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Hvis smittebilledet ikke forværres, forventes en relativt hur-
tig normalisering af den økonomiske aktivitet. Ledigheden 
ventes dog stadig at være ca. 35.000 over det strukturelle 
niveau i 2021. Situationen på arbejdsmarkedet forventes 
dermed først normaliseret i løbet af 2022. 

Finanspolitikken er lempet markant i 2020, og også i 2021 
vurderes finanspolitikken at understøtte den økonomiske 
aktivitet. Med udsigt til en gradvis genopretning gennem 
2021 og ind i 2022 vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere lempelser af finanspolitikken på nuværende 
tidspunkt. 

I 2021 skønnes den strukturelle saldo at udvise et under-
skud, der er større end budgetlovens grænse på ½ pct. af 
BNP. Formandskabet vurderer ikke, at dette i den nuvæ-
rende situation er et problem. Der er imidlertid udsigt til un-
derskud alle år frem mod 2025 nær ½ pct. af BNP.  

Formandskabet vurderer, at der er gode argumenter for at 
sænke underskudgrænsen til 1 pct. af BNP. 
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II.1 INDLEDNING 

Coronapandemien har sat et betydeligt aftryk på verdensøkonomien i 
2020 med historisk store BNP-fald i første halvår. Aktivitetsfaldene af-
spejler flere forskellige forhold, herunder adfærdsændringer som følge 
af smittefrygt, der har fået forbrugere og virksomheder til at være tilba-
geholdne med forbrug og investeringer, samt at visse dele af den øko-
nomiske aktivitet blev nedlukket i foråret i et forsøg på at mindske smit-
tespredningen og kapacitetspresset på sundhedsvæsenet. Pandemi-
ens afsmittende virkninger på økonomierne er mindsket henover som-
meren i takt med, at smitten og presset på sundhedsvæsenet kom 
mere under kontrol, og de fleste af restriktionerne blev løftet. Indikato-
rer peger således i retning af en betydelig genopretning i de fleste 
lande allerede i løbet af tredje kvartal.  
 
Genopretningen af såvel dansk som international økonomi ventes i 
prognosen at fortsætte i et moderat tempo de kommende år. I Danmark 
ventes, at BNP i 2021 er tilbage på samme niveau som i 2019. Det er 
en lidt hurtigere genopretning, end hvad der forventes for en række  
af vores samhandelspartnere, herunder flere europæiske lande. Det 
skal ses i lyset af, at aktivitetstabet i dansk økonomi i første halvår var 
mindre end i en række andre lande. Genopretningen af den økonomi-
ske aktivitet betyder, at der er udsigt til en gradvis normalisering af si-
tuationen på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og et svagt 
fald i ledigheden. Trods fremgangen skønnes det, at beskæftigelsen i 
2021 vil ligge godt 40.000 under det strukturelle niveau, svarende til et 
beskæftigelsesgap på knap 1½ pct., jf. tabel II.1.  
 
Forventningen om afdæmpet fremgang de kommende år hviler på en 
række eksplicitte og implicitte antagelser, herunder antagelser om ud-
viklingen i pandemien. I hovedscenariet forudsættes det implicit, at der 
udvikles en vaccine eller en effektiv behandling inden for et års tid, 
sådan at pandemiens adfærdsmæssige virkninger på økonomien afta-
ger i løbet af 2021. Antallet af smittede og indlagte er steget i løbet af 
september, jf. figur II.1, og vil forventeligt bevæge sig op og ned i bøl-
ger henover efteråret og vinteren. Det er imidlertid implicit lagt til grund 
for hovedscenariet, at det gennemsnitlige niveau ikke forværres mar-
kant i forhold til situationen ultimo september. 
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TABEL II.1 HOVEDTAL I PROGNOSEN 

2019 2020 2021 2025 a)

BNP (realvækst i pct.) 2,8 -3,6 3,8 2,3

Beskæftigelsesgap (pct.) 0,5 -1,5 -1,4 0

Nettoledighed (udgang af året) 88 130 117 84

Offentlig saldo (pct. af BNP) 3,8 -4,1 -2,2 -0,4

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) 0,4 -2,3 -0,7 -0,4

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,8 -5,1 4,7 2,5
 

a) Den sidste søjle viser niveauet i 2025 for beskæftigelsesgap, nettoledighed, faktisk offentlig saldo og 
strukturel saldo. For BNP i Danmark og udlandet vises den gennemsnitlige årlige vækst fra 2021 til 2025. 

Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Myndighederne forudsættes samtidig at være blevet bedre til at hånd-
tere de udbrud, der opstår, ved brug af målrettede tiltag snarere end 
landsdækkende nedlukninger, som vi så i foråret. Det lægges til grund, 
at der i varierende omfang vil være restriktioner, som hovedsageligt vil 
påvirke aktiviteten i de brancher, der kræver tæt kontakt mellem 
mange mennesker eller aktivitet på tværs af grænser, men at der ikke 
bliver indført omfattende, landsdækkende nedlukninger. Den forud-
satte udvikling i smitten og håndteringen heraf antages at bidrage til, 
at der ikke sker en markant forværring af forbruger- og erhvervstilliden. 
 
Usikkerheden om udviklingen i smittebilledet medfører en tilsvarende 
usikkerhed om den økonomiske udvikling. Udvikler smitteudbredelsen 
sig i ugunstig retning, eller lykkes det ikke at udvikle en effektiv be-
handling eller vaccine, vil det forventeligt påvirke økonomien markant. 
Det kan ske både som følge af adfærdsændringer, der fører til lavere 
forbrug og investeringer samt forandringer i forbrugs- og investerings-
mønstrene, og som følge af, at der kan blive indført mere udbredte 
nedlukninger, sådan som vi så det i foråret.  
 
I tillæg til prognosens hovedscenarie er der derfor udarbejdet et pessi-
mistisk scenarie, hvor udlandsvæksten og forbrugs- og investeringsly-
sten er betragteligt lavere end i hovedscenariet. I dette scenarie vokser 
dansk økonomi ca. 2¾ pct.point mindre i 2020-21 end i hovedscena-
riet, og i 2022 er BNP ca. 3 pct. lavere. I forhold til hovedscenariet sker 
genopretningen af dansk økonomi dermed i et langsommere tempo. 
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FIGUR II.1 CORONASMITTEDE OG -INDLAGTE 

Antallet af nysmittede i Danmark er steget på det seneste, men 

indtil videre holder antallet af indlagte sig betydeligt under ni-

veauet fra foråret. 

 

 
Anm.: I figuren er vist det registrerede antal nysmittede som et syv dages 

centreret, glidende gennemsnit. Der er imidlertid et betydeligt mør-
ketal, således at den viste udvikling undervurderer det reelle antal 
smittede, jf. Statens Serum Institut (2020): Fokusrapport: Mørke-
tal. Dette er i særdeleshed tilfældet i den første del af perioden, 
hvor der kun blev foretaget relativt få test, jf. afsnit V.5. En del af 
forklaringen på det høje antal nysmittede i den seneste tid er så-
ledes, at der aktuelt foretages relativt mange test. Antal indlagte 
viser det samlede antal indlagte på et givent tidspunkt. Antal døds-
fald vises som et centreret, syv dages glidende gennemsnit. Se-
neste observation er 30. september 2020 for antal nysmittede og 
døde og 29. september 2020 for antallet af indlagte. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
For at afbøde pandemiens effekter på realøkonomien er der i år gen-
nemført betydelige finanspolitiske lempelser, eksempelvis i form af 
hjælpepakker, og finanspolitikken skønnes også i 2021 at være lem-
pelig sammenlignet med 2019. Tilrettelæggelsen af finanspolitikken de 
kommende år er en relevant og vanskelig diskussion, ikke mindst i ly-
set af den betydelige usikkerhed om pandemiens udvikling den kom-
mende tid og de mulige konsekvenser for verdensøkonomien. Hertil 
kommer, at den strukturelle saldo allerede i hovedscenariet ventes at 
ligge tæt på budgetlovens underskudsgrænse i perioden frem mod 
2025. De finanspolitiske overvejelser i lyset af konjunktursituationen 
diskuteres nærmere i afsnit II.5.  
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Kapitlet indeholder i afsnit II.2 en præsentation af den aktuelle konjunk-
tursituation samt en vurdering af udsigterne for dansk økonomi frem 
mod 2025.1 Der præsenteres både et hovedscenarie og et mere pes-
simistisk scenarie. Den internationale konjunktursituation og penge-
politikken i euroområdet og USA præsenteres i afsnit II.3. Afsnit II.4 
giver en status for de offentlige finanser og indeholder en diskussion 
af budgetlovens regler for den strukturelle saldo og muligheden for at 
overskride underskudsgrænsen i tilfælde af exceptionelle omstændig-
heder. Endelig sammenfattes konjunkturudsigterne i afsnit II.5, som 
også indeholder formandskabets vurdering af den planlagte finanspo-
litik set i sammenhæng med konjunktursituationen og budgetlovens 
underskudsgrænser. 
 
Hovedtrækkene af kapitlet fremgår af boks II.1 nedenfor. I Baggrunds-
notat til konjunkturvurdering, efterår 2020 samt Baggrundsnotat til of-
fentlige finanser, efterår 2020 uddybes vigtige forudsætninger bag 
fremskrivningen. 
 

                                                           
1) Prognosen er baseret på data til og med 30. september 2020, herunder nationalregn-

skabets reviderede tal frem til og med andet kvartal 2020 og reviderede årsniveauer for 
2017-19. 

Indhold i kapitlet 
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BOKS II.1 HOVEDTRÆK AF VURDERINGEN  

 Genopretningen af den globale økonomi er i gang efter et markant tilbageslag i 
første halvår, men der er betydelig forskel på tværs af lande på, hvor hurtigt gen-
opretningen foregår. Samlet ventes aktiviteten på de danske eksportmarkeder at 
ligge under niveauet forud for coronapandemien indtil 2022  
 

 Danmark skiller sig sammen med en række andre nordeuropæiske lande positivt 
ud og er et af de lande, der har været mindst hårdt ramt af coronapandemien i første 
halvår. Samtidig er der tegn på, at en betydelig del af aktiviteten er genoprettet 
allerede i tredje kvartal 
 

 Genopretningen af dansk økonomi ventes at fortsætte i et afdæmpet tempo de 
kommende år. Aktiviteten understøttes i 2020-21 af en række finanspolitiske tiltag, 
herunder udbetalingen af feriepenge. I modsat retning trækker at samfundsaktivi-
teten forudsættes at være underlagt en række restriktioner som følge af fortsat smit-
teudbredelse. Det begrænser specifikke dele af produktionskapaciteten og antages 
at reducere forbrugs- og investeringslysten. Samlet er det vurderingen, at den øko-
nomiske aktivitet vokser i et moderat tempo, så BNP er tilbage på niveauet forud 
for pandemien i midten af 2021. Beskæftigelsen ventes i 2021 at ligge knap 1½ pct. 
under det strukturelle niveau 
 

 I forhold til vurderingen i juni er BNP-væksten i år opjusteret ca. ¾ pct.point. Det 
skyldes hovedsageligt, at dybden af tilbageslaget i første halvår var mindre end 
forudsat, ligesom der er tegn på en betydelig genopretning i tredje kvartal  
 

 Den offentlige saldo forværres markant i år til godt -4 pct. af BNP, både pga. hjæl-
pepakker og den svækkede økonomiske aktivitet. I 2021 vurderes den strukturelle 
saldo at udvise et underskud på ca. 0,7 pct. af BNP, hvilket overskrider budget-
lovens underskudsgrænse. Frem mod 2025 ventes den strukturelle saldo at være 
omtrent på budgetlovens grænse, og i 2025 ventes underskuddet at være omtrent 
0,4 pct. af BNP 
 

 Der er planlagt betydelige finanspolitiske lempelser i 2020-21, som samlet vurderes 
at øge BNP-niveauet i 2021 med knap 1 pct. Givet forventningen om en relativt 
hurtig normalisering af økonomien, er det formandskabets vurdering, at der på nu-
værende tidspunkt ikke er behov for lempelser udover det, der allerede er planlagt  
 

 Hovedscenariet bygger på en række forudsætninger, herunder forudsætninger om 
udviklingen i pandemien. Ændringer i forudsætningerne kan få betydelig effekt på 
de økonomiske udsigter. I tillæg til hovedscenariet er der udarbejdet et mere pes-
simistisk scenarie, der illustrerer mulige konsekvenser af en mindre gunstig udvik-
ling i smittebilledet i Danmark såvel som i udlandet. I dette scenarie stiger BNP 2¾ 
pct.point mindre over 2020-21 end i hovedscenariet, og i 2022 er BNP ca. 3 pct. 
lavere i det pessimistiske scenarie. 
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II.2 DANSK ØKONOMI FREM MOD 
2025 

Afsnittet indeholder en beskrivelse af den aktuelle konjunktursituation 
og den forventede udvikling de kommende år. Prognosen indeholder 
denne gang et hovedscenarie for væksten de kommende år samt et 
pessimistisk scenarie, der illustrerer mulige økonomiske konsekvenser 
af en værre end forudsat smitteudvikling. Hovedparten af afsnittet be-
skriver vurderingerne i hovedscenariet, mens det mere pessimistiske 
scenarie beskrives sidst i afsnittet.  

GENOPRETNINGEN AF DANSK ØKONOMI ER I GANG 

Danmark blev i lighed med de fleste andre lande hårdt ramt af udbrud-
det af coronavirus i sidste halvdel af første kvartal. I løbet af få uger i 
begyndelsen af marts blev mange danskere konstateret smittet med 
coronavirus, ligesom antallet af indlagte og døde steg hastigt i slutnin-
gen af marts og begyndelsen af april. Udbruddet af coronavirus har 
imidlertid ikke kun haft sundhedsmæssige konsekvenser. Aktiviteten i 
dansk økonomi faldt markant i første halvår, jf. figur II.2, og ledigheden 
steg godt 60.000 personer fra februar til maj samtidig med, at op mod 
250.000 personer var på lønkompensation.  
 
Aktivitetsnedgangen i første halvår afspejler flere forhold, herunder at 
regeringen og Folketinget fra midten af marts gennemførte en række 
initiativer, der havde til formål at begrænse smittespredningen. Det om-
fattede blandt andet lukning af skoler og pasningstilbud, nedlukning af 
en række økonomiske aktiviteter, rejserestriktioner, forsamlingsforbud 
og hjemsendelse af en stor del af de offentligt ansatte. Dele af produk-
tionskapaciteten blev dermed midlertidigt sat ud af kraft, og visse varer 
og tjenesteydelser var ikke mulige at forbruge. Samtidig kan smitte-
udviklingen og den pludseligt opståede usikkerhed om både sund-
hedsmæssige og økonomiske forhold have betydet, at forbrugere og 
virksomheder har været tilbageholdne med at forbruge og investere. 
Effekterne er svære at adskille, ligesom det er vanskeligt at vurdere, 
hvordan den økonomiske aktivitet havde udviklet sig, hvis dele af den 
økonomiske aktivitet ikke var lukket ned.  
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FIGUR II.2 BNP 

BNP faldt markant med 6,8 pct. i 2. kvartal. 

 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
Produktionsfaldet i første halvår skete hovedsageligt i servicesektoren 
jf. figur II.3. Servicebrancherne handel og transport, erhvervsservice 
samt kultur og fritid bidrog i andet kvartal med 4,9 pct. af det samlede 
fald i produktionen på 7 pct. Erhvervsfordelingen af produktionsfaldet 
afspejler formentlig delvist, at en række af servicebrancherne har væ-
ret præget af restriktioner og nedlukninger, men også at aktiviteterne 
her indebærer høj grad af kontakt mellem mennesker eller rejseaktivi-
tet. Derfor kan forbruget af denne type aktiviteter i højere grad forven-
tes at blive ramt af tilbageholdenhed som følge af smittefrygt. En række 
af underbrancherne vurderes fortsat at have en omsætning langt under 
det sædvanlige niveau. Det gælder eksempelvis flybranchen og rejse-
bureauer, men også nattelivet, hoteller samt konferencecentre og kur-
susejendomme, hvor både forbrugstilbageholdenhed og fortsatte re-
striktioner medvirker til at holde aktiviteten på et lavt niveau. Forbruget 
i denne type brancher vil formentlig være påvirket frem til udbredelsen 
af en effektiv behandling eller vaccine. 
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FIGUR II.3 VÆKSTBIDRAG TIL BVT 

BVT-faldet i 2. kvartal var drevet af private tjenester. 

 

 
Anm.: Øvrige brancher dækker over landbrug, energi, boligbenyttelse og 

Nordsø. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
Selvom aktiviteten i visse brancher ligger langt under niveauet forud 
for krisen, vurderes aktiviteten at være tiltaget svagt henover somme-
ren. For andre brancher har genopretningen været hurtigere. Data for 
forbrug foretaget med betalingskort viser, at det samlede forbrug alle-
rede i juni var omtrent tilbage på niveauet fra sidste år, jf. også senere 
i afsnittet. Data for virksomhedernes samlede salg viser, at salget i juli 
kun var ca. 2 pct. under niveauet umiddelbart inden krisen. Samtidig 
blev nedturen på boligmarkedet kortvarig med prisfald kun i februar og 
marts og et historisk højt husprisniveau i juli. Indikatorerne tyder samlet 
på, at danske husholdninger har haft et ønske om at forbruge, når det 
var muligt, og ikke har været ekstraordinært forsigtige i deres forbrugs-
adfærd henover sommeren.  
 
I tillæg til genopretningen af den private del af økonomien kommer en 
mere mekanisk effekt fra det offentlige forbrug. I foråret var en række 
offentligt ansatte hjemsendt med løn, men uden at kunne arbejde. Det 
gav et negativt bidrag til væksten i første kvartal, jf. figur II.3. Det  
negative bidrag opvejes af et tilsvarende positivt bidrag, når de offent-
ligt ansatte ikke længere er hjemsendt med løn uden mulighed for at 
arbejde. Eftersom der stadig var hjemsendelser i andet kvartal, vil det 
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positive bidrag til væksten først ske i tredje kvartal.2 Det skønnes med 
betydelig usikkerhed, at BNP samlet vil stige godt 4½ pct. i tredje kvar-
tal 2020, således at produktionen i tredje kvartal kun er godt 4 pct. la-
vere end ved udgangen af sidste år. 

BNP VENTES AT FALDE MARKANT I ÅR 

Genopretningen af dansk økonomi ventes at fortsætte i et mere af-
dæmpet tempo fra fjerde kvartal med en vækst på ca. 1 pct. hvert kvar-
tal det næste års tid. Det er et forløb, der minder om forløbet efter  
historiske recessioner, eksempelvis forløbet efter anden oliekrise i be-
gyndelsen af 80’erne og forløbet efter finanskrisen.3 Det betydelige ak-
tivitetsfald i første halvår bidrager imidlertid til, at BNP samlet skønnes 
at falde godt 3½ pct. i år, jf. tabel II.2.  
 
Det betydelige aktivitetsfald i år trækkes af et fald i eksporten, jf. figur 
II.4. Det skal ses i lyset af, at eksporten ikke ventes at blive genoprettet 
i samme grad som eksempelvis forbruget i andet halvår, jf. også senere 
i afsnittet. Omvendt understøttes aktiviteten i år af en lempelig finans-
politik, hvor hjælpepakker, øgede udgifter til offentligt forbrug og et løft i 
de offentlige investeringer har holdt hånden under erhvervslivet og den 
indenlandske efterspørgsel. Finanspolitikken skønnes at have en positiv 
aktivitetsvirkning på godt 1½ pct. i år, jf. afsnit II.4 og boks II.2. I tillæg til 
lempelig finanspolitik er der foretaget makroprudentielle tiltag i form af at 
frigive den kontracykliske kapitalbuffer. Frigivelsen sigter på at sikre den 
finansielle stabilitet, men kan samtidig give kreditinstitutterne bedre mu-
lighed for at øge udlånene til husholdninger og erhverv, hvilket kan med-
virke til at understøtte aktiviteten i år. 
 

                                                           
2) I andet kvartal er vækstbidraget kun en smule negativt, eftersom omfanget af hjemsen-

delser uden mulighed for hjemmearbejde var næsten det samme i marts og april. Faldet 
i produktionen sker derfor i første kvartal (deraf det negative vækstbidrag her), mens 
produktionen forbliver på et lavt niveau i andet kvartal og dermed hverken bidrager 
positivt eller negativt til væksten. 

3) Aktivitetsfaldet i et enkelt kvartal er betydeligt større i den aktuelle krise end i tidligere 
recessioner, men forløbet efter recessionens bund minder om genopretningen efter  
historiske kriser, jf. også illustrationerne fra juni-prognosen i Baggrundsnotat – Den 
økonomiske situation og den økonomiske politik i lyset af coronakrisen, juni 2020. 
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FIGUR II.4 VÆKSTBIDRAG TIL BNP 

Eksporten korrigeret for det direkte importindhold bidrager mar-

kant negativt til væksten i år.  

 

 
Anm.: Figuren viser vækstbidrag til BNP fra de importrensede efter-

spørgselskomponenter. Søjlerne summerer ikke præcis til BNP-
væksten på grund af forskellige deflatorer. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Igennem 2021 ventes eksporten igen at stige som følge af en gradvis 
bedring af den internationale konjunktursituation, jf. også afsnit II.3, og 
eksporten skønnes at bidrage med over halvdelen af væksten næste 
år. I tillæg hertil forventes en fortsat stigning i det private forbrug at 
bidrage positivt til væksten næste år. Det skal ses i lyset af, at de dan-
ske husholdninger var godt rustede inden coronaudbruddet, ligesom 
bedringen af situationen på arbejdsmarkedet henover sommeren har 
mindsket usikkerheden omkring fremtidige privatøkonomiske forhold. 
Beslutningen om at give mulighed for udbetaling af tre ugers ferie-
penge bidrager yderligere til at øge forbruget i år og næste år, jf. boks 
II.4. Samlet ventes BNP at stige godt 3¾ pct. fra 2020 til 2021. 
 
En række af de lempelige finanspolitiske tiltag i år, herunder lønkom-
pensationsordningen, er ophørt eller erstattet af mindre og mere mål-
rettede ordninger. Det indebærer alt andet lige en opstramning af  
finanspolitikken på ca. ¾ pct. af BNP næste år. Niveauet for det offent-
lige forbrug og offentlige investeringer i 2021 er imidlertid stadig højt i 
forhold til 2019, og finanspolitikken over 2020-21 vurderes at bidrage 
til at øge BNP-niveauet i 2021 med knap 1 pct. set i forhold til en situ-
ation med neutral finanspolitik i både 2020 og 2021, jf. også afsnit II.4.  
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TABEL II.2 HOVEDTAL FOR KONJUNKTURVURDERINGEN 

 2019 2019 2020 2021 2025 a)

Mia. kr.

Privat forbrug            1.076 1,4 -3,6 3,7 3,7

Offentligt forbrug        557 1,2 2,1 2,0 0,7

Offentlige investeringer  77 0,3 7,5 3,4 1,0

Boliginvesteringer        115 6,2 3,4 3,1 0,7

Erhvervsinvesteringer     321 2,3 -6,4 3,8 0,6

Lagerændringer            18 -0,3 0,1 -0,3 -0,1

Indenlandsk efterspørgsel i alt 2.163 1,3 -1,6 2,9 2,2

Eksport           1.362 5,0 -12,4 9,0 5,5

Import                1.190 2,4 -10,1 7,7 5,6

Bruttonationalprodukt     2.335 2,8 -3,6 3,8 2,3

                          

Strukturel arbejdsstyrke 23 23 6 13 15

Arbejdsstyrke             35 35 -8 13 17

Privat beskæftigelse      31 31 -52 8 20

Offentlig beskæftigelse   5 5 3 8 6

                          

Nettoledighed 86 86 124 121 84

Beskæftigelsesgap 13 13 -43 -41 0

                          

Forbrugerpriser           0,8 0,8 0,4 1,3 1,2

Timelønsomkostninger       2,5 2,5 2,0 1,9 2,7

Kontantpris på enfamiliehuse 3,0 3,0 3,0 3,0 1,6

Mandeproduktivitet, hele økonomien 1,6 1,6 -2,0 3,3 1,4

                          

Offentlig saldo           3,8 3,8 -4,1 -2,2 -0,4

ØMU-gæld 33,0 33,0 45,9 44,4 53,0

--------------------------  Pct. af BNP  --------------------

-------------  Realvækst, pct.  -------------

-------------------  Ændring i 1.000 pers.  ---------------

--------------------------  1.000 pers.  --------------------

------------------------------  Pct.  -------------------------

 

a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2021 til 2025. For nettoledighed, beskæftigel-
sesgap, offentlig saldo og ØMU-gæld er angivet niveauet i 2025. 

Anm.: Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP. Beskæftigelsesgap angiver afvigelsen fra den struktu-
relle beskæftigelse målt i personer. Forbrugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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BOKS II.2 CENTRALE FORUDSÆTNINGER 

Konjunkturvurderingen bygger på en række forudsætninger om udviklingen i udlandet, renter,  

finanspolitikken og coronapandemien. De væsentligste forudsætninger præsenteres i denne boks 

og er uddybet i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, efterår 2020. Prognosen er baseret på data 

til og med 30. september 2020, herunder nationalregnskabets reviderede tal til og med andet kvartal 

2020 og reviderede årsniveauer for 2017-19. 

Pandemiens udvikling 

Det lægges til grund, at smittebilledet ikke forværres markant i forhold til situationen ultimo septem-

ber, og at en vaccine eller effektiv behandling udbredes i løbet af 2021. Det forudsættes, at der i 

varierende omfang vil være restriktioner, som hovedsageligt vil påvirke aktiviteten i de brancher, 

der forudsætter tæt kontakt mellem mange mennesker eller aktivitet på tværs af grænser, men at 

der ikke bliver indført omfattende, landsdækkende nedlukninger, sådan som det skete i foråret.  

Udland og finansielle forhold 

Der forventes et fald i aktiviteten på de danske eksportmarkeder på godt 5 pct. i 2020 og en stigning 

på ca. 4¾ pct. i 2021. I 2022-25 ventes væksten i gennemsnit at blive ca. 2½ pct. årligt. Prognosen 

forudsætter, at der ikke bliver tale om et hårdt Brexit. Det forudsættes, at ECB holder renten på det 

aktuelle niveau frem til udgangen af 2022. Den danske statsobligationsrente forudsættes kun at 

stige svagt det kommende års tid fra -0,4 i slutningen af september til ca. -0,3 ved udgangen af året. 

Frem mod 2025 forudsættes renten at stige til 0,6 pct. Valutakurser forudsættes konstante fra ni-

veauet i august 2020, og olieprisen forventes at have et årsniveau på ca. 44 dollar pr. tønde i 2020, 

ca. 50 dollar pr. tønde i 2021 og godt 75 dollar pr. tønde i 2025.  

Finanspolitiske forudsætninger 

Prognosen lægger den vedtagne finanspolitik til grund. Det forudsættes, at de offentlige forbrugs-

udgifter følger de aftalte udgiftslofter frem til 2024. I 2025 forudsættes det reale offentlige forbrug at 

følge demografi- og velstandsudviklingen. De finanspolitiske antagelser indebærer, at finanspolitik-

ken har en positiv aktivitetsvirkning på godt 1½ pct. af BNP i 2020, mens bortfald af udgifter til 

hjælpepakker isoleret set indebærer en opstramning af finanspolitikken fra 2020 til 2021 på ca. ¾ 

pct. af BNP, jf. afsnit II.4. Niveauet for finanspolitikken er imidlertid fortsat lempelig i 2021 set i 

forhold til 2019. Hertil kommer effekten af udbetalingen af feriepenge, som forudsættes at øge det 

private forbrug med knap 1 pct. af strukturelt BNP i 2020-21, jf. boks II.4.  

Strukturelle niveauer 

Fremskrivningen frem mod 2025 bygger på en forudsætning om, at dansk økonomi gradvist tilpas-

ser sig det strukturelle aktivitetsniveau, som hovedsageligt er bestemt af strukturel beskæftigelse 

og strukturel produktivitet. Strukturel beskæftigelse er hovedsageligt baseret på en arbejdsstyrke-

fremskrivning fra DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning, mens strukturel produktivitet bygger på 

en videreførsel af de historiske tendenser i totalfaktorproduktivitet og K/L-forholdet. Der er foretaget 

en nedjustering af strukturelt BNP som følge af coronapandemiens skønnede effekter på produk-

tionspotentialet. Det drejer sig om ca. -2¼ pct. i 2020 og ca. -1 pct. i 2021. Effekten forudsættes 

gradvist mindsket frem mod 2025. Forudsætningerne er uddybet i baggrundsnotatet. 
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I forhold til vurderingen i juni er væksten i 2020 opjusteret ca. ¾ pct.po-
int. Det afspejler primært, at aktivitetsfaldet i første halvår har vist sig 
at være mindre end lagt til grund i juni. Hertil kommer effekten af de 
finanspolitiske tiltag, der er vedtaget siden juni. Andre forhold, særligt 
i relation til smittebilledet, trækker ned i vurderingen af væksten i for-
hold til vurderingen i juni. I Danmark og flere andre europæiske lande 
er smittetallene på det seneste steget i større omfang end implicit for-
udsat i juni. Det skaber usikkerhed omkring udviklingen på vores ek-
sportmarkeder og kan dæmpe forbrugs- og investeringslysten. Det be-
tyder, at genopretningshastigheden fra fjerde kvartal og frem forudsæt-
tes at være lidt langsommere end vurderet i juni. 

DANSK BNP HURTIGERE TILBAGE PÅ FØR-KRISE-NIVEAU 
END I ANDRE LANDE 

Aktivitetstabet i dansk økonomi var i første halvår af 2020 mindre end 
i mange sydeuropæiske lande og Storbritannien, hvilket er et billede 
der genfindes i andre, primært nordeuropæiske lande. Det hænger for-
mentlig sammen med, at disse lande var mindre hårdt ramt i forhold til 
smitteudbredelse og måske derfor havde en mindre restriktiv og kor-
tere nedlukning end andre steder, jf. også afsnit II.3. Hertil kommer et 
mere omfattende socialt sikkerhedsnet, der har holdt hånden under 
indkomsten og det private forbrug. For Danmarks vedkommende har 
en gunstig sammensætning af eksporten med blandt andet et højt ind-
hold af fødevarer og medicinaleksport desuden medvirket til at mind-
ske aktivitetsfaldet i forhold til lande med en mere konjunkturfølsom 
eksport. 
 
Der er stor forskel på tværs af landene på, hvor langvarige og omfat-
tende nedlukningerne har været. For den offentlige sektors vedkom-
mende vil der i lande med længerevarende nedlukninger af aktiviteten 
i dele af den offentlige sektor være et betydeligt negativt vækstbidrag i 
første halvår, som kan ventes redresseret i tredje kvartal, hvor offentligt 
ansatte i større grad har kunnet vende tilbage til arbejdet. Effekten af-
hænger af muligheden for at arbejde hjemme under nedlukningen, her-
under eksempelvis hastigheden af internetopkoblingen. På denne front 
er Danmark formentlig gunstigt stillet i forhold til en række andre lande. 
Det taler sammen med en kortere hjemsendelse for, at det positive 
vækstbidrag i tredje kvartal fra den offentlige sektor bliver mindre i Dan-
mark end i andre lande. Der kan være tilsvarende effekter af genåb-
ning af dele af den private sektor. Effekterne her er dog mere usikre, 
da de afhænger af forbrugernes villighed til at forbruge. Trods den min-
dre vækst i tredje kvartal forventes dansk økonomi at komme ud af 
2020 med et mindre BNP-fald end en række andre lande, jf. afsnit II.3. 
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Den betydelige heterogenitet i, hvor hårdt landene har været (og er) ramt 
af coronapandemien betyder, at der er en vis heterogenitet i, hvor hurtigt 
landenes økonomier forventes at blive genoprettet efter krisen. Danmark 
skiller sig i den sammenhæng positivt ud sammen med en mindre 
gruppe af lande, hvis produktion forventes at være tilbage på før-krise-
niveau i løbet af 2021. En række andre, fortrinsvis sydeuropæiske, lande 
ventes at have en langsommere realøkonomisk genopretning, så BNP-
niveauet i 2021 fortsat er lavere end i 2019, jf. figur II.5. 
 

FIGUR II.5 BNP-NIVEAU I FORHOLD TIL 2019 

Dansk BNP ventes i gennemsnit i 2021 at ligge lidt over det gen-

nemsnitlige 2019-niveau. Det samme gælder Norge og Sverige, 

mens andre lande ventes hårdere ramt igennem længere tid. 

 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD, EU-Kommissionen 

og egne beregninger. 
 

PRODUKTIONSPOTENTIALET ER REDUCERET AF 
CORONAPANDEMIEN 

Coronakrisen har ikke kun reduceret det faktiske BNP i dansk øko-
nomi, men kan af flere årsager også føre til et lavere strukturelt BNP. 
Det strukturelle BNP er et udtryk for økonomiens produktionspotentiale 
i fravær af konjunkturudsving.  Eventuelle ændringer i strukturelt BNP 
er vigtige, fordi de påvirker output gap og dermed har implikationer for 
vurderingen af krisens omfang, herunder hvorvidt en aktiv finanspolitik 
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vil kunne bidrage til at stabilisere økonomien. Coronapandemien og 
den afledte økonomiske krise kan påvirke produktionspotentialet gen-
nem den strukturelle beskæftigelse, størrelsen af kapitalapparatet og 
totalfaktorproduktiviteten (TFP), jf. også Baggrundsnotat til konjunktur-
vurdering, efterår 2020. 4 
 
Det er vigtigt at sondre imellem, om effekterne på produktionspotenti-
alet er midlertidige, eller om der også kan opstå langvarige eller lige-
frem permanente konsekvenser for økonomiens vækstpotentiale. 
 

MIDLERTIDIGE HHV. LANGVARIGE STRUKTUREFFEKTER 

Der kan helt overordnet sondres mellem to typer af effekter af corona-

krisen på produktionskapaciteten (strukturelt BNP). 

 

Den første type vedrører struktureffekter, der kun er relevante, så 

længe virus stadig har betydning, dvs. indtil pandemien stopper, eller 

en vaccine eller effektiv behandling udvikles. Disse effekter er i deres 

natur midlertidige og forventes derfor at falde bort over de kommende 

år. Sådanne effekter relaterer sig f.eks. til direkte nedlukninger og re-

striktioner, der midlertidigt reducerer produktionsmulighederne. 

 

Den anden type vedrører langvarige struktureffekter, der stadig kan 

påvirke økonomiens produktionspotentiale, efter virus har mistet sin 

betydning. Det kan eksempelvis skyldes afledte effekter af krisen på 

den fremtidige produktivitetsvækst (f.eks. grundet permanente læ-

ringstab under den fysiske nedlukning af uddannelsesinstitutionerne) 

eller, at ledigheden permanent forbliver på et højere niveau (hystere-

sis). Sandsynligheden for, at sådanne længerevarende effekter op-

står, øges alt andet lige, jo længere krisen kommer til at vare. 

 

Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, efterår 2020 diskuterer de ef-

fekter, der kan opstå på strukturelt BNP og beskriver også, hvordan 

en række andre institutioner på nuværende tidspunkt har justeret 

strukturelt BNP som følge af coronapandemien. 

 
 
De midlertidige struktureffekter af coronakrisen omhandler for det før-
ste nedlukningen af dele af økonomien samt restriktioner på virksom-
hederne i form af f.eks. pladskrav og begrænsninger på åbningstider. 
Disse restriktioner på virksomhedernes produktion begrænser mulig-

                                                           
4) I baggrundsnotatet præsenteres øvrige ændringer af strukturelt BNP frem mod 2025.  
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heden for at udnytte kapitalapparatet og arbejdskraften. Dette kan tol-
kes som en reduktion i den strukturelle produktivitet, idet de berørte 
virksomheder ikke kan producere over en vis grænse, uanset hvor høj 
efterspørgslen efter deres varer måtte være. Dette reducerer den ab-
solutte værdi af output gap og betyder, at der i den berørte periode er 
begrænsede muligheder for at stimulere den økonomiske aktivitet gen-
nem finanspolitik. Samme form for effekt kan opstå, hvis husholdnin-
gerne er tilbageholdne med at forbruge grundet frygt for smitte, selvom 
der ikke var formelle nedlukninger. 
 
En anden midlertidig effekt opstår som følge af en række politiske af-
taler, der er blevet indgået i kølvandet på coronapandemien for at be-
grænse skadesvirkningerne for lønmodtagere og virksomheder, men 
som samtidig vurderes at øge den strukturelle ledighed midlertidigt. 
Det drejer sig især om den midlertidige suspendering af anciennitets-
tællingen i dagpengesystemet, som har forlænget dagpengeperioden 
med op til seks måneder for de berørte ledige og derfor alt andet lige 
reducerer incitamentet til at søge arbejde. En tredje midlertidig effekt 
vurderes at opstå gennem en lavere strukturel arbejdsstyrke som følge 
af mindre tilgang af udenlandsk arbejdskraft i en periode. Denne effekt 
forventes at vare ved, så længe der er betydelig risiko for smitte, og 
indtil rejserestriktionerne er mindsket væsentligt. 
 
Den nøjagtige størrelsesorden af disse midlertidige effekter kendes 
ikke, og der er stor usikkerhed forbundet med at kvantificere dem. Det 
vurderes, at der samlet set er tale om en negativ påvirkning på produk-
tionspotentialet, og givet vigtigheden af et realistisk bud på output gap 
er det trods stor usikkerhed valgt at lægge et skøn for disse effekter til 
grund for prognosen, jf. figur II.6.  
 
For det første skønnes nedlukningen i første halvår af 2020 isoleret set 
at have reduceret strukturelt BNP med ca. 1½ pct. i 2020 gennem la-
vere produktivitet. For det andet skønnes de fortsatte restriktioner at 
reducere produktiviteten, så længe de fastholdes. Hvor længe denne 
effekt varer ved, vides derfor ikke, men den forventes at aftage i takt 
med, at restriktionerne løsnes, f.eks. fordi der kommer en vaccine. Be-
regningsteknisk lægges det derfor til grund for prognosen, at restrikti-
onerne isoleret set bidrager til at reducere strukturelt BNP med omtrent 
¼ pct. i 2020 og derefter aftager frem mod 2025. For det tredje skøn-
nes de midlertidige effekter gennem den strukturelle beskæftigelse at 
reducere strukturelt BNP med ca. ¼ pct. i 2020 og forudsættes derefter 
at aftage frem mod 2025. En sidste effekt på strukturelt BNP opstår 
som følge af krisens negative påvirkning på erhvervsinvesteringerne. 
Dette reducerer mængden af kapital til rådighed for produktionen. Kon-
kret skønnes lavere erhvervsinvesteringer at reducere strukturelt BNP 

… og på den  

strukturelle 

beskæftigelse 

Midlertidige effekter 

svære at 

kvantificere,  

men vigtige 

Strukturelt BNP 

nedjusteret ca. 2¼ 

pct. i 2020 



Konjunktur og offentlige finanser - Dansk økonomi frem mod 2025 II.2 

 Dansk Økonomi, efterår 2020            57
 

med omtrent ¼ pct. i 2020 og 2021, hvorefter kapitalapparatet gradvist 
genoprettes og i 2025 skønnes at være tilbage på samme niveau som 
i en situation uden coronavirus. 
 

FIGUR II.6 BNP OG STRUKTURELT BNP 

Strukturelt BNP forudsættes reduceret i 2020-25 som følge af co-

ronapandemien. 

 

 
Anm.: Seneste observation for faktisk BNP er 2. kvartal 2020. Strukturelt 

BNP opgøres på årsbasis og er skønsmæssigt omregnet til kvar-
talsniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Ud over midlertidige effekter, som vil aftage med virus, kan corona-
pandemien også risikere at få mere længerevarende konsekvenser for 
økonomiens produktionspotentiale. Dette kan dels skyldes direkte kon-
sekvenser af virus, f.eks. hvis der opstår mismatch af kompetencer på 
arbejdsmarkedet som følge af en permanent ændring i forbrugssam-
mensætningen, eller hvis eventuelle læringstab blandt elever og stu-
derende under nedlukningen ikke indhentes igen. Effekterne kan også 
skyldes mere traditionelle konsekvenser af det økonomiske tilbage-
slag, f.eks. hysteresis, hvor konjunkturbetinget højere ledighed fører til 
en højere strukturel ledighed, da de ledige mister kompetencer. 
 
Det kan ikke afvises, at sådanne længerevarende effekter af pande-
mien vil få betydning og påvirke strukturelt BNP i flere år fremover. 
Sandsynligheden for, at de bliver relevante, afhænger imidlertid af, 
hvor langvarig krisen bliver og dermed af, hvor hurtigt der f.eks. udvik-
les en vaccine eller behandling, og hvorvidt der bliver behov for flere, 
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større nedlukninger. I hovedscenariet er det lagt til grund, at der sker 
en relativt hurtig genopretning af økonomien, og på den baggrund er 
sådanne længerevarende effekter ikke inkluderet i prognosen. 
 
Ovenstående ændringer i strukturelt BNP påvirker output gap, som er 
mindre, end det ville være uden at tage højde for disse strukturelle ef-
fekter af coronakrisen. Derudover er en særlig problemstilling i den ak-
tuelle krise, at efterspørgselsfaldet er ekstraordinært skævt fordelt på 
tværs af brancher. Dette har betydning for brugen af output gap i vur-
deringen af behovet for finanspolitiske tiltag. Det asymmetriske efter-
spørgselsfald betyder, at en generel forøgelse af efterspørgslen, ek-
sempelvis gennem en bred finanspolitisk lempelse, kan føre til efter-
spørgselspres i de brancher, der ikke oplever betydelig efterspørgsels-
tilbagegang (f.eks. byggeriet). Da kapitalapparat og arbejdskraft på 
kort sigt ikke er fuldt ud fleksible og dermed ikke blot kan flytte fra f.eks. 
rejse- til byggebranchen, kan det derfor ikke afvises, at en generel ef-
terspørgselsstimulering vil kunne medføre mangel på arbejdskraft eller 
give anledning til et opadgående pres på lønninger og priser i de om-
talte brancher. Ved et asymmetrisk efterspørgselstilbagefald er det 
derfor særligt vigtigt at inkludere andre aspekter end blot output gap i 
vurderingen af, om det vil være hensigtsmæssigt at føre generel  
ekspansiv finanspolitik. 

TYDELIG PÅVIRKNING AF ARBEJDSMARKEDET I FØRSTE 
HALVÅR 

Arbejdsmarkedet blev tydeligt påvirket i krisens første måneder med 
en stigning i ledigheden på ca. 60.000 personer fra februar til maj, hvor 
150.000 personer var registeret ledige, jf. figur II.7. I tillæg til de regi-
strerede ledige har op mod 250.000 personer været på lønkompensa-
tion i en del af perioden, jf. også boks II.3. Disse personer indgår ikke 
i ledighedsstatistikken, da de fortsat er tilknyttet en arbejdsplads og 
derfor tælles som beskæftigede. De lønkompenserede personer måtte 
imidlertid ikke arbejde, mens de var tilknyttet ordningen. Det betyder, 
at de ikke bidrager til aktiviteten i den periode, de er på lønkompensa-
tionsordningen. Effekten af pandemien på den samlede produktion var 
derfor markant højere i første halvår af 2020, end ledighedsudviklingen 
tilsiger. 
 
På samme måde som aktivitetsfaldet i første halvår særligt skete i dele 
af servicebranchen, faldt beskæftigelsen ligeledes mest i disse brancher. 
Ud af et samlet beskæftigelsesfald på knap 100.000 personer i andet 
kvartal faldt beskæftigelsen i de private tjenesteydende erhverv med 
knap 85.000 personer, heraf ca. 50.000 i handel- og transportbranchen. 
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Billedet af en hårdt ramt servicesektor understøttes af, at foreløbige op-
gørelser af personer på lønkompensationsordningen viser, at ordningen 
særligt blev benyttet af servicebranchen, jf. boks II.3. Den skæve påvirk-
ning af brancher giver også en geografisk variation i, hvor hårdt de en-
kelte kommuner er ramt. Lufthavnskommunerne Billund og Tårnby har 
således oplevet de relativt set største fald i beskæftigelsen fra februar til 
juli på 6,6 pct. henholdsvis 11,4 pct.5 Opgørelser af ledighed på tværs af 
a-kasser viser på samme måde, at mængden af ledige ressourcer vari-
erer betydeligt på tværs af faggrupper.  
 

FIGUR II.7 LEDIGHED OG BESKÆFTIGELSE 

Ledigheden steg ca. 60.000 personer i løbet af få måneder, men 

er siden faldet igen. Beskæftigelsen steg svagt i juni. 

 

 
 
Anm.: Seneste observation er juli for lønmodtagerbeskæftigelsen og au-

gust for nettoledigheden. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 

                                                           
5) Dansk Erhverv (2020): Viruskrisen gør ekstra ondt i København og Tårnby. 
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BOKS II.3 LØNKOMPENSATIONSORDNINGEN 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i midten af marts en aftale om midlertidig lønkom-

pensation for fyringstruede medarbejdere. Aftalen gav private virksomheder, der stod overfor at 

skulle fyre mindst 30 pct. af deres medarbejdere (eller minimum 50 personer), mulighed for at få 

delvis refusion for lønudgifter, så fyringstruede medarbejderne kunne hjemsendes med løn. I den 

periode, medarbejderen er hjemsendt, betaler staten 75 pct. af månedslønnen for funktionærer og 

90 pct. for timelønnede, dog maksimalt 30.000 kr. Hjemsendte på lønkompensation tæller med i 

beskæftigelsen, men da det ikke er tilladt at arbejde, mens man er hjemsendt, tæller disse personer 

med en arbejdstid på nul timer. Aftalen løb oprindeligt fra 9. marts til 9. juni, men er blevet forlænget 

af flere omgange. Først frem til 8. juli og siden fra 9. juli til 29. august. Virksomhederne skulle søge 

særskilt for de sidste to perioder. 

 

Opgørelsen af antallet af personer på lønkompensationsordningen er forbundet med usikkerhed. 

Det skyldes, at det var muligt at søge om lønkompensation med tilbagevirkende kraft frem til 20. 

september. Derudover er ordningen forlænget frem til udgangen af året for tvangslukkede virksom-

heder som f.eks. diskoteker og spillesteder samt leverandører til tvangslukkede virksomheder. Det 

er endnu ikke opgjort, hvor mange personer der er trådt ud af lønkompensationen tidligere end 

angivet i første ansøgning. Erhvervsstyrelsens opgørelser viser, at der i marts og april var god-

kendte ansøgninger for ca. 250.000 personer, mens der i uge 35 (ved udgangen af august) var 

hjemsendt 32.000 personer. I nærværende prognose forudsættes det, at det faktiske antal personer 

på ordningen var lavere i april end opgjort af Erhvervsstyrelsen som følge af, at en række personer 

vendte tilbage til arbejdet i takt med genåbningen, mens tallet skønnes at være højere i den sidste 

del af perioden som følge af manglende indberetninger. Forudsætningerne er uddybet i Baggrunds-

notat til konjunkturvurdering, efterår 2020. 

 

En analyse fra Danmark Statistik om lønkompensationsordningen i perioden 9. marts til 8. juli viser, 

at i alt 31.260 virksomheder modtog lønkompensation dækkende 263.000 jobs. Restauranter var 

med ca. 2.500 virksomheder den branche med det største antal lønkompenserede virksomheder, 

ligesom antallet af personer omfattet af lønkompensation var højest blandt ansatte på restauranter. 

Herudover var der et betydeligt antal frisører, tandlæger, tøjforretninger og cafeer, værtshuse og 

diskoteker, der modtog lønkompensation. De lønkompenserede jobs udgjorde lidt over halvdelen af 

alle job i de omfattede virksomheder. Analysen viser endvidere, at det særligt var små virksomheder 

med under ti fuldtidsansatte, der modtog lønkompensation, og at en betydelig del af virksomhederne 

havde negativ vækst året forinden. I forhold til den geografiske fordeling udgjorde andelen af løn-

kompenserede arbejdssteder i procent af samtlige arbejdssteder i den private sektor i København 

ca. 30 pct., mens det var ca. 26 pct. for Københavns omegn. En anden opgørelse fra Danmarks 

Statistik viser, at knap 20 pct. af de lønkompenserede personer i april var under uddannelse, mens 

antallet af personer med en erhvervsfaglig uddannelse med knap 40 pct. udgjorde den største 

gruppe af de ikke-uddannelsessøgende.  

 
Kilder: Danmarks Statistik (2020): Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen, Analyse, 
25. august 2020 og Danmarks Statistik (2020b): Mange job med lønkompensation i hovedstaden, NYT, 23. juni 2020. 
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Foreløbige tal tyder på, at tilslutningen til lønkompensationsordningen 
er reduceret væsentligt over dens løbetid, så kun omkring 32.000 per-
soner fortsat var på lønkompensation, da den generelle ordning udløb 
den 29. august. Ledigheden er samtidig faldet henover sommeren og 
lå i august på et niveau omkring 124.000 personer. Det tyder dermed 
foreløbigt ikke på, at faldet i tilslutningen til lønkompensationsordnin-
gen skyldes, at virksomhederne i stort omfang har trukket medarbej-
dere tilbage for at afskedige dem. Det kan imidlertid ikke afvises, at 
dette vil ske senere på året, jf. senere i afsnittet. 
 
Oplysninger på ugebasis tyder på, at ledigheden også faldt i løbet af 
september (ugerne 36-39), jf. figur II.8. Tallene er ikke korrigeret for 
sæsonudsving og skal tolkes med forsigtighed, men de understøtter 
billedet af, at aktiviteten i dansk økonomi er tiltaget betydeligt siden 
foråret og nærmer sig mere normale tilstande. Hertil kommer, at antal-
let af jobannoncer ifølge Jobindex i september lå højere end samme 
tidspunkt sidste år, jf. figur II.9. Det høje niveau for antallet af nyopslå-
ede stillinger forbedrer de lediges mulighed for at finde beskæftigelse, 
eventuelt uden for deres nuværende brancher. Tallene indikerer imid-
lertid også, at aktiviteten på den private del af arbejdsmarkedet fortsat 
er lidt lavere end sidste år, mens antallet af nyopslåede stillinger i den 
offentlige sektor omvendt er betydeligt højere end sidste år. En del af 
dette kan være en midlertidig effekt, eksempelvis som følge af ud-
skudte rekrutteringer fra tidligere på året og ekstra pres i sundhedsvæ-
senet. 
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FIGUR II.8 UGENTLIG LEDIGHED  FIGUR II.9 JOBANNONCER 
 

Ugentlige opgørelser viser et fald i ledig- 

heden i september. 

 

 Antallet af jobannoncer er aktuelt lidt højere end

sidste år. 

 

 

  

Anm.: Seneste observation er uge 39 for ledigheden på ugebasis og september 2020 for antallet af jobannon-
cer. Private jobannoncer er beregnet som forskellen mellem samlede annoncer og antallet af offentlige, 
som opgjort af Jobindex.dk. 

Kilde: Jobindsats.dk og Jobindex.dk. 

 

LEDIGHEDEN VENTES OMTRENT UÆNDRET ÅRET UD 

Den generelle lønkompensationsordning udløb ved udgangen af august, 
hvor omkring 32.000 personer var hjemsendt på ordningen. En del af 
disse forudsættes at være blevet afskediget ved ordningens udløb, hvil-
ket alt andet lige bidrager til højere ledighed henover efteråret.6 Den fort-
satte genopretning af økonomien ventes imidlertid at trække den mod-
satte retning, så ledigheden ved udgangen af 2020 ventes at være ca. 
130.000 personer, hvilket omtrent svarer til niveauet fra august, jf. figur 
II.10. Det indebærer, at den gennemsnitlige ledighed i 2020 skønnes at 
blive omkring 40.000 højere end gennemsnittet i 2019. 
 
Arbejdstyrken ventes i år at udvise et konjunkturbetinget fald. Nedluk-
ningerne og det fortsatte aktivitetstab i visse brancher har formentlig 
betydet, at en del løst- og deltidsansatte har mistet deres job i foråret.7 

                                                           
6) Ledigheden ventes at stige svagt henover efteråret som følge af, at en række lønmod-

tagere forventes at overgå fra lønkompensation til ledighed efter tre måneders opsigel-
sesvarsel ved udløb af de forskellige perioder for lønkompensationsordningerne.  

7) Normalt vil en timelønnet tælle som beskæftiget i hele perioden, hvis vedkommende 
har fået udbetalt løn fra samme arbejdsgiver med maksimalt 45 dages mellemrum. 
Danmarks Statistik ændrede opgørelsesmetode i beskæftigelsesstatistikken i foråret, 
så grænsen midlertidigt blev hævet til 75 dage. 
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Dette kan have medvirket til, at studieoptaget i år var ca. 7 pct. højere 
end sidste år på trods af, at ungdomsårgangene bliver mindre. Hertil 
kommer, at der var lidt færre beskæftigede udenlandske statsborgere 
i Danmark i juli end i februar. De seneste år er den udenlandske ar-
bejdskraft i Danmark steget støt, og faldet repræsenterer derfor et ne-
gativt bidrag til arbejdsstyrken i år. Herudover er det endnu uvist, om 
de svagere beskæftigelsesmuligheder vil øge afgangen fra arbejds-
markedet til eksempelvis efterløn. Samlet forudsættes arbejdsstyrken 
at falde ca. 8.000 personer i år. 
 

FIGUR II.10 LEDIGHED 

Ledigheden ventes at være omtrent 130.000 personer ved udgan-

gen af året. 

 

 
Anm.: Seneste observation er august 2020. Herefter vises egen frem-

skrivning frem til udgangen af 2021. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
Beskæftigelsen ventes i år at falde ca. 50.000 personer, hvilket er væ-
sentligt mindre, end aktivitetsnedgangen tilsiger. Det skal ses i lyset af 
det betydelige antal personer, der i en periode var på lønkompensa-
tion, men som siden er vendt tilbage til deres job. Beskæftigelsen ven-
tes at vokse moderat de kommende år. Ved udgangen af 2020 skøn-
nes beskæftigelsen at ligge godt 1½ pct. under det skønnede, struktu-
relle niveau, mens beskæftigelsesgap ved udgangen af 2021 skønnes 
reduceret til godt 1 pct., jf. figur II.11. 
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FIGUR II.11 KVARTALSVIST BESKÆFTIGELSESGAP 

Beskæftigelsen ventes at ligge godt 1½ pct. under det skønnede, 

strukturelle niveau ved udgangen af 2020 og godt 1 pct. under ved 

udgangen af 2021. 

 

 
Anm.: Strukturel beskæftigelse opgøres på årsbasis, men er til brug for 

beregningen skønsmæssigt omregnet til kvartalsniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ADAM’s databank samt 
egne beregninger. 

 

 
Den svagere situation på arbejdsmarkedet betød, at en række virk-
somheder udskød lønforhandlingerne i foråret eller aftalte nulregule-
ringer ved de lokale forhandlinger.8 Den årlige lønstigningstakt i indu-
strien faldt således også fra 2,8 pct. i første kvartal til 2,2 pct. i andet 
kvartal. Situationen på arbejdsmarkedet er bedret henover sommeren, 
jf. ovenfor, og de udskudte forhandlinger, der gennemføres henover 
efteråret, vil formentlig afspejle dette. Det forventes imidlertid, at den 
fortsat betydelige usikkerhed knyttet til smittebilledet og deraf også de 
økonomiske udsigter vil medvirke til at holde lønstigningstakten på et 
afdæmpet niveau omkring 2 pct. i både 2020 og 2021.  

                                                           
8) Dansk Industri: ”Lokale lønforhandlinger 2020”, nyhed, 4. juni 2020. 
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DELE AF FORBRUGET BLEV HURTIGT GENOPRETTET 

Det private forbrug faldt kraftigt i foråret og lå i andet kvartal 9 pct. un-
der niveauet fra fjerde kvartal sidste år. Faldet afspejler formentlig 
både, at mulighederne for at forbruge visse varer og tjenesteydelser 
var begrænsede som følge af restriktioner og nedlukninger af dele af 
økonomien, og at forbrugerne har været tilbageholdne med at forbruge 
særligt kontaktintensive tjenesteydelser pga. smittefrygt. Højfrekvent 
omsætningsdata fra danske kort- og mobilbetalinger viser imidlertid, at 
forbrugslysten vendte hurtigt tilbage allerede mod slutningen af andet 
kvartal, hvor smitteudbredelsen var mindsket og store dele af sam-
fundsaktiviteten genåbnet, jf. figur II.12. En del af stigningen kan dog 
skyldes, at danskerne under og efter nedlukningerne i nogen grad fra-
valgte kontantbetalinger til fordel for elektroniske betalinger.9  
 
Den del af forbruget, der foretages med kort- og mobilbetalinger, har 
været højere end normalt henover sommeren. Det skyldes formentlig 
dels, at flere har holdt ferie hjemme, dels at noget af det tabte forbrug 
i forbindelse med nedlukningen skulle indhentes. Effekten af udskudt 
forbrug illustreres eksempelvis i en markant stigning i detailsalget i maj, 
jf. figur II.13. Udskudt forbrug fra foråret kan også være med til at for-
klare udviklingen i bilsalget, som i foråret var markant lavere end sidste 
år, men i juli steg til at ligge knap 19 pct. højere end sidste år. I løbet 
af august og september er forbruget ifølge kortomsætningen igen fal-
det lidt tilbage, og det forværrede smittebillede ultimo september med-
virker formentlig til, at forbruget er lidt lavere end på samme tidspunkt 
sidste år.  
 

                                                           
9) Nationalbanken (2020): Betalinger før, under og efter corona-nedlukningen, Analyse 

nr. 16, 16. september 2020. 
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FIGUR II.12 KORTOMSÆTNING  FIGUR II.13 DETAILOMSÆTNING 
 

Forbruget foretaget med kortbetalinger blev 

hurtigt genoprettet, men er faldet lidt tilbage 

i løbet af september.  

 

 Detailomsætningen faldt 4,8 pct. i marts, men

steg markant igen i maj med 9,6 pct. 

 

 

  

 
Anm.: Seneste observation er uge 39 for kortomsætningen og august 2020 for detailomsætningen. I venstre 

figur vises både det ugentlige forbrug (stiplet linje) og et tre ugers glidende gennemsnit (fuldt optrukken 
linje). 

Kilde: Danske Bank (venstre) og Danmarks Statistik, Statistikbanken (højre). 

 

 
Folketinget besluttede i midten af juni at give mulighed for udbetaling 
af op til tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge. Den enkelte løn-
modtager skal selv ansøge om at få udbetalt sine feriepenge i perioden 
fra 29. september til 1. december i år. Det forudsættes, at der ekstra-
ordinært udbetales ca. 33 mia. kr. efter skat ud af knap 60 mia. kr., jf. 
boks II.4.10 Heraf ventes omkring 20 mia. kr. at blive forbrugt i løbet af 
sidste del af 2020 og i 2021. Samlet forudsættes en positiv aktivitets-
virkning på knap 1 pct. af strukturelt BNP fordelt på 2020 og 2021. I 
tillæg til udbetalingen af feriepengene har regeringen og en række af 
Folketingets partier indgået aftale om et skattefrit engangstilskud på 
1.000 kr. til alle ydelsesmodtagere. Aftalen indebærer en samlet udbe-
taling på 1,8 mia. kr. i 2020. Forbrugstilbøjeligheden blandt en række 
ydelsesmodtagere, herunder studerende og kontanthjælpsmodtagere, 
kan forventes at være meget høj. I modsat retning trækker, at checken 
også udbetales til alle pensionister, hvoraf en række har en betydelig 
formue og en privat pensionsordning i tillæg til folkepensionen. Samlet 
forudsættes en forbrugseffekt på godt 1 mia. kr. af ordningen.  
 

                                                           
10) Ifølge oplysninger fra ATP er der pr. 1. oktober 2020 udbetalt mere end 30 mia. kr. før 

skat. I beregningen er det forudsat, at der samlet udbetales ca. 47,5 mia. kr. før skat. 
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BOKS II.4 UDBETALINGEN AF FERIEPENGE 

Folketinget besluttede i midten af juni at give mulighed for, at lønmodtagere kan få udbetalt tre ud 

af i alt fem ugers indefrosne feriepenge for at stimulere det private forbrug. Det er feriepenge ind-

betalt for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, det er muligt at få udbetalt. 

Den enkelte lønmodtager skal selv ansøge om at få pengene udbetalt. Ifølge lovforslaget forventes 

dette at være muligt i perioden fra 1. oktober og frem til 1. december 2020.  

 

Den førtidige udbetaling af feriepengene muliggøres af, at staten mellemfinansierer udbetalingen. 

Det anslås i lovforslaget, at det samlede indbetalte beløb udgør ca. 98 mia. kr. Heraf er ca. 22 mia. 

kr. indbetalinger til FerieKonto for timelønnede og fratrådte funktionærer, der er beskattet på indbe-

talingstidspunktet. Det skønnes, at 60 pct. af de 22 mia. kr. svarende til tre ud af fem ugers ferie-

penge eller godt 13 mia. kr. udbetales til denne gruppe. 

 

Ud af de resterende 76 mia. kr. er det muligt at få udbetalt tre ud af fem ugers feriepenge svarende 

til ca. 46 mia. kr. For personer, der betaler topskat i 2020 vil der være et skattemæssigt incitament 

til at lade pengene stå, fordi hele beløbet ellers vil blive fuldt topskattebeskattet. Derfor er det i 

prognosen beregningsteknisk forudsat, at ingen blandt dem, der betaler topskat i 2020 uden at få 

udbetalt feriepengene, vælger at få udbetalt deres feriepenge. Derimod antages det, at de reste-

rende lønmodtagere vælger at få udbetalt deres feriepenge, inklusiv dem, der vil komme til at betale 

topskat af en del af feriepengene. Efter skat svarer det til et udbetalt beløb på ca. 20 mia. kr.  

 

Det er ikke hele det udbetalte beløb, der omsættes i forbrug, idet en del også vil gå til øget opsparing 

eller afdrag på gæld. I denne prognose er det lagt til grund, at forbrugstilbøjeligheden af de udbetalte 

feriepenge er 60 pct., svarende til at det private forbrug øges med i alt ca. 20 mia. kr. eller knap 1 

pct. af strukturelt BNP. Set i lyset af udbetalingstidspunktet i fjerde kvartal er der formentligt en stor 

andel af forbruget, der udskydes til næste år. For en detaljeret gennemgang af beregningerne hen-

vises til Dansk Økonomi, efterår 2020 – Baggrundsnotat til konjunkturvurdering. 
 

 
Forbrugskvoten påvirkes i år negativt af, at forbruget i foråret faldt mere 
markant end indkomsten, jf. figur II.14. Det skyldes, at husholdninger-
nes indkomst blev holdt oppe af lønkompensationsordningen og kom-
pensationen til selvstændige. Henover sommeren har en række forbru-
gere formentlig forbrugt mere, end indkomsten tilsiger som følge af ud-
skudt forbrug fra foråret, dvs. forbrugskvoten har været midlertidigt hø-
jere end normalt. I andet halvår ventes udbetalingen af feriepenge at 
øge husholdningernes indkomst. Som følge af udbetalingstidspunktet 
sidst på året i år vil en betydelig del af forbrugsstigningen formentlig 
først at ske i løbet af 2021, hvilket alt andet lige sænker forbrugskvoten 
i andet halvår af 2020. Hertil kommer, at forbrugerne ventes at være 
lidt mere tilbageholdne i lyset af den aktuelle konjunktursituation og 
smittebilledet.  
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FIGUR II.14 FORBRUGSKVOTE 

Forbrugskvoten ventes i år at falde til et historisk lavt niveau. 

 

 
 
Anm.: Indkomsten er løn efter skat tillagt feriepenge. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Samlet ventes forbruget i år at falde godt 3½ pct., hovedsageligt som 
følge af det midlertidige forbrugsfald i marts og april. Sammensætningen 
af forbruget ventes ligeledes at være anderledes i år end normalt med et 
betydeligt fald i forbruget af tjenester, men et mere afdæmpet fald i vare-
forbruget.11 Forbrugssammensætningen formodes i et vist omfang at 
være påvirket, indtil der findes en effektiv vaccine eller behandling, dels 
som følge af varierende restriktioner, dels som følge af tilbageholdenhed 
med at forbruge kontaktintensive forbrugskomponenter. 
 
I 2021 ventes forbruget at stige moderat gennem året, understøttet af 
udbetalingen af feriepengene i slutningen af 2020. Udviklingen skal 
ses i lyset af, at danske husholdninger var godt rustet inden corona-
pandemiens påvirkning af samfundet, ligesom situationen på arbejds-
markedet er bedret betydeligt henover sommeren. Det mindsker usik-

                                                           
11) Udviklingen i vare- og tjenesteforbruget opgøres som alt forbrug på dansk grund, både 

af danskere og udlændinge. Derfor er vare- og tjenesteforbruget påvirket af faldet i 
turismen i år. Det mindre forbrug foretaget af udenlandske turister i Danmark reducerer 
isoleret set vare- og tjenesteforbruget, men samtidig forventes en større andel af dan-
skernes forbrug at ske på dansk grund, hvilket modsat trækker forbruget op. Turist-
bevægelserne påvirker dog ikke det samlede private forbrug, som opgøres som alt for-
brug af danskere, uanset om det er på dansk grund eller i udlandet. 
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kerheden omkring husholdningernes økonomiske situation. Hertil kom-
mer, at boligpriserne ikke har været påvirket i større omfang, jf. neden-
for, hvilket medvirker til at opretholde boligejernes formue. I 2021 ven-
tes forbruget på den baggrund at stige 3¾ pct., således at forbrugs-
kvoten nærmer sig et mere normalt niveau.  
 
Hovedscenariet, og dermed den ovenfor beskrevne forbrugsstigning, 
bygger på, at smitteudviklingen ikke fører til markante forværringer af 
eksempelvis forbrugertilliden. Såfremt smittebilledet udvikler sig i en 
ugunstig retning, vil det dog påvirke forbruget. Det skal ses i lyset af, 
at visse dele af forbruget er socialt motiveret, eksempelvis restaurant- 
og biografbesøg, mens andre dele af forbruget, eksempelvis frisør- og 
massørbesøg, kræver, at vi interagerer med andre mennesker. Effek-
terne af en større grad af tilbageholdenhed fra forbrugerne er illustreret 
i et mere pessimistisk scenarie sidst i afsnittet. 

BOLIGPRISERNE VENTES AT STIGE I ÅR 

Boligmarkedet har indtil videre klaret sig bemærkelsesværdigt godt 
gennem krisen. Det samlede salg faldt betydeligt i ugerne lige efter 
nedlukningerne, men aktivitetsnedgangen blev kortvarig, og allerede i 
slutningen af april var salget tilbage på niveauet fra begyndelsen af 
marts. I begyndelsen af september var det samlede salg omkring 25 
pct. højere end på samme tidspunkt sidste år. Den initiale reaktion på 
boligmarkedet afspejler formentlig tilbageholdenhed som følge af plud-
seligt opstået usikkerhed omkring de fremtidige privatøkonomiske for-
hold, og samtidig steg realkreditrenterne i forbindelse med nedluknin-
gen, hvilket dæmpede handelsaktiviteten yderligere. 
 
Rentestigningen var imidlertid af relativt kortvarig karakter, og siden er 
realkreditrenterne faldet til et endnu lavere niveau end forud for krisen. 
Det vil understøtte aktiviteten på boligmarkedet. Herudover betyder 
bedringen af arbejdsmarkedet hen over sommeren større grad af sik-
kerhed omkring de privatøkonomiske forhold. Det bidrager ligeledes til, 
at fremgangen på boligmarkedet skønnes at fortsætte resten af året. 
Boligpriserne er siden marts steget betydeligt og lå i juli på et historisk 
højt niveau. I prognosens hovedscenarie forventes mere afdæmpet 
fremgang resten af året og næste år, så boligpriserne samlet stiger 
omkring 3 pct. både i år og næste år. 
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MARKANT FALD I EKSPORTEN I ÅR 

Coronapandemiens betydning for vores samhandelslande afspejles i, 
at eksporten af varer, der krydser Danmarks grænser, faldt betydeligt 
i første halvår ifølge udenrigshandelsstatistikken. Eksporten steg igen 
i sidste del af andet kvartal, men niveauet var i juli stadig ca. 4½ pct. 
lavere end niveauet i februar. Faldet er særligt drevet af en faldende 
eksport til EU-lande, mens eksporten til lande uden for EU, særligt USA 
og Kina steg gennem første halvår. Eksporten holdes oppe af kemika-
lier og kemiske produkter, herunder medicinalprodukter, der er omtrent 
uændret fra niveauet forud for krisen. Medicinaleksporten er mindre 
konjunkturfølsom end en række andre varer,12 og dansk eksports sam-
mensætning, hvor eksporten af kemikalier og kemiske produkter udgør 
omkring en fjerdedel af vareeksporten, har dermed været med til at 
mindske gennemslaget fra de svækkede internationale konjunkturer til 
den samlede eksport.  
 
Også eksporten af varer, der ikke krydser den danske grænse, den 
såkaldte forarbejdning i udlandet, jf. boks II.5, faldt markant med godt 
30 pct. i andet kvartal. Statistikken er behæftet med usikkerhed og re-
videres ofte betydeligt, men de foreløbige oplysninger tyder på, at sal-
get af denne type varer særligt har været svækket i april og maj for 
derefter at stige igen i juni og juli. Der findes ikke detaljerede oplysnin-
ger om typen af varer, der forarbejdes og sælges direkte videre i ud-
landet, men faldet hænger formentlig sammen med, at aktiviteten i ud-
landet i vid udstrækning var lukket i april og maj, hvorfor en række af 
varerne ikke har kunnet produceres. Omfanget af merchanting, hvor 
en dansk virksomhed køber færdigvarer i udlandet og sælger dem di-
rekte videre, faldt ligeledes markant i april og bidrager dermed også til, 
at vareeksporten samlet set faldt 9,1 pct. i andet kvartal som opgjort i 
nationalregnskabet, jf. figur II.15.  
 
Tjenesteeksporten er hårdt ramt af coronapandemien med et fald i den 
samlede tjenesteeksport på 16,2 pct. i andet kvartal. De fleste delkom-
ponenter af tjenesteeksporten er faldet, men transport, herunder fly-
transport, og turismeeksporten, der afspejler turisters forbrug i Dan-
mark, er faldet særligt kraftigt. I andet kvartal i år var turismeeksporten 
ca. 82 pct. lavere end i andet kvartal sidste år. I forhold til vurderingen 
i juni er rejserestriktionerne aktuelt mere restriktive end ventet, og de 
fortsatte rejserestriktioner betyder, at det lavere turistomfang nu ventes 
at fortsætte henover andet halvår og ind i 2021. I år skønnes turisme-
eksporten på den baggrund at blive omkring halveret i forhold til sidste 

                                                           
12) Nationalbanken (2020): Stort fald i dansk eksport, men sammensætningen kan være 

en stødpude, Economic Memo nr. 8, juni. 
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år, ligesom dele af den øvrige tjenesteeksport holdes nede af et fortsat 
lavt rejseomfang i 2021.  
 
Danske husholdningers forbrug i udlandet, dvs. turismeimporten, 
skønnes også at være faldet markant i år som følge af grænseluknin-
ger samt restriktive og ofte ændrede rejsevejledninger. Det er vurde-
ringen, at danskeres forbrug i udlandet er faldet mere end udlændinges 
forbrug i Danmark. Det skyldes, at de danske grænser var åbne for 
turister fra de vigtigste lande set fra dansk side, herunder især Tysk-
land og Norge, i højsæsonen henover sommeren, mens der har været 
betydelige restriktioner på de destinationer, danskere normalt rejser til. 
Det gælder eksempelvis lande uden for Europa samt store dele af Syd-
europa. Samlet set ventes turismebevægelserne på den baggrund at 
bidrage positivt til væksten i år. 
 

FIGUR II.15 EKSPORT 

Vare- og tjenesteeksporten faldt markant i 2. kvartal 2020. 

 

 
Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2020. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (nationalregnskabet). 
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BOKS II.5 FORSKELLIGE OPGØRELSER AF VAREEKSPORTEN 

Danmarks Statistik opgør dansk vareeksport i betalingsbalancestatistikken, udenrigshandelsstati-

stikken og nationalregnskabet, men definitionen varierer på tværs af statistikkerne, fordi de er ba-

seret på forskellige internationale retningslinjer. De forskellige statistikker kan derfor give et forskel-

ligt billede af udviklingen i vareeksporten.  

 

Helt overordnet tager udenrigshandelsstatistikken udgangspunkt i en fysisk strøm af varer, der kryd-

ser den danske grænse (traditionel vareeksport), mens betalingsbalancestatistikken og national-

regnskabets udgangspunkt er ejerskifte. Det betyder, at nationalregnskabets opgørelse af vare-

eksporten i tillæg til traditionel vareeksport inkluderer eksempelvis merchanting og forarbejdning i 

udlandet. 

 

Merchanting dækker over, at en dansk virksomhed køber færdigvarer i udlandet og videresælger 

disse til udenlandske forbrugere. Ofte vil der være tale om, at handelsvirksomheden også står for 

design, udvikling mv. Varen skifter ejerskab undervejs, men krydser ikke den danske grænse. Mer-

chanting betegnes som varehandel og indgår i vareeksporten i betalingsbalancen og nationalregn-

skabet, men ikke i udenrigshandelsstatistikken. Avancen fra salget placeres i engroshandlen, og 

dermed i servicesektorens BVT. 

 

Forarbejdning i udlandet dækker over, at en dansk virksomhed lader sine råvarer blive forarbejdet 

på en fabrik i udlandet, hvorefter varen videresælges. Forskellen i forhold til merchanting er, at 

virksomheden har ejerskab over råvarerne under hele produktionsprocessen. Varen vil oftest ikke 

krydse den danske grænse, men afgrænsningen er mindre tydelig end for merchanting. Ligesom 

merchanting klassificeres forarbejdning i udlandet som vareeksport, men værditilvæksten knyttes til 

den branche, hvor enheden involveret i processen er placeret. Det drejer sig primært om fremstil-

lingsvirksomheder og dermed industriens BVT. 

 
 
Eksporten ventes samlet set at udvikle sig svagt gennem resten af 
2020, hvilket skal ses i lyset af fortsat betydeligt lavere aktivitetsniveau 
hos vores samhandelslande end forud for pandemien, jf. også afsnit 
II.3. Samlet skønnes eksporten at falde ca. 12½ pct. i år. Importen er 
ligeledes faldet markant i første halvår, men skønnes at falde lidt min-
dre end eksporten, så nettoeksporten samlet bidrager lidt negativt til 
BNP i år. De kommende år ventes konjunktursituationen i udlandet 
gradvist at bedres, hvilket bidrager til at eksporten næste år ventes at 
stige ca. 9 pct. Fremgangen dæmpes af en forventet konkurrenceev-
neforværring i 2021 som følge af en højere effektiv valutakurs. De øko-
nomiske udsigter i udlandet er dog forbundet med betydelig usikker-
hed, fordi den økonomiske fremgang vil afhænge af smitteudbredelsen 
og eventuelle nedlukninger i større omfang, og en større end ventet 
nedgang i udlandet vil få direkte, negativ konsekvens for dansk eks-
port, jf. også senere i afsnittet om det mere pessimistiske scenarie.  
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INVESTERINGSKVOTEN VENTES CA. UÆNDRET I 2020-21 

Erhvervsinvesteringerne er traditionelt konjunkturfølsomme, og de fo-
reløbige opgørelser viser et fald på 9,9 pct. i andet kvartal. Faldet er 
forholdsvist afdæmpet set i forhold til produktionsfaldet i kvartalet. Det 
afspejler formentlig delvist, at krisen kom som en overraskelse, og at 
der er en række investeringer, virksomhederne ikke kunne nå at 
stoppe i foråret. Det understøttes af, at investeringsfaldet hovedsage-
ligt er drevet af fald i investeringerne i transportmidler, øvrige maskiner 
og intellektuelle rettigheder. Det er typer af investeringer, som forment-
lig kan bremses med kortere varsel end eksempelvis investeringer i 
større maskiner og bygninger. Det er vurderingen, at en del af investe-
ringsfaldet er en udskydelse af investeringer, som vil blive foretaget 
senere, når usikkerheden omkring pandemiens udvikling aftager.13 
 
Bygningsinvesteringerne ventes at falde i løbet af andet halvår i takt 
med, at investeringerne har været mulige at stoppe. Det understøttes 
af, at det påbegyndte byggeri faldt i andet kvartal, ligesom en under-
søgelse fra Dansk Industri peger i retning af et betydeligt fald i denne 
type investeringer i år.14  
 
Maskininvesteringerne ventes omvendt at vokse afdæmpet igennem 
andet halvår. Det skal ses i lyset af, at tilliden i erhvervene er steget 
over sommeren, ligesom industriens ordrebeholdning er steget i for-
hold til marts. Herudover er erhvervenes nyregistreringer af biler om-
trent tilbage på niveauet fra februar efter et betydeligt fald i marts. Det 
kan bidrage til at trække investeringerne i transportmidler op i andet 
halvår. Omvendt bidrager fortsat svag vækst i udlandet til at dæmpe 
forventningerne til fremtidig indtjening og dermed behovet for investe-
ringer på den korte bane. Hertil kommer, at kapacitetsudnyttelsen ak-
tuelt ligger på et lavt niveau. Erhvervenes indeståender i bankerne er 
steget henover krisen, hvilket indikerer, at der er foretaget ekstraordi-
nære forsigtighedsopsparinger. I takt med den gradvise genopretning 
af aktiviteten og dermed tilliden i virksomhederne, kan en del af denne 
likviditet forventes omsat til investeringer.  
 

                                                           
13) En undersøgelse fra Dansk Byggefakta af udvalgte projekter viser, at langt hovedparten 

af de projekter, der er negativt påvirket af pandemien er udskudt eller har fået forlænget 
tidsplanen, mens kun få er helt aflyst, Byggefakta (2020): Covid-19: En analyse af CO-
VID-19’s betydning for det professionelle projektmarked i Danmark i 2020 og 2021. 

14) Dansk Industri (2020): Virksomhedernes investeringsforventninger styrtdykker, DI ana-
lyse, juli 2020. 
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Erhvervsinvesteringerne ventes i år at falde knap 6½ pct., hvilket vil 
føre til et svagt fald i investeringskvoten i de private byerhverv, jf. figur 
II.16. Den forventede genopretning af investeringerne næste år sker i 
omtrent samme omfang som produktionsfremgangen, hvorfor investe-
ringskvoten er omtrent uændret. Frem mod 2025 ventes investerings-
kvoten at falde. Det skal ses i lyset af, at forholdet mellem kapitalappa-
ratet og arbejdskraftinputtet (K/L-forholdet) skønnes at være lidt over 
det langsigtede niveau i 2021. Faldet i investeringskvoten afspejler 
dermed en tilpasning af kapitalapparatet til det langsigtede K/L-forhold. 
 

FIGUR II.16 INVESTERINGSKVOTE 

Investeringerne ventes at falde som andel af BNP, både i år og 

frem mod 2025. 

 

 
Anm.: Investeringskvoten er opgjort i faste priser og viser investerin-

gerne i forhold til BVT i de private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

ET MERE PESSIMISTISK SCENARIE 

Selvom der aktuelt er tegn på en relativt hurtig genopretning af dansk 
økonomi, er der risiko for, at udviklingen kan blive svagere end lagt til 
grund for hovedscenariet. Der kan være flere mulige udslagsgivende 
faktorer bag en mere negativ udvikling i dansk økonomi. En vigtig ud-
løsende faktor kan være tiltagende smitteudbredelse, både i Danmark 
og udlandet, som kan forårsage perioder med delvise nedlukninger og 
flere restriktioner i løbet af det kommende års tid. Oveni kan det være, 
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at der kommer til at gå længere tid, inden der er udviklet en effektiv 
vaccine. Øget smitte og ringere udsigt til en snarlig vaccine kan også 
føre til en højere grad af pessimisme blandt virksomheder og forbru-
gere, end implicit forudsat i hovedscenariet, og dermed lede til lavere 
forbrug og investeringer. 
 
I et mere pessimistisk scenarie er det forudsat, at produktionen i ud-
landet rammes hårdere end i hovedscenariet, jf. boks II.6. Dette har en 
direkte, negativ effekt på dansk produktion i form af lavere eksport. 
Dertil kommer en forudsætning om, at forbrugere og virksomheder bli-
ver mere usikre og derfor mere tilbageholdne med privat forbrug og 
investeringer. Forbrugerne kan være mere tilbageholdne med forbrug, 
både fordi, de ønsker at øge sikkerhedsopsparingen midlertidigt i fald 
de mister deres arbejde, og fordi de vælger at skære ned på eksem-
pelvis cafebesøg og andre aktiviteter, hvor smitterisikoen kan være 
stor. Erhvervsinvesteringerne falder typisk også mere end produktio-
nen falder i et økonomisk tilbageslag, og dette lægges også til grund 
for det pessimistiske scenarie. Hovedtallene i det pessimistiske hen-
holdsvis hovedscenariet fremgår af tabel II.3. 
 
I det pessimistiske scenarie falder BNP ca. 4¼ pct. i år og stiger ca. 
1½ pct. næste år, jf. tabe II.3. Den samlede vækst henover i år og næ-
ste år set under et reduceres dermed fra ca. ¼ pct. i hovedscenariet til 
et fald på ca. 2½ pct. i det pessimistiske scenarie. I forhold til hoved-
scenariet sker genopretningen af dansk økonomi dermed i et langsom-
mere tempo, og i 2022 er BNP ca. 3 pct. lavere i det pessimistiske 
scenarie end i hovedscenariet. 
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BOKS II.6 FORUDSÆTNINGER I PESSIMISTISK SCENARIE 

Det mere pessimistiske scenarie er ligesom hovedscenariet beregnet ved hjælp af De Økonomiske 

Råds sekretariats makroøkonomiske model, SMEC. I forhold til hovedscenariet er nedenstående 

forudsætninger ændret. 

  

Væksten i udlandet reduceres med ½ pct.point i 2020 og 2½ pct.point i 2021. Dette er i tråd med 

BNP-faldet i det pessimistiske scenarie i forhold til hovedscenariet i OECD’s interimprognose fra 

september. I 2025 forudsættes BNP-niveauet i udlandet at være ca. 1 pct. lavere, end det er tilfældet 

i hovedscenariet. 

 

Forbrugskvoten tillægges eksogent et ekstra fald på 1½ pct.point fordelt over 2020-22 ift. hoved-

scenariet. Investeringskvoten i private byerhverv tillægges eksogent et ekstra fald på 2 pct.point 

fordelt over 2020-22 i forhold til hovedscenariet.  

 

Arbejdsstyrken reduceres med yderligere ca. 25.000 personer i forhold til hovedscenariet. Dette 

svarer til, at ca. en tredjedel af det yderligere beskæftigelsesfald i forhold til hovedscenariet giver 

anledning til et fald i arbejdsstyrken, mens resten antages at blive ledige.  

 

Finanspolitik: Der er ikke forudsat yderligere finanspolitiske tiltag udover, hvad der er inkluderet i 

hovedscenariet, og der forudsættes ikke forlængelse af generelle lønkompensationsordninger eller 

midlertidige støtteordninger. 

 

Strukturelt BNP sænkes med ca. 1½ pct. i forhold til hovedscenariet. Den yderligere reduktion af 

strukturelt BNP er sammensat af, at et lavere TFP-niveau indebærer, at strukturelt BNP er ¼ pct. 

lavere, og at strukturel beskæftigelse forudsættes at blive reduceret med ¼ pct. yderligere ligeligt 

fordelt på arbejdsstyrkefald og ledighedsstigning. Dertil kommer, at lavere erhvervsinvesteringer i 

perioden udhuler kapitalapparatet, svarende til en reduktion af produktionspotentialet på ca. 1 pct. 

i 2025. Udviklingen i (faktisk og) strukturelt BNP i både hovedscenariet og i det pessimistiske sce-

narie fremgår af omstående figur II.19. 

 

Hovedtal for både hovedscenarie og det pessimistiske scenarie fremgår af tabel II.3. 
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TABEL II.3 HOVEDTAL I DE TO SCENARIER 

I det pessimistiske scenarie er der større tilbagegang end i hovedscenariet, hvilket blandt andet 

indebærer en forringelse af de offentlige finanser. 

 

2020 2021 2025a) 2020 2021 2025a)

Privat forbrug            -3,6 3,7 3,7 -4,0 2,2 3,6

Boliginvesteringer        3,4 3,1 0,7 2,5 -1,3 2,0

Erhvervsinvesteringer     -6,4 3,8 0,6 -8,8 -6,7 2,2

Eksport -12,4 9,0 5,5 -13,3 4,9 6,4

Import -10,1 7,7 5,6 -11,1 3,1 6,6

Bruttonationalprodukt     -3,6 3,8 2,3 -4,2 1,5 2,5

Output gap -2,9 -1,8 0,0 -3,1 -3,7 -0,3

Beskæftigelsesgap -43 -41 0 -56 -101 -7

Ledighed 124 121 84 132 166 96

Timelønomkostninger       2,0 1,9 2,7 1,7 1,0 2,0

Kontantpris på boliger 3,0 3,0 1,6 1,5 -3,5 3,2

Realvækst i aftagerlande  -5,1 4,7 2,5 -5,6 2,2 3,0

                          

Offentlig saldo           -4,1 -2,2 -0,4 -4,4 -3,9 -0,8

ØMU-gæld 45,9 44,4 53,0 46,2 46,1 58,2

------------------------------  Pct. af BNP ------------------------------

-----------------------------------  Pct.  -----------------------------------

-----------------------------------  Pct.  -----------------------------------

Hovedscenarie Pessimistisk scenarie

------------------------------  1.000 pers.  ------------------------------

-----------------------------------  Pct.  -----------------------------------

 

a) Søjlerne angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2021 til 2025. For output gap, beskæftigelsesgap, 
ledighed, offentlig saldo og ØMU-gæld viser søjlen dog niveauet i 2025. 

Anm.: Output gap angiver den procentvise afvigelse i forhold til det strukturelle niveau i det pågældende sce-
narie. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC, jf. boks II.6. 
 

 
Eksporten falder yderligere i forhold til hovedscenariet som følge af 
den større produktionsnedgang i udlandet. Dette kombineret med en 
større usikkerhed blandt virksomhederne fører i det pessimistiske sce-
narie til, at erhvervsinvesteringerne falder med godt 15 pct. samlet 
henover i år og næste år, hvilket er godt 10 pct.point mere end i hoved-
scenariet. Dermed er investeringskvoten i 2021 reduceret med godt 2 
pct.point i forhold til niveauet i 2019. Faldet i investeringskvoten er der-
med i dette scenarie i omtrent samme størrelsesorden, som det var 

Større usikkerhed 

bidrager til 

investeringsfald …  

 

 

 

 

… og lavere forbrug 
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tilfældet i forbindelse med finanskrisen, jf. figur II.17. Lavere indkomst 
og en større usikkerhed blandt forbrugerne giver anledning til et ekstra 
fald i det private forbrug og en langsommere genopretning, sådan at 
forbruget i 2022 er omkring 3 pct. lavere end i hovedscenariet. Det 
pessimistiske scenarie indebærer et fald i boligpriserne resten af året 
(svarende til en årsvækst på ca. 1½ pct.) og et fald på ca. 3½ pct. 
næste år. De større fald betyder, at boligpriserne i 2022 er omkring 10 
pct. lavere end i hovedscenariet. I det pessimistiske scenarie stiger le-
digheden til ca. 170.000 i 2021-22. Stigningen er dermed af omtrent 
samme størrelsesorden som i finanskrisen, jf. figur II.18. 
 

FIGUR II.17 INVESTERINGSKVOTE  FIGUR II.18 LEDIGHED 
 

Investeringskvoten er ca. 2 pct.point lavere i 

det pessimistiske scenarie end i hovedsce-

nariet. 

 

 Ledigheden stiger ca. 50.000 mere i det pessi-

mistiske scenarie end i hovedscenariet. 

 

 

  

Anm.: Investeringskvoten er opgjort for de private byerhverv. Ledigheden er nettoledighed. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, og egne beregninger. 

 

 
I hovedscenariet er det som nævnt lagt til grund, at produktionspoten-
tialet midlertidigt er reduceret i forhold til en situation uden coronavirus. 
Hvis krisen forværres som i det pessimistiske scenarie, er der risiko 
for, at de strukturelle ændringer bliver større og mere langtrukne. Som 
diskuteret tidligere i afsnittet kan der være mange måder, hvorpå øko-
nomiens produktionskapacitet reduceres som følge af coronakrisen. Et 
dybt og langvarigt økonomisk tilbageslag kan lede til mere langvarige, 
negative struktureffekter. I det pessimistiske scenarie er det lagt til 
grund, at strukturelt BNP reduceres med ca. 1½ pct. i 2025 i forhold til 
hovedscenariet, jf. figur II.19. For det første indebærer de lavere er-
hvervs-investeringer i det pessimistiske scenarie et mindre kapitalap-

Kan reducere 

produktions-

potentialet 

langvarigt 
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parat og dermed mindre produktionskapacitet i en lang periode. Desu-
den er det lagt til grund for det pessimistiske scenarie, at produktions-
potentialet bliver lavere end i hovedscenariet i en periode, som kan 
række længere end til 2025. Det dybere og mere langvarige tilbageslag 
kan indebære, at arbejdssløse gradvist mister kompetencer og dermed 
kommer længere væk fra arbejdsmarkedet, og at flere trækker sig til-
bage fra arbejdsmarkedet i lyset af de dårlige beskæftigelsesmulighe-
der. Samtidig kan produktiviteten hos de beskæftigede være lavere. 
Dette kan blandt andet skyldes effekter af mere eller mindre formelle 
restriktioner, som besværliggør tilrettelæggelsen af arbejdet. 
 

FIGUR II.19 BNP I DE TO SCENARIER 

I det pessimistiske scenarie er BNP ca. 1½ pct. lavere i 2025 i 

forhold til hovedscenariet – det gælder både faktisk og strukturelt 

BNP. 

 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, og egne beregninger. 
 

 
De offentlige finanser udviser i det pessimistiske scenarie et underskud 
på mere end 3 pct. af BNP i tre år i træk, hvor der i hovedscenariet kun 
i 2020 er et underskud over grænsen på 3 pct. af BNP. De større  
offentlige underskud bevirker også, at ØMU-gælden øges i forhold til 
hovedscenariet og nærmer sig grænsen på 60 pct. af BNP i 2025. I 
hovedscenariet er den strukturelle saldo tæt på underskudsgrænsen i 
2020-25, og den forudsatte reduktion i den strukturelle beskæftigelse 

Offentligt underskud 

over 3 pct. af BNP 

i flere år 
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indebærer en forringelse af den strukturelle saldo. Hvis situationen ud-
vikler sig mere negativt end i hovedscenariet er der dermed betydelig 
risiko for, at de offentlige finanser kommer i karambolage med de fi-
nanspolitiske rammer.  
 
I juni blev der også præsenteret et pessimistisk scenarie, som dog in-
debar et endnu større tilbageslag, end i ovenstående pessimistiske 
scenarie. Dette skal ses i lyset af, at der siden juni er offentliggjort na-
tionalregnskabstal for andet kvartal, som viser en mindre negativ ud-
vikling end ventet i juni. Desuden er der tegn på, at udviklingen henover 
sommeren har været mere positiv end forventet i juni. Dermed vil stør-
relsen af BNP-faldet i år alt andet lige blive mindre – også i et pessimi-
stisk scenarie.  
 
 

II.3 INTERNATIONAL ØKONOMI OG 
FINANSIELLE FORHOLD 

Coronaudbruddet i første halvår 2020 ledte til et markant fald i den 
økonomiske aktivitet. De økonomiske prognoser peger på et fald i BNP 
i 2020 fra ca. 3 pct. i nogle lande til over 10 pct. i lande som Italien, 
Spanien og Storbritannien. BNP-væksten i Danmarks primære aftager-
lande forventes at blive ca. -5 pct. i 2020 og ca. 4¾ pct. i 2021, jf. boks 
II.7. På trods af at der forventes en høj vækst i 2021, skønnes BNP i 
Danmarks primære aftagerlande først at nå tilbage til BNP-niveauet fra 
2019 i løbet af 2022.  
 
Afsnittet indledes med en beskrivelse af den aktuelle økonomiske situ-
ation i den internationale økonomi med særligt fokus på forskellene 
mellem, hvor hårdt Danmarks primære aftagerlande har været ramt af 
coronakrisen i første halvår 2020, og hvor hurtig deres genopretning 
forventes at blive. Herefter følger en beskrivelse af pengepolitikken i 
Europa og USA. Til sidst beskrives udvalgte risikofaktorer for den glo-
bale økonomi. Usikkerhed om, hvordan coronapandemien vil udvikle 
sig, er den væsentligste usikkerhedsfaktor for verdensøkonomien. 
Samtidig er der fortsat usikkerhed om det endelige udfald af Brexit, 
mens det politiske forhold mellem USA og Kina fortsætter med at ud-
vikle sig i negativ retning. 
 

Pessimistisk 

scenarie er mindre 

drastisk end det 

pessimistiske 

scenarie i juni 

Udsigt til store 

vækstfald i 2020 

Afsnittets indhold 
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BOKS II.7 PROGNOSE FOR INTERNATIONAL ØKONOMI OG RENTESKØN 

Prognosen for international økonomi tager udgangspunkt i de seneste prognoser fra OECD og EU-

Kommissionen. Efter 2021 tilpasses væksten, så BNP rammer det strukturelle niveau senest i 2025. 

Væksten i strukturelt BNP er nedjusteret med ¼ pct.point i 2021-24 som følge af coronakrisen. 

 

For olieprisen forudsættes et årsniveau på 44 dollar pr. tønde i 2020 og 50 dollar pr. tønde i 2021. 

Herefter fremskrives olieprisen med halv vægt til en sti, der rammer niveauet i 2025 i det Internati-

onale Energiagenturs (IEA) Stated Policies-scenarie fra november 2019 og halv vægt til en sti, der 

anvender den gennemsnitlige årlige vækstrate i IEA’s scenarie. Dette indebærer en oliepris i 2025 

på godt 75 dollar pr. tønde. 

 

Renteprognosen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i de pengepolitiske renter fra ECB. 

Den første renteforhøjelse forventes i udgangen af 2022. Frem mod 2025 forudsættes løbende 

rentestigninger, men niveauerne for både de tyske og danske tiårige statsobligationer i 2025 er 

nedjusteret med 0,9 pct.point i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2019. 

 

Hovedtrækkene af prognosen for international økonomi og renteprognosen er præsenteret i tabel 

A og yderligere uddybet i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, efterår 2020. 

TABEL A UDLANDSVÆKST OG RENTEPROGNOSE 

2019 2020 2021 2025a)

Vækstskøn

Tyskland 0,6 -5,4 4,6 -

USA 2,2 -3,8 4,0 -

Storbritannien 1,5 -10,1 7,6 -

Sverige 1,3 -3,0 3,5 -

Realvækst i aftagerlande 1,8 -5,1 4,7 2,5

Oliepris 64 44 50 76

Renteskøn

ECB's udlånsrente -0,4 -0,5 -0,5 0,0

Dansk statsobligation -0,2 -0,3 -0,3 0,6

Tysk statsobligation -0,2 -0,5 -0,4 0,5

Dansk realkreditrente 1,6 1,2 1,3 2,4

-------------------------------- Pct.-------------------------

------------------------ Dollar pr. tønde -----------------

-------------------------------- Pct.-------------------------

 

a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækstrate i årene fra 2022 til 2025 for BNP i udlandet,
mens de øvrige tal i søjlen angiver niveauet i 2025. 

Anm.: Tabellen viser årsgennemsnittet for renterne. Statsobligationerne er på tiårige obligationer. Realkredit-
renten angiver renten på 30-årige realkreditobligationer. 

Kilde: Macrobond, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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DYB NEDTUR I FØRSTE HALVÅR AF 2020 

Ved indgangen til 2020 var det forventningen blandt internationale prog-
nosemagere, at der i 2020 fortsat ville være en lidt aftagende vækst i 
Tyskland og USA. I første halvdel af marts måned blev det imidlertid 
klart, at coronapandemien ville få store økonomiske konsekvenser for de 
vestlige lande, da blandt andet Tyskland, Norge, Italien, Spanien og 
Frankrig indførte omfattende restriktioner på den økonomiske aktivitet 
for at bremse smittespredningen. Således blev de internationale progno-
ser markant nedjusteret i april, jf. figur II.20. Siden maj har niveauet for 
nye prognoser stabiliseret sig med tendens til en lille stigning i de må-
nedlige opgørelser for Tyskland og især USA. 
 

FIGUR II.20 MARKANT NEDJUSTERING AF VÆKSTEN I 2020 

Ved begyndelsen af 2020 var forventningen blandt internationale prognosemagere, at den europæ-

iske økonomi gik ind i en periode med lidt aftagende vækst. Eksempelvis forventedes væksten i 

Tyskland at aftage til omkring 1 pct. Disse vækstskøn for både Tyskland og USA blev i løbet af 

marts måned revideret kraftigt ned med omkring 7 pct.point. 

 

Tyskland 
 

USA  

 
Anm.: Hver markør angiver et vækstskøn for 2020. X-aksen angiver, hvornår vækstskønnet udkom. OECD 

havde i juni både et positivt og et negativt scenarie, hvilket er indikeret med lodrette streger. 

Kilde: OECD, Economic Outlook og Interim Report, IMF, World Economic Outlook og World Economic Outlook 
Update, EU-Kommissionen, European Economic Forecast og Consensus, Consensus Forecast. 
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Mange lande har reageret på coronapandemien med nedlukninger af 
forskellig hårdhed. Den mest omfattende nedlukning var i Italien fra 
medio marts til primo maj, mens Sverige og USA overordnet set valgte 
en tilgang med færre formelle restriktioner. Sverige har siden 28. marts 
haft et forsamlingsforbud på 50 personer, og sundhedsmyndighederne 
har anbefalet hjemmearbejde og fjernundervisning, men restauranter 
og caféer har ikke været lukkede. I USA har der været betydelig hete-
rogenitet i de enkelte staters håndtering af coronapandemien, og der 
blev f.eks. indført en hård nedlukning i staten New York i marts. I au-
gust var der stadigvæk betydelige restriktioner i næsten 20 stater og 
mildere restriktioner i næsten alle andre stater, jf. IMF Policy Tracker. 
 
I de fleste lande medførte nedlukningerne et fald i smittespredningen, 
der i løbet af maj aftog til lave niveauer, jf. figur II.21. Det har dannet 
grundlag for en økonomisk genopretning, der i Europa begyndte allerede 
i løbet af andet kvartal. I både Sverige og USA medførte en mindre re-
striktiv tilgang en længerevarende første smittebølge. Der er dog tegn 
på, at smittespredningen aftog i Sverige henover sommeren, mens der i 
august og september også har været et fald i antallet af smittede i USA. 
 

FIGUR II.21 UDVIKLINGEN I ANTAL BEKRÆFTEDE SMITTETILFÆLDE 

Figurerne viser udviklingen i antallet af ugentlige bekræftede smittetilfælde for Danmarks primære 

aftagerlande samt Danmark. Sverige og USA har valgt en mere lempelig strategi og har haft en sen 

første bølge. Der er tegn på stigende smittetal i især Spanien og Frankrig, men også i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Begge figurer er opgjort i antal bekræftede ugentlige smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere. Antallet af 
testede personer er steget markant i perioden, og derfor kan antallet i starten af perioden og nu ikke 
direkte sammenlignes. Seneste observation er 28. september 2020. 

Kilde: Macrobond. 
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I nogle af de lande, der lykkedes med at begrænse smittespredningen 
henover foråret, har der været en stigende tendens i antallet af smit-
tede i august og september. Det gælder blandt andet Belgien, Holland 
og Italien, men stigningen har været kraftigst i Spanien og Frankrig, 
der i september er nået op på et højere antal bekræftede smittede end 
i april. Stigningen i antallet af smittede har dog ikke medført tilsvarende 
stigninger i antallet af indlagte eller døde. Der er flere mulige forklarin-
ger på dette, blandt andet er antallet af testede steget markant, jf.  
kapitel V, og smittespredningen sker primært blandt yngre personer, 
der generelt indlægges i mindre grad. 
 
Kombination af udbredelsen af coronavirus og restriktioner på den 
økonomiske aktivitet har medført store vækstfald i især andet kvartal 
af 2020, jf. figur II.22. Især servicesektoren er hårdt ramt, og den øko-
nomiske aktivitet er fortsat lav i brancher, der kræver social interaktion 
eller rejseaktivitet, jf. OECD (2020a).15 I andet kvartal faldt produktio-
nen i USA til niveauet fra 2015, mens produktionen i Europa var sat 
endnu længere tilbage. Som følge af en delvis genopretning i andet 
halvår forventes årsvækstraterne for hele året dog at blive mindre ne-
gative. De forventede årsniveauer for 2020 og 2021 fremgår af de ho-
risontale linjer i figuren. 
 

                                                           
15) OECD (2020a): Coronavirus: Living with uncertainty. Economic Outlook Interim. 
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FIGUR II.22 BNP-UDVIKLING FOR UDVALGTE LANDE 

De kvartalsvise nationalregnskaber for 2. kvartal 2020 har vist 

store BNP-fald, men fordi der forventes en delvis genopretning i 

andet halvår, er årsvækstraterne mindre negative. 

 

 
 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2020. De horisontale linjer mar-
kerer den skønnede årsvækstrate. 

Kilde: Macrobond, EU-Kommissionen, OECD. 
 

GENOPRETNING I FORSKELLIG HASTIGHED 

Der er stor forskel på, hvor hårdt de enkelte lande har været ramt øko-
nomisk af coronakrisen. Således faldt BNP i andet kvartal 2020 med 
ca. 20 pct. i Spanien og Storbritannien, mens BNP “kun” faldt med 4,5 
pct. i Finland.  Tilsvarende forventes der også at være store forskelle 
på genopretningshastigheden. Det skyldes blandt andet forskelle i, 
hvor hårdt de enkelte lande har været ramt af covid-19-udbruddet. Der-
udover har omfanget og længden af en eventuel nedlukning også be-
tydning for genopretningshastigheden, herunder i hvor høj grad ned-
lukningen har mindsket smitteudbredelsen og bidraget til en øget for-
brugertillid, jf. OECD (2020a). Genopretningshastigheden afhænger 
også af, om den økonomiske aktivitet understøttes af lempelig penge- 
og finanspolitik. På den baggrund forventes en gruppe med overve-
jende nordeuropæiske lande at have en relativt hurtig genopretnings-
hastighed. Det gælder f.eks. Danmark, Norge, Sverige og Polen. For 
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disse lande forventes en samlet vækstrate for 2020-21, der ligger om-
kring nul eller endda er positiv.16 
 
En anden gruppe af primært sydeuropæiske lande forventes at klare 
sig dårligere økonomisk. Det gælder f.eks. Frankrig, Italien, Spanien 
og Storbritannien, hvor OECD forventer en samlet vækst for 2020-21 
på mellem -2½ og -4 pct. Dermed vil landene først nå tilbage til BNP-
niveauet fra 2019 omkring midten af 2022. Den lavere genopretnings-
hastighed skyldes, at disse lande blev hårdt ramt af coronapandemien 
og reagerede med en nedlukning, der var mere restriktiv og varede 
længere end i Nordeuropa. Samtidig har disse lande traditionelt haft 
store overskud på turistbalancen, og derfor er de særligt hårdt ramt af 
det store fald i turismen.17 Det kan være medvirkende til, at erhvervs-
tilliden for serviceindustrien i juli lå på et lavere niveau i f.eks. Italien og 
Spanien sammenlignet med i Tyskland eller for gennemsnittet for euro-
landene, jf. figur II.23. Erhvervstilliden understreger, at bunden af den 
økonomiske krise blev nået i april og maj, og at der har været en vis 
genopretning siden. 
 
Det er ikke entydigt, at nedlukninger fører til lavere genopretnings- 
hastighed. Det kan skyldes, at selvom omfattende nedlukninger på kort 
sigt kan medføre et større fald i den økonomiske aktivitet, kan den ef-
terfølgende genopretning af økonomien være hurtigere, hvis det lykkes 
at reducere smitteudbredelsen til et lavt niveau. Omvendt kan mindre 
omfattende nedlukninger føre til en begrænsning af den økonomiske 
aktivitet igennem længere tid, fordi husholdninger hverken ønsker at 
forbruge eller udbyde deres arbejdskraft, når risikoen for smitte er høj. 
Denne formodning underbygges af et amerikansk studie, der ikke fin-
der en negativ sammenhæng mellem restriktioner på delstatsniveau 
og den økonomiske aktivitet under coronakrisen. Derimod findes der 
tegn på, at nedlukninger i et amt har en påvirkning på både adfærden 
og den økonomiske aktivitet i omkringliggende amter, der ligger i stater 
med en mindre grad af nedlukning, jf. Lin og Meissner (2020).18 Det 
understreger, at sammenhængen mellem økonomisk aktivitet og om-
fanget af en nedlukning er afhængig af omverden. Det underbygges 

                                                           
16) For landevise skøn for 2020 og 2021 henvises til baggrundsnotatet. 

17) I Spanien faldt turistindtægterne i juni og juli 2020 med næsten 99 pct. henholdsvis 75 
pct. sammenlignet med samme måned året før. 

18) Zhixian Lin og Christopher Meissner (2020): Health vs. Wealth? Public Health Policies 
and the Economy During Covid-19. Arbejdspapir 2020:27099. National Bureau of Eco-
nomic Research. 
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også af Andersen mfl. (2020),19 der finder, at kortforbruget fra 11. 
marts til 5. april faldt næsten lige så meget i Sverige som i Danmark på 
trods af en mildere nedlukning. 
 

FIGUR II.23 ERHVERVSTILLIDSINDIKATORER 

Erhvervstilliden for både industri og service faldt kraftigt i april og maj måned. Siden dengang er 

erhvervstilliden steget i forskellige tempi. Generelt er servicesektoren hårdere ramt end industrien, 

og de sydeuropæiske økonomier er hårdere ramt end Tyskland og USA. 

 

Industri 

 

 
Service  

Anm.: De viste indeks er fra OECD, Main Economic Indicators og viser den sammensatte, nationale indikator. 
Denne er ikke tilgængelig for servicesektoren i USA, hvorfor der her er anvendt et tremåneders glidende 
gennemsnit af “Virksomhedens nuværende situation” fra samme kilde. Seneste observation er august 
2020, dog juni 2020 for servicesektoren i USA. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
Udover omfanget og længden på nedlukningen er der flere forhold, der 
påvirker, hvordan et land klarer sig økonomisk igennem coronakrisen. 
Det drejer sig bl.a. om eksportsammensætningen, da en konjunktur-
følsom eksport vil bidrage negativt til den samlede vækst. I andet kvar-
tal 2020 bidrog nettoeksporten i både Tyskland og Sverige med mere 
end -2,5 pct.point til faldet i BNP-væksten. For hele året forventer den 
tyske regering et negativt bidrag til væksten fra nettoeksporten på 2,3 
pct.point. Den tyske eksportsammensætning er således medvirkende 
til, at Tyskland er blandt de lande, der forventes at klare sig dårligst 
inden for gruppen af lande med mindst økonomisk tilbagegang. Dertil 
kommer, at lande med en høj strukturel BNP-vækst forventes at 

                                                           
19) Asger Lau Andersen mfl. (2020): Pandemic, Shutdown and Consumer Spending. Les-

sons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19. Arbejdspapir 2020:18. Center 
for Economic Behavior and Inequality. 
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komme hurtigere tilbage på BNP-niveauet fra 2019.20 Endeligt har 
også den politiske reaktion på coronakrisen betydning, herunder om-
fanget af de økonomiske hjælpepakker, som mange lande har vedta-
get med det formål at understøtte økonomien. 

HJÆLPEPAKKER UNDERSTØTTER ØKONOMIEN 

Et land har forskellige muligheder for at understøtte økonomien under 
en økonomisk krise som coronakrisen. En måde at understøtte økono-
mien på er ved enten at øge det offentlige forbrug eller mindske skat-
teindtægterne, hvilket slår direkte igennem på det offentlige budget og 
kan medføre et øget finansieringsbehov og dermed en højere gæld. 
Størrelsen på denne form for tiltag i en række lande fremgår af den 
mørkegrønne del af søjlerne i figur II.24. 
 
Det er også muligt at støtte primært virksomheder med lån, udskydelse 
af moms- eller skattebetalinger eller med forskellige garantier. Disse 
tiltag har ikke umiddelbart en effekt på det offentlige budget, men inde-
bærer en forpligtelse for staten. I det omfang, at staten på et senere 
tidspunkt kan få et økonomisk tab, hvis en virksomhed f.eks. går kon-
kurs, kan det på sigt komme til at medføre et øget finansieringsbehov. 
Disse tiltag er inkluderet i den lysegrønne del af søjlerne i figur II.24. 
 
Der er stor forskel på, hvordan hjælpepakkerne i de enkelte lande forde-
ler sig mellem de to typer af finanspolitiske tiltag. USA har indført mest 
direkte støtte opgjort som andel af BNP. De økonomiske hjælpepakker i 
USA har haft fokus på direkte overførsler til husholdningerne.21 I mod-
sætning til dette har f.eks. Italien i stedet udstedt store lånegarantier til 
især eksportvirksomheder, hvilket muligvis skal ses i sammenhæng 
med, at gælden i Italien allerede er høj. På trods af sunde offentlige fi-
nanser før coronakrisen og en stor politisk villighed til at understøtte hus-
holdninger og virksomheder har Danmark vedtaget mindre direkte støtte 
end f.eks. Japan, Polen og Storbritannien opgjort som andel af BNP.22 

                                                           
20) Derfor forventes en høj genopretningshastighed i bl.a. Polen og Kina. I 2. kvartal 2020 

var BNP-niveauet i Kina allerede højere end i 4. kvartal 2019. 

21) Det er bl.a. blevet vedtaget, at alle amerikanere med en registreret indkomst på maksi-
malt 75.000 dollar i 2018 og 2019 får tilsendt en check på 1.200 dollar samt yderligere 
500 dollar pr. hjemmeboende barn under 18 år. Samtidig er satsen for arbejdsløsheds-
understøttelse blevet forhøjet med 600 dollar om ugen. 

22) Ud af den samlede direkte danske støtte på ca. 125 mia. kr. udgør kompensationsord-
ningen for faste omkostninger ca. 65 mia. kr. I Økonomisk Redegørelse, august 2020 
blev omfanget af denne ordning nedjusteret til ca. 13 mia. kr. Dermed kan den endelige 
støtte vise sig at blive mindre end oprindeligt skønnet. 
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Det skal dog også ses i lyset af, at Danmark har relativt høje automatiske 
stabilisatorer, hvilket ikke fremgår af figuren. 
 

FIGUR II.24 HJÆLPEPAKKER I UDVALGTE LANDE 

Figuren viser finanspolitiske tiltag efter covid-19-udbruddet i 1. 

kvartal 2020 for Danmarks primære aftagerlande samt Danmark. 

Den direkte støtte er størst i USA og Japan, mens europæiske 

lande i overvejende grad har støttet sine økonomier med lån og 

garantier. 

 

 
 

Kilde: IMF (2020): Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures 
in Responses to the COVID-19 Pandemic. 

 
I Frankrig er nogle af hjælpepakkerne udfaset eller gjort mindre attrak-
tive. Virksomhedernes skattebetalinger blev kun udskudt for perioden, 
der løb fra marts til maj. Derudover er ordningen vedrørende deltidsar-
bejde gjort mindre attraktiv, jf. OECD (2020b).23 Fra marts frem til 1. juni 
betalte staten hele tilskuddet til medarbejdere på nedsat arbejdstid, der 
fik udbetalt 70 pct. af lønnen for timer, de ikke arbejdede. Siden 1. juni 
har virksomhederne betalt 15 pct. Fra oktober får medarbejderne dæk-
ket 60 pct. af lønnedgangen, mens virksomhederne skal betale 40 pct. 
heraf. Undtaget herfra er brancher, der er særligt hårdt udsat. Det gælder 
hoteller, restauranter, rejsebureauer, kulturbegivenheder mv. 
 

                                                           
23) OECD (2020b): Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond. 

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). 

I Frankrig er 

ordningen vedr. 

deltidsarbejde 

løbende gjort  

mindre attraktiv 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold II.3 

 90            Dansk Økonomi, efterår 2020 

I slutningen af august forlængede Tyskland de lempeligere vilkår for 
arbejdsdelingsordningen kurzarbeit indtil udgangen af 2021. Ordnin-
gen giver medarbejdere mulighed for at gå ned i arbejdstid, men uden 
at gå tilsvarende ned i løn. Arbejdsgiveren betaler stadig løn for ar-
bejdstimerne, mens staten dækker mellem 60 og 87 pct. af lønnedgan-
gen som følge af færre arbejdstimer. Derudover indeholder forlængel-
sen tilskyndelse til, at den lavere arbejdstid anvendes til erhvervsud-
dannelse. Normalt betaler virksomhederne 80 pct. af medarbejdernes 
lønnedgang for at modvirke, at ordningen bliver brugt til at bevare jobs, 
der ikke er rentable. Dette krav er suspenderet under coronakrisen. En 
virksomhed er normalt kun kvalificeret til ordningen, hvis mindst 30 pct. 
af medarbejderne går ned i tid. Den andel er nu reduceret til 10 pct. 
Ordningen forventes at koste den tyske stat 10 mia. euro i både 2020 
og, efter forlængelsen, i 2021. 
 
EU suspenderede pr. 19. marts 2020 reglerne om statsstøtte frem til 
udgangen af 2020, hvilket har muliggjort de store hjælpepakker på na-
tionalt plan. Samtidig har EU aktiveret undtagelsesklausulen i det  
finanspolitiske rammeværk, så medlemslandene ikke risikerer sankti-
oner, hvis deres budgetunderskud overskrider grænsen på 3 pct. af 
BNP i 2020. I den seneste forårsprognose forventede EU-Kommissio-
nen, at alle eurolande ville få et offentligt underskud på mere end 3 pct. 
i 2020, og at det blandt EU-landene kun vil være Bulgarien (-2,2 pct.) 
og Ungarn (-2,6 pct.), der ikke bryder underskudsgrænsen.  
 
I forbindelse med et ekstraordinært EU-topmøde fra den 17.-21. juli 
2020 har EU’s medlemslande også indgået aftale om en genopret-
ningsfond for de kommende år i en samlet størrelsesorden på 750 mia. 
euro, jf. boks II.8. Fonden forventes at bidrage til genopretningen i den 
europæiske økonomi i de kommende år. 
 
Enkelte lande har allerede fremlagt forslag om finanspolitiske lempel-
ser, hvor en del af finansieringen forventes at ske via midler fra EU’s 
genopretningsfond. Som en del af finanslovsforslaget for 2021 foreslår 
den svenske regering finanspolitiske lempelser for 105 mia. svenske 
kroner i 2021 og yderligere 85 mia. svenske kroner i 2022. Midler fra 
EU’s genopretningsfond forventes at bidrage til finansieringen. Ifølge 
det svenske finansdepartement øger disse tiltag det svenske BNP med 
ca. 2,3 pct.point i 2021. I Frankrig foreslog regeringen i starten af sep-
tember 2020 en genopretningspakke på 100 mia. euro, hvoraf 30 mia. 
euro skal gå til klimatiltag i form af blandt andet energirenovering, 35 
mia. euro til at øge virksomheders konkurrenceevne via skattelettelser 
og støtte til strategiske sektorer, og 35 mia. euro til at understøtte un-
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ges beskæftigelse og erhvervsuddannelse. Den franske regering for-
venter, at 40 pct. af genopretningspakken skal finansieres via midler 
fra EU’s genopretningsfond. 
 

BOKS II.8 EU’S GENOPRETNINGSFOND 

Det Europæiske Råd vedtog på EU-topmødet den 17.-21. juli 2020 en ny genopretningsfond sam-

tidig med, at de vedtog det kommende syvårsbudget for EU.  

 

Genopretningsfonden omfatter midler for i alt 750 mia. euro svarende til ca. 5⅓ pct. af medlemslan-

denes samlede BNP. Heraf tildeles landene 390 mia. euro i form af tilskud og de resterende 360 

mia. euro i form af lån. Lån skal tildeles medlemslandet inden udgangen af 2023, mens udbetalingen 

af den direkte støtte kan ske i perioden 2021-26. Midlerne hentes ved fælles lånoptag i EU, der skal 

afdrages inden 2058. Formålet med fonden er at støtte genopretningen efter covid-19 samt at inve-

stere i den grønne og digitale omstilling. Derfor er 30 pct. af midlerne afsat til tiltag, der fremmer 

klimabeskyttelse. 

 

70 pct. af midlerne planlægges at blive tildelt i 2021 og 2022. De fordeles efter en fordelingsnøgle, 

der tager hensyn til landenes økonomiske udgangspunkt målt som BNP pr. indbygger i 2019 og den 

gennemsnitlige arbejdsløshedsrate fra 2015-19. Lande med et svagt økonomisk udgangspunkt får 

i udgangspunktet flest midler. Derudover har landenes indbyggertal i 2019 betydning for tildelingen 

af midler. Alle tre mål er opgjort relativt til EU-gennemsnittet og vægtes ens. 

 

For de sidste 30 pct. af midlerne er den gennemsnitlige arbejdsløshedsrate erstattet med mål for 1) 

fald i realt BNP i 2020 opgjort i faste europriser og 2) det akkumulerede fald i realt BNP over 2020-

21, opgjort pr. 30. juni 2022. Det skal sikre, at midlerne tildeles de lande, der rammes hårdt af covid-

19-pandemien. 

 

Alle lande kan komme i betragtning til støtte eller lån. For at modtage støtte skal landene udarbejde 

en genopretningsplan. I genopretningsplanen skal det forklares, hvordan landet styrker sit vækst-

potentiale, øger antallet af arbejdspladser samt bidrager til den grønne og digitale omstilling. Gen-

opretningsplanen skal godkendes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal. 

 
 
Kombination af et markant fald i BNP i 2020 og store hjælpepakker har 
medført store offentlige budgetunderskud. EU-Kommissionen forven-
ter, at gældsniveauet for alle EU-lande vil være højere i 2021 end i 
2019, jf. figur II.25. Nye lande som f.eks. Tyskland og Finland ventes 
at komme over gældsgrænsen på 60 pct. Samtidig forventes det, at 
ØMU-gælden i lande som Frankrig, Italien og Spanien, der allerede har 
en ØMU-gæld på omkring 100 pct. af BNP og dermed ligger markant 
over gældsgrænsen, vil stige med omkring 10-15 pct.point. 
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FIGUR II.25 FORVENTET ØMU-GÆLD I 2021 

ØMU-gælden forventes at stige frem mod 2021 for alle europæi-

ske lande. Tyskland og Finland kan få problemer med at over-

holde gældsgrænsen på 60 pct.  

 

 
 
Anm.: Figuren viser ØMU-gælden i 2019 for udvalgte lande samt den 

forventede ØMU-gæld i 2021, jf. EU-Kommissionens forårsrapport 
2020. Der sammenlignes med EU-Kommissionens efterårsrap-
port 2019 for at vise tendensen før coronakrisen. 

Kilde: EU-Kommissionen, Spring 2020 Economic Forecast og EU-Kom-
missionen, Autumn 2019 Economic Forecast. 

 

 
Der kan være forskellige årsager til, at et land overskrider EU’s gælds-
grænse på 60 pct., jf. diskussionen om gæld i afsnit III.3. Det kan f.eks. 
skyldes institutionelle forhold som pensionssystemets opbygning eller 
størrelsen af de offentlige aktiver (som ikke modregnes i ØMU-gælden, 
der er et bruttogældsbegreb). Hvis bruttogælden overstiger EU’s 
gældsgrænse, reducerer det dermed heller ikke nødvendigvis investo-
rernes tillid til, at et land kan overholde sine gældsforpligtelser. Derfor 
har investorerne heller ikke nødvendigvis grund til at tillægge en risi-
kopræmie, hvis gældsgrænsen brydes. I stedet er der flere indikationer 
på, at det vil være lande, der i forvejen har en høj ØMU-gæld, der kan 
blive ramt af krav om øgede risikopræmier. Eksempelvis har OECD en 
tommelfingerregel om, at de lange renter vil stige, når bruttogælden 
overstiger 75 pct. af BNP. Ligeledes finder en empirisk undersøgelse 
af Faini (2006),24 at der er en signifikant positiv effekt på renten af 

                                                           
24) Riccardo Faini (2006): Fiscal Policy and Interest Rates in Europe. Economic Policy Re-

view, 21 (47), s. 443-89. 
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gældsstigninger i lande, der i forvejen har en bruttogæld på mere end 
100 pct. af BNP.  
 
Der har allerede været tegn på, at renten stiger mest for lande med en 
i forvejen høj ØMU-gæld i foråret 2020, hvor rentespændet mellem 
Tyskland og flere sydeuropæiske lande, herunder Spanien og særligt 
Italien, er steget, jf. figur II.26. Rentespændet steg for begge lande i 
starten af coronapandemien, da forventningerne om store budgetun-
derskud skabte behov for statsgældsstigninger. 
 
Den europæiske centralbanks, ECB’s, mulighed for at anvende rente-
nedsættelser som pengepolitisk værktøj er begrænset som følge af det 
lave renteniveau. I stedet igangsatte ECB den 18. marts 2020 et nyt 
opkøbsprogram, Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP), der i juni blev udvidet fra 750 mia. euro til 1.350 mia. euro. 
PEPP har til hensigt at sikre tilstrækkeligt markedslikviditet og derved 
mere lempelige finansieringsomkostninger i euroområdet. Derudover 
er opkøbsprogrammet Asset Purchase Programme (APP), som blev 
genoptaget i efteråret 2019, blevet udvidet med 120 mia. euro i 2020. 
Opkøbene under PEPP er markante i forhold til tidligere opkøbspro-
grammer, jf. figur II.27. Lanceringen af PEPP resulterede i faldende 
renter og faldende rentespænd mellem de sydeuropæiske og tyske 
renter, jf. figur II.26. ECB er parat til at udvide PEPP, hvis behovet her-
for skulle opstå. 
 
Coronakrisen har øget behovet for lempelig pengepolitik. Derfor for-
ventes ECB at holde den ledende rente på det nuværende niveau i 
lang tid, og renten forventes tidligst at blive sat op, når coronakrisen er 
ovre. På den baggrund forventes første rentestigning at være ultimo 
2022. 
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FIGUR II.26 RENTESPÆND TIL 
TYSKLAND 

 FIGUR II.27 ECB’S OPKØB AF  
VÆRDIPAPIRER 

 

Rentespændet mellem flere sydeuropæiske 

lande og Tyskland steg i foråret 2020, men 

faldt, da ECB annoncerede PEPP. 

 

 Opkøbene under PEPP er store i forhold til tid-

ligere opkøbsprogrammer. 

 

 

  

Anm.: Figuren til venstre viser renten på den spanske og italienske tiårige statsobligation fratrukket renten på 
den tyske tiårige statsobligation. Den første lodrette sorte streg er placeret den 18. marts, hvor ECB 
annoncerede PEPP, og den anden er placeret den 4. juni, hvor udvidelsen af PEPP blev annonceret. 
Figuren til højre viser ECB’s opkøb af værdipapirer under opkøbsprogrammerne PEPP og APP. Seneste 
observation er 28. september 2020 for figur II.26 og august 2020 for figur II.27. 

Kilde: Macrobond og egne beregninger. 

 

FED HAR LEMPET PENGEPOLITIKKEN 

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), har lempet pen-
gepolitikken markant som reaktion på coronapandemien. I første halv-
del af marts 2020 sænkede Fed renten af to omgange; først blev ren-
ten den 3. marts sænket med ½ pct.point til intervallet 1-1¼ pct., og 
under to uger senere blev renten sænket til intervallet 0-¼ pct., jf. figur 
II.28. Derudover er der blevet igangsat et stort, ubegrænset opkøbs-
program, der lemper pengepolitikken yderligere. I Feds rentekomite er 
der enighed om, at renten forbliver på det nuværende niveau indtil som 
minimum udgangen af 2023, og komiteen har tilkendegivet, at de på 
nuværende tidspunkt ikke påtænker rentestigninger. 

Fed nedsatte i marts 
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FIGUR II.28 PENGEPOLITISKE RENTER 

Den amerikanske centralbank har som reaktion på coronakrisen 

sænket den ledende rente til intervallet 0-¼ pct., mens ECB har 

fastholdt negative renter. 

 

 
Anm.: Figuren viser federal funds rate for USA og indlånsfaciliteten for 

euroområdet. Seneste observation er 30. september 2020. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
Fed har givet udtryk for, at de på baggrund af erfaringer fra blandt  
andet ECB ikke mener, at det vil være gavnligt at indføre negative ren-
ter. Forud for pandemien var det pengepolitiske udgangspunkt i USA 
og euroområdet ganske forskelligt, da ECB’s ledende rente allerede 
var negativ, mens Fed sigtede efter en rente i intervallet 1½-1¾ pct. 
Dette muligjorde rentenedsættelser i USA, som ikke var oplagte i euro-
området. 
 
Fed har foretaget en strategisk gennemgang af deres pengepolitiske 
rammeværk og ændret på både ledigheds- og inflationsmålsætningen. 
Den nye inflationsmålsætning er, at inflationen i gennemsnit over en 
længere periode skal være 2 pct., og ledighedsmålsætningen er revi-
deret til et bredere mål for ledighed. Inflationen i USA har i 2020 været 
under målsætningen på 2 pct., jf. figur II.29. Ændringen af inflations-
målsætningen indikerer dermed, at Fed sigter efter en periode med 
inflation på over 2 pct. efter en periode med lavere inflation, og de må 
derfor forventes at føre lempelig pengepolitik længe endnu. 

… men der er ikke 

udsigt til negative 

renter 

Fed har revideret 

inflationsmål-

sætning 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold II.3 

 96            Dansk Økonomi, efterår 2020 

FIGUR II.29 INFLATION I USA 

Inflationen i USA lå stabilt omkring 2 pct. mellem 2012 og februar 

2020, men er sidenhen faldet. Inflationen har dog været positiv i 

hele perioden. 

 

 
Anm.: Seneste observation er august 2020. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
Inflationsforventningerne faldt i foråret, men er steget støt siden og er 
nu tilbage på niveauet før coronakrisen. Dette gælder både i USA og i 
euroområdet, hvor forventningerne dog stadig er under inflationsmål-
sætningen. 

FORTSAT STORE RISICI FOR VERDENSØKONOMIEN 

Før coronakrisen var forventningen, at væksten i den globale økonomi 
ville aftage som følge af stigende usikkerhed. Blandt usikkerhedspunk-
terne var en tiltagende risiko for en opblussen af handelskrigen mellem 
USA og Kina samt muligheden for, at Storbritanniens udtræden af EU 
ender med et såkaldt “hårdt Brexit”. Disse usikkerhedspunkter har i før-
ste halvår af 2020 dog været overskygget af coronapandemien. Risiko-
punkterne eksisterer imidlertid fortsat og kan, afhængigt af hvordan de 
udvikler sig, påvirke væksten i Danmarks primære aftagerlande. 
 

Stigende inflations-

forventninger i USA 

og euroområdet 

Fokus igen rettet 

mod risikofaktorer 

for verdens-

økonomien 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold II.3 

 Dansk Økonomi, efterår 2020            97
 

Dertil kommer en risiko for, at de store, forventede underskud på de 
offentlige budgetter i 2020 og den afledte stigning i ØMU-gælden vil 
lede til en ny statsgældskrise i Europa, som det senest skete efter  
finanskrisen. I den modsatte retning trækker, at den politiske reaktion 
på coronakrisen har inkluderet store ekspansive lempelser; både på 
nationalt, men også på internationalt plan som eksempelvis EU’s gen-
opretningsfond. 
 
En risiko for verdenshandlen er, at handelskrigen mellem USA og Kina 
blusser op igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har 
truet med at annullere den handelsaftale, USA og Kina indgik i januar, 
på grund af skuffelse over Kinas reaktion på coronavirus. Også tekno-
logikapløbet mellem USA og Kina er blevet optrappet, efter præsident 
Trump har truet med at forbyde de populære kinesiske mobiltjenester 
WeChat og TikTok i USA, fordi de beskyldes for at anvende teledata 
til at overvåge amerikanske brugere. Konfrontationen nåede sit forelø-
bige klimaks i slutningen af juli, da USA lukkede det kinesiske konsulat 
i Houston, Texas, før Kina et par dage senere som modsvar lukkede 
det amerikanske konsulat i Chengdu. Medio august blev handelssam-
taler som opfølgning på fase 1-aftalen mellem USA og Kina aflyst. 

STORBRITANNIEN HAR FORLADT EU 

Storbritannien forlod den 31. januar 2020 EU som følge af resultatet af 
folkeafstemningen om EU-medlemskabet tilbage i sommeren 2016. I 
forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU trådte en over-
gangsperiode i kraft, der varer indtil udgangen af 2020. Denne over-
gangsperiode medfører, at Storbritannien vil være en del af EU’s indre 
marked samt, at EU’s regler vil være gældende for britiske statsbor-
gere og virksomheder. I løbet af overgangsperioden har EU og Stor-
britannien flere gange forhandlet om, hvilke vilkår der skal være gæl-
dende for samhandlen efter overgangsperioden. Den britiske regering 
med premierminister Johnson i spidsen har gjort det klart, at de ikke 
ønsker at være en del af det indre marked. 
 
Der er fortsat en markant risiko for, at Storbritannien ender med at for-
lade EU ved udgangen af 2020 uden, at der er forhandlet en ny han-
delsaftale. Det vil medføre, at samhandlen fra 2021 vil foregå efter 
WTO-regler, der blandt andet omfatter told og andre handelsbarrierer. 
Der forelå en mulighed for at forlænge den gældende overgangsord-
ning med op til to år, men fristen for denne forlængelse var den 30. juni 
2020. Den britiske regering har meldt ud, at de ikke ønsker at forlænge 
overgangsperioden, og dermed skal der forhandles en ny handelsaf-
tale i løbet af efteråret 2020, hvis det ikke skal ende med et hårdt 
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Brexit. Dertil kommer, at Storbritannien ikke har forhandlet bilaterale 
handelsaftaler med andre vigtige handelspartnere som f.eks. USA og 
Japan. 
 
I september 2020 fremlagde den britiske regering et lovforslag, der har 
til formål at annullere dele af den udtrædelsesaftale med EU, der blev 
indgået den 17. oktober 2019 og vedtaget i det britiske parlamanet i 
januar 2020. I aftalen blev det vedtaget, at Nordirland også efter over-
gangsperioden skal være en del af EU’s indre marked, hvilket sikrer, 
at der ikke etableres en fysisk grænse mellem Nordirland og Irland. 
Derimod skal udvalgte varer, der bliver transporteret mellem Nordir-
land og resten af Storbritannien, kontrolleres og afkræves told. Denne 
told kan virksomheden efterfølgende få refunderet mod bevis for, at 
varen er blevet solgt i Nordirland. Det er denne del af udtrædelsesaf-
talen, som den britiske regering nu ønsker at annullere for i stedet at 
opretholde Storbritanniens indre marked. 
 
Den fortsatte usikkerhed omkring Brexit har allerede medført økono-
miske omkostninger for Storbritannien. Således har beslutningen om 
at forlade EU skabt en forøget usikkerhed i Storbritannien, der gradvist 
har mindsket investeringerne med samlet ca. 11 pct. de første tre år 
efter folkeafstemningen i juni 2016. I samme periode faldt produktivite-
ten med mellem 2-5 pct., jf. Bloom mfl. (2019).25 Ved udgangen af 2018 
estimerede flere banker og institutioner, at Storbritanniens BNP var 
mellem 2-2½ pct. lavere, end det ville have været uden et farvel til EU, 
jf. Dansk Økonomi, forår 2019. Ydermere tyder de første indikationer 
på, at de økonomiske konsekvenser af coronakrisen i højere grad ram-
mer andre brancher og virksomheder end Brexit.26 Dermed står den 
britiske økonomi overfor to store, negative stød til økonomien, og 
mange britiske virksomheder bliver ramt af mindst ét af dem. I 2020 
forventes en vækst i Storbritannien på -10,1 pct. med en delvis genop-
retning i 2021 på 7,6 pct. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25) Nicholas Bloom mfl. (2019): The impact of Brexit on UK firms. Arbejdspapir 2019:818. 

Bank of England. 

26) Josh De Lyon og Swati Dhingra (2020a): Covid-19 and Brexit: contrasting sectoral ef-
fects. CentrePiece; Josh De Lyon og Swati Dhingra (2020b): Covid-19 and Brexit: Real-
time updates on business performance in the United Kingdom. Arbejdspapir 2020:6. 
Centre for Economic Performance. 
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II.4 OFFENTLIGE FINANSER 

I dette afsnit foretages først en afrapportering af udviklingen i skønnet 
for den faktiske offentlige saldo fra 2019 og frem til 2025, og der fore-
tages en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i de offentlige for-
brugsudgifter og subsidierne. Fremskrivningsprincipperne er kort be-
skrevet i boks II.9. Dernæst afrapporteres vurderingen af den struktu-
relle offentlige saldo frem til 2025. Finanspolitikken kunne lempes i 
2020 og de normale underskudsgrænser overskrides, fordi lavkonjunk-
turen afledt af coronapandemien blev betegnet som en ekstraordinær 
omstændighed. I afsnittet beskrives reglerne for exceptionelle om-
stændigheder, og det diskuteres, hvorvidt underskudsgrænsen også 
kan overskrides i 2021 med henvisning til, at dansk økonomi er ramt 
af exceptionelle omstændigheder. Endelig foretages en afrapportering 
af finanspolitikkens aktivitetsvirkning i det sidste delafsnit.  
 

BOKS II.9 FREMSKRIVNINGSPRINCIPPER FOR OFFENTLIGE FINANSER 

Fremskrivningen af de offentlige finanser tager udgangspunkt i vedtaget politik. Det indebærer, at 

der indarbejdes den gældende lovgivning på skatteområdet og overførselssatser. Det er forudsat, 

at der sker en fuld udnyttelse af udgiftslofterne. Der indarbejdes også konsekvenser af aftaler, der 

endnu ikke er vedtaget ved lov. Eksempelvis er indregnet kompensation til DSB, Metroselskabet og 

Arriva på 2 mia. kr., der er aftalt den 6. september og Klimaaftale for energi og industri mv. fra 22. 

juni 2020. Derimod er der ikke indregnet hverken udgifter eller indtægter fra forslaget Ny ret til tidlig 

pension – værdig tilbagetrækning for alle, da der endnu ikke er indgået en aftale om dette.  

 

Centrale forudsætninger: 

 I 2020 følger det nominelle offentlige forbrug regeringens skøn fra Økonomisk Redegørelse, 

august 2020. For 2021-24 afspejler væksten i det offentlige forbrug udgiftslofterne. Under 

udgiftslofterne er der en reserve til covid-19-tiltag i årene 2021-24. I denne fremskrivning for-

udsættes hele denne reserve anvendt på offentligt forbrug. 

 De offentlige investeringer følger i 2020 og 2021 regeringens skøn fra Økonomisk Redegø-

relse, august 2020. Fra 2022 og frem forudsættes investeringerne at udgøre en konstant an-

del af BNP svarende til deres gennemsnit for perioden 2010-19. 

 Udgiftsskøn til hjælpepakker følger Finansministeriets skøn fra Økonomisk Redegørelse, au-

gust 2020.a 

a) Erhvervsstyrelsen har opdateret oplysninger om udbetalt kompensation. Men der er ikke oplysninger om, 
hvor mange ansøgninger, der mangler at blive færdigbehandlet. Derfor er det valgt at anvende skønnet fra 
Økonomisk Redegørelse.  

 

Indhold i afsnittet 
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UNDERSKUD PÅ DEN FAKTISKE SALDO MOD 2025 

I 2019 var der det største faktiske overskud på den offentlige saldo i 
mere end ti år, og der var et lille overskud på den strukturelle saldo, jf. 
figur II.30. De offentlige finanser i Danmark var grundlæggende sunde, 
da den danske økonomi i foråret blev ramt af coronavirus. Coronapan-
demien og den finanspolitiske reaktion medførte, at det store overskud 
i 2019 blev vendt til underskud i 2020. Dette afspejler primært lavkon-
junkturen og udgifterne til hjælpepakker og andre tiltag for at under-
støtte økonomien i 2020. I de kommende år vurderes det, at der fortsat 
vil være et underskud på den offentlige saldo, der gradvist reduceres i 
takt med, at konjunktursituationen vender tilbage mod et neutralt ni-
veau, og de finanspolitiske lempelser bliver udfaset. 
 

FIGUR II.30 OFFENTLIG SALDO 

Et stort overskud i 2019 blev vendt til underskud i 2020. Frem mod 

2025 aftager de offentlige underskud. 

 

 

 
Anm.: Den vandrette, fuldt optrukne linje angiver underskudsgrænsen på 

3 pct. fra Stabilitets- og Vækstpagten, som den faktiske offentlige 
saldo skal holde sig over. Den stiplede, vandrette linje er grænsen 
fra budgetloven, som den strukturelle saldo skal holde sig over 
ved fremsættelsen af forslag til finanslov. Grænsen i budgetloven 
har været gældende siden forslaget til finanslov for 2014. Den 
strukturelle saldo er beregnet efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den faktiske saldo skønnes forværret med 8 pct. af BNP fra et over-
skud på 3,8 pct. af BNP i 2019 til et underskud på 4,1 pct. af BNP i 
2020, jf. tabel II.4. Forværringen skyldes primært coronapandemien. 
Frem mod 2025 forbedres saldoen gradvist som følge af en forudsat 
normalisering af konjunktursituationen og udfasning af midlertidige fi-
nanspolitiske lempelser.  
 
Det aktuelt skønnede underskud i 2020 på godt 4 pct. af BNP er dog 
nedjusteret væsentligt siden juni, hvor der var skønnet et underskud 
på ca. 8 pct. af BNP i 2020, jf. Den økonomiske situation og den øko-
nomiske politik i lyset af coronakrisen, De Økonomiske Råds formand-
skab, juni 2020. Når underskuddet nu vurderes at blive mindre skyldes 
det primært, at udgifterne til hjælpepakker er blevet nedjusteret samti-
digt med, at der er blevet givet mulighed for at få udbetalt feriepenge, 
hvilket øger skatteindtægterne i 2020. I baggrundsnotat til offentlige 
finanser er en nærmere sammenligning af det aktuelle skøn med skøn-
net i juni. 
 
ØMU-gælden skønnes at stige med 13 pct.point fra 33 pct. af BNP i 
2019 til 46 pct. af BNP i 2020, hvor det offentlige underskud skønnes 
til 4 pct. af BNP. Når ØMU-gælden stiger væsentligt mere end størrel-
sen på underskuddet, skyldes det en række særlige forhold, der med-
fører en højere offentlig bruttogæld. Et af disse forhold er udskydelse 
af betalingsfrister for A-skat, der medfører, at der falder færre betalin-
ger i 2020 end normalt. Det øger gælden midlertidigt i 2020, men re-
ducerer omvendt gælden i 2021, hvor der betales mere i A-skat end 
normalt. Frem mod 2025 skønnes ØMU-gælden at stige til 53 pct. af 
BNP. Stigningen i gælden skyldes ud over de løbende underskud også 
udbetalingerne af feriepenge i 2020. Udbetalingen af feriepenge til de 
offentlige lønmodtagere medfører et behov for at udstede obligationer 
eller lignende til finansieringen af udbetalingen. Nettogælden bliver 
dog ikke påvirket af udbetalingen af feriepenge, da de skyldige ferie-
penge hidtil har været en gældspost hos stat, kommuner og regioner, 
der ikke indgik i ØMU-gælden, men nu skal midlerne udbetales og fi-
nansieres med gæld, der tæller med i opgørelsen af ØMU-gælden. 
Samtidig stiller staten likviditet til rådighed for virksomheder, der ikke 
ønsker at indbetale feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler i år. 
Samlet forventes udbetalingen af feriepengene at øge ØMU-gælden 
med knap 3 pct. af BNP.27 Derudover medfører den gradvise ændring 
af finansieringen af almene boliger en stigning i ØMU-gælden frem 
mod 2025 på ca. 6 pct. af BNP. 
 

                                                           
27) Udbetalingen af feriepenge i 2020 fremrykker skattebetalinger, hvilket forbedrer den 

offentlige saldo og derigennem mindsker såvel ØMU- som nettogæld.  
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TABEL II.4 OFFENTLIGE INDTÆGTER OG UDGIFTER 

Der ventes et stort underskud på den offentlige saldo i 2020 primært drevet af coronapandemien. 

Frem mod 2025 reduceres underskuddene i takt med, at de midlertidige udgifter til coronapande-

mien udfases, og konjunktursituationen normaliseres. 

2019 2020 2021 2025

Personskatter mv.a) 23,7 25,0 23,9 23,5

Aktieskat 1,2 0,9 0,9 0,9

Selskabsskat 2,9 2,2 2,4 2,4

Nordsøbeskatning 0,2 0,0 0,0 0,2

Pensionafkastbeskatning 2,7 1,4 0,8 0,8

Afgifterb) 15,6 15,8 15,6 15,4

Øvrige indtægter 4,6 4,3 4,2 4,5

Indtægter i altc) 50,9 49,7 47,8 47,8

Offentligt forbrugd) 23,8 25,5 25,0 24,2

Offentlige investeringere) 3,3 3,7 3,7 3,5

Indkomstoverførsler 15,6 17,0 16,5 15,7

Øvrige udgif terf) 4,7 8,0 5,1 4,7

Udgifter i altc) 47,5 54,1 50,3 48,2

Primær saldo 3,5 -4,4 -2,5 -0,4

Nettorenteindtægter 0,3 0,3 0,3 0,0

Offentlig saldo                               3,8 -4,1 -2,2 -0,4

Strukturel saldog) 0,4 -2,3 -0,7 -0,4

ØMU-gæld 33,0 45,9 44,4 53,0

Offentlig saldo                      88,3 -93,5 -53,0 -10,0

Off. forbrug ekskl. afskrivninger 1,1 2,6 2,1 0,9

---------------------- Pct. af BNP  -----------------------

------------------------- Mia. kr.  --------------------------

-------------------- Realvækst, pct.  ---------------------

 

a) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, herunder ejendomsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag,
 husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskatter. 

b) Posten omfatter foruden moms og punktafgifter blandt andet grundskyld. 

c) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 

d) Offentligt forbrug er inkl. afskrivninger (som også indgår på indtægtssiden i posten Øvrige indtægter). 

e) Offentlige investeringer er inkl. udgifter til forskning og udvikling. 

f) Posten indeholder blandt andet subsidier og kapitaloverførsler. 

g) Strukturel saldo er opgjort efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Der skønnes et fald i de offentlige indtægter på 1,2 pct. af BNP i år, og 
dette afspejler primært udviklingen på de finansielle markeder, som in-
debærer et fald i pensionsafkastskatten. Lavkonjunkturen i 2020 inde-
bærer et stort fald i BNP, hvilket normalt vil medføre et omtrent ligeså 
stort fald i indkomstgrundlagene for skatterne. Personskatterne ventes 
imidlertid at stige fra 23,7 pct. af BNP i 2019 til 25,0 pct. af BNP i 2020, 
hvilket er drevet af engangsindtægter knyttet til muligheden for udbe-
taling af feriepenge, der er nærmere omtalt i boks II.4 i afsnit II.2. Hertil 
kommer, at husholdningernes indkomster er faldet relativt lidt i 2020 i 
forhold til BNP, da blandt andet lønkompensationsordningen har sikret, 
at flere lønmodtagere har modtaget deres normale indkomst trods ned-
gangen i produktionen og BNP. 
 
Udsving på det finansielle marked har stor betydning for en række skat-
teindtægter. Det gælder først og fremmest pensionsafkastskat og ak-
tieskat, hvor indtægterne var særligt høje i 2019, jf. figur II.31. Pensi-
onsafkastskatten har givet et højt provenu i en årrække, hvilket skal 
ses i lyset af, at renterne løbende er faldet og derved har givet nogle 
store engangskursgevinster på obligationsbeholdningerne. I fremskriv-
ningen mod 2025 forudsættes en moderat rentestigning, og det forud-
sættes, at indtægterne fra såvel aktieindkomstskatten som pensions-
afkastskatten normaliseres på deres strukturelle niveauer. 
 
De offentlige udgifter ventes øget fra ca. 47½ pct. af BNP i 2019 til 54 
pct. af BNP i 2020. Dette er, udover faldet i BNP, også udtryk for hjæl-
pepakkerne, som indebærer en betydelig stigning i det offentlige for-
brug og subsidier. Nedenfor gennemgås udviklingen i disse størrelser 
nærmere.  
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FIGUR II.31 PENSIONSAFKAST- OG AKTIESKAT 

Indtægter fra pensionsafkast- og aktieskat har været på et højt 

niveau i de senere år og forudsættes at blive reduceret i de kom-

mende år. 

 

 
Anm.:  Der vises de samlede indtægter fra pensionsafkastbeskatning og 

aktieindkomstskat i pct. af BNP. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG 

Det offentlige forbrug er forudsat at stige fra 23,8 pct. af BNP i 2019 til 
25,5 pct. af BNP i 2020, hvorefter de offentlige forbrugsudgifter grad-
vist reduceres som andel af BNP frem mod 2025. Denne udvikling af-
spejler primært udviklingen i BNP, hvor der er tale om et stort fald fra 
2019 til 2020 og en relativ kraftig stigning de efterfølgende år. Der er 
dog også en række tekniske forhold, som påvirker udviklingen i det 
offentlige forbrug, og disse gennemgås nedenfor. 
 
I foråret 2020 besluttede Folketingets partier, at de offentlige budgetter 
kan øges med udgifter direkte knyttet til covid-19. Det skønnes forelø-
bigt, at det offentlige afholder udgifter til indkøb af værnemidler, rengø-
ring mv. for knap 8 mia. kr. eller 0,4 pct. af BNP i 2020, jf. figur II.32. 
Dette indebærer også, at udgifterne til offentligt forbrug ventes højere 
end planlagt med udgiftslofterne i 2020, hvor der i perioden fra 2014 til 
2019 var et mindre forbrug under udgiftslofter, jf. figur II.33.  
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FIGUR II.32 OFENTLIGT FORBRUG 
OG COVID-19 

 FIGUR II.33 MERFORBRUG UNDER 
UDGIFTSLOFTER 

 

Ekstra coronaudgifter i 2020 og covid-19-re-

server i 2021-24. 

 

 Der har været mindre forbrug under udgiftslofter 

frem til 2019, men i 2020 ventes udgifterne hø-

jere end det planlagte. 

 

 

 

 

 

 

 
Anm.: Udgiftslofterne overskrides teknisk set ikke i 2020, da finansministeren har anvendt sin administrative 

bemyndigelse i budgetlovens §12 til at undtage covid-19-relaterede udgifter for udgiftslofterne. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2020 og DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af 
dansk økonomi, august 2020, Finansministeriet. 

 

 
Disse midlertidige udgifter øger isoleret set væksten i det offentlige for-
brug i 2020 med 1,5 pct.point og reducerer den tilsvarende i 2021, jf. 
figur II.34. Væksten i det offentlige forbrug påvirkes endvidere af, at 
forslaget til finansloven for 2021 indeholder to reserver til covid-19-ini-
tiativer, som har virkning i perioden fra 2021 til 2024. Den ene reserve 
på 1,5 mia. kr. er målrettet offentlige investeringer i 2021. Den anden 
reserve på 7,7 mia. kr. i 2021 er henført til udgiftslofterne, som primært 
omfatter udgifter til offentligt forbrug. Denne reduceres gradvist til 1 
mia. kr. frem mod 2024. Den gradvise reduktion i reserven indebærer, 
at væksten i det offentlige forbrug reduceres fra 2021 til 2024 i forhold 
til situationen uden reserven. Derimod øges niveauet for det offentlige 
forbrug i alle år frem til 2024 som følge af reserven.  
 

… og reserve til 

covid-19 reduceres 

gradvist frem mod 

2024 
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FIGUR II.34 VÆKST I DET OFFENTLIGE FORBRUG 

Den samlede vækst i det offentlige forbrug påvirkes af engangs-

forhold knyttet til udgifter til covid-19. 

 

 
 
Anm.: Figuren viser udviklingen i det offentlige forbrug ekskl. afskrivnin-

ger. “Vækst u. covid-19” angiver den vækst, der ville have været i 
det offentlige forbrug i fravær af midlertidige forhold knyttet til co-
vid-19, “Hjemsendte” angiver effekten på det offentlige forbrug af 
personer, der i 2020 har været hjemsendt fra offentlige arbejdsgi-
vere uden at kunne arbejde hjemme, “Ekstra forbrug 20” angiver 
ekstra forbrugsudgifter i 2020 afledt af covid-19, “Reserve” angiver 
reserve til covid-19-initiativer. “Samlet vækst” er den samlede 
vækst i det offentlige forbrug ekskl. afskrivninger. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Et andet mere teknisk forhold påvirker også realvæksten i det offentlige 
forbrug i 2020 og 2021. I forbindelse med hjemsendelse af de offentligt 
ansatte i foråret modtog de ansatte fortsat løn, uanset om de kunne 
arbejde hjemmefra eller ej. Det ville normalt medføre, at disse udgifter 
tæller med i beregningen af realvæksten i det offentlige forbrug. Euro-
stat har imidlertid i samarbejde med de nationale statistikinstitutioner 
besluttet, at de personer, der er hjemsendt uden at kunne arbejde, ikke 
skal tælle med i opgørelsen af realvæksten i det offentlige forbrug. Det 
gælder blandt andet job, der kræver personlig kontakt og derfor ikke 
kan udføres hjemmefra. Det er på linje med Finansministeriet forudsat, 
at realvæksten i det offentlige forbrug reduceres med 5 mia. kr. i 2020 
som følge af personer, der har været hjemsendt. Hjemsendte medar-
bejdere i 2020 reducerer isoleret set væksten i det offentlige forbrug 

Nogle hjemsendte 

indgår ikke i 

realvækst i  

offentligt forbrug 
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med 1 pct.point i 2020 og øger væksten med 1 pct.point i 2021. Væk-
sten i det offentlige forbrug uden disse midlertidige forhold relateret til 
covid-19 skønnes til 2 pct. i 2020 og ca. 1 pct. i de efterfølgende år. 
Dette er udtryk for væksten i det offentlige forbrug til formål, der ikke 
er relateret til covid-19.  
 
Der er en teknisk forskel i håndteringen af covid-19-reserven mellem 
Finansministeriet og De Økonomiske Råds sekretariat (DØRs). Covid-
19-reserven er placeret under udgiftsloftet for statslig drift, men Finans-
ministeriet forudsætter beregningsteknisk, at udgifterne anvendes til 
udgifter uden for det offentlige forbrug.28 De normale principper i 
DØRs’ fremskrivninger er, at reserver under udgiftslofterne bereg-
ningsteknisk placeres som offentligt forbrug i fremskrivninger, da stør-
stedelen af udgifterne under udgiftslofter henføres til de offentlige for-
brugsudgifter. Denne forskel i fremskrivningsprincippet giver nogle re-
lativt store forskelle i realvæksten i det offentlige forbrug mellem Fi-
nansministeriet og DØRs særligt i 2021 men også de efterfølgende år, 
jf. figur II.35.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug forudsættes til godt 2½ pct. i 2020 
og godt 1 pct. i 2021. De efterfølgende år er realvæksten mindre end 
1 pct. i denne fremskrivning. Realvæksten er væsentligt højere end et 
demografi- og velstandskorrigeret forløb i 2020 og 2021, men noget 
under i de efterfølgende år, jf. figur II.36. Demografi- og velstandskor-
rigerede træk på de offentlige forbrugsudgifter er udgangspunktet for 
DØRs neutrale fremskrivninger.   
 

DEMOGRAFI- OG VELSTANDSKORRIGERET TRÆK 

Demografisk træk er den vækst, der skal være i det offentlige forbrug 

for at sikre en uændret realudgift pr. bruger. Det demografiske træk 

afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. 

 

Det demografi- og velstandskorrigerede træk på det offentlige forbrug 

er den vækst i det offentlige forbrug, der sikrer, at udgiften pr. bruger 

følger med både ændringer i befolkningen og den generelle vel-

standsudvikling i økonomien. 

 
 

                                                           
28) På finanslovsforslaget for 2021 §35.11.07 fremgår, at reserven blandt andet kan an-

vendes til vaccineindsatser mod covid-19, styrket beredskab på sundhedsområdet, 
grøn forskning, kontrol af kompensationsordninger og overbeholdning på straffesags-
området, som primært vil være udgifter, der henføres til det offentlige forbrug. Derud-
over nævnes, at reserven kan anvendes til finanspolitisk stimuli. 

Forskel i vækst til 

Finansministeriet 

skyldes den tekniske 
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Det demografi- og 

velstands- 
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FIGUR II.35 VÆKST I OFFENTLIGT 
FORBRUG 

 FIGUR II.36 DEMOGRAFISK TRÆK PÅ 
OFFENTLIGT FORBRUG 

 

Håndteringen af covid-19-reserven giver en 

anden vækst i det offentlige forbrug end hos 

Finansministeriet. 

 

 Høj vækst i det offentlige forbrug i 2020 og 2021

afløses af en vækst, der er i underkanten af det

demografi- og velstandskorrigerede træk i

2022-24. 

 

 

 

 

 

Anm.: Der ses på væksten i det offentlige forbrug ekskl. afskrivninger. Forskellen i væksten i det offentlige 
forbrug i 2020 skyldes, at der i denne fremskrivning er indarbejdet de seneste nationalregnskabstal, der 
er offentliggjort den 30. september. For 2020 er der det samme nominelle offentlige forbrug som hos 
Finansministeriet, men der er forskel på udviklingen i priser og mængder for det offentlige forbrug sam-
menlignet med Finansministeriet. 

Kilde: DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, august 2020, Finansministe-
riet, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 

SUBSIDIER OG ØVRIGE UDGIFTER 

Subsidierne øges fra 1,6 pct. af BNP i 2019 til 4,0 pct. af BNP i 2020, 
jf. figur II.37. De øvrige udgifter øges fra 3,1 pct. af BNP i 2019 til 4,1 
pct. af BNP i 2020, hvilket primært skyldes tab på garantier, der er givet 
i forbindelse med hjælpepakker. I 2021 er disse udgiftsposter tilbage 
på et mere normalt niveau. Det midlertidigt høje niveau afspejler pri-
mært hjælpepakkerne. De største ordninger beskrives nedenfor.  
 

Subsidier og øvrige 

udgifter historisk 

høje i 2020 
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FIGUR II.37 SUBSIDIER TIL VIRKSOMHEDER 

Hjælpepakkerne har været med til at hæve niveauet for subsidier 

i år til det højeste niveau i mere end 20 år. 

 

 
Anm.:  Der er kun vist dansk finansierede subsidier. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
Det høje niveau for subsidierne skal ses i sammenhæng med særligt 
tre generelle støtteordninger til virksomheder i 2020. Det gælder løn-
kompensationsordningen og kompensation til virksomheders og selv-
stændiges faste udgifter. De tre ordninger er afviklet henover somme-
ren 2020. Lønkompensationsordningen beskrives i afsnit II.2, mens 
kompensationsordningerne til virksomheders og selvstændiges faste 
udgifter er beskrevet i boks II.10. Der er besluttet en række nye stats-
lige garantiordninger siden marts 2020. Hensigten med ordningerne 
er, at bankene får et incitament til at låne penge til sunde virksomheder, 
som oplever en omsætningsnedgang, og hvor risikoen kan være større 
end normalt. Garantierne påvirker umiddelbart hverken den offentlige 
saldo eller den offentlige gæld med mindre virksomhederne ikke kan 
betale lånet tilbage, så staten må betale en del af bankernes tab. Der 
regnes dog med et betydeligt tab på garantierne. 
 

Tre store generelle 

støtteordninger … 
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BOKS II.10 UDVALGTE STØTTE- OG GARANTIORDNINGER 

Den direkte støtteordning til virksomheders faste udgifter i Danmark 

Virksomheder kan få dækket dele af deres faste omkostninger afhængigt af faldet i omsætningen i 

perioden fra 9. marts frem til 8. juli 2020 set i forhold til en referenceperiode, der som udgangspunkt 

er den samme periode i 2019. 

 
 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.  
 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.  
 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct. 
   0 pct., hvis omsætningsnedgangen har været under 35 pct.  

 
Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter er lavere end 12.500 kr. set over 
en tremåneders periode. Den maksimale kompensation udgør 110 mio. kr. pr. virksomhed for 
en firemåneders periode fra 8. marts til 8. juli.  
 
Kompensationen til selvstændige og freelancere 
Størrelsen af kompensationen afhænger af omsætningstabet fra 9. marts 2020 til 8. august 2020. 

Kompensationen fra staten udgør 90 pct. af omsætningstabet. Der kan dog maksimalt modtages 

23.000 kr. pr. måned eller 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende 

ægtefælle. Der kompenseres 100 pct., hvis der er forbud mod at holde åbent. Ordningen gælder for 

selvstændige med maksimalt 25 ansatte.  

 

Garantier for udlån til SMV’er og større virksomheder  

Staten stiller garanti for 80 pct. af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, som oplever om-

sætningstab på minimum 30 pct. i en periode på mindst 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 

til 31. december 2020. Det forventede omsætningsfald opgøres i forhold til en referenceperiode. 

Staten dækker eventuelle tab på garantier for SMV’er. For store virksomheder skal ordningen fun-

gere på markedsvilkår.  

 
Målrettet støtteordning til virksomheders faste udgifter 
Der er indført en målrettet støtteordning for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent 
eller er ramt af restriktioner vedrørende forsamlingsforbud på over 500 personer, grænseluk-
ninger eller Udenrigsministeriets rejsevejledning. Ordningen er foreløbigt forlænget til 31. ok-
tober 2020, og den bliver forlænget til 31. december 2020, hvis restriktioner fortsat er gæl-
dende den 31. oktober 2020.  
 
Ordningen kan blandt andet bruges af hoteller, luftfartsvirksomheder, arrangører af store be-
givenheder, natklubber mv. Ordningen kan også bruges af underleverandører til aflyste arran-
gementer og underleverandører til tvangslukkede virksomheder. Det betyder, at virksomheder 
der leverer services og varer til natklubber mv. kan kompenseres for en del af deres faste 
omkostninger. 
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De generelle støtteordninger er erstattet med mere målrettede ordnin-
ger for brancher, som er særligt hårdt ramt af forsamlingsforbud, græn-
selukninger mv. samt barer, restauranter og cáfeer mv., som er ramt 
af begrænset åbningstid. Disse ordninger gælder foreløbigt frem til 31. 
oktober. Dertil kommer, at det er besluttet at kompensere virksomhe-
der for aflyste arrangementer. Det er muligt at søge kompensation 
igennem den såkaldte arrangørordning frem til 31. oktober 2020 for 
arrangører, der aflyser arrangementer med 350 personer eller derover. 
Udbetalingerne og de forventede tab ved de to store generelle støtte-
ordninger og de samlede tab på garantier er for eksempel væsentligt 
større end udbetalingerne fra to af de målrettede ordninger, jf. figur 
II.38. De målrettede ordninger omfatter væsentligt færre virksomheder, 
hvorfor de statslige udgifter til disse ordninger er mindre. 
 

FIGUR II.38 KOMPENSATIONER OG GARANTIER 

De statslige udgifter til generelle kompensationer og tab på garan-

tier skønnes langt større end udgifterne til de målrettede støtte-

ordninger. 

 

 
 

Anm.:  De generelle kompensationsordninger omfatter kompensation til 

selvstændige og virksomheders faste udgifter samt kompensation 

til selvstændige for nedgang i omsætningen. Tab og garantier er 

Finansministeriets skøn for tabsrammer på de samlede garantier. 

Aflyste arrangementer er Finansministeriets skøn for udgifter til af-

lysning af større arrangementer. Målrettet kompensation er kom-

pensation til virksomheder, der er ramt af forsamlingsforbud på 

500 personer, grænselukning mv. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2020, Finansministeriet. 
  

… er erstattet af 
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Lønkompensationsordningen er erstattet af en arbejdsfordelingsord-
ning. Arbejdsfordelingsordningen indebærer, at alle virksomheder har 
mulighed for at hjemsende medarbejdere delvist frem til 31. december 
og maksimalt i en periode på 4 måneder. Hjemsendelserne skal om-
fatte hele virksomheden, en afdeling eller produktionsenhed i virksom-
heden. De hjemsendte medarbejdere modtager forhøjede dagpenge, 
hvor forhøjelsen primært finansieres af arbejdsgiverne. De offentlige 
udgifter til arbejdsfordelingsordningen skønnes til 0,3 mia. kr. Dette er 
væsentligt mindre end udgifterne til lønkompensation, jf. figur II.39.  
 

FIGUR II.39 KOMPENSATION FOR HJEMSENDTE 
MEDARBEJDERE 

Statslige udgifter til lønkompensation er meget større end de ven-

tede statslige udgifter til arbejdsfordeling. 

 

 
Anm.: Skønnet for lønkompensation viser de skønnede statslige over-

førsler til virksomheder. Effekten på de offentlige finanser er min-
dre, da der skal betales skat af overførslerne. For arbejdsfordeling 
er medtaget de offentlige merudgifter, som fremgår af tabel 6 i lov-
forslaget. 

Kilde: Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 
sygedagpenge og barselsorlov (lovforslag om forbedret arbejds-
fordeling) og Økonomisk Redegørelse, august 2020, Finansmini-
steriet. 
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STRUKTUREL SALDO MOD 2025 

Den faktiske saldo vil svinge i takt med konjunkturudviklingen, hvor den 
faktiske saldo bliver forbedret i en højkonjunktur med en lav ledighed 
og høje skatteindtægter fra de beskæftigede. Modsat svækkes den 
faktiske saldo i en lavkonjunktur. Det er disse konjunkturudsving, der 
søges at rense ud for i den strukturelle saldo. Derudover korrigeres 
også for en række andre forhold, der kan svinge meget fra år til år.  
 

STRUKTUREL SALDO 

Den faktiske saldo svinger kraftigt med konjunkturerne, og den er 

derfor et dårligt mål for de offentlige finansers grundlæggende sund-

hedstilstand. Derfor er der behov for et mål, der bedre beskriver den 

underliggende stilling på de offentlige finanser. Den strukturelle saldo 

søger netop at korrigere for midlertidige udsving. 

 

Den strukturelle saldo søger at rense den faktiske saldo for midlerti-

dige udsving i indtægter og udgifter. Disse midlertidige udsving skyl-

des dels konjunkturudsving, men også særlige skatter, der kan 

svinge meget uden at have en nær sammenhæng med konjunktur-

situationen som blandt andet indtægter fra Nordsøbeskatningen og 

pensionsafkastbeskatningen. 

 

Den strukturelle saldo er imidlertid en beregnet størrelse, der modsat 

den faktiske saldo ikke kan observeres, og der er usikkerhed knyttet 

til opgørelse af den strukturelle saldo også for historiske år. 

 
 
Den strukturelle saldo er svækket væsentligt siden Dansk Økonomi, 
efterår 2019, hvor der var forventet omtrent balance på den strukturelle 
saldo i både 2020 og 2021. Det skal primært ses i lyset af, at regerin-
gen har valgt at ændre den økonomiske politik i forbindelse med co-
ronapandemien. Nedenfor redegøres først for skønnet for den struktu-
relle saldo i 2020. Dernæst gennemgås udviklingen fra 2021 til 2025.  
 
Hjælpepakkerne svækker den strukturelle saldo markant i 2020 til et 
underskud på 2¼ pct. af BNP, jf. tabel II.5. Det store underskud i 2020 
har dog ikke betydning i forhold til budgetloven, da det er regeringens 
vurdering, at coronapandemien i 2020 udgør en exceptionel situation, 
hvor budgetlovens grænse ikke er en bindende restriktion i finanspo-
litikken. Dette indebærer, at landene midlertidigt kan lempe finanspo-
litikken, selvom det medfører, at underskuddene på den faktiske og 
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Den strukturelle 

saldo er forværret 

pga. finanspolitiske 

lempelser, … 

… men grænse må 

overskrides i 2020, 

da corona-

pandemien 

er en exceptionel 

situation 



Konjunktur og offentlige finanser - Offentlige finanser II.4 

 114            Dansk Økonomi, efterår 2020 

strukturelle offentlige saldo bliver større end de formelle grænser til-
lader.29 
 
Finansministeriet skønner den strukturelle saldo i 2020 til -0,4 pct. af 
BNP. Den store forskel mellem DØRs’ og Finansministeriets vurdering 
af den strukturelle saldo i 2020 kan henføres til en forskellig teknisk 
håndtering af hjælpepakkerne i beregningen af den strukturelle saldo. 
Hjælpepakkerne betragtes af Finansministeriet som engangsforhold, 
der kan korrigeres for i den strukturelle saldo, jf. Danmarks Konver-
gensprogram 2020, maj 2020 og Økonomisk Redegørelse, august 
2020. Finansministeriet begrunder blandt andet denne korrektion med, 
at støtteordningerne er et engangsforhold af ikke-tilbagevendende ka-
rakter og med kort varighed. Et argument for denne tilgang er, at den 
strukturelle saldo bliver vanskelig at fortolke, hvis der medregnes store 
engangsudgifter af midlertidig karakter.  
 
DØRs har en anden tilgang, hvor EU-Kommissionens retningslinjer for 
håndteringen af hjælpepakkerne lægges til grund. EU-Kommissionen 
medregner alle udgifter til hjælpepakker i deres opgørelse af den struk-
turelle saldo.30 De Økonomiske Råds sekretariat regner almindeligvis 
alle finanspolitiske tiltag med i beregningen af den strukturelle saldo og 
følger EU-Kommissionens retningslinjer for håndteringen af engangs-
forhold i beregningen af den strukturelle saldo. I denne fremskrivning 
er der derfor foretaget to beregninger af den strukturelle saldo. I den 
ene regnes hjælpepakkerne med i beregningen af den strukturelle 
saldo. I den anden beregning følges Finansministeriets tilgang. For-
skellen mellem Finansministeriets og DØRs’ beregninger i 2020 med-
fører, at DØRs har et strukturelt underskud, der er 0,1 pct. af BNP min-
dre end Finansministeriet, hvis der korrigeres for den tekniske forskel 
i håndteringen af covid-19-udgifterne. Det bemærkes, at budgetlovens 
underskudsgrænse er suspenderet i 2020, hvorfor den tekniske forskel 
i håndteringen af covid-19-udgifterne ikke har nogen praktisk betyd-
ning for overholdelse af budgetloven i 2020. 

                                                           
29) EU-Kommissionen meddelte i en pressemeddelelse fra 20. marts, at de aktiverede den 

såkaldte general escape clause i Stabilitets- og Vækstpagten, der gør, at landene kan 
overskride de normale underskudsgrænser i en dyb lavkonjunktur for hele euroområdet 
eller hele EU. Coronavirus: Commission proposes to activate fiscal framework’s gen-
eral escape clause to respond to pandemic, European Commission press release, 20 
marts 2020. I Danmarks Konvergensprogram 2020, Finansministeriet, maj 2020, frem-
går: “På linje med beslutningen blandt EU’s finansministre og stats- og regeringschefer 
er det den danske regerings vurdering, at coronapandemien udgør en sådan exceptio-
nel situation, hvor budgetlovens underskudsgrænse ikke er bindende.”. 

30) I EU-Kommissionens vurdering af den strukturelle saldo fremgår “In light of the activa-
tion of the general escape clause, the measures taken in response to the coronavirus 
outbreak in 2020 are not treated as one-off and are thus not excluded from the estima-
tion of the structural budget balance.”, Assessment of the 2020 Convergence Pro-
gramme for Denmark, European Commission. 
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TABEL II.5 FORSKELLE I DEN STRUKTURELLE SALDO TIL FINANSMINISTERIET 

Det vurderes, at der vil være underskud på den strukturelle saldo frem til 2025. Sammenlignet med 

Finansministeriet vurderes den strukturelle saldo dårligere, hvilket primært skyldes behandlingen af 

udgifter til covid-19-initiativer og beregningen af det strukturelle provenu for aktie- og pensionsaf-

kastbeskatning. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dansk Økonomi, efterår 2020 0,4 -2,3 -0,7 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4

DK2025 0,6 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 0,0

Forskel -0,3 -1,8 -0,2 -0,2 -0,5 -0,2 -0,4

 - heraf covid-19 -0,1 -1,9 -0,1 -0,1 -0,1

Resterende forskel -0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,4

Bidrag til forskel:

 - Konjunkturbidrag 0,1

 - Nordsøindtægter -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

 - Aktiebeskatning 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2

 - Registreringsafgift 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

 - PAL-indtægter -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4

 - Andet -0,1 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2  

Anm.: Ved beregningen af den strukturelle saldo er anvendt Finansministeriets metode, men DØRs har egne 
skøn, hvilket giver anledning til forskelle i vurderingen. Dele af udgifter til covid-19-initiativer indgår i 
udgifter, der indgår som et syvårs glidende gennemsnit i Finansministeriets metode til beregning af den 
strukturelle saldo, jf. boks II.11. Derfor påvirker udgifter til covid-19 den offentlige saldo i alle år fra 2017-
23, dog klart mest i 2020. 

Kilde: DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, Finansministeriet august 
2020, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 

 
Langt størstedelen af hjælpepakkerne udløber i 2020. Finanspolitikken 
lempes dog også de efterfølgende år, og dette svækker den struktu-
relle saldo i de efterfølgende år. I Dansk Økonomi, efterår 2019 var 
vurderingen, at der var omtrent balance på den strukturelle saldo i 
2021 til 2025, mens denne fremskrivning viser strukturelle underskud 
omkring budgetlovens underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP fra 2021 
til 2025.  
 

Underskud tæt på 

0,5 pct. af BNP hele 

vejen til 2025 
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I årene efter 2020 er DØRs’ vurdering af den strukturelle saldo dårli-
gere end Finansministeriets vurdering. En årsag til dette er, at enkelte 
af de tiltag, der er knyttet til covid-19, vedrører poster, som i Finansmi-
nisteriets metode til beregning af den strukturelle saldo indgår som et 
syvårs glidende gennemsnit, jf. boks II.11. Derfor vil en udgift til covid-
19 i 2020 påvirke den strukturelle saldo i alle årene 2017-23, og den 
tekniske forskel i håndteringen af hjælpepakkerne får derfor også be-
tydning for den strukturelle saldo i årene efter 2020. Denne tekniske 
forskel forklarer dog kun 0,1 pct. af BNP af forskellen.  
 

BOKS II.11 FINANSMINISTERIETS METODE TIL BEREGNING AF DEN STRUKTU-
RELLE SALDO 

Finansministeriets metode til beregning af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i den 
faktiske saldo. Den faktiske saldo korrigeres for konjunkturudsving og engangsforhold, men 
en række poster behandles særskilt. Det skyldes, at disse poster har udsving i det årlige pro-
venu, der ikke har en tæt korrelation med konjunkturudviklingen.  
 
I Finansministeriets metode kan beregningen af den strukturelle saldo opskrives som følger: 
 

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

 

Hvor S* er den strukturelle saldo, S er den faktiske saldo, ε er budgetelasticiteten,a) YF er brutto-

værditilvæksten, mens YF* er den strukturelle bruttoværditilvækst, Q er beskæftigelsen, Q* er struk-

turel beskæftigelse, SP er specielle poster, SP* er strukturelle specielle poster beregnet som et 

centret syvårsglidende af SP, SÆ er særlige poster, SÆ* er de strukturelle niveauer for de særlige 

poster, der beregnes selvstændigt, E er engangsforhold. 

 

Specielle poster omfatter en lang række af kapitaloverførsler til virksomheder og husholdninger, 

herunder blandt andet tab på garantier. Særlige poster er indtægter, hvor der beregnes et særskilt 

strukturelt provenu, hvilket gælder blandt andet pensionsafkastskatten og nordsøbeskatningen. En-

gangsforhold er blandt andet skattebetalinger knyttet til udbetaling af SP-ordningen i 2009-10 og 

feriepenge i 2020, samt udgifter vedrørende tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2008 og 2012. 

 

a) Budgetelasticiteten beskriver den offentlige saldos sammenhæng med konjunkturudviklingen. I beregnin-
gen af den strukturelle saldo er budgetelasticiteten ca. ¾, dvs. hvis output gap og beskæftigelsesgap begge 
er -1 svækkes den faktiske offentlige saldo med ca. ¾ pct. af BNP. 

 
 
Det har større betydning, at DØRs har en anden teknisk håndtering af 
det strukturelle afkast fra pensionsafkastskatten end Finansministeriet. 
Det skyldes, at Finansministeriet i deres beregning af det strukturelle 
afkast tager udgangspunkt i den forudsatte langsigtede rente og aktie-
afkast, mens DØRs tager udgangspunkt i forudsat rente og aktieafkast 

Nogle af udgifterne 

påvirker den 
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i syv år 

Dårligere vurdering 

af strukturel saldo 

skyldes tekniske 

forhold 
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i 2025. Disse forskelle i beregningen af provenuet medfører en forskel 
på ca. 0,4 pct. af BNP i perioden frem mod 2025, se nærmere i Bag-
grundsnotat til offentlige finanser, efterår 2020. Der vurderes også et 
lidt lavere provenu fra aktieindkomstskatten fremadrettet end vurderet 
af Finansministeriet. Modsat vurderes provenuet fra beskatning af olie-
indvendingen i Nordsøen at give et lidt højere provenu.  
 
I modsat retning trækker, at de offentlige investeringer i årene 2022-24 
er lavere end forudsat af Finansministeriet, jf. figur II.40. Det skyldes 
forskelle i fremskrivningsprincipper, hvor DØRs fremskriver de offent-
lige investeringer fra 2022 som en konstant andel af BNP, hvilket sikrer 
et konstant K/Y-forhold på lang sigt. Finansministeriet har i DK2025 – 
en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonom, bereg-
ningsteknisk løftet rammen for offentlige investeringer, blandt andet for 
at skabe plads til en kommende infrastrukturplan. 
 

FIGUR II.40 OFFENTLIGE INVESTERINGER 

Forskellen i de offentlige investeringerne frem mod 2025 er med 

til at forklare forskelle i den strukturelle saldo. 

 

 
Kilde: DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk 

økonomi, Finansministeriet august 2020, Danmarks Statistik, 
ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Sammenfattende kan det siges, at forskellene i vurderingen af den 
strukturelle saldo mellem DØRs og Finansministeriet kan tilskrives en 
række tekniske forhold, herunder håndteringen af hjælpepakker og 
den konkrete opgørelse af det strukturelle niveau for pensionsafkast-
skatten. De tekniske forskelle indebærer imidlertid, at DØRs vurdering 
af de strukturelle underskud er lidt større end budgetlovens under-
skudsgrænse i 2021 til 2023. Nedenfor diskuteres, hvordan de små 
overskridelser skal ses i forhold til budgetloven.  

BUDGETLOVENS REGLER OM STRUKTUREL SALDO 

EU’s stats- og regeringschefer besluttede som nævnt i marts 2020, at 
EU’s finanspolitiske regler for gæld og underskud var suspenderet un-
der covid-19-krisen. Dette indebar, at EU-landene kunne lempe finans-
politikken ubegrænset i 2020. Formelt set blev den generelle undtagel-
sesklausul i Stabilitets- og Vækstpagten aktiveret med den begrun-
delse, at EU var ramt af en ekstraordinær lavkonjunktur. Der er endnu 
ikke truffet beslutninger om, hvornår EU’s budgetregler skal overhol-
des igen. I september har EU-Kommissionen meddelt landene, at den 
generelle undtagelsesklausul som minimum er gældende til EU-Kom-
missionens forårsprognose i 2021, hvor EU-Kommissionen vurderer 
den økonomiske situation i EU.31 
 
Den danske budgetlov omfatter en underskudsgrænse for den struktu-
relle saldo på 0,5 pct. af BNP. På trods af, at EU’s regler midlertidigt er 
suspenderet, så skal denne grænse overholdes ved fremlæggelsen af 
finanslovsforslaget for 2021 med mindre det vurderes, at dansk øko-
nomi er ramt af exceptionelle omstændigheder. Regeringen vurderer 
ikke, at dansk økonomi i 2021 er ramt af en exceptionel omstændig-
hed, da konjunkturgap skønnes til -1,0 pct. af BNP, og det er ifølge 
regeringen størrelsesmæssigt inden for det, der kan kaldes en normal 
konjunktursituation og dermed ikke exceptionelt, jf. Økonomisk Rede-
gørelse, august 2020. Regeringen vurderer derfor, at budgetlovens 
regler skal overholdes i 2021, og regeringen har fremlagt et finanslov-
forslag for 2021 med et strukturelt underskud på netop 0,5 pct. af BNP. 
Det er formelt set finansministerens vurdering af den strukturelle saldo 
og exceptionelle omstændigheder, som er det afgørende i forhold til 
budgetloven. 
 

                                                           
31) Dette fremgår blandt andet af et brev fra Valdis Dombrovskis og Paolo Gentiloni til Ni-

colai Wammen den 19. september, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/dk.pdf. 
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Formandskabet skønner som nævnt en lille overskridelse af grænsen 
for den strukturelle saldo i 2021. Dette har ikke nogen direkte betyd-
ning i forhold til budgetloven. Der skal dog tages stilling til den lille over-
skridelse i forhold til det såkaldte “følg eller forklar” princip. “Følg eller 
forklar” princippet indebærer, at formandskabet skal foretage en vur-
dering af  
 

 Hvorvidt underskudsgrænsen i budgetloven overholdes  
 Hvorvidt der er mulighed for at overskride grænsen som følge 

af exceptionelle omstændigheder.  
 

Det bemærkes, at det er uklart ud fra den nuværende lovgivning, hvor-
vidt vurderingen af underskudsgrænsen i budgetlovens “følg eller for-
klar”-princip relaterer sig til budgetlovens underskudsgrænse på 0,5 
pct. af BNP eller finanspagtens krav, hvor der kan være mindre over-
skridelser i enkelte år, jf. også Dansk Økonomi, efterår 2019. Nedenfor 
gennemgås først betydningen af den lille overskridelse. Dernæst dis-
kuteres forståelsen af exceptionelle omstændigheder.  
 
Beregningen af den strukturelle saldo er forbundet med betydelig usik-
kerhed. På nuværende tidspunkt, hvor man ikke kender varigheden af 
diverse restriktioner, og hvor støttepakker har hæmmet økonomiens 
omstillingsproces, er usikkerheden om økonomiens produktionspoten-
tiale ekstraordinært stor. I lyset af denne usikkerhed, der kan være i 
såvel opad- som nedadgående retning, vurderes overskridelsen af 
grænsen med 0,2 pct. af BNP i et enkelt år at være uproblematisk. 
 
Exceptionelle omstændigheder er defineret som en usædvanlig begi-
venhed, der er uden for staternes kontrol, eller et alvorligt økonomisk 
tilbageslag. Det er dog ikke klart beskrevet i finanspagten, hvad excep-
tionelle omstændigheder dækker over. Oprindeligt var det tænkt, at ex-
ceptionelle omstændigheder alene var lavkonjunkturer og naturkata-
strofer, men der har løbende været nye tilfælde, hvor EU-Kommissio-
nen har givet mulighed for at afvige fra saldogrænser som følge af an-
dre forhold. I forhold til budgetloven er en exceptionel omstændighed 
aldrig blevet nærmere defineret.  
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EXCEPTIONELLE OMSTÆNDIGHEDER 

Der er både ifølge finanspagten og budgetloven muligt at afvige fra 

saldogrænsen i tilfælde af exceptionelle begivenheder. Formulerin-

gen om exceptionelle omstændigheder er den samme i finanspagten 

og budgetloven.  

 

Exceptionelle omstændigheder er defineret som en usædvanlig be-

givenhed, der er uden for staternes kontrol, eller et alvorligt økono-

misk tilbageslag.  

 

Budgetlovens bestemmelser om et alvorligt tilbageslag er identisk 

med finanspagtens. I finanspagten henvises til stabilitets- og vækst-

pagtens definition af et alvorligt tilbageslag, der er: 

 
 Negativ vækst i BNP eller 
 Et akkumuleret produktionstab gennem en længere periode 

med lav realvækst i BNP i forhold til den potentielle vækst 
 

Det sidste vil resultere i et negativt output gap. Det er ikke nærmere 

defineret, hvornår et output gap er så negativt, at den sidste betin-

gelse er opfyldt. 

 
 
Formandskabet skønner en lidt dybere lavkonjunktur end Finansmini-
steriet i 2021, hvor output gap skønnes til -1¾ af BNP. Det er uklart om 
lavkonjunkturen er så dyb, at der er tale om en exceptionel omstæn-
dighed i henhold til definitionen i Stabilitets- og Vækstpagten. Det er 
også uklart, om andre forhold kan inddrages i vurderingen, herunder 
eksempelvis udviklingen på arbejdsmarkedet og den forventede æn-
dring i output gap mv.  
 
EU-Kommissionen har også givet enkelte lande mulighed for at afvige 
fra saldogrænser som følge af udgifter knyttet til for eksempel flygtnin-
gekrisen og antiterrorvirksomhed. Det kan derfor også overvejes, hvor-
vidt ekstraordinært høje sundhedsudgifter kan betegnes som en ex-
ceptionel omstændighed, som kan begrunde en overskridelse af sal-
dogrænsen. Det vil forudsætte, at udgifterne er direkte knyttet til co-
ronapandemien.32 Udgifter til indkøb af en vaccine kan måske betrag-
tes som et exceptionelt forhold, der kan betragtes som en udgift, der 

                                                           
32) Reglerne for Stabitilitets- og Vækstpagten er beskrevet i Vade Mecum on the Stability 

and Growth Pact, European Commission 2019. På side 26 står om exceptionelle om-
stændigheder: “the additional spending should be directly linked to the unusual event”. 
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ikke tæller med i vurderingen af overholdelse af saldogrænsen. Det vil 
dog være op til de enkelte medlemslande at fremføre dette over for 
EU-Kommissionen.33 
 
Udviklingen i sundhedsudgifterne og de afledte effekter på de offent-
lige udgifter er vanskelige at vurdere på nuværende tidspunkt. Det er 
grundlæggende uklart, om formandskabets vurdering af konjunktursi-
tuationen i 2021 kan betegnes som exceptionel i budgetlovens for-
stand. Der er dog stor usikkerhed om udviklingen i både konjunktursi-
tuationen og sundhedsudgifterne de kommende år, hvorfor situationen 
bør overvåges nøje.  

BUDGETLOVENS SALDOGRÆNSE 

Budgetlovens grænse for det strukturelle underskud skal fastsættes i 
overensstemmelse med finanspagtens regler. Det kræves som ud-
gangspunkt, at grænsen for det strukturelle underskud højest må være 
0,5 pct. af BNP. Det gælder dog for lande med lav gæld og holdbare 
offentlige finanser, at de kan ændre underskudsgrænsen til 1 pct. af 
BNP. 
 

FINANSPAGTENS REGLER FOR UNDERSKUDSGRÆNSE 

Som udgangspunkt må grænsen for det strukturelle underskud hø-

jest være 0,5 pct. af BNP i henhold til finanspagten.  

 

Grænsen for det strukturelle underskud kan dog ændres til 1 pct. af 

BNP. En underskudsgrænse på 1 pct. kræver dog, at landet har hold-

bare offentlige finanser og en ØMU-gæld, der er væsentligt lavere 

end 60 af BNP. Det er ikke i finanspagten defineret, hvornår ØMU-

gælden er væsentligt lavere end 60 pct. af BNP. 

 
 
Umiddelbart opfylder Danmark kravet om, at de offentlige finanser er 
holdbare, jf. kapitel III. Den danske ØMU-gæld har også frem til 2019 
haft en klar afstand til grænsen på 60 pct. af BNP i Stabilitets- og 
Vækstpagten, og Danmark var altså et af de få lande, der kunne leve 
op til kravet om at have en ØMU-gæld på væsentligt under 60 pct. De 
aktuelle underskud på den offentlige saldo er imidlertid med til at øge 
ØMU-gælden. Hertil kommer, at der aktuelt sker en række bruttofice-
ringer af de offentlige aktiver og passiver, der vil øge ØMU-gælden. 
                                                           
33) Vade Mecum on the Stability and Growth Pact, s. 26, European Commission 2019. 
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Frem mod 2025 ventes den danske ØMU-gæld at stige til ca. 53 pct. 
af BNP. I perioden frem mod 2030 er den samlede ØMU-gæld nogen-
lunde konstant knap 54 pct. af BNP, hvilket afspejler, at der bereg-
ningsteknisk ventes omtrent balance på de offentlige finanser, jf. figur 
II.41 og kapitel III. Danmark ventes altså at overholde grænsen i Sta-
bilitets- og Vækstpagten frem mod 2030. Afstanden til grænsen er dog 
mindre end det tidligere var tilfældet. 
 

FIGUR II.41 SALDO OG GÆLD FREM MOD 2030 

Den offentlige ØMU-gæld holder sig under 60 pct. af BNP frem 

mod 2030. 

 

 
Anm.: Differencen mellem ØMU-gæld og nettogæld antages at være 

konstant i andel af BNP fra 2025 og frem. Beregningerne for peri-
oden 2026-30 er beskrevet i kapitel III. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.  
 

FINANSEFFEKT 

Finanspolitikken aktivitetsvirkning – målt ved den et-årige finanseffekt 
– skønnes til godt 1½ pct. af BNP i 2020 og ca. -¾ pct. af BNP i 2021, 
jf. tabel II.6. Opgørelsen af finanseffekten er forbundet med større usik-
kerhed end normalt, da der er taget udgangspunkt i de normale sam-
menhænge mellem udviklingen i offentlige udgiftsposter og aktiviteten 
i dansk økonomi. Størstedelen af de finanspolitiske lempelser afspejler 
dog hjælpepakker, og der er ikke noget erfaringsgrundlag for at vur-
dere, hvordan hjælpepakkerne påvirker realøkonomien.  
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Subsidierne er med til at øge finanseffekten med 0,8 pct. af BNP i 
2020, hvilket primært er drevet af hjælpepakker, som i høj grad er sub-
sidier til virksomheder. Eftersom de store hjælpepakker er midlertidige 
og udløber i 2020 er der et tilsvarende negativt vækstbidrag fra ophøret 
af disse i 2021.  
 

TABEL II.6 FINANSEFFEKT 

Finanseffekten er stor i 2020 som følge af et forøget offentligt forbrug og subsidier knyttet til covid-

19-tiltag. 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Udgifter i alt 1,6 -0,8 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1

          offentligt forbrug 0,4 0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1

          offentlige investeringer 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

          subsidier 0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

          øvrige 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0

Indtægter i alt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          personlige skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          øvrige 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanseffekt i alt 1,6 -0,8 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1

-------------------------------  Pct.  ------------------------------

 

Anm.: Beregningen af finanseffekten er korrigeret for det midlertidige fald i strukturelt BNP.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Ses der bort fra de store udsving, som de store hjælpepakker medfører 
i finanseffekten, vurderes finanspolitikken at medføre et øget aktivitets-
niveau i 2021, hvilket blandt andet er er resultat af en høj vækst i det 
offentlige forbrug set over de to år 2020 og 2021. 
 
Der er besluttet en række politiske tiltag, som øger aktivitetsvirkningen 
af finanspolitikken, men som ikke medregnes i opgørelsen af finansef-
fekten. Udbetalingen af feriepenge er for eksempel ikke en del af op-
gørelsen af finanseffekten. Det vurderes imidlertid, at udbetalingen af 
feriepenge vil hæve det private forbrug med ca. 20 mia. kr., hvilket sva-
rer til en aktivitetseffekt på knap 1 pct. af BNP, jf. boks II.4 i afsnit II.2. 

Bortfald af 

hjælpepakker slår ud 

i en stramning i 2021 

Samlet set øger 

finanspolitikken 

BNP-niveauet i 2021 

Udbetalinger til 

husholdningerne 

indgår ikke i 

finanseffekten 



Konjunktur og offentlige finanser - Sammenfatning og vurderinger II.5 

 124            Dansk Økonomi, efterår 2020 

Feriepengene vil blive udbetalt i fjerde kvartal 2020. Der ventes såle-
des kun et mindre bidrag til aktiviteten i 2020, mens der ventes et bi-
drag til aktiviteten i 2021 svarende til ca. ¾ pct. af BNP. I perioden 
2021-23 er der også forudsat tilbagebetalinger af for meget betalt ejen-
domsskat. Heller ikke disse tilbagebetalinger indgår i finanseffekten.  
 
Der ventes et negativt bidrag til aktiviteten fra finanspolitikken i alle de 
år, der er dækket af udgiftslofter dvs. frem til 2024. Det skal ses i lyset 
af, at den samlede vækst i det offentlige forbrug forudsættes forholds-
vis afdæmpet. Det hænger som nævnt ovenfor sammen med, at den 
betydelige reserve til covid-19-initiativer gradvist bliver mindre frem 
mod 2024 og derved reducerer væksten i det offentlige forbrug. 
 
 

II.5 SAMMENFATNING OG 
VURDERINGER 

I dette afsnit gives en kort sammenfatning af hovedlinjerne i fremskriv-
ningen, der er præsenteret i kapitlet. Hovedtallene fra prognosen frem-
går af tabel II.2, der er placeret i afsnit II.2. 
 
I dette afsnit findes endvidere formandskabets vurdering af den plan-
lagte finanspolitik set i sammenhæng med konjunktursituationen og 
budgetlovens underskudsgrænser. I rapportens kapitel I, Aktuel øko-
nomisk politik, findes herudover vurderinger af andre aspekter af den 
økonomiske politik. 

FREMSKRIVNINGEN I HOVEDTRÆK 

Coronapandemien har ført til et abrupt tilbageslag i dansk økonomi. 
Kombinationen af nedlukninger for at bremse smittespredningen og til-
bageholdenhed hos husholdningerne førte til et markant fald i BNP i 
første halvår 2020. Ledigheden steg på blot tre måneder med 60.000 
personer til omkring 150.000 personer, og samtidig blev op imod 
250.000 personer sendt hjem på lønkompensation. 
I takt med at antallet af smittede faldt og nedlukningerne blev ophævet, 
blev den økonomiske situation forbedret. Baseret på en række kort-
sigtsindikatorer skønnes det, at en væsentlig del af faldet i første halvår 
blev indhentet i tredje kvartal. Den økonomiske situation er også for-
bedret i Danmarks samhandelslande, men i flere lande, ikke mindst i 
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Sydeuropa, ser det ud til, at genopretningen sker noget langsommere 
end i Danmark. 
 
En væsentlig del af forklaringen på den relativt hurtige genopretning 
er, at finanspolitikken er lempet markant. Hjælpepakker, øgede udgif-
ter til offentligt forbrug og et løft i de offentlige investeringer har under-
støttet beskæftigelsen og den indenlandske efterspørgsel. Frigivelsen 
af tre ugers feriepenge samt den ekstraordinære udbetaling til ind-
komstoverførselsmodtagere ventes yderligere at bidrage til at øge det 
private forbrug i både 2020 og 2021. 
 
Den relativt hurtige normalisering af aktiviteten har gjort, at ledigheden 
er faldet til trods for, at den generelle lønkompensationsordning er op-
hørt. Det er imidlertid usikkert, om faldet vil fortsætte i de kommende 
måneder. I fremskrivningen er det lagt til grund, at ledigheden ved årets 
udgang vil ligge omkring 130.000 personer, hvilket er lidt højere end 
niveauet i august måned. Til sammenligning var ledigheden i begyn-
delsen af året omkring 90.000 personer, hvilket stort set svarer til den 
skønnede strukturelle ledighed. 
 
Fremskrivningen indebærer, at ledigheden som et resultat af en grad-
vis normalisering af den økonomiske situation skønnes at falde igen-
nem 2021 og 2022. En afgørende forudsætning for denne udvikling er, 
at smittebilledet ikke forværres markant i forhold til det nuværende, 
hverken i udlandet eller i Danmark. Det er ligeledes en forudsætning, 
at smitten ikke bider sig fast på et niveau, der aftvinger omfattende 
nedlukninger, som det var tilfældet i foråret. 
 
 
Den forudsatte, gradvise normalisering betyder, at BNP i Danmark al-
lerede i 2021 kan være oppe på samme niveau som i 2019. Denne 
fremgang er på linje med den forventede udvikling i blandt andet Sve-
rige og Norge, men hurtigere end i mange andre lande i Europa. Den 
forventede relativt gunstige udvikling i Danmark kan blandt andet ses i 
sammenhæng med sammensætningen af den danske eksport, hvor 
fødevarer og medicin fylder relativt meget. Samtidig har det danske 
smitteniveau hidtil været lavere end i en række andre lande. 
 
Hvis smittebilledet forværres markant, vil de økonomiske udsigter blive 
forværret. I et mere pessimistisk scenarie, som er præsenteret i afsnit 
II.2, reduceres væksten i både Danmark og udlandet, og ledigheden 
stiger til omkring 165.000 i 2021. I dette scenarie forværres de offent-
lige finanser mærkbart, sådan at underskuddet ikke bare i 2020, men 
også i 2021 overskrider EU’s underskudsgrænse på 3 pct. af BNP. 
Scenariet illustrerer dermed en situation, hvor det kan blive relevant at 
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lempe finanspolitikken yderligere, men hvor EU-regler og den danske 
budgetlov kan vise sig at lægge formelle begrænsninger, jf. diskussio-
nen nedenfor. 

FINANSPOLITIK OG OFFENTLIGE FINANSER 

Finanspolitikken er som følge af hjælpepakker og øgede offentlige ud-
gifter blevet lempet mærkbart. Vurderet på den traditionelle finansef-
fekt understøttes den økonomiske aktivitet særligt i 2020, men aktivi-
tetsniveauet er også positivt påvirket i 2021. I tillæg til den lempelige 
finanspolitik kommer aftalen om udbetaling af feriepenge, som vurde-
res at løfte det private forbrug med knap 1 pct. af BNP i 2020-21. 
 
Den markante lempelse af finanspolitikken bidrager til en mærkbar for-
værring af den strukturelle saldo på omkring 1 pct.point fra 2019 til 
2021. Den strukturelle saldo skønnes i 2021 at udvise et underskud på 
omkring ¾ pct. af BNP, hvilket er over budgetlovens underskuds-
grænse på ½ pct. af BNP. 
 
Budgetlovens underskudsgrænse overskrides ikke i regeringens forslag 
til finanslov, der bygger på regeringens vurdering af de strukturelle ind-
tægter og udgifter. Beregningen af den strukturelle saldo er forbundet 
med usikkerhed; ikke mindst i den aktuelle situation, hvor der også er 
særlig usikkerhed om, hvordan økonomiens produktionspotentiale 
(strukturelt BNP) er påvirket. Formandskabet vurderer i lyset af denne 
usikkerhed ikke, at en overskridelse af grænsen med ¼ pct. af BNP i et 
enkelt år er problematisk. Denne vurdering tager også i betragtning, at 
beskæftigelsen næste år vurderes at ligge under det strukturelle niveau.  
Givet udsigterne til en relativt hurtig normalisering af økonomien er det 
formandskabets vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er be-
hov for at vedtage yderligere finanspolitiske lempelser. Den planlagte 
finanspolitik er allerede meget lempelig, og der forventes fald i ledig-
heden. Samtidig har den svage efterspørgsel ramt meget forskelligt på 
tværs af brancher. En generel lempelse vil også øge efterspørgslen 
efter arbejdskraft i brancher, der ikke er ramt nævneværdigt af krisen, 
herunder eksempelvis byggeriet. 
 
En yderligere lempelse af finanspolitikken i forhold til finanslovsforsla-
get for 2021 vil forværre den strukturelle saldo, som allerede i udgangs-
punktet forventes at udvise et underskud, der overskrider budgetlo-
vens ½-pct.-grænse. EU-reglerne og budgetloven giver imidlertid mu-
lighed for større underskud i tilfælde af exceptionelle omstændigheder, 
jf. diskussionen i afsnit II.4.  
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Regeringen forventer et output gap på ca. -1 pct. i 2021, og vurderer 
på den baggrund ikke, at den økonomiske situation kan karakteriseres 
som exceptionel. Regeringen vurderer derfor, at finanspolitikken skal 
tilrettelægges inden for budgetlovens eksisterende rammer. Formand-
skabets skøn for output gap i 2021 er med -1¾ pct. mere negativt end 
regeringens skøn på -1 pct. Forskellen skyldes i høj grad forskelle i 
vurderingen af, hvor meget coronapandemien har påvirket økonomi-
ens produktionspotentiale. Usikkerheden om de underliggende struk-
turelle niveauer er ekstraordinært stor i den nuværende situation, og 
denne usikkerhed sætter sig også i vurderingen af den strukturelle 
saldo – og i om situationen kan opfattes som exceptionel i 2021. 
 
Uanset om situationen i 2021 vurderes at være exceptionel eller ej, er 
det som nævnt formandskabets vurdering, at den begrænsede over-
skridelse af underskudsgrænsen, som følger af den planlagte politik, 
ikke er problematisk. Formandskabet opfordrer trods dette regeringen 
til i forbindelse med den forestående revision af budgetloven at præci-
sere, hvad der skal forstås ved exceptionelle omstændigheder, og 
hvilke konsekvenser exceptionelle omstændigheder måtte have.  
 
Formandskabet anbefaler samlet set og med de givne forventninger til 
den økonomiske udvikling ikke en yderligere lempelse af finanspolitik-
ken i 2021.  
 
Konjunkturudsigterne er, som nævnt, meget usikre. Det kan således 
langt fra afvises, at konjunkturudsigterne forværres markant, eksem-
pelvis forårsaget af en forværring af smittebilledet. I givet fald vil det 
være relevant at genoverveje behovet for en lempelse af den økono-
miske politik. Umiddelbart vil yderligere lempelser bringe den struktu-
relle saldo i konflikt med budgetlovens underskudsgrænse, men en 
markant forværring af konjunktursituationen vil efter formandskabets 
bedste vurdering gøre det relevant at påberåbe sig exceptionelle om-
stændigheder. 
 
Det er formandskabets vurdering, at finanspolitikken bør lempes, hvis 
den økonomiske situation udvikler sig markant mere negativt end for-
ventet. Det er også vurderingen, at det nuværende rammeværk, trods 
fortolkningsmæssige uklarheder, er fleksibelt nok til, at det er muligt at 
lempe inden for budgetlovens og EU-reglernes rammer. I fald der op-
står behov for at stimulere efterspørgslen yderligere, vil det være na-
turligt at udbetale de sidste to ugers feriepenge. 
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Selvom det finanspolitiske rammeværk vurderes at være tilstrækkeligt 
fleksibelt til at muliggøre en finanspolitisk lempelse, hvis der bliver be-
hov for det, giver den forventede udvikling alligevel anledning til en 
række overvejelser. 
 
Fremskrivningen viser, at den strukturelle saldo ikke bare i 2021, men 
også i de følgende år kan komme til at ligge tæt på underskudsgræn-
sen i budgetloven. Med de givne forudsætninger nås det mellemfri-
stede mål om balance i 2025 ikke. Denne vurdering afviger fra regerin-
gens vurdering, som er, at der opnås balance i 2025. Der er ikke nogen 
enkel forklaring på de forskellige vurderinger af udviklingen på de of-
fentlige finanser, men en betydelig del af forskellen skyldes, at prove-
nuet fra registreringsafgiften, aktieindkomstskatten og pensionsafkast-
skatten i denne fremskrivning er lavere, end det vurderes af Finansmi-
nisteriet. 
 
Selvom der er udsigt til en årrække med underskud på den strukturelle 
saldo, er udviklingen forenelig med en mere end holdbar finanspolitik, 
jf. beregningen af den finanspolitiske holdbarhed i kapitel III. I den for-
stand er det ikke problematisk, at det mellemfristede mål ikke nås. Om-
vendt øger et underskud i 2025 risikoen for, at det offentlige underskud 
i de følgende år kan komme i konflikt med den nuværende underskuds-
grænse, også i konjunkturmæssigt neutrale år. Samtidig efterlader for-
løbet et meget lille spillerum til uforudsete udgifter og stabiliserings-
mæssige behov, der måtte opstå i årene frem mod det mellemfristede 
målår – eller på et senere tidspunkt, eksempelvis i de såkaldte hænge-
køjeår. Endelig vil manglende opfyldelse af erklærede mål bidrage til 
at underminere den finanspolitiske troværdighed. 
 
Udfordringerne med planlagte underskud nær grænsen kan afbødes 
ved at indføre større fleksibilitet i reglerne. Formandskabet diskuterede 
i Dansk Økonomi, efterår 2019 muligheden for med inspiration fra EU-
reglerne at tillade, at underskudsgrænsen kan overskrides midlertidigt 
og i et begrænset omfang. En sådan mulighed vil mindske risikoen for, 
at der af formelle grunde skal justeres på den finanspolitiske linje, hvis 
der opstår mere eller mindre tilfældige ændringer i skønnet for udvalgte 
poster på den offentlige saldo. Omvendt er et argument mod en sådan 
større fleksibilitet, at det kan føre til en utilsigtet svækkelse af den fi-
nanspolitiske disciplin. Med en forventning om flere år med underskud 
nær underskudsgrænsen vurderes det, at fordelene opvejer ulem-
perne. Risikoen for misbrug kan om ønskeligt mindskes ved at styrke 
den uafhængige overvågning. 
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Et alternativ til øget fleksibilitet vil være at ændre underskudsgrænsen 
i budgetloven, eksempelvis fra ½ til 1 pct. af BNP. En forudsætning for 
at sænke grænsen er, at de offentlige finanser er sunde. Denne forud-
sætning er opfyldt, jf. blandt andet den langsigtede fremskrivning i ka-
pitel III. I henhold til EU-reglerne er der også krav om, at ØMU-gælden 
er klart under 60 pct. af BNP. Da en eventuelt revideret underskuds-
grænse bør kunne gælde i hvert fald frem til 2030, vil det være nød-
vendigt at planlægge efter at holde gælden på passende afstand af 60 
pct. Den forventede udvikling i gælden på lidt længere sigt diskuteres 
blandt andet i kapitel III. 
 
En lavere underskudsgrænse vil alt andet lige give større forskel mel-
lem den lovfastsatte underskudsgrænse og den forventede saldoud-
vikling. Dette vil i lighed med større fleksibilitet mindske risikoen for, at 
der må gennemføres uhensigtsmæssige stramninger i tilfælde af tilfæl-
dige ændringer i skøn. Samtidig vil det også give bedre mulighed for 
at lempe finanspolitikken, hvis der opstår behov for det i forbindelse 
med et konjunkturmæssig tilbageslag eller pludseligt opståede udgifts-
behov. 
 
En lavere underskudsgrænse vil samtidig gøre det muligt at erstatte 
det mellemfristede mål om balance med et mål om underskud på ek-
sempelvis ½ pct. af BNP. Det er i den forbindelse vigtigt at skelne mel-
lem underskudsgrænsen og det mellemfristede saldomål. Saldomålet 
og en sti dertil bør sættes, så det respekterer kravet om finanspolitisk 
holdbarhed og afspejler de overordnede politiske prioriteringer. Under-
skudsgrænsen skal først og fremmest sikre, at (midlertidige) lempelser 
i forhold til den stipulerede saldoprofil ikke bringer holdbarheden i fare 
og truer finanspolitikkens troværdighed. Forskellen mellem saldoprofi-
len og den maksimale underskudsgrænse bør ikke være for lille, da det 
vil forhindre midlertidige diskretionære tiltag. 
 
En lavere grænse vil med de givne forudsætninger ikke bringe den fi-
nanspolitiske holdbarhed i fare, men hvis den lavere grænse udnyttes 
til at sænke de mellemfristede mål, vil holdbarheden blive svækket. 
Hvis der er politisk ønske om at øge de offentlige udgifter eller reducere 
skatterne i de kommende år, vil det være muligt i højere grad, hvis 
underskudsgrænsen sænkes. Hvorvidt en sådan ændring er til fordel 
eller ulempe for fremtidige generationer afhænger af, hvordan saldo-
forringelsen udmøntes. 
 
Valget af mellemfristet mål er ubetinget et politisk valg. På baggrund 
af de offentlige finansers grundlæggende sundhedstilstand vurderes 
det, at det er forsvarligt, at dette valg træffes inden for lidt lempeligere 
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rammer. Samlet set vurderer formandskabet derfor, at der er gode ar-
gumenter for at sænke underskudsgrænsen i budgetloven fra ½ til 1 
pct. af BNP. 
 
En lavere underskudsgrænse kan opfattes som et signal om mindre 
troværdighed i finanspolitikken. For at understøtte troværdigheden op-
fordres regeringen til at fremlægge en ny mellemfristet plan. En mel-
lemfristet plan, der går til 2030, vil udgøre et bud på de overordnede 
prioriteringer eksempelvis på skatte-, velfærds- og klimaområdet. En 
2030-plan vil indeholde regeringens bud på ny mellemfristet saldomål-
sætning og illustrere en tilhørende saldoprofil frem mod 2030. 
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