der kan være en 

væsentlig afvigelse ved en afvigelse, der er mindre end 0,5 pct. af BNP i et enkelt år, men er større end 0,25 pct. af 

BNP i gennemsnit i to år i træk. 
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BOKS 2 KORREKTIONSMEKANISMEN I FINANSPAGTEN OG BUDGETLOVEN 

Finanspagtens krav til korrektionsmekanisme: 

Det er en del af finanspagten, at der skal være en korrektionsmekanisme i national lov, der sikrer, 

at de offentlige finanser forbedres, hvis der er sket en væsentlig overskridelse af grænsen for den 

strukturelle saldo.  

 

En væsentlig overskridelse af underskudsgrænsen er ikke defineret i finanspagten, men 

Stabilitets- og Vækstpagten. En væsentlig overskridelse er defineret som en overskridelse af 

grænsen på mindst 0,5 pct. af BNP i et år eller en overskridelse på mindst end 0,25 pct. af BNP i 

gennemsnit i to på hinanden følgende år. Aktiveres korrektionsmekanismen, skal der som 

udgangspunkt ske en forbedring af den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP om året. Der kan 

afviges fra disse regler i tilfælde af exceptionelle omstændigheder. 

 

Budgetlovens krav til korrektionsmekanisme: 

Finanspagtens krav om en korrektionsmekanisme er indarbejdet i budgetloven. Af §3 fremgår, at 

såfremt underskudsgrænsen overskrides med mindst 0,5 pct. af BNP, så skal der gennemføres 

tiltag der indebærer en forbedring af den strukturelle saldo på mindst 0,5 pct. af BNP årligt med 

virkning fra det følgende finansår.  

 

Finansministeriets fortolkning af budgetlovens §2 stk. 1 og 2 om grænsen for det strukturelle 

underskud er, at underskuddet ved forslaget til finanslov altid skal overholde underskudsgrænsen 

i budgetloven, medmindre der foreligger exceptionelle omstændigheder.1 Dette kaldes i et notat 

fra Finansministeriet til finansudvalget en ”ex ante”-korrektion, der forebygger afvigelser, inden de 

opstår.2  

 

Danmark har dermed implementeret en korrektionsmekanisme, der er strammere end EU’s krav. 

 

1) § 2, stk. 1, angiver, at ”Den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance 
eller udvise et overskud”. Det uddybes i § 2, stk. 2, at ”Det i stk. 1 nævnte krav om budgetbalance er 
overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den 
reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af 
bruttonationalproduktet.”.   

2) Notat til finansudvalget 10. marts 2017, Finansudvalget 2016-17, FIU Alm. del, Bilag 69.  

 

 
Danmark er et blandt fem lande (Tyskland, Østrig, Spanien og Letland er de andre), 
der har valgt, at de årlige forslag til finanslov altid skal overholde underskudsgrænsen, 
jf. Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union – C(2107)1201, 22 
February 2017.   
 
Tre lande (Belgien, Bulgarien og Frankrig) har valgt at korrektionsmekanismen skal 
aktiveres automatisk, hvis den nationale finanspolitiske vagthund vurdere, at der er en 
væsentlig overskridelse af grænsen for den strukturelle saldo. 
 
De fleste lande har valgt implementere en korrektionsmekanisme, der er tæt på 
finanspagtens minimumskrav. Dvs. de har indført en korrektionsmekanisme, der skal 
iværksættes automatisk, hvis der er en væsentlig overskridelse af saldogrænsen – 
altså mindst 0,5 pct. af BNP.  
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2.3.3 Exceptionelle omstændigheder  
Saldogrænserne må brydes midlertidigt, hvis dansk økonomi er ramt af exceptionelle 
begivenheder, og overskridelsen af en saldogrænse skal kunne henføres til det 
exceptionelle forhold. En overskridelse af den strukturelle saldo som følge af 
exceptionelle omstændigheder bør således ophøre, når den exceptionelle 
omstændighed ikke længere er til stede. Derfor vil det som udgangspunkt ikke kræve 
yderligere finanspolitiske tiltag for at forbedre den strukturelle saldo, hvis svækkelsen 
udelukkende skyldes fx en naturkatastrofe, som indebærer en midlertidig svækkelse af 
den strukturelle saldo for eksempel i form af udgifter forbundet med et 
genopretningsarbejde. Skyldes svækkelsen diskretionær finanspolitisk lempelse i en 
alvorlig lavkonjunktur, så er det naturligvis også et krav, at finanspolitikken strammes, 
når konjunkturerne vender, jf. nedenfor. 
 
Der er ikke en på forhånd defineret oversigt over, hvilke forhold, der kan være 
exceptionelle. Det vil blive vurderet fra gang til gang efterhånden som forhold, der kan 
betegnes som exceptionelle opstår. Der er nævnt nogle kriterier, der skal inddrages, 
når det skal vurderes, om der er tale om exceptionelle omstændigheder.  
 

i) Det være en usædvanlig begivenhed  
ii) Det skal være uden for medlemslandets kontrol  
iii) Der skal være en væsentlig betydning for de offentlige finanser  
iv) Det må ikke true den mellemfristede finanspolitiske holdbarhed.  
 

Der er ikke en beskrivelse af hvornår de enkelte kriterier er opfyldt. Se nærmere i Vade 
Mecum on the Stability and Growth Pact, EU Commission, april 2019. 
 
Ifølge European Fiscal Board var det oprindeligt forventet, at exceptionelle 
omstændigheder primært ville vedrøre naturkatastrofer og lavkonjunktur.5 I praksis har 
det dog vist sig, at der også er andre forhold, der kan være af en exceptionel karakter. 
EU-kommissionen har i perioden 2015 til 2017 givet fire lande tilladelser til at 
overskride landets MTO med henvisning til, at de offentlige finanser i landet er negativt 
påvirket af exceptionelle omstændigheder. I Belgien, Finland, Italien, Slovenien, 
Ungarn og Østrig har EU-kommissionen korrigeret for ekstraordinære udgifter til 
flygtninge og/eller terrorbekæmpelse. Dette har konkret betydet, at kravet til årlige 
finanspolitiske stramninger i landene i 2015 til 2017 er blevet reduceret med op til 0,4 
pct. af BNP. For alle undtagelser gælder det, at de kun kan gives for en midlertidig 
periode og altså ikke tillader et permanent højere strukturelt underskud. 
 
Der er i finanspagten også givet mulighed for at bryde grænsen for den strukturelle 
saldo i en alvorlig lavkonjunktur, selvom den strukturelle saldo er korrigeret for 
konjunkturernes påvirkning. Disse regler er dog endnu ikke blevet brugt. Muligheden 
for at overskride grænsen for den strukturelle saldo gør i princippet, at det vil være 

                                                 
5
 Se side 69 i Annual Report 2018, European Fiscal Board. 
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muligt for det enkelte land i et vist omfang at føre en ekspansiv finanspolitik i en 
lavkonjunktur uden det vil medføre et krav om, at der skal ske en forbedring af den 
strukturelle offentlige saldo, før konjunktursituationen vender. Svækkelsen af den 
strukturelle saldo må dog som udgangspunkt ikke føre til, at grænsen for den faktiske 
saldo brydes i en længere periode, jf. reglerne for den faktiske saldo nedenfor.  
 
En overskridelse af grænsen for den strukturelle saldo i tilfælde af ekspansiv 
finanspolitik i en alvorlig lavkonjunktur vil naturligvis ikke forsvinde i takt med, at 
konjunktursituationen normaliseres. En reduktion i underskuddene indebærer, at 
lempelserne tilbagerulles. I januar 2015 offentliggjorde EU-kommissionen en ny såkaldt 
tilpasningsmatrix, der blandt andet specificerede nærmere, hvor hurtigt lempelser skal 
tilbagerulles i en lavkonjunktur, hvis underskuddene er større end den nationale 
grænse. Her blev det gjort klart, at lande med lav gæld og uden holdbarhedsproblemer 
ikke behøver at forbedre den strukturelle saldo, hvis landet er ramt af en lavkonjunktur, 
hvor outputgap er mere negativt end -1,5 og væksten er under sit strukturelle niveau, jf. 
tabel 4. 
 

TABEL 4 KRAV TIL STRAMNING AFHÆNGIG AF KONJUNKTUR OG GÆLD 

Danmark har en gæld under 60 pct. af BNP og holdbare offentlige finanser. Danmark skal altså 

ikke reducere det strukturelle underskud i en dyb lavkonjunktur 

 

 Gæld< 60 pct. og ingen 

holdbarhedsproblemer 

Gæld > 60 pct. eller væsentlige 

holdbarhedsproblemer 

 Vækst < 

potentiel 

vækst 

Vækst > 

potentiel 

vækst 

Vækst <  

 Potentiel 

 vækst 

Vækst >  

potentiel  

vækst 

Vækst <0 eller outputgap <-4 Ingen tilpasning Ingen tilpasning 

-4 < outputgap < -3 0 0 0,25 0,25 

-3 < outputgap < -1,5 0  0,25 0,25  0,5 

-1,5 < outputgap <1,5 0,5 0,5 > 0,5 > 0,5 

Outputgap > 1,5 > 0,5  > 0,75 > 0,75 > 1,0 
 

Anm.: Fleksibiliteten måles i forhold til EU-kommissionens opgørelse af konjunktursituationen. Der er kun 

krav om en forbedring af den strukturelle saldo, hvis et land har brudt underskudsgrænsen. 

Kilde: Making the best use of the flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact, 

European Commission, 2015. 
 

 
Danmark har i nogle perioder været ramt af en så dyb lavkonjunktur, at disse regler 
kunne have været relevante, hvis Danmark havde haft et større strukturelt underskud 
end saldogrænsen. Hvis der ses på de seneste vurderinger af outputgaps fra 
Finansministeriet, EU-kommissionen og De Økonomiske Råd har alle vurderet, at 
outputgap var så negativt, at det ville have udløst muligheden for en overskridelse af 
grænsen efter finanskrisen, jf. figur 1. Derudover vurderer De Økonomiske Råd og EU-
Kommissionen, at outputgaps var mere negativt end 1,5 pct. af BNP i flere på hinanden 
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følgende år i starten af 1980’erne.6 Det bemærkes dog at hensynet til overholdelse af 
underskudsgrænsen for den faktiske saldo også vil blive tillagt en vis vægt, jf. 
nedenfor.  
 
 Figur 1 Outputgap hos forskellige institutioner 

Anm.: Fleksibilitetsgrænse 1, 2 og 3 henviser til grænserne for outputgap, der er  
vist i tabel 4 oven for. 
Kilde: EU-Commission Spring Forecast 2019, Finansministeriet, Opdateret  
2025-forløb, Dansk Økonomi, efterår 2019. 

 

2.3.4 Andre undtagelser 
Ved en overskridelse af underskudsgrænsen for den strukturelle saldo kan et land få 
mulighed for en langsommere tilpasning mod deres MTO, hvis der gennemføres 
strukturelle reformer, der på sigt forbedrer de offentlige finanser eller medfinansierer 
visse EU-støttede investeringsprojekter. Belgien, Italien, Letland, Litauen og Finland 
har fået mulighed for at overskride de årlige grænser for den strukturelle saldo, fordi 
landene har gennemført strukturreformer eller medfinansierer visse EU-støttede 
investeringsprojekter.  
 
Disse undtagelser kan være relativt store. Der kan tillades afvigelser på op til 0,5 pct. af 
BNP for hhv. strukturreformer og medfinansiering af investeringer, dog maksimalt 0,75 
pct. af BNP i alt. Klausulerne kan kun bruges én gang, indtil MTO er nået (igen). Dertil 
kommer en række andre betingelser, der skal være opfyldt. Italien kunne for eksempel 
overskride deres MTO med ca. ¾ pct. af BNP årligt i 2016, fordi landet besluttede at 
gennemføre struktur reformer og visse investeringer.  

                                                 
6
 Finansministeriets tidsserie over outputgaps begynder først i 1983, hvorfor de ikke har en vurdering af dybden af 

lavkonjunkturen i årene før dette. 
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3 Stabilitets- og Vækstpagtens regler for den faktiske saldo 
I kapitlet er en gennemgang af finanspagtens og budgetlovens regler for den 
strukturelle saldo. Derimod er der ingen beskrivelse af regelsættet for den faktiske 
saldo og den offentlige gæld. Disse to elementer er imidlertid en væsentlig del af det 
samlede europæiske regelsæt, og landenes overholdelse af disse regler påvirker de 
frihedsgrader det enkelte land har til at fastsætte en underskudsgrænse for den 
strukturelle saldo. Reglerne omkring den faktiske offentlige saldo og den offentlige 
gæld er fastsat i Stabilitets- og Vækstpagten. Nedenfor beskrives reglerne for den 
faktiske saldo, mens reglerne for ØMU-gælden beskrives i bilag 2.  
 
Med Maastricht traktaten blev der fastsat grænser for størrelsen af de årlige faktiske 
offentlige underskud og gælden, som lande skulle overholde for at deltage i ØMU’en. 
Danmark tilsluttede sig Maastricht traktatens regler for de offentlige budgetunderskud 
med en protokol, som trådte i kraft 1. november 1993. Ved overgangen til ØMU’ens 
tredje fase i 1999 trådte Stabilitets- og Vækstpagten i kraft, og det er i dag denne, der 
definerer regelsættet for den faktiske offentlige saldo og den offentlige gæld. Der er en 
grænse for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP og en grænse for ØMU-gælden på 
60 pct. af BNP. 
 

OPGØRELSE AF DEN FAKTISKE OFFENTLIGE SALDO 

Den faktiske saldo i nationalregnskabet opgøres efter fælles europæiske regler, der er defineret i 

European System of National and Regional Accounts kaldet ESA2010. I Danmark foretages opgørelsen af 

Danmarks Statistik, der løbende indberetter oplysningerne til Eurostat.  

 

Danmarks Statistik indberetter to gange årligt den offentlige saldo til eurostat på den såkaldte EDP-

indberetning, der bruges til at vurdere om landene overholder saldogrænsen. Eurostat overvåger løbende 

kvaliteten af de enkelte landes indberetningen og kommer hvert andet år på besøg i de enkelte lande for at 

diskutere metoder, kilder og statistiske procedurer diskuteres.  

 

 
Hvis medlemslandene overskrider underskudsgrænsen, så kan EU-kommissionen 
foreslå åbning af en procedure – en såkaldt EDP (Excessive Deficit Procedure), der 
fører til, at EU’s Ministerråd giver landet en henstilling om at nedbringe det 
uforholdsmæssigt store underskud. Det indebærer konkret et krav til et land om at 
foretage finanspolitiske stramninger målt ved den faktiske og strukturelle saldo. EU’s 
ministerråd gav henstilling for uforholdsmæssigt store underskud til 24 ud af 27 
medlemslande under og umiddelbart efter finanskrisen.  
 
EU-kommissionen fører altså tilsyn med alle lande for at sikre, at de overholder 3 pct.-
grænsen. Denne grænse er fortsat en central del af det samlede europæiske 
rammeværk på trods af, at der er kommet mere fokus på den strukturelle saldo med 
finanspagten. 
 
Derudover indledes ikke automatisk en procedure, hvis EU-kommissionen skønner 
underskud, som er større end 3 pct. af BNP. Der udarbejdes altid først en analyse, der 
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blandt andet vurderer, hvorvidt det er exceptionelle omstændigheder, der er årsagen til 
en midlertidig overskridelse af underskudsgrænsen. Det kan f.eks. være en dyb 
lavkonjunktur. Derefter vurderer EU-kommissionen, om en afvigelse er midlertidig – 
hvilket i praksis vil sige, at underskuddet skal vende tilbage under grænsen eller som 
minimum være tæt på 3 pct.-grænsen for det faktiske underskud inden udløbet af EU-
kommissionens prognoseperiode – og om overskridelsen er lille.7 Såfremt EU-
kommissionen vurderer, at et underskud ikke skyldes midlertidige forhold og ikke er 
lille, vil der blive udarbejdet en indstilling til Ministerrådet, der officielt kan give en 
henstilling om at rette op på det uforholdsmæssigt store underskud. For en nærmere 
beskrivelse af exceptionelle omstændigheder, kravet om midlertidighed, og kravet om 
at overskridelsen er lille, se boks 3.  
 
Danmark har kun været i nærheden af grænsen på 3 pct. af BNP for det faktiske 
underskud, når dansk økonomi har været ramt af en lavkonjunktur, jf. figur 2. Hvis de 
faktiske underskud bryder underskudsgrænsen i en dyb lavkonjunktur, vil EU-
kommissionen først udarbejde en rapport, hvor det skal tages hensyn til relevante 
forhold. Det skal blandt andet vurderes, hvorvidt lavkonjunkturen er så dyb, at den 
opfylder betingelsen for at blive betegnet som en exceptionel omstændighed. I 
vurderingen vil EU-kommissionen også tage stilling til om en overskridelse af 
underskudsgrænsen kan betragtes som lille og midlertidig. Hvis bruddet på 
underskudsgrænsen ikke er exceptionel, lille og midlertidig kan EU’s ministerråd 
vedtage en henstilling om, at Danmark skal nedbringe et uforholdsmæssigt underskud. 
I 2010 var skønnet for det danske underskud over 3 pct.-grænsen. EU-kommissionen 
vurderede, at der var tale om en exceptionel omstændighed i form af en dyb 
lavkonjunktur. Men det blev samtidigt vurderet, at underskuddet ikke var midlertidigt, da 
der var udsigt til, at der også ville være et underskud på væsentligt mere end 3 pct. af 
BNP også i 2011, der var det sidste år i EU-kommissionens forårsprognose fra 2010. 
Derfor blev der givet en henstilling til Danmark om at nedbringe underskuddet. 
 
  

                                                 
7
 I EU-kommissionens forårsprognose er prognoseperioden det indeværende år og det kommende år, mens 

prognoseperioden i efterårsprognosen er indeværende år og de to kommende år. 
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 Figur 2 Den offentlige saldo og outputgap 

Anm.: Den offentlige saldo for perioden 2019-2025 er en fremskrivning baseret 

på tallene i kapitel 1 i Dansk Økonomi, efterår 2019. 
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BOKS 3 EXCEPTIONELLE OG MIDLERTIDIGE FORHOLD 

Der kan blive iværksat en procedure, hvis det faktiske underskud viser sig at være blevet større 

end 3 pct. af BNP, eller hvis EU-kommissionen skønner, at underskuddet vil blive over 3 pct. af 

BNP.  

 

En procedure indebærer som udgangspunkt ifølge reglerne, at underskuddet bringes tilbage 

under 3 pct. af BNP i det efterfølgende år og et krav om en forbedring af den strukturelle offentlige 

saldo på mindst 0,5 pct. af BNP om året. For Danmark betyder det mindst 11,5 mia. kr. årligt i 

2019 BNP-niveau.  

 

EU-kommissionen kan dog tillade overskridelser i to tilfælde: 

a) Underskuddet er faldet væsentligt og vedvarende og nærmer sig 3 pct.-grænsen. 

b) Overskridelsen af grænsen er exceptionel og midlertidig, og saldoen fortsat er tæt på 

grænsen. 

 

Kommissionen vurderer, at en overskridelse af grænsen er exceptionel, hvis den skyldes en 

hændelse uden for medlemslandets kontrol eller en kraftig økonomisk nedtur. Hændelsen er 

midlertidig, hvis underskuddet vurderes at blive under tre pct. af BNP, når den exceptionelle 

begivenhed ophører, eller når den alvorlige økonomiske nedtur normaliseres, og underskuddet er 

tæt på 3 pct. af BNP, jf. Vade Mecum p. 51, EU Commision 2019. Det er også et krav, at 

underskuddet er tæt på 3 pct.-grænsen. Finansministeriet har tidligere fortolket dette sådan, at 

underskuddet ikke må være over 3,5 pct. af BNP, jf. Finansministeriets høringssvar til Dansk 

Økonomi, efterår 2015.  

 

EU-kommissionens vurderinger af en exceptionel og midlertidig situation har haft betydning for 

vurderingen af Danmark i tre tilfælde.  

 

I 2010 skønnede kommissionen, at underskuddene i Danmark ville blive større end 3 pct. af BNP i 

2010 og 2011. Kommissionen vurderede, at det ventede danske underskud skyldtes den 

exceptionelle konjunktur afmatning. Men det blev samtidigt vurderet, at overskridelsen ikke var 

midlertidigt, og underskuddet ikke ville vende tilbage under eller tæt på grænsen i 2011. Derfor 

blev den samlede vurdering, at Danmark havde et væsentligt underskud, og der blev indledt en 

procedure.  

 

I 2012 blev det faktiske underskud større end 3 pct. af BNP. En årsag til dette var dog store 

udbetalinger af efterlønsbidrag. Det blev af kommissionen betragtet som et engangsforhold, der 

ikke ville påvirke korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud i 2013. Danmark var 

allerede i procedure, hvorfor kommissionen ikke udarbejdede en selvstændig analyse af, hvorvidt 

der var et uforholdsmæssigt stort underskud 

 

I en prognose i efteråret 2015 vurderede kommissionen, at underskuddet ville bryde 3. pct.-

grænsen i 2015. En årsag til dette var dog, at skønnet for afskrivningerne af skatterestancer blev 

vurderet til 5 mia. kr. højere end normalt. Dette betragtede EU-kommissionen som en exceptionel 

og midlertidig omstændighed. Kommissionen lagde også vægt på, at underskuddet var tæt på 

underskudsgrænsen. Omvendt blev fremrykningerne af indtægterne fra pensionsbeskatningen til 

2015, som netop havde til formål at bringe underskuddet ned under grænsen, ikke vurderet til 

noget ekstraordinært og midlertidigt af kommissionen. 
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4 Metoden til beregning af den strukturelle saldo 
Nedenfor beskrives først forskellen mellem EU-kommissionens og Finansministeriets 
metode til beregning af den strukturelle saldo. Dernæst beskrives forskellene mellem 
De Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriets beregning af den strukturelle 
saldo, når den er baseret på Finansministeriets metode. Til sidst beskrives EU-
kommissionens vurderinger af den strukturelle saldo. 

4.1 Forskellen mellem EU-kommissionens og Finansministeriets metode 
EU-kommissionen har defineret en metode til beregning af den strukturelle saldo, som 
den anvender, når den beregner den strukturelle saldo for medlemslandene. Med 
Danmarks tilslutning til finanspagten blev det et krav, at Danmark skulle indarbejde en 
lovfastsat grænse for den strukturelle saldo i dansk lovgivning. Der var dog ikke et krav 
om, at Danmark skulle anvende EU-kommissionens metode. I Danmark anvendes 
Finansministeriets metode, som har været brugt siden slutningen af 1990’erne8. 
 
Udgangspunktet for både EU-kommissionens og Finansministeriets beregning af den 
strukturelle saldo er stillingen på den faktiske saldo, som korrigeres for konjunkturernes 
betydning af den faktiske saldo, jf. boks 4. EU-kommissionen foretager imidlertid 
korrektionen med udgangspunkt i et BNP-gab, mens Finansministeriet anvender både 
et beskæftigelsesgab og et BVT-gab.  
 
Den største forskel mellem EU-kommissionens og Finansministeriets metode er, at 
Finansministeriet beregner et strukturelt niveau for en række udgifter og indtægter, 
hvor EU-kommissionen anvender de faktiske indtægter i beregningen af den 
strukturelle saldo. Det gælder for eksempel kapitalindkomstskatterne og 
nordsøindtægterne, som udviser store udsving, som ikke er korreleret med 
konjunkturudviklingen. I Finansministeriets beregning defineres disse enten som 
specielle poster eller særlige poster. En speciel post er en udgift eller indtægt, der 
indgår som et syvårs glidende gennemsnit, mens en særlig post er en post, hvor der er 
særlig beregning af det strukturelle provenu.  
 
I både EU-kommissionen og Finansministeriets beregning korrigeres endvidere for en 
række engangsforhold, som påvirker den strukturelle saldo.   
 

                                                 
8)Dette har EU-kommissionen formelt godkendt ved i et brev til Finansministeriet, som er sendt til Europaudvalget i 

2012, ”B70, endeligt svar på spørgsmål nr. 58” 
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BOKS 4 EU OG FINANSMINISTERIETS BEREGNING AF STRUKTUREL SALDO 

Både Finansministeriet og EU Kommissionen tager i beregningen af den strukturelle saldo 

udgangspunkt i den faktiske saldo, der herefter korrigeres for konjunkturernes påvirkning af den 

faktiske saldo og derudover korrigeres for engangsposter. 

 

EU-kommissionens strukturelle saldo beregnes som: 

 

S* = S - ᵋ * (Y – Y*) – E 

 

Hvor S* er den strukturelle saldo, S er den faktiske saldo, ᵋ er budgetelasticiteten, Y er BNP, Y* er 

strukturelt BNP, E er engangsposter. 

 

Finansministeriets metode består af et par ekstrakorrektioner: 

 

S* = S - ᵋ * (0,4*(YF-YF*) + 0,6*(Q – Q*)) – (SP – SP*) – (SÆ – SÆ*) – E  

 

Hvor YF er bruttoværditilvæksten, mens YF* er den strukturelle bruttoværditilvækst, Q er 

beskæftigelsen, Q* er strukturel beskæftigelse, SP er specielle poster, SP* er strukturelle specielle 

poster beregnet som et centret syvårsglidende af SP, SÆ er særligt poster, SÆ* er de strukturelle 

niveauer for de særlige poster, der beregnes selvstændigt. 

 

4.2 DØRs og Finansministeriets skøn baseret på Finansministeriets metode 
DØRs og Finansministeriet kommer frem til forskellige resultater for den strukturelle 
saldo, selvom begge institutioner anvender Finansministeriets metode. Det skyldes 
dels, at den konkrete vurdering af konjunktursituationen og dermed konjunkturernes 
påvirkning af den faktiske saldo er forskellig hos de to institutioner. Derudover 
beregnes de såkaldte specielle poster og særlige poster forskelligt hos de to 
institutioner. Til sidst har de to institutioner forskellige vurderinger af engangsforhold.  
 
Nedenfor beskrives hovedforskellene mellem de to institutioners vurderinger. Fokus er 
på perioden fra 2011 til 2018, som var omdrejningspunktet for beskrivelsen i kapitlet 
”Budgetloven og Finanspolitiske rammer”.  
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 Figur 3 Forskelle i vurdering af den strukturelle saldo 

Kilde: Dansk Økonomi, efterår 2019 og Økonomisk Redegørelse, august 2019. 

 

4.2.1 Vurderingen af konjunkturernes påvirkning af den faktiske saldo 
Finansministeriets metode til at beregne konjunkturernes bidrag til de faktiske offentlige 
finanser afhænger af, at der kan beregnes et retvisende outputgab og 
beskæftigelsesgab. Finansministeriet, formandsskabet for De Økonomiske Råd og EU-
kommissionen beregner gaps på baggrund af forskellige metoder.9 Disse gabs kan ikke 
observeres direkte, og beregningen er naturligt forbundet med usikkerhed. De 
Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet vurderer konjunktursituationen og 
dermed konjunkturernes påvirkning af den faktiske saldo (konjunkturbidraget) 
forskelligt i perioden. Finansministeriet vurderer end dybere lavkonjunktur end De 
Økonomiske Råds sekretariat. Dette bidrager til at forklare, hvorfor De Økonomiske 
Råds sekretariat har en dårligere strukturel saldo end Finansministeriet i perioden.  
 
 

                                                 
9)Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer, https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/finansministeriets-

regnemetoder, De Økonomiske Råds metode til beregning af gaps og strukturelle niveauer 

https://dors.dk/files/media/rapporter/2013/f13/f13_baggrundsnotat_produktivitet.pdf  
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TABEL 5 FORSKELLE I VURDERINGEN AF KONJUNKTURSITUATIONEN 

Der er forskel på vurderingen af output- og beskæftigelsesgap i den historiske periode. Det er helt 

naturligt, at forskellige institutioner, der beregner de strukturelle niveauer for et land vil få 

forskellige resultater. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Outputgab DØR -2,9 -1,5 -1,9 -1,8 -0,8 0,0 0,7 0,5 0,0 
 FM -2,4 -2,2 -2,7 -2,5 -2,0 -1,3 -0,7 -0,3 0,1 
 Forskel 0,4 -0,7 -0,8 -0,7 -1,2 -1,3 -1,3 -0,8 0,1 
           
Beskæftigelsesgab DØR -1,8 -1,3 -2,2 -2,6 -1,6 -1,1 -0,5 -0,5 0,4 
 FM -1,7 -2,3 -2,7 -2,6 -2,3 -1,9 -1,1 -0,7 0,2 
 Forskel 0,2 -1,0 -0,6 0,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 
           
Konjunkturbidrag DØR -1,7 -1,0 -1,5 -1,7 -0,9 -0,5 0,0 -0,1 0,2 
 FM -1,5 -1,7 -2,1 -1,9 -1,6 -1,3 -0,7 -0,4 0,1 
 Forskel 0,2 -0,7 -0,5 -0,2 -0,7 -0,8 -0,7 -0,3 0,0 
 

Kilde: Dansk Økonomi, efterår 2019 og Økonomisk Redegørelse, august 2019. 
 

 
De formelle vurderinger af den strukturelle saldo foretages ved fremlæggelsen af 
forslaget til finansloven. De Økonomiske Råd har revideret skønnene for output- og 
beskæftigelsesgap markant set i forhold til skønnet ved fremlæggelsen af 
finanslovsforslaget, jf. boks 5. Konsekvensen af dette har været, at den strukturelle 
saldo er forværret markant i formandskabets vurderinger særligt i perioden 2014 til 
2016.  
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Udover størrelsen af gabs afhænger konjunkturbidraget af beregningen af 
budgetelasticiteten – dvs. hvor meget konjunktursituationen gennemsnitligt set påvirker 
de offentlige budgetter. Denne er også beregnet af Finansministeriet på baggrund af 
sammenhænge fra den økonomiske model ADAM10. I praksis vil budgetelasticitet 
afhænge af sammensætningen af forsyningsbalancen, da der vil komme væsentligt 
flere moms- og afgiftsindtægter ind, hvis væksten bliver drevet af privatforbrug 
sammenlignet med en eksport drevet vækst. Finansministeriet beregner den 
gennemsnitlige budgetelasticitet til ca. ¾ pct. af BNP. Det betyder, at en symmetrisk 
stigning i både beskæftigelses- og outputgappet på 1 pct. af BNP forbedrer de 
offentlige finanser med ¾ pct. af BNP i gennemsnit, jf. boks 6. Både Finansministeriet 

                                                 
10)Metoden er beskrevet i notatet Opdatering af metoden til beregning af strukturel saldo, der findes her 

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/finansministeriets-regnemetoder 

BOKS 5 GAPS HAR STOR BETYDNING FOR STRUKTUREL SALDO 

 

Størrelsen af outputgaps og beskæftigelsesgaps er beregnede størrelser, der afhænger af en 

række informationer. De vil naturligt blive revideret løbende i takt med, at der kommer nye 

informationer.  

 

Både Finansministeriet og De Økonomiske Råd har overvurderet dybden af lavkonjunkturen, jf. 

figur a og b. Dette kan både afspejle, at økonomien udviklede sig hurtigere end ventet. Men det 

kan også tilskrives metodemæssige revisioner. De Økonomiske Råd har foretaget de største 

revisioner.  

 

En årsag til at De Økonomiske Råds Sekretariat har ændret vurdering af beskæftigelsesgappet 

skyldes en metodeændring i beregningen af den strukturelle arbejdsstyrke, som blev foretaget i 

forbindelse med Dansk Økonomi, efterår 2015. En årsag til de store justeringer i outputgappet er, 

at Danmarks Statistik har oprevideret skønnet for produktivitetsvæksten i perioden.  

 

FIGUR A GAPS HOS DE 
ØKONOMISKE RÅD 

FIGUR B GAPS HOS 
FINANSMINISTERIET 

Store revisioner af gaps særligt for 2014-16 Mere stabile gaps hos Finansministereit 

  
 

Anm.: Seneste vurdering er for De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, efterår 2019. For Finansministeriet

er seneste vurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019. 

Kilde: De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, efterår 2013-2019, Finansministeriet, Økonomisk

Redegørelse, august 2013-19. 
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og DØRs anvender den samme budgetelasticitet, som er beregnet af 
Finansministeriets baseret på ADAM-modellen.  
 

BOKS 6 BEREGNING AF BUDGETELASTICITETEN 

Budgetelasticiteten er udtryk for de offentlige finansers samlede konjunkturfølsomhed.  

 

Finansministeriet beregner budgetelasticiteten enkeltvis for forskellige konjunkturfølsomme 

budgetposter, herunder indkomstskatter, moms, arbejdsløshedsdagpenge mv. Den samlede 

budgetelasticitet findes som en simpel sammenvejning af de enkelte elasticiteter, hvor 

vægtningen er givet ved de forskellige udgifter og indtægters andel af BNP.  

 

Finansministeriet har siden budgetlovens vedtagelse beregnet elasticiteterne for de enkelte 

offentlige indtægtsposter to gange. Den første beregning af elasticiteterne skete i august 2012 og 

blev offentliggjort i Økonomisk Redegørelse, august 2012. De enkelte elasticiteter blev 

genberegnet efter hovedrevisionen af nationalregnskabet i efteråret 2014, jf. notat om 

Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo fra maj 2017. Finansministeriet 

beregner elasticiteterne i den makroøkonomiske model ADAM, som et gennemsnit af 1-3 års 

virkningen ved en forøgelse af realt BVT og beskæftigelse med 1 pct.  

 

Den seneste beregning viser en samlet budgetelasticitet på ¾ pct. Det indebærer, at såfremt BVT 

og beskæftigelse øges med 1 pct., så vurderes den faktiske offentlige saldo at blive forbedret med 

¾ pct. af BNP.  

 

I Finansministeriets beregning er udgifter til indkomstoverførsler, offentligt forbrug og investeringer 

omtrent neutrale for de offentlige finanser. Udgifterne til dagpenge og øvrige overførsler falder ved 

en stigning i BVT og beskæftigelsen. Dette modvirkes omtrent af konjunkturdrevne pris- og 

lønvirkninger på udgifterne til det offentlige forbrug og investeringer. I Finansministeriets 

beregning forbedres de offentlige finanser derfor primært højere skatter på indkomst, afgifter og 

moms.  

 

Det er forbundet med usikkerhed at estimere de offentlige finansers konjunkturfølsomhed. 

Kapitalindkomstskatterne behandles særskilt i beregningen af den strukturelle saldo, hvorfor de 

ikke indgår i konjunkturrensningen af den faktiske saldo. Kapitalindkomstskatterne kan både 

udvise positiv og negativ korrelation med konjunktursituationen. Overskuddene i virksomheder og 

dermed indtægterne fra selskabsskatter vil typisk være høje under en højkonjunktur. Omvendt kan 

der være en negativ korrelation mellem pensionsafkastskatten og konjunktursituationen. De 

seneste år har indtægterne fra pensionsafkastskatten for eksempel været høje som følge af faldet 

i renterne. Renterne er blandt andet reduceret, som følge af at centralbankerne har forsøgt at 

stimulere økonomien under lavkonjunkturen. Pensionsafkastskatten kan derfor udvise en 

betydelig negativ korrelation med konjunktursituationen, såfremt de danske og europæiske 

konjunkturudsving er nogenlunde symmetriske.  

 

Dertil kommer, at budgetelasticiteten afspejler ADAM’s modelegenskaber umiddelbart efter 

hovedrevisionen af nationalregnskabet i efteråret 2014. Der kan være strukturelle forhold, som 

trækker i retning af, at den kunne være lavere eller højere i 2019. For eksempel reduceres 

kompensationsgraden for overførselsmodtagere gradvist, hvilket trækker i retning af, at 

budgetelasticiteten kan være lavere i dag.  

4.2.2 Specielle poster og særlige poster 
Store dele af de offentlige finanser er påvirket af konjunkturudviklingen. Det gælder 
blandt andet personskatterne og udgifterne til ledighedsrelaterede ydelser. Det er disse 
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forhold, der søges at korrigere for med konjunkturbidraget. Men der er også skatter, 
som udviser betydelige udsving fra år til år, men hvor der er en begrænset 
sammenhæng mellem konjunkturerne og indtægterne fra disse skatter. Det drejer sig 
blandt andet om selskabsskatterne, pensionsafkastskatten og registreringsafgiften, 
hvor der laves en selvstændig beregning af de strukturelle indtægter fra disse skatter. 
Der korrigeres helt eller delvist for udsvingene i disse skatter i Finansministeriets 
metode til beregning af den strukturelle saldo 
 
Budgetlovens metode indebærer, at det er finansministeren, som definerer de skatter, 
hvor der skal laves en selvstændig vurdering af de strukturelle indtægter. Derimod 
definerer formandsskabet for De Økonomiske Råd selv metoden til at foretage denne 
vurdering. Både formandsskabets og Finansministeriet har løbende ændret metoden til 
at beregne disse indtægter.  
 
De forskellige metodemæssige tilgange til de særlige og specielle poster giver nogle 
store forskelle mellem De Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet. DØRs 
har generelt en mere negativ vurdering af de særlige poster, og dette afspejler primært 
forskellige vurderinger af de strukturelle nordsøindtægter og den konkrete håndtering 
af tabene på skatterestancer.  
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TABEL 6 FORSKELLE I VURDERINGEN AF SPECIELLE OG SÆRLIGE POSTER 

Der er forskelle i vurderingen af en række særlige og specielle poster også i de historiske år 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pensionsafkast (PAL) DØR 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 
 FM 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
 Forskel 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 
           
Registreringsafgift DØR 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
 FM 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           
Nordsø DØR 1,5 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 
 FM 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,0 0,8 0,5 0,3 
 Forskel 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 
           
Aktieindkomstskat DØR 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 
 FM 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Forskel -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
           
Selskabsskat DØR 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 
 FM 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 
 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           
Renter DØR -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 
 FM -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 
 Forskel -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           
Specielle poster DØR -0,4 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 
 FM -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
 Forskel -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 
 

Kilde: Dansk Økonomi, efterår 2019 og Økonomisk Redegørelse, august 2019. 
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BOKS 7 BEREGNING AF SÆRLIGE OG SPECIELLE POSTER SIDEN 2014 

 

Ifølge budgetlovens metode skal der beregnes strukturelle indtægter for en række skatter. De 

Økonomiske Råds Sekretariat og Finansministeriet anvender i nogle tilfælde den samme metode 

til beregningen af de særlige poster, mens der i andre tilfælde anvendes forskellige metoder. 

Nedenfor beskrives metoderne siden 2014, hvor budgetlovens underskudsgrænse har haft 

betydning. 

 

Pensionsafkastskatten:  

Metoden til beregning af de strukturelle indtægter fra pensionsafkastskatten har overordnet set 

været den samme siden 2014. Finansministeriet beregner de strukturelle indtægter fra 

pensionsafkastskatten som skattesatsen multipliceret med det skattepligtige strukturelle afkast af 

pensionsformuerne. De Økonomiske Råd beregner i hovedtræk pensionsafkastskatten på samme 

måde. De to institutioner kommer dog frem til forskellige resultater, da det strukturelle afkast af 

pensionsformuen i DØRs prognose er beregnet med udgangspunkt i forudsætninger om 

renteniveauet i 2025, som er lavere end det langsigtede renteniveau, som danner udgangspunkt 

for Finansministeriets skøn.  

 

Selskabskatten 

Både Finansministeriet og De Økonomiske Råd beregner det strukturelle niveau for 

selskabsskatten med udgangspunkt i et historisk gennemsnit, men perioden niveauet beregnes på 

baggrund af er blevet ændret løbende. Frem til maj 2014 blev de strukturelle indtægter beregnet 

på baggrund af indtægterne i perioden 1995-2005. I maj 2014 blev perioden ændret til 2000-2012. 

I april 2019 blev perioden ændret til at dække årene 1996-2016. Derudover korrigeres blandt 

andet for politik ændringer og udsving i størrelsen af selskabssektoren (eksklusiv nordsøen) i 

forhold til dansk økonomi.  

 

Registreringsafgiften: 

Indtil maj 2014 blev de strukturelle indtægter fra registreringsafgiften beregnet på baggrund af et 

historisk gennemsnit af det faktiske provenu. I maj 2014 blev dette ændret til en metode, som 

tager højde for de forventede ændringer i sammensætningen af bilsalget i retning af biler, som er 

pålagt en lavere gennemsnitlig registreringsafgift. Finansministeriet og De Økonomiske Råd 

anvender overordnet set den samme metode. En forskel i vurderingen af de strukturelle indtægter 

frem mod 2025 er, at De Økonomiske Råd ikke medtager en indeksering af kilometergrænserne i 

loven om registreringsafgifter, da denne endnu ikke er vedtaget. Dette bidrager isoleret set til en 

forskel på 0,2 pct. af BNP i 2025.  
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BOKS 7 BEREGNING AF SÆRLIGE OG SPECIELLE POSTER SIDEN 2014, 
FORTSAT 

Aktieafkastskatten 

Indtil august 2016 var det de årlige indtægter fra aktieindkomstskatten, som indgik i beregningen 

af den strukturelle saldo. I 2016 blev metoden ændret, så aktieindkomstskatten beregnes som et 

7-års glidende gennemsnit af de faktiske indtægter. Denne metodeændring var begrundet med de 

betydelige udsving, som aktieindkomstskatten udviser fra år til år. Denne metode har 

formandskabet for De Økonomiske Råd anvendt siden. I foråret 2019 har Finansministeriet 

ændret metoden, så de strukturelle indtægter beregnes som et syvårsglidende gennemsnit af 

aktieformuen delt op i tre komponenter multipliceret med et gennemsnitligt afkast.  

 

Nordsøskatten 

Formandskabet har i alle årene beregnet de strukturelle nordsøindtægter som et 7-års glidende 

gennemsnit af de faktiske skatteindtægter fra Nordsøen.  

 

Fra 2014 til 2016 var Finansministeriets metode, at de strukturelle nordsøindtægter skulle 

beregnes som et 7-års glidende gennemsnit af skønnene i den seneste mellemfristede plan 

korrigeret for den varige virkning af ændringer i nordsøindtægterne. I 2020 skulle de strukturelle 

indtægter dog svare til de faktiske. Finansministeriet definerede i denne periode 

konvergensprogrammet for 2013 til den seneste mellemfristede plan. I foråret 2016 blev dette 

ændret til at de strukturelle nordsøindtægter frem til 2020 skulle beregnes med udgangspunkt i de 

strukturelle indtægter fra konvergensprogrammet for 2015, som primært blev beregnet med 

udgangspunkt i de faktiske indtægter fra konvergensprogrammet for 2013. Efter 2020 beregnes 

de strukturelle indtægter med afsæt i de skøn, som var gældende på tidspunktet, hvor 

udgiftslofterne for det 4. år bliver fastsat. 

 

Dette giver store forskelle mellem Finansministeriets og De Økonomiske Råds sekretariats skøn, 

da konsekvenserne af faldet i olieprisen og olieproduktionen siden 2013 er indarbejdet i DØRs 

skøn. 

 

Kampfly 

De offentlige investeringer indgår med det årlige beløb i beregningen af den strukturelle saldo i 

både DØRs og Finansministeriets beregning. I Finansministeriets beregning foretages dog en 

korrektion for investeringerne i nye kampfly i perioden 2021-26 for i alt ca. 20 mia. kr., som 

beregnes med udgangspunkt i 7-års glidende gennemsnit af de faktiske udgifter.  

 

Øvrige  

Derudover beregnes de strukturelle indtægter for en række kapitaloverførsler, som et 7-års 

glidende gennemsnit i både Finansministeriets og De Økonomiske Råds beregninger. Det gælder 

blandt andet kapitaloverførslerne fra staten til husholdninger og virksomheder som følge af, at der 

løbende afskrives offentlige restancer.  

 

4.2.3 Engangsforhold  
Derudover korrigerer både EU-kommissionen, De Økonomiske Råds Sekretariat og 
Finansministeriets for engangsforholds påvirkning af de offentlige finanser, jf. boks 9. 
EU har i deres principper angivet, at engangsforhold som udgangspunkt højst kan 
vedrøre to år. De skal også have en væsentlig størrelse på minimum 0,1 pct. af BNP. 
Et diskretionært finanspolitisk initiativ, der medfører en stigning i det offentlige 
underskud kan som udgangspunkt ikke betegnes som et engangsforhold. Det gælder 
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også, at et usædvanligt højt eller lavt provenu eller udgift på enkelt post ikke i sig selv 
gør det til et engangsforhold.  
 
I den historiske periode er der en forskel i engangsforhold idet Finansministeriet 
korrigerer den strukturelle saldo for dele af tabene på skatteafskrivninger, mens 
hverken De Økonomiske Råds sekretariat eller EU-kommissionen foretager denne 
korrektion.  
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BOKS 8 ENGANGSFORHOLD I DEN STRUKTURELLE SALDO 

Den faktiske saldo korrigeres for en række engangsforhold, når vurderingen af den strukturelle 

saldo foretages. Nedenfor beskrives en række af de store engangsforhold.  

 

Efterlønsudbetaling og fremrykning af pensionsskat 

I 2013 til 2015 var der mulighed for at omlægge pensioner fra kapitalpensioner til alderspensioner 

og samtidig betale skatten med det samme. I 2015 blev muligheden for omlægning af pensioner 

udvidet til også at omfatte LD. I 2012 og 2018 var der mulighed for at melde sig ud af 

efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt. De ekstraordinært høje 

skatteindtægter fra alderspensioner på over 100 mia. kr. og de høje udgifter på ca. 28½ mia. kr. 

fra efterlønsbidrag betegnes engangsforhold i opgørelsen af den strukturelle saldo i både EU-

kommissionens, De Økonomiske Råds og Finansministeriets opgørelser.  

 

Tilbagebetaling til boligejere 

Derudover foretager alle tre institutioner en korrektion for tilbagebetalingen til boligejere, som har 

betalt for meget i grundskyld i perioden 2011 til 2018, som i Dansk Økonomi, efterår 2019 ventes 

at finde sted i 2020 til 2022. Denne korrektion kan sidestilles med, at der i 2008 og 2010 blev 

foretaget en større tilbagebetaling, fordi der politisk blev truffet beslutning om at øge skatten for 

nogle særlige pensionsprodukter som en konsekvens af en EU-dom, hvor kompensationen skulle 

svare til de fremtidige skattestigninger. Der blev foretaget en korrektion i den strukturelle saldo for 

tilbagebetalingerne i 2008 og 2010. Dertil kommer, at kommissionen accepterer tabte domme som 

et engangsforhold i beregningen af den strukturelle saldo. Det bemærkes dog, at 

tilbagebetalingen er asymmetrisk, så boligejere som har betalt for lidt i skat ikke skal betale penge 

tilbage. Dertil kommer, at tilbagebetalingen skyldes en politisk beslutning og ikke en tabt dom.  

 

Tabene i SKAT 

Derudover foretager Finansministeriet en korrektion for nogle af de afskrivninger, der er opstået i 

SKAT som følge af problemer med inddrivningssystemet EFI. Der er mange tidligere eksempler 

på, at den offentlige saldo forværres som følge af styringsmæssige udfordringer i den offentlige 

sektor, herunder som følge af overskridelser af målsætningerne for det offentlige forbrug og de 

offentlige investeringer. Der er dog aldrig tidligere foretaget korrektioner for dette.  

 

De Økonomiske Råds sekretariat vurderer ikke, at der ikke skal foretages korrektioner i den 

strukturelle saldo, hvis den faktiske saldo svækkes pga. styringsmæssige problemer i den 

offentlige sektor. Det bemærkes dog, at såfremt SKAT lykkedes med at opkræve de offentlige 

restancer, så vil Danmarks Statistik opgøre en kapitaloverførsel fra den private sektor til den 

offentlige sektor, som vil forbedre den strukturelle saldo på et senere tidspunkt. Finansministeriet 

og DØRs har samme tilgang til, at der er foretaget refunderet store beløb til udlandet af 

udbytteskatter. Der er ikke foretaget en korrektion for dette. 

 

4.3 Forskel til EU-kommission 
EU-kommissionen foretager som nævnt en beregning af, hvorvidt underskudsgrænsen 
for den strukturelle saldo overholdes. Finansministeriet foretager beregningen af 
budgetlovens krav.  
 
EU-kommissionen anvender som nævnt en anderledes metode end De Økonomiske 
Råds sekretariat, og der kan i nogle år være store forskelle. I 2015 er forskellen mellem 
EU-kommissionen og Finansministeriets skøn for eksempel 2 pct. af BNP. EU-
kommissionen skønner et underskud på -2,0 pct. af BNP, mens Finansministeriet 
skønner balance. Halvdelen af forskellen mellem Finansministeriets og EU-



 

- 33 - 
 

kommissionens skøn for 2015 er, at Finansministeriet kun i begrænset omfang 
indarbejder konsekvenserne af faldet i nordsøindtægterne og afskrivninger af restancer 
i SKAT i skønnet for den strukturelle saldo.  
 
Dette er et eksempel på at metodemæssige overvejelser kan have stor betydning for 
stillingen på den strukturelle saldo. I andre tilfælde vil forskellige vurderinger i 
skønnene for strukturelle niveauer give anledning til store forskelle i vurderingerne.  
 

TABEL 7 FORSKELLE PÅ EU-KOMMISSIONENS OG FINANSMINISTERIETS 
SKØN FOR DEN STRUKTURELLE SALDO 

Der er betydelige forskelle på EU-kommissionens og Finansministeriets skøn for den strukturelle 

saldo, hvor EU-kommissionens typisk svinger væsentligt mere. 

 

Pct. af BNP 2014 2015 2016 2017 2018 

EU -0,8 -2,0 0,2 1,2 0,6 

Finansministeriet -0,7 0,0 0,3 0,3 0,0 

Forskel 0,1 1,9 0,1 -0,9 -0,6 

      

heraf      

Konjunktur 0,3 0,2 0,1 0,0 -1,0 

Pensionsafkastskat -1,6 0,0 -0,5 -0,4 0,6 

Nordsø 0,3 0,7 0,7 0,3 0,0 

Skatteafskrivninger 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Andet 0,6 0,6 -0,2 -0,9 -0,2 
 

Kilde: EU-Commission Spring Forecast, 2019, Økonomisk Redegørelse, august 2019, Finansministeriet. 
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Bilag 1 Beregning af konjunkturfølsomhed for de offentlige finanser MTOMB 
EU-kommissionen har haft forskellige metoder til opgørelsen af konjunkturfølsomheden 
af de offentlige finanser i medlemslandene. Ved budgetlovens vedtagelse var det et 
krav, at der skulle defineres, hvad der forstås ved en repræsentativ lavkonjunktur. 
Derudover skulle det estimeres, hvordan en repræsentativ lavkonjunktur påvirker de 
offentlige finanser. EU-kommissionen havde en kompliceret formel, som definerer en 
repræsentativ lavkonjunktur, jf. boks 4. EU-kommissionen beregnede 
budgetelasticiteten til godt 0,6 pct. af BNP og den repræsentative lavkonjunktur til -3,8 
pct. af BNP i 2012, da budgetloven blev vedtaget. Denne formel er ændret i 2019, og 
konjunkturfølsomheden af de offentlige finanser er ikke længere den bindende 
restriktion for Danmark – i dag er det betingelsen om, at medlemmer af ERMII højest 
må have et underskud på 1 pct. af BNP, der er den bindende restriktion 
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BOKS 9 EU’S BEREGNING AF EN MTO MINIMUM BENCHMARK 

EU-kommission har et sæt regler for fastsættelsen af grænsen for den strukturelle saldo i de 

nationale MTO. For Danmark er det i praksis kun beregningen af minimum benchmark, der har 

betydning for, hvor grænsen for underskuddet på den strukturelle saldo kan sættes. 

 

Minimun benchmark er den strukturelle saldo, der vil sikre, at grænsen på den faktiske saldo på 3 

pct. bliver overholdt under normale konjunkturforhold. I den seneste manual fra april 2019 har EU 

ændret beregningen af minimum benchmark til: 

 = 	−3 + 1,2 ∗ ∗ + ∗2  

 

Hvor stdevi er standardafvigelsen for konjunkturbidraget til den offentlige saldo, konjunkturbidraget 

er produktet af den nationale budgetelasticitet ε og det nationale outputgab OGi. 

Budgetelasticiteten beskriver, hvor meget den offentlige saldo ændres ved en ændring i outputgap 

på 1, for en næremere beskrivelse af budgetelasticitet se afsnit 4.2.1. StdevEU er den tilsvarende 

standard afvigelse på det tilsvarende konjunkturbidrag for alle EU-landene. Standardafvigelserne 

beregnes for perioden siden 1985. Derudover er der introduceret et maksimum og et minimum for 

den nationale MTOMB den skal fremadrettet være mellem -0,7 og -1,5 uanset hvad formlen tilsiger. 

 

Metoden skal sikre, at grænsen for den strukturelle saldo sættes på en måde, så grænsen for det 

faktiske underskud kun brydes relativt sjældent i en lavkonjunktur. Jo større konjunkturudsvingene 

er i et land jo større afstand skal være til 3 pct.-grænsen for det faktiske underskud, og jo højere 

budgetelasticiteten er jo større skal grænsen være. 1,2 er valgt af EU-kommissionen og sikrer, at 

grænsen for det faktiske underskud kun bliver brudt ca. hvert 11 år, hvis grænsen for MTOMB 

overholdes. 

 

Den nye metode giver mere stabile resultater for MTOMB end den gamle metode gjorde. 

 

Beregning af MTOMB før 2019: 

 

MTOMB = -3 - ᵋ * ROG 

 

Hvor MTOMB er minimum benchmark, -3 er grænsen for underskuddet i Stabilitets- og 

Vækstpagten, ᵋ er budgetelasticiteten, mens ROG er det repræsentative outputgab.  

 

EU-kommissionen har beregnet budgetelasticiteten for Danmark til 0,61 pct. af BNP i 2012, 0,62 

pct. af BNP i 2014 og 0,59 pct. af BNP i 2018.  

 

Det repræsentative output gab (dvs. outputgabets størrelse i en ”normal” lavkonjunktur) findes 

som det vægtede gennemsnit af 5 pct. fraktilen af outputgabs i de sidste 25 år i det enkelte land 

og i alle EU-landene – efter det mest negative outputgab for de to år 2009 og 2010 er blevet 

fjernet: 

 = + ∗ 5 + 	 + ∗ 5 28  

 

Hvor P5(country) er 5 pct. fraktilen for outputgab for det enkelte land, mens P5 (EU28) er 5 pct. 

fraktilen for outputgab i EU28. Nt er sat til 25 og Ni er antallet af observationer for det enkelte land, 

da nogle lande ikke har outputgabs for 25 – for Danmark er Ni 25 så det er et ligevægtet 

gennemsnit af det danske og det europæiske outputgab. 
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Minimumskravet kan ændres som følge af genberegninger af konjunkturens bidrag til 
udsving i den faktiske saldo. Vurderingen af grænsen for Danmark blev ændret i 2013 
og 2016, blandt andet fordi EU-kommissionen genberegnede outputgabs i kølvandet 
på finanskrisen, og det har medført, at den repræsentative lavkonjunktur med den 
gamle metode blev mindre negativ. Dertil kommer, at budgetelasticiteten er blevet 
nedjusteret ved opdateringer.  
 
EU’s minimumskrav gælder for 3 år af gangen, og minimumskravet for perioden 2020-
2022 er også fastsat til -1 pct. af BNP. I perioden 2023 til 2025 genberegner EU ikke 
budgetelasticiteten. Variationen i konjunkturbidraget til de offentlige finanser vil blive 
opdateret med nye data ved fastsættelsen af MTO for perioden 2023 til 2025. Frem 
mod 2025 vil den danske MTO således kun blive ændret, hvis variationen i 
konjunkturbidraget til de offentlige finanser stiger væsentligt eller den offentlige gæld 
ifølge ØMU definitionen skulle stige væsentligt således, at det medfører, at der opstår 
et behov for at nedbringe gælden og kravet i MTOILD derved bliver bindende. Med den 
nye metode til beregning af MTOMB skal den altid sættes mellem -1,5 og -0,7. Det 
betyder, at så længe Danmark har en ØMU-gæld under 60 pct. af BNP og holdbare 
offentlige finanser vil EU-kommissionen fastsætte kravet til den gældende danske MTO 
til -0,7511 eller -1,0 i Stabilitets- og Vækstpagten. 

Bilag 2 ØMU-gældsgrænsen 
Reglerne for ØMU-gælden var ikke omtalt i kapitlet, men de er væsentlige, da der 
blandt andet i Stabilitets- og Vækstpagten skelnes mellem lande med høj og lav gæld, 
når grænserne for den strukturelle saldo fastsættes. Der er således mere lempelige 
krav til lande med en lav ØMU-gæld end lande med en høj ØMU-gæld.  
 
I Stabilitets- og Vækstpagten er der fastsat en grænse for størrelsen på ØMU-gælden 
på 60 pct. af BNP. Lande der overskrider grænsen skal som udgangspunkt tilpasse sig 
tilbage mod grænsen for ØMU-gælden. Hastigheden afhænger af forskellige forhold, 
men groft sagt skal overskridelsen nedbringes med 1/20 årligt i gennmesnit målt over 
tre år. 
 
Danmark har overholdt grænsen på 60 pct. af BNP siden 1999 og havde i 2018 en 
ØMU-gæld på 34 pct. af BNP. 
 
ØMU-gælden er en bruttogældsstørrelse, hvor der kun modregnes for nogle få 
offentlige aktiver. Det er ikke alle de offentlige passiver der medtages i ØMU-gælden. 
Fx medtages skyldige beløb til leverandører eller skyldige feriepenge ikke i ØMU-
gælden. 
 

                                                 
11

 Kravet til et lands MTO afrundes altid nedad til nærmeste kvarte procent. 
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ØMU-gælden opgøres til nominel værdi, hvilket vil sige, at værdien af de udstedte 
statsobligationer opgøres til kurs 100, selvom den aktuelle markedskurs på 
statsobligationer med lang løbetid er langt højere.  
 
Der er andre offentlige gældsbegreber end ØMU-gælden.  
 
Danmarks Statistik har en samlet opgørelse over alle de offentlige finansielle aktiver og 
passiver til en skønnet markedsværdi. Forskellen på værdien af aktiverne og 
passiverne er nettogælden. Dette begreb er principielt det bedste offentlige gælds mål, 
og er også det, der indgår i fremskrivninger af holdbarhed. Opgørelsen af nettogælden 
er imidlertid behæftet med en betydelig usikkerhed, da det offentlige ejer væsentlige 
aktiver i form af unoterede aktier og andre ejerandele. Værdien af disse unoterede 
ejerandele er meget vanskelig at opgøre markedsværdien af. Problemet med at opgøre 
værdien af de offentlige aktiver, og dermed også muligheden for manipulation af 
størrelsen på nettogælden, var en væsentlig årsag til, at det oprindeligt blev valgt at 
ØMU-gælden skulle være et bruttogældsbegreb. 
 
I Danmark er der imidlertid betydelige offentlige aktiver, hvilket betyder, at selvom den 
danske nettogæld er negativ (dvs. det offentlige har en positiv finansiel nettoformue) er 
der alligevel en ØMU-gæld på ca. 34 pct. af BNP, jf. figur 3. 
 
 Figur 4 ØMU- og nettogæld 

Anm.: ØMU-gælden for perioden 2019-2025 er baseret på fremskrivningen i  

kapitel 1 i Dansk Økonomi, efterår 2019. 

 
Der er ikke nødvendigvist nogen tæt sammenhæng mellem stillingen på den offentlige 
saldo et enkelt år og ændringen i ØMU- eller nettogælden det samme år. Og der kan 
på sigt være en systematisk forskel på udviklingen i nettogælden og den offentlige 
saldo som følge af kursændringer. 
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