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KAPITEL III 
FINANSPOLITISK HOLDBARHED 
RESUME 

I kapitlet præsenteres en langsigtet fremskrivning af  
Danmarks økonomi og finanspolitik. I fremskrivningen ud-
viser den offentlige saldo et underskud på mellem 0 og ½ 
pct. af BNP frem til 2040, hvorefter den efterhånden vil ud-
vise stigende overskud. Finanspolitikken er med en hold-
barhedsindikator på 1,6 pct. af BNP mere end holdbar. Det 
betyder, at den under de givne forudsætninger kan lempes 
permanent med ca. 37 mia. kr. om året, uden at den of-
fentlige gæld vil vokse ukontrolleret i det lange løb.  
 
En ny analyse af udviklingen i de offentlige forbrugsudgif-
ter siden 1966 viser, at de i gennemsnit er steget i tråd 
med demografi- og velstandstrækket, som også ligger til 
grund for den fremadrettede fremskrivning af det offentlige 
forbrug. Der er dog stor forskel for forskellige delposter og 
delperioder. En analyse af alternative tilbagetrækningsfor-
løb viser, at den positive holdbarhedsindikator i høj grad 
afhænger af, at tilbagetrækningsalderen forventes at stige 
i fremtiden.  
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III.1 INDLEDNING 

Kapitlet præsenterer en ny langsigtet fremskrivning for Danmarks øko-
nomi og udviklingen i de offentlige finanser i de kommende årtier under 
en række centrale beregningsforudsætninger. Fremskrivningen bru-
ges til at vurdere, hvor holdbar Danmarks finanspolitik er i det lange 
løb. Formandskabet offentliggør hvert år en beregning af finanspolitik-
kens holdbarhed som en del af sin rolle som finanspolitisk vagthund. 
Kapitlet forklarer de ændringer, der har fundet sted i de langsigtede 
udsigter siden Dansk økonomi, efterår 2019, og sammenligner med 
regeringens seneste langsigtede fremskrivning og holdbarhedsbereg-
ning fra august 2020.  
 
Beregningen af den finanspolitiske holdbarhed er et årligt sundheds-
tjek, der skal vurdere, hvordan de offentlige finanser kan tænkes at 
udvikle sig. Udviklingen skal ses i lyset af forventede langsigtede ud-
viklingstræk i vigtige samfundsøkonomiske størrelser som befolknin-
gens sammensætning, beskæftigelse, opsparing, rente og vækst. Det 
større fokus på det meget langsigtede perspektiv i dansk økonomi blev 
centralt fra slutningen af 1990’erne. Her blev man opmærksom på, at 
den demografiske udvikling med stigende levetid og skiftevis små og 
store årgange kunne få vigtige konsekvenser for både de offentlige fi-
nanser og andre centrale makroøkonomiske forhold. Formandskabets 
holdbarhedsberegninger fra 1998 til 2011 viste alle, at Danmarks fi-
nanspolitik på det tidspunkt var uholdbar, sådan at de fremtidige ind-
tægter ikke forventedes at stå mål med udgifterne, og statsgælden på 
et tidspunkt ville vokse sig for stor i fravær af ændringer. Siden er for-
tegnet skiftet, så Danmarks finanspolitik i dag generelt anses for at 
være mere end holdbar i den forstand, at de fremtidige offentlige ind-
tægter under gængse forudsætninger er mere end tilstrækkelige til at 
dække de forudsatte fremtidige udgifter. Det skyldes ikke mindst en 
række politiske tiltag med velfærdsaftalen fra 2006 som den vigtigste. 
Også genopretningspakken i 2010, tilbagetrækningsaftalen i 2011 og 
budgetloven i 2012 samt den efterfølgende kraftige indskrænkning af 
væksten i det offentlige forbrug har hver især bidraget til at forbedre 
den såkaldte holdbarhedsindikator.  
 
Fremskrivninger, der rækker så langt ud i fremtiden, er forbundet med 
stor usikkerhed, især når det drejer sig om udviklingstræk, der først 
materialiserer sig om mange år. Forudsætningerne bag fremskrivnin-
gen kan udvikle sig både mere positivt og mere negativt set fra de of-
fentlige finansers synspunkt, end det antages i den præsenterede 
fremskrivning. Hvis nogle af de udefrakommende forudsætninger 
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skulle udvikle sig tilstrækkelig meget mere negativt end antaget, kan 
det medføre, at den beregnede overholdbarhed vil forsvinde igen i en 
fremtidig langsigtet fremskrivning. En mere positiv udvikling for de of-
fentlige finanser end tidligere forudsat kan omvendt forøge holdbar-
hedsindikatoren yderligere. En vigtig årsag til at gentage holdbarheds-
beregningerne regelmæssigt er netop, at de dermed vil fungere som 
et tidligt varslingssystem, så man hurtigt vil blive opmærksom på æn-
dringer i forhold, der på lang sigt kan få mærkbare konsekvenser for 
de offentlige finanser.  
  
Den væsentligste økonomiske ændring siden den foregående langsigtede 
fremskrivning har været coronapandemien. Pandemiens statsfinansielle 
konsekvenser og den potentielle betydning af et fremadrettet risikobillede, 
der i højere grad vil tage højde for muligheden for fremtidige pandemiske 
trusler, bliver diskuteret i kapitlet. Derudover bringer kapitlet en analyse af, 
hvordan de offentlige forbrugsudgifter historisk har udviklet sig sammen-
lignet med de principper for udviklingen i udgifterne, der anvendes som et 
fremadrettet bud på en neutral udvikling i det offentlige forbrug.  
 
I det næste afsnit beskrives den nye langsigtede fremskrivning og æn-
dringerne heri i forhold til De Økonomiske Råds formandskabs foregå-
ende lange fremskrivning fra 2019. I afsnit 3 redegøres nærmere for 
coronapandemiens betydning for Danmarks langsigtede finanspoliti-
ske udsigter. Afsnit 4 belyser den historiske udvikling i det offentlige 
forbrug og sammenligner med de beregningsantagelser, der anvendes 
i den fremadrettede fremskrivning. I afsnit 5 vurderes konsekvenserne 
af ændringer i de tilbagetrækningsregler, der ligger til grund for frem-
skrivningen. Afsnit 6 belyser forskelle mellem nærværende og regerin-
gens seneste holdbarhedsberegning, mens afsnit 7 opsummerer ka-
pitlet. 
 
 

III.2 FREMSKRIVNING 

I dette afsnit præsenteres den nye langsigtede fremskrivning af Danmarks 
økonomi og offentlige finanser. Fremskrivningen bygger på den mellem-
fristede fremskrivning frem til 2025 præsenteret i kapitel II. Udviklingen fra 
2026 og resten af århundredet er fremskrevet ved hjælp af den makroøko-
nomiske model DREAM, Danmarks Statistiks og DREAM’s befolknings-
fremskrivning fra maj 2020 og en antagelse om, at den økonomiske politik 
fremadrettet vil være uændret. Boks III.1 præsenterer de nærmere anta-
gelser bag fremskrivningen. 
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BOKS III.1 FORUDSÆTNINGER BAG DEN LANGSIGTEDE FREMSKRIVNING 

Fremskrivningen af den realøkonomiske udvikling og udviklingen i de offentlige finanser efter 2025 
er udarbejdet ved hjælp af den anvendte generelle ligevægtsmodel DREAM. Fremskrivningen byg-
ger på Folketingets officielt vedtagne politik, herunder de indekseringsregler for pensions- og efter-
lønsalderen, der følger af velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011, samt en 
række antagelser om den fremtidige udvikling i udgifterne til offentlige tjenester mv. Der tages des-
uden højde for demografiske forskydninger, udtømningen af de fossile reserver i Nordsøen og den 
stigende opbygning af den private pensionsformue. 
 
Da DREAM ikke er en konjunkturmodel, er saldoforløbet frem til 2025 bestemt af den mellemfristede 
fremskrivning, som er beskrevet nærmere i kapitel II. Ligeledes er udviklingen frem til 2025 med 
hensyn til bl.a. BNP, ledighed og forbrugs- og investeringskvoter bestemt af den mellemfristede 
fremskrivning. Der er dog taget udgangspunkt i en foreløbig mellemfristet kørsel, der udviser små 
forskelle i forhold til den endelige version præsenteret i kapitel II. For det private forbrugs vedkom-
mende forudsættes en yderligere stigning i forbruget som andel af BNP frem til 2035 som en fort-
sættelse af forbrugstilpasningen i den mellemfristede fremskrivnings sidste år. 
 
Centrale forudsætninger 

• Fremskrivning af arbejdsstyrken og antallet af personer på indkomstoverførsler bygger på Danmarks 
Statistiks og DREAM’s befolkningsfremskrivning fra maj 2020 og oplysninger fra den registerbase-
rede arbejdsstyrke- (RAS-)statistik for 2018 

• Den strukturelle nettoledighed er forudsat at være ca. 2,8 pct. af den strukturelle arbejdsstyrke, 
svarende til 85.000 personer i 2025 

• Den underliggende timeproduktivitetsvækst i alle sektorer forudsættes at være 1½ pct. om året fra 
2025 

• Inflationen antages at være 1¾ pct. årligt, og den nominelle statsobligationsrente antages at stige 
gradvis fra 1½ pct. i 2025 til det langsigtede niveau på 4¾ pct., der nås i 2050. Dermed antages 
på lang sigt en realrente på 3 pct. 

• Væksten i det individuelle offentlige forbrug følger fra 2025 befolkningsudviklingen og den gene-
relle produktivitetsvækst. Der tages højde for forventet sund aldring i form af år-til-død-korrektion, 
dvs. at efterhånden, som levetiden stiger, falder de aldersbetingede sundheds- og plejeudgifter for 
en person på et givet alderstrin. Væksten i det kollektive offentlige forbrug følger væksten i BNP. 
De offentlige investeringer antages at tilpasse sig, så forholdet mellem kapitalapparatets størrelse 
og produktionen i det offentlige erhverv fastholdes på et konstant niveau 

• Allerede vedtagen finanspolitik er indregnet. Ikke-vedtagne tiltag og målsætninger uden nærmere 
angivne midler er ikke medregnet. Dette gælder eksempelvis regeringens uddannelses- og klima-
målsætninger 

• Befolkningsændringer mv. fremskrives indtil 2125, hvor middellevetiden for nyfødte er godt 93 år 
• Skattestoppets nominalprincip for nogle punktafgifter mv. antages at være i kraft indtil 2100. 
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Ifølge befolkningsfremskrivningen vil der finde en betydelig befolk-
ningsvækst sted igennem resten af århundredet. Fra godt 5,8 mio. 
danskere i 2020 vil befolkningen ifølge fremskrivningen stige til 7,1 
mio. ved århundredets slutning. Stigningen skyldes både, at middelle-
vealderen antages at stige i resten af århundredet, og at der antages 
en positiv nettoindvandring. Befolkningsvæksten er dog lidt mindre, 
end hvad der blev antaget i den tilsvarende fremskrivning i 2019. Det 
er nettoresultatet af flere modsatrettede ændringer: Levealderen anta-
ges nu at stige en anelse mere, men omvendt antages såvel fødsels-
tallet som nettoindvandringen at være lavere i den seneste fremskriv-
ning. Ændringen mht. nettoindvandring skyldes, at tallene for genud-
vandring af indvandrere er opjusteret som følge af bedre data. Dermed 
kommer indvandrere og efterkommere på længere sigt til at udgøre en 
relativt mindre del af befolkningen i henhold til den nye fremskrivning, 
end det var tilfældet sidste år.  
 
Befolkningen fremskrives til og med 2125, hvorefter den beregnings-
teknisk antages at være konstant med samme aldersfordeling osv. i 
alle senere år, ligesom alle økonomiens øvrige variable antages at 
være uforandrede, når der ses bort fra produktivitetsvækst og inflation. 
På det tidspunkt er den forventede middellevetid for nyfødte godt 93 
år. Det er naturligt at forestille sig, at der også efter 2125 vil være be-
vægelser i befolkningen, herunder også fortsat stigende middellevetid. 
Flere forskere taler således om, at den maksimale levealder for men-
nesker (og dermed den absolutte grænse for, hvor høj middellevetiden 
på et tidspunkt kan blive) kan tænkes at være omkring 120 år, jf. Dong 
mfl. (2016) og de Beer mfl. (2017). 
 
Arbejdsstyrken stiger i alle fremskrivningens år bortset fra nogle få år 
midt i 2030’erne, jf. figur III.1. Fra et niveau på ca. 3.060.000 personer 
i 2025 vil den ifølge fremskrivningen vokse med knap 100.000 perso-
ner frem til 2040 og med yderligere godt 400.000 personer frem til 
2075. Målt som andel af befolkningen falder arbejdsstyrken dog fra 
51½ pct. i 2025 til 50½ pct. lige før 2040, hvorefter andelen igen stiger 
til knap 55 pct. ved århundredets slutning. Den midlertidige nedgang 
frem mod 2040 er den såkaldte hængekøjeperiode, hvor små årgange 
afløser store på arbejdsmarkedet. Det ses af figuren, at der kommer 
en ny hængekøje som en efterdønning af den første ca. 30 år senere. 
I forhold til fremskrivningen i Dansk Økonomi, efterår 2019 er andelen 
af befolkningen, der er i arbejdsstyrken, lidt større i de fleste år i den 
nye fremskrivning, jf. figur III.2. Forskellen er dog beskeden. 
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FIGUR III.1 ARBEJDSSTYRKEN  FIGUR III.2 SAMMENLIGNING MED 
TIDLIGERE FREMSKRIV-
NING 

 

Figuren viser den fremskrevne arbejdsstyrke 
i absolutte tal og som andel af befolkningen. 
 

 Figuren viser arbejdsstyrken som andel af be-
folkningen ifølge henholdsvis nærværende og
tidligere fremskrivning. 
 

 

 

 

 

 

 
Anm.: Arbejdsstyrken er defineret forskelligt i SMEC og DREAM. Her anvendes SMEC’s definition, fra 2025 

tillagt de årlige ændringer fra DREAM’s langsigtede fremskrivninger.  

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

 
Udover stigningen i befolkningen skyldes den betydelige vækst i ar-
bejdsstyrken i figur III.1 de forudsatte stigninger i aldersgrænserne for 
efterløn og folkepension, som følger af velfærdsaftalen i 2006 og tilba-
getrækningsaftalen i 2011. De indebærer, at aldersgrænserne vil stige 
med 11 år frem mod 2100, jf. tabel III.1. I forhold til Dansk Økonomi, 
efterår 2019 er der som følge af den højere middellevetid i den nyeste 
befolkningsfremskrivning antaget lidt højere tilbagetrækningsaldre på 
lang sigt. 
 

Folkepensionsalder 
forudsættes at stige 
med 11 år frem mod 
2100 
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TABEL III.1 TILBAGETRÆKNINGSALDRE VED ANVENDELSE AF DREAM’S OG 
DANMARKS STATISTIKS BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 2020 

     
År Efterlønsalder Pensionsalder År Efterlønsalder Pensionsalder 

2020 63 66 2060 70 73 
2021 63 66,5 2062 70,5 73 
2022 63,5 67 2065 70,5 73,5 
2023 64 67 2067 71 73,5 
2027 65 67 2070 71  74  
2030 65 68 2072 71,5 74  
2032 66 68 2075 71,5 74,5 
2035 66 69 2077 72 74,5 
2037 67 69 2080 72 75 
2040 67 70 2082 72,5  75 
2042 68 70 2085 72,5 75,5 
2045 68 71 2087 73 a) 75,5 
2047 69 a) 71 2090 73 a) 76 a) 
2050 69 a) 72 a) 2092 73,5 a) 76 a) 
2052 69,5 a) 72 a) 2095 73,5 a) 76,5 a) 
2055  69,5 a)  72,5 a) 2097 74 a) 76.5 a) 
2057  70  72,5 a) 2100 74 a) 77 a) 

     
 

a) I disse år er der tale om en ændring i forhold til fremskrivningen i Dansk Økonomi, efterår 2019 (konkret 
en stigning på ½ år). 

Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2100, hvor der ifølge fremskrivningen sker ændringer i enten efterløns-  
eller folkepensionsalderen. Efter 2100 fortsætter tilbagetrækningsaldrene med at stige, så efterlønsal-
deren i 2125 antages at være 75½ år og folkepensionsalderen 78,5 år. Fra 2047 henholdsvis 2050 er 
aldrene i de fleste år et halvt år lavere end i fremskrivningen i Dansk Økonomi, efterår 2019. 

Kilde: DREAM. 
 

 
I 2025 udviser såvel den faktiske som den strukturelle saldo et under-
skud på 0,4 pct. af BNP, jf. kapitel II. Det samme er tilfældet for den 
primære saldo (saldoen ekskl. renteindtægter og -udgifter). Eftersom 
både nettogælden og renteniveauet er meget tæt på 0 i de første ad-
skillige år i den langsigtede fremskrivning, følger saldo og primær saldo 
hinanden meget tæt i fremskrivningens første årtier, jf. figur III.3. Ud-
svingene er meget små i den såkaldte hængekøjeperiode i de næste 
15 år, hvor der er demografisk modvind. Der sker en svag forbedring i 
de fem år frem mod 2030, hvor saldoen udviser et underskud på 0,2 
pct. af BNP. Efter et lavpunkt midt i 2030’erne på -½ pct. af BNP sker 
der ifølge fremskrivningens forudsætninger derpå en permanent sal-
doforbedring, bl.a. som følge af begyndende demografisk medvind. 
Saldoen holder sig dermed under de givne forudsætninger med nød 
og næppe indenfor budgetlovens ½-pct.-grænse for underskud. 

Underskud mellem 0 
og ½ pct. af BNP 
frem mod 2040 
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FIGUR III.3 SALDO OG GÆLD I FREMSKRIVNINGEN 

 

 
 
Anm.: Fremskrivningen viser udviklingen givet uændret politik og de øv-

rige anvendte antagelser. Indtil 2025 skal forløbet fortolkes som 
udviklingen i den faktiske saldo og efter 2025 som udviklingen i 
den strukturelle saldo. Den primære saldo er lig med saldoen eks-
klusive renteindtægter og -udgifter. Nettoformuen er det offentli-
ges finansielle aktiver fratrukket passiverne. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 

 
Omkring 2040 bliver begge saldi positive. Den primære saldo bevæger 
sig derefter mod et relativt stabilt langsigtet niveau på godt 2 pct. af 
BNP. Det meste af den samlede fremskrevne langsigtede forbedring 
af den primære saldo i 50-årsperioden fra 2025 til 2075 kommer fra 
indkomstoverførslerne, der målt som andel af BNP falder fra 15½ til 12 
pct. (før skat). Størstedelen af denne besparelse kommer fra ydelserne 
til ældre (folkepension, tjenestemandspension og efterløn), der blandt 
andet som følge af aldersindekseringsreglerne vil udgøre en faldende 
andel af samfundets indkomst. Den offentlige saldo stiger samtidig 
vedvarende, fordi den stigende nettoformue sammen med det stigende 
renteniveau efterhånden genererer større og større renteindtægter. Da 
forløbet er mere end holdbart, vil saldoen i denne mekaniske fremskriv-
ning vedvarende stige som andel af BNP i al fremtid.  
 

Primær saldo 
forbedres med  
knap 3 pct.point  
på lang sigt 
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Ved udgangen af 2019 udgjorde den offentlige nettoformue godt 6 pct. 
af BNP, jf. figur III.3. Som følge af ikke mindst covid-19-pandemien 
vendes dette i løbet af den mellemfristede fremskrivning til en netto-
gæld på ca. 2 pct. af BNP i 2025, jf. kapitel II. I hele perioden indtil 2050 
vil der i fremskrivningen være en beskeden nettogæld på mellem 0 og 
6 pct. af BNP. Efter 2050 vendes denne igen til en nettoformue, der 
derefter stiger kontinuerligt som andel af BNP ligesom saldoen. I 2075 
er den offentlige nettoformue ca. halvt så stor som BNP. 
 
Under fremskrivningens forudsætninger er Danmarks finanspolitik 
mere end holdbar. Det betyder, at nutidsværdien af alle fremtidige of-
fentlige indtægter overstiger nutidsværdien af de fremtidige udgifter. 
Holdbarhedsindikatoren er 1,6 pct. af BNP (mod 1,8 pct. for et år si-
den). Dette tal indebærer, at hvis man permanent lempede de offent-
lige finanser svarende til 1,6 pct. af BNP eller ca. 37 mia. kr., ville fi-
nanspolitikken netop være holdbar. En holdbar finanspolitik betyder, at 
den offentlige sektor vil være solvent med en stabil gældskvote på lang sigt.  
 
I modsætning til den offentlige nettogæld er den såkaldte ØMU-gæld 
en bruttogældskvote, dvs. den modregner ikke den offentlige sektors 
finansielle aktiver i gælden. Det har stor betydning for den opgjorte 
gældsstørrelse, da de offentlige aktiver og passiver er omtrent lige 
store og begge ligger i størrelsesordenen 50 pct. af BNP i disse år. Ved 
udgangen af 2019 udgjorde ØMU-gælden 33 pct. af BNP, altså 39 
pct.point mere end nettogælden på -6 pct. af BNP. Ved udgangen af 
2025 beregnes ØMU-gælden at udgøre 53 pct. af BNP, altså 51 pct. 
point mere end nettogælden. Regner man beregningsteknisk med, at 
denne forskel på ØMU- og nettogæld holdes konstant som andel af 
BNP i årene efter 2025, vil ØMU-gælden nå op på ca. 57 pct. af BNP, 
når nettogælden ifølge fremskrivningen når sit toppunkt på henved 6 
pct. af BNP omkring 2040. Med blot små afvigelser i forhold til frem-
skrivningens forudsætninger kan Danmarks ØMU-gæld derfor komme 
i konflikt med ØMU-gældsgrænsen, jf. diskussionen heraf i afsnit III.3. 
 
Et forhold, som er meget væsentligt for at vurdere de offentlige finan-
sers reelle sundhedstilstand, er de udskudte skattebetalinger, som ud-
gør en stor del af danskernes pensionsformue. Den ubeskattede pen-
sionsformue udgør i dag over 150 pct. af BNP og vokser i fremskriv-
ningen til godt og vel to gange BNP. Omkring 40 pct. heraf består reelt 
af et offentligt tilgodehavende i form af udskudte skattebetalinger, da 
indbetalingerne har været fradragsberettigede i skatten, men til gen-
gæld vil blive beskattet, når pensionerne bliver udbetalt. Denne ud-
skudte skat udgør dermed et betydeligt finansielt aktiv for det offent-
lige, men indgår ikke i den officielle beregning af den offentlige netto-
gæld. 

Nettogældskvote 
omkring 0 indtil 
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derefter til stigende 
formuekvote 

Holdbarheds- 
indikator 1,6 pct.  
af BNP 

ØMU-gæld tæt ved 
60 pct. af BNP 

Udskudte 
skattebetalinger i 
pensionsformuen 
vigtigt implicit 
offentligt aktiv … 
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Betydningen heraf kan illustreres ved en beregning, hvor værdien af 
den udskudte skat lægges til den offentlige nettoformue. I så fald ville 
den i stedet for at være tæt på 0 udgøre knap 70 pct. af BNP i dag, og 
den ville ifølge fremskrivningen stige til over 100 pct. af BNP efter 2050, 
jf. figur III.4. 
 

FIGUR III.4 BETYDNINGEN AF UDSKUDT SKAT I PEN-
SIONSFORMUEN 

 

 
 
Anm.: Saldo og nettoformue inklusive pension medregner virkningen af 

de implicitte tilgodehavender, som den offentlige sektor har i form 
af udskudt skat i pensionskasserne. Det er beregningsmæssigt 
antaget, at udskudt skat udgør 40 pct. af den ubeskattede pensi-
onsformue, og at det implicitte årlige afkast efter skat beløber sig 
til 4 pct. af dette tilgodehavende. 

Kilde: DREAM og egne beregninger.  
 

 
Samtidig stammer en tilsvarende andel af det løbende afkast i pensions-
kasserne fra den udskudte skat og vil også tilfalde den offentlige sektor, 
når værdierne udbetales. Hvis man indregnede dette løbende afkast i de 
offentlige nettorenteindtægter og dermed den offentlige saldo, ville 
denne blive permanent forbedret med ca. 3 pct. af BNP. Der ville dermed 
være et betydeligt overskud på den strukturelle saldo i hele fremskriv-
ningsperioden. I hængekøjeårene fra 2025 frem mod omkring 2035, 
hvor saldoen når sit lavpunkt i fremskrivningen, ville saldoen i alle år ud-
vise et overskud på omkring 3 pct. af BNP, hvis man medregnede de 
implicitte indtægter fra den udskudte skat i pensionskasserne. 

… på knap 70 pct.  
af BNP 

Indregnes afkast 
herfra, ville saldoen 
udvise overskud på 
ca. 3 pct. af BNP i 
hængekøjeår 
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ÆNDRINGER I FORHOLD TIL SIDST 

Holdbarhedsindikatoren er forringet med 0,2 pct. af BNP i forhold til 
fremskrivningen præsenteret i Dansk Økonomi, efterår 2019, jf. tabel 
III.2. Den største ændring skyldes et forværret udgangspunkt i 2025, 
hvor den mellemfristede fremskrivning præsenteret i kapitel II udviser 
et underskud på den primære saldo på 0,4 pct. af BNP imod et over-
skud på 0,2 pct. i den foregående fremskrivning. Samtidig er nettogæl-
den forringet med ca. 5 pct. af BNP. Mens det sidstnævnte i høj grad 
er resultatet af de foregående års mer-underskud som følge af covid-
19-pandemien, har saldoforringelsen i 2025 mindre forbindelse med 
pandemien, men skyldes bl.a. strukturelt lavere arbejdsindkomstskat-
ter som følge af en lavere lønkvote. Desuden antages det private for-
brug i 2025 at være lavere som andel af BNP, hvilket hænger sammen 
med, at BNP er blevet opjusteret som følge af større udenlandsk ind-
komst. Det lavere forbrug sætter sig i et lavere afgiftsprovenu som an-
del af BNP. Derudover er provenuet fra udvindingen af fossile brænds-
ler i Nordsøen nedjusteret og udgifterne til offentlige investeringer op-
justeret.  
 

TABEL III.2 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL DANSK ØKONOMI, EFTERÅR 2019 

  HBI Årligt beløb Saldo 2040 

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

Udgangspunkt: Fremskrivning fra efterår 2019  1,8 42 0,5 

Ny befolkningsfremskrivning mv.  +0,0 +0 -0,1 

Ny mellemfristet fremskrivning  -0,3 -8 -0,4 

Ny renteprofil  +0,1 +2 +0,1 

Øvrige ændringer  -0,0 -0 -0,2 

Ny fremskrivning efterår 2020  1,6 37 -0,2 
 

 

Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er beregnet med udgangspunkt i strukturelt BNP i 2020, som 
er beregnet til 2350 mia. kr. Ny befolkningsfremskrivning mv. dækker udover befolkningsfremskrivningen 
over opdaterede data for uddannelses- og erhvervsfrekvenser. Ny renteprofil dækker over en langsom-
mere stigning i statens nettorente efter 2025 end tidligere. Øvrige ændringer dækker over strukturelle 
effekter efter 2025 af seniorførtidspension, straks-udbetaling af feriepenge samt mindre tekniske æn-
dringer. Størrelsesordenen af de enkelte bidrag er følsom overfor rækkefølgen, hvori ændringerne er 
foretaget. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 

 

Forringelse af HBI 
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Det er efterhånden en almindelig forventning, at de seneste års lave 
renteniveau vil blive fastholdt i en længere årrække, og at man kun 
meget langsomt vil nærme sig et højere, mere langsigtet niveau. Det 
er således forventningen i OECD (2018), at de vestlige lande først efter 
2050 når op på deres langsigtsligevægtsrente. Covid-19-pandemien 
forstærker denne tankegang, idet der efter tidligere større pandemier 
har været tegn på, at realrenten efterfølgende kan være lav i årtier, jf. 
Jordà mfl. (2020).  Regeringen har i sin seneste langfristede fremskriv-
ning udskudt det tidspunkt, hvor et stabilt renteniveau tænkes nået, fra 
2035 til 2050, jf. Regeringen (2020). I nærværende fremskrivning er 
indfasningen af et højere renteniveau for statsgælden ligeledes blevet 
forlænget fra 2035 til 2050. Dette forbedrer holdbarheden en anelse, 
jf. tabel III.2. Man kan tænke på effekten sådan, at en lavere rente i 
længere tid forøger nutidsværdien af de primære saldi, der ligger langt 
ude i fremtiden, og da disse udviser et stort overskud i fremskrivningen, 
vil denne effekt dermed påvirke holdbarheden positivt. Diskonteringen 
af den gyldne fremtid bliver altså mindre. 
 
Den forværrede holdbarhed sætter sig i en forringet saldo i forhold til 
den foregående lange fremskrivning, jf. figur III.5. Forringelsen udgør 
ca. ½ pct. af BNP frem til omkring 2040 og vokser gradvis derefter. 
Den voksende forskel i figuren skyldes den kumulerende effekt af de 
gradvis lavere offentlige renteindtægter (da den offentlige formue i 
begge forløb er positiv på lang sigt, men lavere i den nyeste fremskriv-
ning). Denne effekt imødegås dog i de første årtier af, at den primære 
saldoudvikling efter 2025 er lidt mere positiv i den nye fremskrivning. 
Det skyldes hovedsagelig tre effekter:  
 

• En højere disponibel indkomst som følge af bl.a. lavere be-
skatning og større udenlandsk formueindkomst får efter 2025 
det private forbrug og dermed provenuet fra moms og punkt-
afgifter til at stige relativt til tidligere  

• Skatteindtægterne fra Nordsøen forudsættes under alle om-
stændigheder at bortfalde omkring 2040. Saldoforringelsen 
herfra i 2025 har derfor ingen varig effekt 

• De højere offentlige investeringsudgifter i de første år medfø-
rer, at stigningen i investeringerne efter 2025, der er nødven-
dig for at fastholde et konstant K/Y-forhold i den offentlige sek-
tor, nu ikke behøver at være så kraftige. 

 

Langsommere 
rentestigning 
forbedrer HBI svagt 

Saldo forringet  
med ca. ½ pct. af 
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FIGUR III.5 SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE FREM-
SKRIVNING 

 

 
 
Anm.: Figuren viser den offentlige saldo i nærværende rapport sammen-

lignet med saldoen i den langsigtede fremskrivning i Dansk Øko-
nomi, efterår 2019. 

Kilde: Egne beregninger på DREAM. 
 

 

DANMARKS KLIMAPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 

En vigtig problemstilling i de kommende år er udformningen af Danmarks 
klimapolitik. Et stort Folketingsflertal står bag en ambitiøs målsætning 
om, at Danmarks drivhusgas-emissioner i 2030 skal være faldet med 
70 pct. i forhold til 1990, og i 2050 skal landet være klimaneutralt. Der 
er dog endnu ikke truffet konkrete politiske beslutninger, der skal sikre 
virkeliggørelsen af disse mål. Da den langsigtede fremskrivning er en 
illustration af, hvordan gældende – dvs. vedtagen – politik kan tænkes 
at påvirke de offentlige finanser fremadrettet, er mulige konsekvenser 
af at realisere de klimapolitiske målsætninger derfor heller ikke indlagt 
i fremskrivningen. De vil komme til at indgå i fremtidige fremskrivninger 
i takt med, at Folketinget vedtager de konkrete virkemidler, der skal 
virkeliggøre målsætningerne.  
 

Klimapolitik kan 
påvirke de offentlige 
finanser mærkbart 
fremover – men 
indgår endnu ikke i 
fremskrivningen 
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Det må forventes, at der vil være samfundsøkonomiske omkostninger 
ved at virkeliggøre fossilfriheden. Virkeliggørelsen kan også få betyde-
lige statsfinansielle konsekvenser. Det er imidlertid ikke på forhånd gi-
vet, om disse tiltag vil forværre eller forbedre finanspolitikkens holdbar-
hed. Grundlæggende kan man tilskynde til større fossilfrihed på to må-
der ved hjælp af økonomiske incitamenter: Man kan lægge en afgift på 
udledninger for at formindske dem, og man kan give tilskud til indførel-
sen af ren teknologi, som kan erstatte udledninger. Den første strategi 
vil medføre flere indtægter til statskassen, mens den sidste vil medføre 
stigende udgifter. 
 
To hypotetiske, mekaniske regneeksempler kan give en ide om nogle 
mulige størrelsesordener ved at gå henholdsvis afgifts- og subsidieve-
jen, jf. boks III.2. I det ene tages udgangspunkt i Klimarådet (2020), der 
anslår, at en afgift pr. ton CO2e på 1500 kr., der indfases i årene indtil 
2030, kan spille en vigtig rolle i at opfylde de danske klimaambitioner i 
dette år. I det andet antages det i stedet, at man indfører støtteordnin-
ger i form af et subsidium på 1500 kr. for hver ton CO2e-udledninger, 
der undgås ved at tage alternativ teknologi i brug. Subsidiet antages at 
kunne udfases i perioden 2050-70. I regneeksemplerne medfører ind-
førelsen af CO2-afgiften umiddelbart et provenu svarende til en hold-
barhedsforbedring på ca. 0,35 pct. af BNP, mens subsidieregnestykket 
svarer til en holdbarhedsforværring i størrelsesordenen 0,7 pct. af 
BNP. Regnestykkerne tager ikke højde for såkaldt tilbageløb eller an-
dre formodede afledte effekter af de to instrumenter. 
 
Uanset om selve CO2-reduktionen tilskyndes via afgifter eller via sub-
sidier, vil den have mærkbare afledte konsekvenser for de offentlige 
finanser, idet det eksisterende skatteprovenu vil blive reduceret som 
følge af bortfald af forbruget af fossile brændsler, anskaffelse af ben-
zinbiler mv.  
 
Det foretagne overslag for de statsfinansielle konsekvenser af at gå 
afgiftsvejen er et meget groft eksempel og kan ikke opfattes som et 
realistisk eller centralt skøn. Tilsvarende er overslaget over minimums-
udgiften for at gå subsidievejen meget groft. Overslagene skal blot il-
lustrere, at spændvidden for, hvad klimapolitikken kan betyde for de 
offentlige finanser, er overordentlig stor. Samtidig er det sandsynligt, 
at de konkrete vedtagelser i vidt omfang vil blive ledsaget af modgå-
ende finansieringstiltag. Tiltag, der er fuldt finansieret i varige beløb, vil 
være neutrale i forhold til den finanspolitiske holdbarhed, men kan 
medføre yderligere samfundsøkonomiske omkostninger som følge af 
medfølgende forvridninger fra finansieringen.  
 

Kan både forbedre 
og forværre 
statsfinanserne 

Regneeksempler på 
virkning af afgift og 
subsidier 
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BOKS III.2 HYPOTETISK REGNEEKSEMPEL PÅ VIRKNING AF KLIMAPOLITIK 

Ifølge Klimarådet (2020) vil en afgift på 1500 kr. pr. ton CO2e, der indfases frem imod 2030, kunne 
spille en hovedrolle i at nå 2030-målet om en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 pct. i 
forhold til 1990. Med udgangspunkt i dette niveau for afgiften i 2030 kan foretages et hypotetisk 
regneeksempel med den antagelse, at en lineær indfasning af denne afgift i 2021-30 vil medføre en 
tilsvarende lineær reduktion af udledningerne til målet i 2030, og at en tilsvarende gradvis stigning 
i afgiften i 2030-50 vil medføre den samme reduktion pr. krone, indtil der i 2050 ikke er nogen net-
toudledninger, og dermed heller ikke noget provenu af afgiften. Under disse antagelser vil provenuet 
fra afgiften være på ca. 33 mia. kr. i 2030. Det samlede provenu over de 30 år kan derefter omregnes 
til en annuitet på ca. 8 mia. kr. i 2020-niveau eller ca. 0,35 pct. af BNP. 
 
Et tilsvarende beregningseksempel for omkostningen ved at subsidiere ren teknologi kan gøres på 
mange forskellige måder, og det er i særdeleshed vanskeligt at give et konkret skøn på en repræ-
sentativ statsfinansiel omkostning pr. ton CO2e. I stedet kan man lave et hypotetisk beregningsek-
sempel for minimumsomkostningen ved at subsidiere ren teknologi. Et subsidie til anvendelse af en 
ren teknologi skal mindst kompensere for den marginale omkostning ved at skifte fra den CO2e-
udledende teknologi. I regneeksemplet antages det, at den marginale omkostning og dermed sub-
sidiets mindste størrelse kan sættes til samme niveau som afgiften ovenfor, dvs. 1500 kr. i 2030 
stigende til det dobbelte i 2050. I modsætning til afgiftsprovenuets profil vil udgifterne til subsidiering 
stige entydigt frem mod 2050, både fordi subsidiesatsen skal stige for at modsvare de stigende 
marginale omkostninger ved gradvis større reduktioner, og fordi stadig større mængder udlednings-
frie aktiviteter skal subsidieres. Det antages, at subsidiet i perioden 2050-70 gradvis udfases som 
følge af, at CO2e-neutral teknologi efterhånden vil kunne udkonkurrere den ældre teknologi som 
følge af asymmetriske teknologiske fremskridt på området. Under disse antagelser kan nutidsvær-
dien af de samlede subsidieudgifter omregnes til en annuitet på 17 mia. kr. eller ca. 0,7 pct. af BNP.   
 
Begge de nævnte eksempler er blot mekaniske bagsiden-af-en-konvolut-regnestykker, der skal il-
lustrere, at en aktiv klimapolitik kan generere såvel øgede indtægter som øgede udgifter for det 
offentlige, afhængigt af de konkrete virkemidler. Der er eksempelvis ikke taget hensyn til afledte 
effekter af beskatningen henholdsvis subsiderne eller til en mulig anvendelse af provenuet inklusive 
en afledt virkning heraf. Beregningerne skal derfor heller ikke fortolkes som et bud på et centralt 
skøn for provenuet eller omkostningerne ved at gå henholdsvis afgifts- og subsidievejen.  
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III.3 HOLDBARHED OG GÆLD I 
CORONAENS TID 

COVID-19-PANDEMIEN OG FINANSPOLITISK HOLDBARHED 

Covid-19-pandemien har haft store konsekvenser for både samfunds-
økonomien og de offentlige finanser i 2020, og konsekvenserne vil fort-
sætte i de kommende år, som det fremgår af kapitel II. Efter store mid-
lertidige underskud på den offentlige saldo i nogle år forudsættes sal-
doen delvist at rette sig igen frem imod 2025. Den primære saldo er 
dog i den mellemfristede fremskrivning forværret med 0,6 pct. af BNP 
i 2025 i forhold til udgangspunktet for den seneste tidligere langsigtede 
fremskrivning præsenteret i Danmarks økonomi, efterår 2019. Det 
skyldes dog primært andre ændringer i fremskrivningen end virkningen 
af pandemien. Samtidig er den offentlige nettogæld forværret: Mens 
det i 2019-fremskrivningen forudsattes, at det offentlige havde en po-
sitiv nettoformue på 3 pct. af BNP, er dette i nærværende fremskrivning 
vendt til en nettogæld på 3 pct. af BNP. I perioden 2020-23 er den 
offentlige nettogæld ifølge fremskrivningen forværret med 9 pct. af 
BNP. Da denne ændring altovervejende skyldes de formodede direkte 
og indirekte virkninger af epidemien, kan dette tal bruges som et groft 
skøn for den offentlige sektors omkostninger herved. 
 
Den igangværende pandemi forudsættes at have udspillet sin rolle i 
2025. Selvom tallene for pandemien, herunder også konsekvenserne 
for det offentlige underskud, kan virke dramatiske, er betydningen for 
de offentlige finansers sundhedstilstand på lang sigt, dvs. holdbarhe-
den, altså temmelig begrænset. Det hænger sammen med, at der ho-
vedsagelig er tale om en engangsudgift. Engangsudgifter påvirker den 
langsigtede holdbarhed med en størrelse, der svarer til forrentningen 
af udgiften med den såkaldte vækstkorrigerede rente (renten på stats-
gæld fratrukket vækstraten i nominelt BNP), som i nærværende frem-
skrivning antages at være 1½ pct. på lang sigt. Selv ret store under-
skud på saldoen i et enkelt år påvirker altså kun holdbarheden med et 
relativt lille beløb. Resulterer pandemien i permanente strukturelle æn-
dringer for økonomien, f.eks. i form af højere strukturel arbejdsløshed 
eller lavere produktivitet, kan virkningen dog potentielt blive større for 
holdbarheden. Ud fra den nævnte mergæld på 9 pct. af BNP skønnes 
den samlede holdbarhedsvirkning af coronapandemien at være ca. 0,1 
pct. af BNP. 
 

9 pct. af BNP er groft 
skøn for corona-
omkostningen for de 
offentlige finanser 

Coronavirus 
forringer holdbarhed 
med omkring  
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Man kan dog overveje, om erfaringen fra pandemien gør det relevant 
at ændre synet på fremtidens mulige udfordringer for samfundsøkono-
mien. Der har tidligere i dette århundrede været større udbrud af sars 
og ebola. Disse påvirkede ikke Danmarks økonomi i større grad, men 
havde betydelige økonomiske konsekvenser i andre verdensdele. Det 
er muligt at forestille sig, at større tilbagevendende epidemier kan blive 
et karakteristisk fænomen i fremtiden.  Hvis dette bliver tilfældet, vil det 
også give udfordringer for de offentlige finanser. Som et hypotetisk, 
ekstremt tankeeksperiment vises i figur III.6 et scenarie, hvor den of-
fentlige saldo påvirkes af fremkomsten af en ny epidemi hvert femte år 
i perioden 2025-75 med samme negative virkning for de offentlige fi-
nanser, som covid-19-pandemien forudsættes at have i den nuvæ-
rende fremskrivning. 
 

FIGUR III.6 VIRKNINGEN AF GENTAGNE EPIDEMIER 

Figuren viser et tankeeksperiment, hvor Danmark rammes af en 
epidemi hvert femte år fremover. 
 

 
 
Anm.: Figuren viser den tænkte virkning på saldoen af en fremtidig epi-

demi hvert femte år af samme størrelse som covid-19-pandemien. 
Betydningen af hver epidemi fra 2025 og frem er lagt ind som en 
fireårig forværring af den primære saldo på i alt 9 pct. af BNP og 
med samme tidsmæssige profil som i 2020-23. 

Kilde: DREAM og egne beregninger.  
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Det ses, at virkningen for saldoen naturligt er dramatisk. I stedet for at 
blive positiv vil den i den illustrerede tidsperiode vedvarende være ne-
gativ og i gennemsnit udvise et underskud på over 3 pct. af BNP i pe-
rioden 2020-75. Forløbet skal selvfølgelig ikke betragtes som et reali-
stisk scenarie. Sandsynligheden for, at der vil opstå epidemier af 
denne størrelse så hyppigt i fremtiden, kan der sættes store spørgs-
målstegn ved. Samtidig er det sandsynligt, at man fra det offentliges 
side vil gribe ind på en anderledes måde ved fremtidige lejligheder, da 
man har indhøstet flere erfaringer med pandemihåndteringer. Det må 
formodes at mindske såvel de samfundsøkonomiske som de statsfi-
nansielle omkostninger.  
 
Det er sandsynligt, at man med erfaringerne fra covid-19-pandemien 
og viden om tidligere epidemier i andre verdensdele fremover vil have 
større fokus på forebyggende arbejde – betalingsviljen for at undgå 
tilsvarende situationer vil tænkeligt være steget. Det er blevet foreslået, 
at der kan være betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at op-
bygge et større stående beredskab i sundhedsvæsenet til at imødegå 
eventuelle fremtidige udbrud, eksempelvis i form af testkapacitet, så 
de bedre og hurtigere kan inddæmmes. En anden måde, det opdate-
rede pandemi-trusselsbillede kan påvirke de offentlige finanser, kan 
således være i form af permanent højere sundhedsudgifter til at vedli-
geholde et nationalt beredskab på området fremover. Et sådant bered-
skab vil i det lange løb skulle finansieres ved tilsvarende besparelser 
andre steder på de offentlige udgifter, enten indenfor sundhedsvæse-
net eller på andre udgiftsområder, eller ved højere skatter, end man 
ellers ville have haft. 

 DEN OFFENTLIGE GÆLDSKVOTES BETYDNING 

En af de finanspolitiske restriktioner, Danmark er underlagt, er EU-kri-
teriet om en grænse på 60 pct. for den offentlige gældskvote. I de se-
neste år er denne grænse ikke blevet overtrådt i De Økonomiske Råds 
langsigtede fremskrivninger. Som følge af især coronaepidemien er 
den fremskrevne gældskvote imidlertid nu steget i forhold til den fore-
gående offentliggjorte fremskrivning. I det følgende diskuteres konse-
kvenserne af dette krav til udviklingen i gælden nærmere.  
 
Et forhold, der komplicerer diskussionen om offentlig gæld, er, at det 
er nødvendigt at skelne mellem netto- og bruttogæld, hvor forskellen 
er, at de offentlige finansielle aktiver modregnes i den første, men ikke 
i den sidste. Forskellen varierer meget fra land til land – mens den for 
eksempelvis Frankrig var på næsten ubetydelige 9 pct. af BNP, var 
tallet for Japan omkring 85 pct. af BNP i 2019 ifølge IMF. 
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For nogle problemstillinger er det nettogælden, der er mest relevant, 
for andre bruttogælden. Distinktionen ignoreres ofte både i offentlighe-
den og i fagøkonomiske debatter, hvilket giver anledning til en del for-
virring. Eksempelvis begrundes ØMU-restriktionerne med henholdsvis 
en grænse på 3 pct. af BNP for underskud på saldoen og 60 pct. af 
BNP for gælden med, at de to tal på lang sigt vil svare til hinanden.1 
Den underforståede teoretiske sammenhæng er imidlertid mellem 
saldo og nettogæld, mens man anvender et bruttogældsbegreb, når 
man konkret vurderer EU-landenes målopfyldelse, selvom der ikke er 
nogen veldefineret langsigtet sammenhæng mellem bruttogæld, BNP-
vækst og saldo. 
 
Som oftest kan man sige, at det er nettogælden, der er den relevante 
størrelse i de fleste realøkonomiske problemstillinger. Udover den 
netop nævnte, at det er nettogælden, som hænger logisk sammen med 
saldoen, er det således (kun) nettogælden, der har betydning i hold-
barhedsberegningen. Når man drøfter spørgsmål om fordelingen mel-
lem generationerne, som er en af de centrale dimensioner i spørgsmå-
let om en optimal statsgældspolitik, er det også nettogælden, der er 
den relevante størrelse at betragte. Når det drejer sig om at vurdere 
sandsynligheden for, at en stat kan og vil vedblive med at betale afdrag 
og renter på gælden, er det imidlertid snarere bruttogælden – eller en 
mellemting, nemlig bruttogælden fratrukket de likvide dele af de offent-
lige aktiver – som er den relevante. Anvender man en snævert juri-
disk/politisk vurdering, er det desuden et bruttogældsbegreb, man skal 
fokusere på, eftersom ØMU-gælden som nævnt traditionelt opgøres 
som bruttogæld. 
 
Bruttogælden for sektoren offentlig forvaltning og service ved udgan-
gen af 2019 var ifølge Nationalregnskabet på 49,4 pct., mens netto-
gælden var på -6,2 pct. af BNP. Forskellen på 55,9 pct.point skyldes 
de offentlige aktiver. Disse dækker over en række forskellige poster, 
hvoraf de største er bankindskud (8 pct.), gældsbeviser og lån (30 
pct.), forskellige former for ejerandele (45 pct.) og andre forfaldne mel-
lemværender (14 pct.), som blandt andet omfatter skattetilgodehaven-
der, jf. tabel III.3. Bankindskuddene udgøres bl.a. af statens indestå-
ende i Nationalbanken, mens ejerandelene omfatter en række virk-
somheder, der er helt eller delvis offentligt ejet: Sund & Bælt,  
Danmarks Nationalbank, Ørsted og en række kommunale forsynings-
værker o.l. Gældsbeviser dækker bl.a. over obligationsbeholdninger. 
Derimod indgår værdien af det fysiske kapitalapparat, som ejes af of-

                                                           
1) Under forudsætning af en nominel BNP-vækst på 5 pct., som ansås for realistisk, da 

Maastricht-kriterierne blev vedtaget i starten af 1990’erne, jf. Groth (2008). 

… selvom det ofte 
forsømmes i 
offentligheden 

Nettogæld normalt 
mest relevant – men 
ØMU-gældsgrænse 
går på bruttogæld 

Offentlige aktiver  
på 56 pct. af BNP 
skaber negativ 
nettogæld 



Finanspolitisk holdbarhed - Holdbarhed og gæld i coronaens tid III.3 

 Dansk Økonomi, efterår 2020            153
 

fentlig forvaltning og service, ikke i de finansielle aktiver, ligesom ek-
sempelvis de store implicitte skattetilgodehavender i pensionsformu-
erne heller ikke indregnes i den danske nettogæld. Det er altså ikke 
alle aktiver, der tages højde for i nettogælden. Ligeledes er der også 
implicitte passiver som værdien af fremtidige tjenestemandspensioner, 
der ikke indgår på passivsiden i de finansielle regnskaber. 
 

TABEL III.3 DEN OFFENTLIGE FORVALTNINGS 
AKTIVER 

   Mia. kr. Andel 

Sedler og mønt samt indskud   111 8,9 

Gældsbeviser   152 12,2 

Lån   218 17,4 

Noterede aktier   164 13,1 

Unoterede aktier   187 15,0 

Andre ejerandelsbeviser   207 16,6 

Andre forfaldne  
mellemværender 

  175 14,0 

Andet   35 2,8 

Finansielle instrumenter i alt   1249 100,0 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
Som følge af to nyere initiativer formodes aktiverne, og dermed brutto-
gælden for en given nettogæld, at stige i de kommende år: Dels er 
finansieringen af almene boliger omlagt, så staten nu indtager en di-
rekte rolle i långivningen, hvilket medfører en balanceoppustning (dvs. 
en lige stor stigning i aktiver og passiver) på skønsmæssigt 8 pct. af 
BNP, og dels får boligejere fremover mulighed for at indefryse nomi-
nelle stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld indtil boligens salg. 
Skønsmæssigt kan dette beløb dreje sig om ca. 5 pct. af BNP på lang 
sigt. Der er fornuftige begrundelser for hver af de to tiltag, men de med-
fører samtidig begge en balanceoppustning, der forøger bruttogælden 
og dermed indsnævrer rammerne for finanspolitikken, når man tager 
udgangspunkt i en bruttogældsgrænse. 
 
Som beskrevet i afsnit 2 beregnes ØMU-gælden ved udgangen af den 
mellemfristede fremskrivnings sidste år i 2025 at udgøre 53 pct. af BNP 
eller 51 pct.point mere end nettogælden. Fastholdes beregningsmæs-
sigt den samme forskel mellem ØMU- og nettogæld i den langsigtede 
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fremskrivning, vil ØMU-gælden nå et maksimum på ca. 57 pct. af BNP 
omkring 2040. Dertil kommer virkningen af forskellige større ændringer 
i de finansielle aktiver efter 2025. Stigningen i skattetilgodehavenderne 
som følge af boligejernes forbedrede muligheder for at udskyde deres 
skattebetaling vil således primært stige efter 2025. En gradvis tilbage-
betaling af statens udlån i forbindelse med omlægningen af feriepen-
geordningen vil virke i modsat retning. I regeringens seneste langsig-
tede fremskrivning kommer ØMU-gælden netop over 60 pct. af BNP i 
nogle få år i 2050’erne, jf. Regeringen (2020).2 
 
I tabel III.4 fremgår de enkelte EU-landes ØMU-gæld, nettogæld og 
forskellen mellem de to ultimo 2019, alle som pct. af BNP. Det ses, at 
Danmark var det land, hvor forskellen var femtestørst. For EU og euro-
området som helhed er der blot en forskel på 15-20 pct.point mellem 
de to begreber. Problemstillingen med balanceoppustning er altså min-
dre vigtig i de fleste andre EU-lande, end den er i Danmark. 
 
Stigningen i bruttogælden gør det mere presserende at diskutere, hvor 
vigtig en rolle ØMU-gældsgrænsen bør spille i et fornuftigt sæt finans-
politiske regler. Emnet har været berørt i flere tidligere vismandsrap-
porter, bl.a. i Dansk økonomi, forår 2017. Man kan som udgangspunkt 
spørge, om den offentlige gælds størrelse overhovedet er et relevant 
selvstændigt problem for et land, hvis finanspolitik vurderes at være 
holdbar, som det er tilfældet for Danmark. Der er dog gode argumenter 
for, at en sund langsigtet finanspolitik udover et krav om holdbarhed 
også bør indeholde en supplerende regel om, at landet aldrig kommer 
op på et for stort gældsniveau – hvor “for stort” defineres af, hvornår 
kreditorer mv. begynder at tvivle på, at landet kan håndtere en HBI-
forværring fornuftigt. 
 

                                                           
2) Regeringens forudsætninger fører til en mere negativ udvikling i nettogælden, end 

fremskrivningen i nærværende kapitel, jf. afsnit III.6. Omvendt er forskellen på netto- 
og ØMU-gæld i 2025 noget mindre end i fremskrivningen fra De Økonomiske Råds 
formandskab. 
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TABEL III.4 ØMU-GÆLD OG NETTOGÆLD 

  ØMU-
gæld 

Netto-
gæld 

Forskel 

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

Finland  59,4 -65,6 125,0 

Luxembourg  22,1 -56,0 78,1 

Sverige  35,1 -30,2 65,3 

Cypern  95,5 49,1 46,4 

Danmark  33,2 -6,5 39,7 

Slovenien  66,1 28,6 37,5 

Kroatien  73,2 41,8 31,4 

Tyskland  59,8 30,3 29,5 

Grækenland  176,6 149,4 27,2 

Litauen  36,3 15,3 21,0 

Tjekkiet  30,8 10,5 20,3 

Bulgarien  20,4 0,4 20,0 

Østrig  70,4 52,2 18,2 

Euroland  84,1 66,6 17,5 

Letland  36,9 19,8 17,1 

Frankrig  98,1 81,1 17,0 

Holland  48,6 33,7 14,9 

Portugal  117,7 106,2 11,5 

Irland  58,8 48,7 10,1 

Malta  43,1 33,1 10,0 

Rumænien  35,2 25,5 9,7 

Spanien  95,5 87,4 8,1 

Belgien  98,6 90,9 7,7 

Polen  46,0 40,8 5,2 

Italien  134,8 130,0 4,8 

Ungarn  66,3 61,8 4,5 

Slovakiet  48,0 45,3 2,7 

Storbritannien  85,4 90,0 -4,6 
 

Anm.: Tabellen viser den offentlige sektors ØMU-gæld og nettogæld. ØMU-
gælden medregner ikke offentlige aktiver. Modsat nettogælden er 
ØMU-gælden ikke et nationalregnskabsbegreb, hvorfor der også er 
andre forskelle på opgørelsen af de to størrelser. 

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 
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Årsagen hertil er, at finanspolitisk holdbarhed ikke i sig selv sætter no-
gen grænser for gældskvotens størrelse. At finanspolitikken er holdbar, 
betyder, at gældskvoten vil være konstant på lang sigt, men det kan 
være på et vilkårligt højt niveau.3 Er gældskvoten meget høj, kan det 
imidlertid tænkes, at kreditorer vil begynde at tvivle på, at landet vil eller 
kan betale sin gæld. Det vil medføre, at der pålægges en risikopræmie 
på forrentningen af gælden, som kan blive betydelig og dermed i sig 
selv underminerer påstanden om holdbarhed, idet beregningen heraf 
bl.a. bygger på antagelsen om en konstant rente i det lange løb, jf. 
nedenfor. Det er dette, der sommetider formuleres som, at finanspoli-
tikken ikke blot skal være holdbar, men også troværdig. Problemet er 
især relevant, fordi der i sagens natur er stor usikkerhed om de fremti-
dige forhold i holdbarhedsberegninger, og man erfaringsmæssigt kan 
løbe ind i kriser, som kan medføre en betydelig gældsætning i løbet af 
få år – som krige, finanskriser og større epidemier.  
 
Samtidig er der imidlertid også argumenter for, at den offentlige gæld 
ikke bør være for lav. For det første lyder et velkendt samfundsøkono-
misk effektivitetsargument, at skatteudjævning er bedre end gældsud-
jævning: Hvis der er gode, eksogene årsager til at forvente udsving i 
udgiftskomponenter og/eller skattebaser over tid, bør man alt andet 
lige have konstante skatte- og udgiftssatser over tid og i stedet udnytte 
de internationale kapitalmarkeder til at udligne forskellene på indtægter 
og udgifter i de enkelte år. At lade skattesatserne stige eller falde over 
tid i takt med disse eksogene forhold for at stabilisere saldoen vil med-
føre unødigt store forvridningstab ved beskatningen, fordi skattefor-
vridninger normalt stiger mere end proportionalt med skattesatsen. Et 
tilsvarende ræsonnement gælder for udgiftsposter, givet at disse har 
betydning for forbrugernes velfærd. Afhængigt af den tidsmæssige 
profil i indtægterne og udgifterne kan dette argument både føre til po-
sitiv og negativ gældsakkumulering. Den demografisk betingede hæn-
gekøje i årene frem mod 2040 er netop et eksempel på en midlertidig 
demografisk betinget forværring af de offentlige finanser, som ifølge 
dette argument optimalt kan finansieres ved at udnytte de internatio-
nale kapitalmarkeder.4  

                                                           
3) Eksempelvis har De Økonomiske Råds formandskab i tidligere rapporter blandt andet 

vist hypotetiske, netop holdbare forløb med følgende langsigtede nettogældskvoter: 65 
pct. (foråret 2011), 25 pct. (foråret 2013), 40 pct. (foråret 2018) og -20 pct. (også foråret 
2018). 

4) Norges oliefondsstrategi kan ses som et udslag af samme tankegang: Landet har i en 
årrække fået nogle ekstraordinært høje indtægter, som man vælger at opspare i en 
fond, hvis renteindtægter senere kan medfinansiere offentlige udgifter i senere år, så 
landet kan opretholde et permanent underskud på den primære saldo på lang sigt. 
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For det andet gælder der særlige forhold for investeringer. Investerin-
ger er pr. definition offentlige udgifter, som man vil få gavn af i fremti-
den. Det anføres jævnligt, at det kan være rimeligt, at større offentlige 
investeringsudgifter, der kommer fremtidige generationer til gode, be-
tales helt eller delvist af de samme fremtidige generationer, hvilket 
netop kan ske i form af en gældsfinansiering af udgifterne, jf. eksem-
pelvis Mankiw og Taylor (2014). Der er dermed en klar fordelingsmæs-
sig dimension i spørgsmålet om at operere med en stort set balanceret 
offentlig (strukturel) saldo i forhold til en finanspolitik, der forsøger at 
fordele udgifter og indtægter optimalt over tid. Dette er i første omgang 
et intergenerationelt fordelingsspørgsmål, men fører også til et effici-
ensproblem: Hvis beslutningstagerne blot i et vist omfang tænker som 
anført, men er bundet til et de facto-krav om en (netto-)gældskvote tæt 
på 0, vil det medføre, at i øvrigt fornuftige gældsfinansierede offentlige 
investeringer vil blive foretaget i et inoptimalt ringe omfang med tilsva-
rende negative konsekvenser for fremtidige velstandsniveauer. Dette 
argument gælder ikke blot for investeringer i Nationalregnskabets offi-
cielle, snævre forstand, men også for en del udgifter, der i National-
regnskabet klassificeres som offentligt forbrug, men også har et frem-
adrettet formål, eksempelvis miljø, undervisning og sygdomsforebyg-
gelse. Denne tankegang tilsiger i sig selv, at en grænse for nettogæl-
den (og afledt heraf saldoen) bør være rummelig nok til at absorbere 
et rimeligt lånefinansieret offentligt investeringsniveau. 
 
For det tredje har det meget lave renteniveau i disse år fået flere 
fagøkonomer til at opfordre til større offentlige investeringer for at ud-
nytte det lave omkostningsniveau, jf. nedenfor. 
 
Der er lavet forskellige empiriske undersøgelser af, hvornår statsgæld 
i sig selv bliver så stor, at den kan tænkes at påvirke renteniveuaet, 
fordi investorerne begynder at indtænke en risikopræmie for, at gæl-
den ikke vil blive honoreret. Faini (2006) finder, at en stigning i gælden 
for lande, der i forvejen har en offentlig bruttogæld, som udgør mere 
end 100 pct. af BNP, har en signifikant virkning på renten. Égert (2010) 
finder, at de lange statsobligationsrenter i G7-landene eksklusive Ja-
pan begynder at stige, når den offentlige (brutto-)gæld overstiger ca. 
75 pct. af BNP. OECD har brugt sidstnævnte til at formulere en tom-
melfingerregel om et gældsniveau på 75 pct. af BNP som tærskel for, 
hvornår statsgælden begynder at påvirke renteniveauet.  
 
Der vil dog være mange andre forhold end blot gældskvotens absolutte 
størrelse, der har betydning for, hvorvidt et lands statsobligationer an-
ses for at være en sikker investering, og de nævnte undersøgelser 
kontrollerer kun i ringe grad herfor. Japan nævnes ofte som en illustra-
tion heraf – landet har en bruttogæld på langt over 200 pct. af BNP, 
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men alligevel en meget lav rente. Der er altså tydeligvis tillid i marke-
derne til, at Japan vil honorere sine betydelige gældsforpligtelser. Om-
vendt kan der være lande, hvor mistilliden sætter ind ved ret lave 
gældsniveauer. 
 
Generelt vil relevante forhold for investortilliden f.eks. være økonomi-
ens fremtidsudsigter, baggrunden for gældens opståen, statens hidti-
dige historie med hensyn til at honorere sine betalingsforpligtelser, gra-
den af påpasselighed og kontrol med de offentlige indtægts- og ud-
giftsposter fra statsadministrationens side samt den generelle tillid til 
det politiske systems ansvarlighed. Også andelen af gælden, der hol-
des af indenlandske kreditorer, vil have stor betydning, hvilket eksem-
pelvis ofte nævnes som medvirkende årsag til Japans kreditværdig-
hed. Empiriske undersøgelser af, hvad ratingbureauer lægger vægt 
på, når de skal kreditvurdere statsgæld, peger især på, at et lands for-
historie med hensyn til at overholde gældsforpligtelser og kvaliteten af 
de økonomisk-politiske institutioner (målt ved eksempelvis indikatorer 
for politisk stabilitet og korruption) har stor betydning, jf. Mellios og Pa-
get-Blanc (2006) og Afonso mfl. (2011).   
 
For Danmarks vedkommende må de meget store offentlige tilgodeha-
vender i form af udskudt skat i pensionskasserne også formodes at 
påvirke ratingbureauernes kreditvurderinger positivt. Som anført i af-
snit III.2 ville både gæld og saldo (men ikke holdbarhedsindikatoren) 
være radikalt anderledes, hvis man hypotetisk forestillede sig, at man 
omlagde beskatningen af pensionsopsparing fra udbetalings- til indbe-
talingstidspunktet – eller hvis man blot beregningsmæssigt indførte en 
konstruktion, så den udskudte beskatning talte med i de offentlige ak-
tiver uden nødvendigvis at skulle fjernes fra de nuværende pensions-
forvaltere. I afsnit III.2 blev det beregnet, at dette permanent ville for-
mindske nettogælden med 70-80 pct. af BNP. Danmark har altså me-
get betydelige offentlige finansielle nettoaktiver både i dag og i hele 
fremskrivningen, når man medregner disse implicitte aktiver.5 
 
Den danske pensionsbeskatning er dermed et godt eksempel på den 
principielle pointe, at den officielt opgjorte offentlige saldo og gæld ikke 
er et præcist billede af de offentlige finansers sundhedstilstand, fordi 
implicitte aktiver og passiver ikke indgår. En given finanspolitik, der in-
debærer samme realøkonomiske tiltag og forpligtelser over tid for bor-
gerne, kan føres med vidt forskellige regnskabsmæssigt opgjorte saldi 
og enten positiv, negativ eller ingen offentlig gæld, jf. Kotlikoff (1993) 
og Green og Kotlikoff (2008). Denne indsigt, i litteraturen omtalt som 

                                                           
5) Bruttogælden ville dog ikke blive formindsket i samme grad, alene fordi denne ikke kan 

blive negativ. 
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“underskudsillusion”, er netop en del af baggrunden for, at man i en 
række lande har skiftet fokus over mod større vægt på at beregne den 
finanspolitiske holdbarhed fremfor blot at fokusere på tal for saldo og 
gæld. 
 
Sammenfattende virker det plausibelt, at såvel Danmarks historie med 
hensyn til tilbagebetaling af lån, den generelle vurdering af det danske 
økonomisk-politiske miljøs pålidelighed, herunder den meget grundige 
fokus på holdbarhed, og tilstedeværelsen af pensionsaktiverne vil tælle 
positivt i en vurdering af danske statsobligationers kreditværdighed. 
Det må derfor formodes, at ØMU-gældsgrænsen på 60 pct. af BNP er 
et meget konservativt underkantskøn for, hvornår der kan sættes 
spørgsmålstegn ved Danmarks troværdighed, så længe Danmark i øv-
rigt demonstrerer, at landet lægger vægt på at fastholde og nøje over-
våge, at finanspolitikken vil være holdbar i det lange løb. 
 
Uanset at de fagøkonomiske grunde til at lige præcis 60-pct.-brutto-
gældsgrænsen er vigtig at overholde, forekommer beskedne, er det et 
faktum, at grænsen eksisterer i EU-reglerne. Det er ganske vist ikke 
en grænse, der overholdes af alle EU-landene, jf. den tidligere viste 
tabel III.4. I 2019 lå 12 af EU-landene over grænsen inklusive tre af de 
fire største: Frankrig, Italien og Storbritannien. Tyskland, der også har 
ligget over grænsen så sent som i 2018, kneb lige præcis under med 
en gæld på 59,8 pct. af BNP. Gennemsnittet for hele EU var på 79,3 
pct., og for eurolandene 84,1 pct. Danmark havde den femtelaveste 
bruttogæld, kun undergået af Estland, Bulgarien, Luxembourg og Tjek-
kiet. 
 
Alligevel vil mange nok opleve det som et uheldigt signal, hvis Dan-
mark også kommer til at overskride EU-grænsen på et tidspunkt. 60 
pct.-grænsen spiller samtidig indirekte en rolle for den strukturelle un-
derskudsgrænse, som EU’s finanspagt sætter. Det skyldes, at EU-reg-
lerne giver mulighed for at have et strukturelt underskud på 1 pct. af 
BNP for lande med en gæld, der ligger væsentligt under 60 pct., og 
ellers kun ½ pct.  
 
Skal Danmark holde sig under grænsen, og måske endda med en pas-
sende afstand til grænsen, samtidig med, at den offentlige sektor ope-
rerer med offentlige aktiver i størrelsesordenen 50 pct. af BNP, bliver 
konsekvensen, at Danmark permanent skal operere med en nettogæld 
på højst omkring 0. Det kan være et tegn på, at landet overtræder effi-
cienshensynene nævnt ovenfor om dels en positiv nettogæld, der af-
spejler investeringerne (inkl. de reelle investeringer i human- og miljø-
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kapital mv.), dels princippet om at lade saldoen og dermed nettogæl-
den tage midlertidige udsving i eksempelvis demografiske stød. Det 
illustrerer dilemmaet i at finde et fornuftigt gældsmål.  

BETYDNINGEN AF DET NUVÆRENDE LAVE RENTENIVEAU 

Det nuværende meget lave renteniveau, som de fleste forventer vil 
vare ved i adskillige år, har yderligere givet anledning til en diskussion 
af, om den lave pris på at fremrykke udgifter fra fremtiden til nutiden 
bør give anledning til at revidere synet på den offentlige gældsætning. 
Sådanne synspunkter udtrykkes fra mange sider. Det gælder både så-
vel mere alternative økonomiske retninger, der normalt er i opposition 
til den gængse mainstream-økonomiske tankegang, som centralt pla-
cerede økonomer som Olivier Blanchard, der i 2019 som formand for 
American Economic Association holdt sin formandsforelæsning om 
netop dette emne, jf. Blanchard (2019).  
 
Blanchard har bl.a. anført, at den “fiskale omkostning” ved at udstede 
gæld er 0, når statens lånerente er lavere end økonomiens vækstrate, 
som det har været tilfældet i USA i gennemsnit siden 1950, og som det 
generelt forventes at være tilfældet i en overskuelig årrække fremad-
rettet. Det betyder, at det ikke vil være nødvendigt at hæve skatterne 
for at betale renterne af den ekstra gæld, for de kan betales ved at 
udstede ny gæld, uden at gældskvoten stiger af den grund. Der kan 
godt være en samfundsmæssig velfærdsomkostning alligevel, men 
den vil tendere til at være lav, når statsobligationsrenten er lav. Blan-
chard har senere specifikt anbefalet for eurozonen, at den lægger 
mere vægt på aktiv finanspolitik, og at såvel 60 pct.- som 3 pct.-græn-
serne i EU lempes.  

OPSUMMERING 

I det foregående er fremført argumenter for, at 60 pct.-gældsgrænsen 
virker som et meget konservativt underkantskøn for, hvornår  
Danmarks troværdighed med hensyn til gældstilbagebetaling vil blive 
italesat. I det omfang, den eksisterende EU-grænse er vigtig for de 
danske beslutningstagere, vil det dog fortsat være relevant at tage 
hensyn til den. Det ville være fordelagtigt, hvis EU’s saldo- og gælds-
regler bliver ændret i retning af mere landespecifikke krav. Disse bør 
indrettes, så de dels kommer til at afhænge af den grundlæggende 
holdbarhed og dels af basale institutionelle forhold (for Danmarks ved-
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kommende ikke mindst pensionsformuen). Indtil sådanne regelændrin-
ger gennemføres, vil der dog nok være et ønske hos mange om, at 
Danmark sørger for at holde sig under 60 pct.-grænsen. I betragtning 
af, at udviklingen peger på at ØMU-gælden kommer i hvert fald ret tæt 
på grænsen i fremskrivningen, bliver det derfor relevant at overveje, 
hvilke økonomiske virkemidler der potentielt skal tages i brug for at hin-
dre en overskridelse. Man kan pege på i hvert fald tre mulige scenarier: 
 
1) Man kan foretage realøkonomiske saldoforbedringer (skattestignin-
ger og/eller offentlige udgiftsbesparelser), der vil formindske både 
netto- og bruttogælden og samtidig forøge overholdbarheden yderli-
gere. Det kan imidlertid indebære en uheldig tidsmæssig profil i forhold 
til samfundets ønsker for udviklingen i såvel de offentlige investeringer 
som det offentlige forbrug. 
 
2) Da næsten hele bruttogælden skyldes, at Danmark har betydelige 
offentlige finansielle aktiver og dermed er udtryk for en balanceoppust-
ning i stedet for, hvad man nok normalt tænker på som gældsætning i 
traditionel forstand (en intertemporal forbrugsforskydning), kan man 
vælge at indskrænke denne forskel i stedet for at foretage yderligere 
intertemporale forbrugs- og investeringsudskydninger. Dvs. alene af 
hensyn til at overholde ØMU-gældsgrænsen kan det være relevant at 
kigge nærmere på at nedbringe nogle af de offentlige aktiver. Det kan 
eksempelvis ske ved at frasælge flere statslige aktieposter a la Ørsted 
eller nedbringe de statslige indeståender og obligationsbeholdninger 
mv. Eksempelvis kan man tilbagerulle ændringen af finansieringen af 
almene boliger og lignende gældsarrangementer, hvilket i sig selv ville 
formindske ØMU-gælden med op imod 10 pct.point. Omkostningen er, 
at finansieringen af boligerne igen vil blive dyrere. Denne merforrent-
ning vil ikke være ligegyldig, men dog betalelig.  Her er altså tale om 
en afvejning i forhold til de begrundelser, der har været for overhovedet 
at anskaffe og bibeholde de pågældende aktiver indtil nu. 
 
3) Den særlige rolle, som pensionsbeskatningen indtager, kan også 
gøre det relevant at kigge nærmere på denne konstruktion igen. Et 
vidtgående forslag vil være at ændre noget af pensionsbeskatningen 
til straksbeskatning, jf. Dansk Økonomi, forår 2018. Et mindre vidtgå-
ende forslag vil være at undersøge, om det er muligt at ændre nogle 
institutionelle regler, så den del af pensionsformuen og afkastet heraf, 
som reelt er et udskudt skattetilgodehavende og dermed et implicit of-
fentligt aktiv, i højere grad konteres indenfor den offentlige sektors 
rammer. I Finland, hvor man også har et opsparingsbaseret pensions-
system, er de lovgivningsmæssige rammer lidt anderledes, og de of-
fentlige aktiver medregner derfor også pensionsformuer i privat admi-
nistrerede pensionskasser, jf. Calmfors (2020). Dette er årsagen til, at 
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Finland har langt den højeste offentlige nettoformue blandt de nordiske 
EU-lande. Eksemplet viser, hvordan institutionelle forskelle kan på-
virke den officielle opgørelse af de offentlige finanser uafhængigt af det 
realøkonomiske fundament. Man kan sammenligne med, at ATP’s for-
mue indtil 2004 indgik i den offentlige forvaltnings aktiver. På grund af 
ændrede EU-retningslinjer blev formuen overført til sektoren for forsik-
ringsselskaber og pensionskasser. Denne ændring formindskede den 
offentlige nettoformue mærkbart. Den betød samtidig, at ØMU-gælden 
steg, fordi ATP's beholdning af statsobligationer ikke længere kunne 
modregnes i den offentlige gæld. Samtidig blev overskuddet på den 
såkaldte ØMU-saldo mindre, fordi ATP’s resultat ikke længere indgik i 
saldoen. 
 
 

III.4 UDVIKLINGEN I DET 
OFFENTLIGE FORBRUG 

Som en del af formandskabets beregning af finanspolitikkens holdbar-
hed laves der en fremskrivning af udviklingen i det offentlige forbrug. 
Det offentlige forbrug udgør knap halvdelen af de samlede offentlige 
udgifter, og den fremtidige udvikling i det offentlige forbrug spiller derfor 
en betydelig rolle for den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Dette afsnit belyser, i hvilken grad den historiske udvikling i det offent-
lige forbrug har været i overensstemmelse med fremskrivningsantagel-
serne om, at det offentlige forbrug følger den demografiske og vel-
standsmæssige udvikling.6 I det følgende gives der først en beskrivelse 
af de principper, som formandskabet anvender ved fremskrivningen af 
udgifterne til forskellige dele af det offentlige forbrug. Dernæst følger 
en kort beskrivelse af den historiske udvikling i det offentlige forbrug 
og dets sammensætning. Herefter ses der på, hvordan udgifterne til 
forskellige udgiftsområder og udgifterne til det samlede offentlige for-
brug historisk set har udviklet sig sammenlignet med den udvikling, 
man skulle forvente efter fremskrivningsprincipperne. Til sidst i afsnittet 
illustreres det, hvordan den fremskrevne udvikling i det offentlige for-
brug og holdbarheden påvirkes, hvis det offentlige forbrug i en del af 
fremskrivningsperioden antages at følge det historiske vækstmønster 
for det offentlige forbrug i stedet for det vækstmønster, der fremkom-
mer ved anvendelse af de sædvanlige fremskrivningsantagelser. 

                                                           
6) Formandsskabet har tidligere for perioden 1991-2008 lavet analyser svarende til dem, 

der præsenteres her i kapitlet, jf. Dansk Økonomi, forår 2010. 
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FREMSKRIVNINGEN AF DET OFFENTLIGE FORBRUG 

Det overordnede princip for fremskrivningen af de nominelle udgifter til 
det offentlige forbrug er, at de ændres i takt med dels udviklingen i de 
relevante befolkningsgrupper, dels inflationen og den almindelige vel-
standsstigning i samfundet.7 Princippet sikrer en neutral fremskrivning, 
hvad angår størrelsen af det offentlige forbrug i forhold til hele sam-
fundsøkonomien. Det medfører nemlig, at forbrugsudgifterne udgør en 
konstant andel af nominelt BNP på lang sigt, når befolkningen og den 
materielle velstand udvikler sig jævnt. Midlertidige forskydninger i be-
folkningens aldersstruktur mv. vil imidlertid påvirke den offentlige for-
brugskvote.  
 
Betydningen af princippet kan illustreres med et eksempel. Et typisk 
eksempel på offentlige forbrugsudgifter er undervisning i folkeskolen. 
Forenklende kan man tænke i, at udgifterne hertil består af to dele, 
nemlig udgifter til lærerlønninger og udgifter til køb af materialer (vare-
køb), f.eks. skolebøger til børnene. Lærernes realløn vil i det lange løb 
stige i takt med reallønnen i den private sektor, mens priserne på bøger 
og andre varer vil følge det almindelige prisniveau. Fremskrivningsprin-
cippet medfører populært sagt, at klassekvotienten vil være konstant i 
fremskrivningen, så der altid vil være det samme antal elever pr. lærer, 
men der er råd til at købe mere, eller snarere mere avanceret, under-
visningsmateriale i takt med den almindelige velstandsstigning. I peri-
oder, hvor antallet af skolesøgende børn stiger, vil både antal ansatte 
og varekøbet stige tilsvarende, og omvendt, hvis der bliver færre børn.  
 
Velstandsstigningen slår dermed igennem i form af, at varekøbene pr. 
bruger (her: skoleelev) vil stige i takt hermed. Som et andet eksempel 
sikrer det, at læreren, der før skrev med kridt på en tavle, nu i stedet 
for kan bruge mere avancerede computerbaserede præsentationsme-
toder. Velstandsstigningen slår derimod ikke igennem i form af, at der 
bliver flere (eller for den sags skyld færre) ansatte pr. bruger. Hvis der 
er produktivitetsfremskridt i den offentlige sektor, vil kvaliteten af hver 
undervisningstime stige over tid, f.eks. fordi lærerne i dag har andre 
færdigheder end for 50 år siden. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst 
om, at det beskrevne fremskrivningsprincip ikke afhænger af, om der 
er sådanne produktivitetsfremskridt i den offentlige sektor, og hvor 
store de er. Princippet bestemmer udelukkende, hvor mange udgifter 
der afsættes til den offentlige sektor, og siger ikke noget om det ud-
bytte, eleverne får af undervisningen.  

                                                           
7) Ændringen som følge af førstnævnte kaldes det (rene) demografiske træk. De samlede 

ændringer som følge af begge de nævnte forhold omtales sommetider som det demo-
grafi- og velstandskorrigerede træk. 
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Det beskrevne overordnede princip udmøntes lidt forskelligt i frem-
skrivninger af henholdsvis det individuelle og det kollektive offentlige 
forbrug. Det individuelle offentlige forbrug består af udgifterne til offent-
lige serviceydelser, som de enkelte borgere efter behov og ønsker gør 
brug af, såsom børnepasning, undervisning, ældrepleje og sundheds-
ydelser. Cirka to tredjedele af det offentlige forbrug kategoriseres som 
individuelt offentligt forbrug. Det kollektive offentlige forbrug, der udgør 
den resterende tredjedel af det offentlige forbrug, stilles i modsætning 
til det individuelle offentlige forbrug til rådighed for samfundet som hel-
hed – ikke de enkelte borgere. Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug 
omfatter blandt andet udgifter til offentlig administration, miljøbeskyt-
telse, retsvæsen og forsvar. 
 
I fremskrivningerne antages det, at udgifterne til det individuelle offent-
lige forbrug, der kan henføres til bestemte personer, følger udviklingen 
i befolkningens størrelse og sammensætning (idet der er forskel mel-
lem forskellige befolkningsgruppers brug af de offentlige ydelser) og 
derudover den generelle inflation og timeproduktivitetsvæksten (som 
aktuelt antages at være henholdsvis 13⁄4 og 1½ pct. om året). For ud-
gifterne til sundhed og ældrepleje tages der desuden højde for forven-
tet sund aldring, dvs. at de gennemsnitlige aldersbetingede sundheds- 
og plejeudgifter for de ældre reduceres, når levealderen vokser. Sund 
aldringseffekten virker afdæmpende i forhold til de kommende års op-
adgående pres på sundheds- og ældreplejeudgifterne. Udgifterne til 
kollektivt offentligt forbrug, der pr. definition ikke kan relateres til kon-
krete individer, antages i stedet at følge udviklingen i samfundets sam-
lede velstand, således at de kollektive offentlige forbrugsudgifter altid 
udgør en konstant andel af nominelt BNP.  
 
Da BNP afhænger af antallet af beskæftigede, som i høj grad er de-
mografisk bestemt, og af timeproduktiviteten, minder metoderne til 
fremskrivning af det individuelle og det kollektive offentlige forbrug om 
hinanden, og i en langsigtsligevægt, hvor befolkningssammensætnin-
gen og levealderen ikke ændrer sig, vil begge udgøre en konstant an-
del af BNP. De kollektive offentlige forbrugsudgifter vil imidlertid under-
vejs i fremskrivningen blive påvirket af forhold som f.eks. generelle æn-
dringer i arbejdstiden eller ændringer i beskæftigelsesfrekvensen, som 
ikke påvirker udgifterne til individuelt offentligt forbrug. Boks III.3 giver 
en mere formel beskrivelse af fremskrivningsprincipperne. 
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BOKS III.3 PRINCIPPER FOR FREMSKRIVNINGEN 

Der benyttes forskellige principper ved fremskrivningerne af det individuelle og det kollektive offent-
lige forbrug. Det fremtidige kollektive offentlige forbrug målt i løbende priser antages at følge den 
nominelle vækst i BNP, jf. følgende ligning: 
 𝐸 = 1 + 𝑝 1 + 𝑦 𝐸 ,                                                                           (1) 
 
hvor 𝐸  er det kollektive offentlige forbrug i år t, 𝑝  er væksten i det generelle prisniveau fra år t-1 
til år t (beregnet ud fra BNP-deflatoren), og 𝑦  er væksten i det reale BNP fra år t-1 til år t.   
 
Udgifterne til det individuelle offentlige forbrug antages at følge befolkningsudviklingen og den un-
derliggende nominelle vækst. For den del af udgifterne, der anvendes til sundhed og ældrepleje, 
tages der endvidere højde for forventet sund aldring. Det vil sige, at efterhånden som levetiden 
stiger, falder de gennemsnitlige aldersfordelte sundheds- og plejeudgifter blandt de ældre. Ses der 
i første omgang bort fra sund aldring, kan den fremtidige udvikling i udgifterne til et givet udgiftsom-
råde j under det individuelle offentlige forbrug beskrives ved følgende ligning:  
 𝐸 , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑣 ) 𝑒 , 𝑁 , ,                                                          (2) 

 
hvor 𝐸 ,  er det nominelle individuelle offentlige forbrug i år t, 𝑝  fortsat er væksten i prisniveauet 
fra år t-1 til år t, 𝑣  er væksten i arbejdskraftens timeproduktivitet fra år t-1 til år t, j (j=1,2,3,4) er 
forskellige udgiftsområder under det individuelle offentlige forbrug (udgiftsområderne er: sundhed, 
fritid og kultur mv., undervisning og social beskyttelse), 𝑒 ,  er det gennemsnitlige nominelle for-
brug på udgiftsområde j i år t-1 for personer i en given befolkningsgruppe i (karakteriseret ved køn, 
alder og oprindelse), og 𝑁 ,  er antallet af personer i befolkningsgruppe i i år t. 
 
Borgernes forbrug af serviceydelserne under det individuelle offentlige forbrug afhænger i høj grad 
af borgernes alder, jf. figur A, og en ændret alderssammensætning af befolkningen har derfor be-
tydning for udgifterne til individuelt offentligt forbrug. 
 
For sundhedsudgifterne og den del af udgifterne under social beskyttelse, der går til ældrepleje, 
tages der som nævnt højde for sund aldring. Det gøres ved at medtage et ekstra element 𝑘 ,  i (2): 
 𝐸 , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑣 ) 𝑘 , 𝑒 , 𝑁 , .                                                          (3) 

 
Hvis den forventede restlevetid øges fra år t-1 til år t i befolkningsgruppe i, og de gennemsnitlige 
udgifter pr. person i befolkningsgruppen på udgiftsområde j reduceres som følge af sund aldring, er 𝑘 ,  mindre end 1. Ellers er 𝑘 ,  lig med 1.a  

Fortsættes 
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BOKS III.3 PRINCIPPER FOR FREMSKRIVNINGEN, FORTSAT 

FIGUR A GENNEMSNITLIGE ALDERSFORDELTE UDGIF-
TER TIL INDIVIDUELT OFFENTLIGT FORBRUG, 
2014 

 
Kilde: DREAM. 
 

Virkningen af sund aldring (beskrevet ved 𝑘 ,  i (3)) kan i figur A illustreres ved, at udgiftskurverne 
for sundhed og social beskyttelse skubbes nedad for den ældre del af befolkningen. Sund aldrings-
virkningen bestemmes for sundhedsudgifternes vedkommende ud fra metoden beskrevet i Dansk 
Økonomi, efterår 2019. For ældreplejeudgifterne bestemmes sund aldringsvirkningen derimod med 
den metode, som DREAM og Finansministeriet anvender, jf. f.eks. Finansministeriet (2007). 
 
Når det kollektive offentlige forbrug og det individuelle offentlige forbrug på de forskellige udgifts-
områder er fremskrevet, følger det samlede offentlige forbrug 𝐸  definitorisk af: 
 𝐸 = 𝐸 + 𝐸 , .                                                                                      (4) 

 

a) 𝑒𝑖,𝑡𝑗  fremskrives ved hjælp af følgende formel: 𝑒 , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑣 )𝑘 , 𝑒 , . 
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Det er vigtigt at være bevidst om, at formålet med fremskrivningsprin-
cipperne ikke er at bringe en prognose, dvs. det bedste bud på, hvilken 
udvikling i det offentlige forbrug der fremadrettet opfattes som den 
mest sandsynlige. Principperne er derimod udtryk for, hvad der som 
nævnt kan opfattes som en neutral offentlig forbrugsudvikling. Selvom 
man på et konkret tidspunkt kan have en forventning om, at politikerne 
vil vælge at prioritere en anden udgiftsudvikling fremadrettet, vil en så-
dan formodning ikke være relevant for fremskrivningen, da dens formål 
ikke er at forudsige fremtiden, men at være en konsekvensberegning, 
der viser resultatet af at følge en neutral økonomisk politik, og dermed 
blandt andet, hvilke frihedsgrader der vil være for den økonomiske po-
litik fremadrettet. En sammenligning af principperne med den histori-
ske udvikling vil på tilsvarende vis belyse, i hvilket omfang man har 
valgt en neutral forbrugsudvikling i den givne periode. 

DEN HISTORISKE UDVIKLING I DET OFFENTLIGE FORBRUG 

I det følgende ses der på, hvordan udgifterne til offentligt forbrug har 
udviklet sig fra 1966 til 2019. I forbindelse med opbygningen af vel-
færdsstaten voksede det offentlige forbrug og dets andel af BNP kraf-
tigt fra 1966 indtil starten af 1980’erne, jf. figur III.7. Herefter skete der 
en opbremsning i den offentlige sektors vækst, og det offentlige for-
brugs andel af BNP faldt tilbage til samme niveau, som var gældende 
i midten af 1970’erne. Siden 1985 har det offentlige forbrugs andel af 
BNP ligget omkring 24-25 pct., men med et betydeligt udsving i forbin-
delse med finanskrisen. Fra 2008 til 2009 steg det offentlige forbrugs 
andel af BNP således med knap 3 pct.point, da der på dette tidspunkt 
var en relativ stor stigning i det offentlige forbrug og et betydeligt fald i 
BNP. Efterfølgende er væksten i det offentlige forbrug blevet reduce-
ret, og det offentlige forbrugs andel af BNP var i 2019 tilbage på 
samme niveau som før finanskrisen. 
 
En medvirkende årsag til den relativt lave vækst i det offentlige for-
brug gennem de seneste ti år er, at der er indført en strammere ud-
giftsstyring i den offentlige sektor. Der er således gradvist efter gen-
opretningsaftalen i 2010 indført sanktioner og udgiftslofter, som skal 
understøtte, at de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse 
med de af Folketinget besluttede økonomiske målsætninger og prio-
riteringer, jf. f.eks. Dansk Økonomi, efterår 2019. Det strammere ud-
giftsstyringssystem har betydet, at den faktiske vækst i det offentlige 
forbrug ikke længere overstiger den budgetterede vækst, som det 
generelt var tilfældet før 2010. 
 

Fremskrivningsprin-
cip ikke prognose, 
men konsekvens-
beregning af 
“neutral” politik 

Det offentlige 
forbrugs andel af 
BNP voksede indtil 
starten af 1980’erne 

Stram udgiftsstyring 
medvirkende til lav 
vækst i det offentlige 
forbrug siden 2010 
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FIGUR III.7 UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG OG DETS SAMMENSÆT-
NING 

Det offentlige forbrugs andel af BNP har efter midten af 1980’erne stabiliseret sig omkring 24-25 pct. 
 
  Det kollektive, individuelle og samlede                            Sammensætningen af det individuelle 
             offentlige forbrug                                                                offentlige forbrug 

 

 
 

 
Anm.: Det offentlige forbrug og dets fordeling på kollektivt og individuelt offentligt forbrug er opgjort hvert år fra 

1966 og frem. Opdelingen af de individuelle offentlige forbrugsudgifter på udgiftsområderne i figuren til 
højre findes først fra 1995. Det individuelle offentlige forbrug består af udgifterne til offentlige service-
ydelser, som de enkelte borgere efter behov og ønsker gør brug af, såsom børnepasning, undervisning, 
ældrepleje og sundhedsydelser. Det kollektive offentlige forbrug stilles til rådighed for samfundet som 
helhed – ikke de enkelte borgere. Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug omfatter blandt andet udgifter 
til offentlig administration, miljøbeskyttelse, retsvæsen og forsvar. 

Kilde: Statistikbanken.dk. 
 

 
Udgifterne til kollektivt og individuelt offentligt forbrug udviklede sig 
stort set parallelt i perioden fra 1966 og frem til midten af 1980’erne, jf. 
igen figur III.7. Efter 1985 er det individuelle offentlige forbrug imidlertid 
vokset væsentligt mere end det kollektive offentlige forbrug. Som kon-
sekvens af de forskellige vækstrater er det individuelle offentlige for-
brugs andel af BNP vokset siden 1985, mens det kollektive offentlige 
forbrugs andel er faldet. 
 
Fra 1995 og frem er det muligt at opdele de individuelle offentlige for-
brugsudgifter på fire udgiftsområder: sundhed, fritid og kultur mv., un-
dervisning og social beskyttelse. Der har fra 1995 til 2019 været en lille 
stigning i det individuelle offentlige forbrugs andel af BNP på ½ pct.po-
int. Udviklingen i udgifterne på de fire udgiftsområder har dog været ret 
forskellig. Væksten i udgifterne har været størst på sundhedsområdet, 
og de individuelle offentlige forbrugsudgifter på sundhedsområdet ud-
gør i 2019 7 pct. af BNP mod 6 pct. i 1995. Målt som andel af BNP har 
der også været en beskeden vækst i udgifterne til udgiftsområdet so-

Større vækst i 
individuelt end 
kollektivt offentligt 
forbrug  

Størst udgiftsvækst 
på sundheds-
området siden 1995 
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cial beskyttelse. For undervisning og fritid og kultur mv. har udgifts-
væksten derimod været mindre end væksten i BNP, og de to udgifts-
områder udgør derfor en mindre andel af BNP i 2019 end i 1995. 

OVERENSSTEMMELSEN MELLEM DEN HISTORISKE 
UDVIKLING OG FREMSKRIVNINGSPRINCIPPERNE 

Den faktiske udvikling i det offentlige forbrug kan af forskellige årsager 
afvige fra den fremskrevne udvikling. Én mulig årsag til afvigelser er, 
at de størrelser, der indgår i fremskrivningsmodellen, udvikler sig an-
derledes end antaget. Hvis eksempelvis inflationen eller væksten i 
timeproduktiviteten vokser mere end forudsat i fremskrivningen, vil det 
trække i retning af, at både det individuelle og det kollektive offentlige 
forbrug vokser mere end forventet.8 Er der ikke så meget sund aldring 
som antaget i fremskrivningen – dvs. at de gennemsnitlige aldersfor-
delte sundheds- og ældreplejeudgifter blandt de ældre reduceres min-
dre end antaget – vil det også virke i retning af, at den faktiske vækst i 
det individuelle offentlige forbrug bliver højere end forventet. 
 
En anden mulig forklaring på afvigelser mellem udviklingen i det fakti-
ske og fremskrevne offentlige forbrug er, at relevante forhold, som 
fremskrivningsmodellen ikke tager højde for, ændrer sig. Her har det 
især væsentlig betydning, hvis de politiske ønsker til udviklingen i det 
offentlige forbrug ændrer sig. Besluttes det eksempelvis, at serviceni-
veauet og udgifterne til offentligt forbrug pr. borger skal øges, vil det 
trække i retning af, at det offentlige forbrug vokser mere end forventet 
ud fra fremskrivningsmodellen. 
 
I det følgende belyses det, i hvilken grad den historiske udvikling i hen-
holdsvis det kollektive offentlige forbrug, det individuelle offentlige for-
brug, det samlede offentlige forbrug og forskellige undergrupper af det 
individuelle offentlige forbrug har været i overensstemmelse med frem-
skrivningsprincipperne. Det gøres ved at sammenligne den faktiske 
gennemsnitlige årlige vækst i en given offentlig forbrugstype over en 
bestemt periode med den vækst, som man ifølge fremskrivningsprin-
cipperne skulle forvente (med en demografisk og velstandsmæssig ud-
vikling svarende til den faktiske udvikling i den valgte periode). Forskel-
len mellem den faktiske vækst og den forventede vækst ifølge frem-
skrivningsprincipperne kaldes mervæksten. Boks III.4 beskriver mere 
detaljeret, hvordan mervæksten beregnes. 
 
                                                           
8) En højere timeproduktivitet øger BNP (for en given beskæftigelse) og dermed også det 

forventede kollektive offentlige forbrug. 

Faktisk udvikling 
kan afvige fra 
fremskrivninger 

Politiske 
beslutninger  
har betydning 

Det undersøges, 
hvor stor den 
historiske afvigelse 
har været 
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BOKS III.4 OPGØRELSE AF HISTORISK MERVÆKST 

Det kollektive offentlige forbrug 
Mervæksten i udgifterne til det kollektive offentlige forbrug fra år t-1 til år t opgøres ved hjælp af 
følgende ligning (samme notation som i boks III.3, men alle størrelser er nu observerede og ikke 
fremskrevne): 
 𝑚𝑒𝑟𝑣æ𝑘𝑠𝑡 = (1 + 𝑔 )(1 + 𝑝 )(1 + 𝑦 ) − 1 ≈ 𝑔 − (𝑝 + 𝑦 ),                                             (1) 

 
hvor 𝑔  angiver væksten i det nominelle kollektive offentlige forbrug, 𝑝  er inflationen opgjort ud 
fra BNP-deflatoren, og 𝑦  er væksten i det reale BNP. Mervæksten er således lig med forskellen 
mellem den faktiske vækst i udgifterne til det kollektive offentlige forbrug og den antagne vækst, 
som er lig med væksten i nominelt BNP.  
 
Det individuelle offentlige forbrug 
Mervæksten i udgifterne til det individuelle offentlige forbrug på udgiftsområde j fra år t-1 til år t 
opgøres med udgangspunkt i følgende ligning:a 

 𝑚𝑒𝑟𝑣æ𝑘𝑠𝑡 , = (1 + 𝑔 ) (1 + 𝑝 )(1 + 𝑑 )(1 + 𝑠 )(1 + 𝑣 ) − 1 ≈ 𝑔 − (𝑝 + 𝑑 + 𝑠 + 𝑣 ),               (2) 

 
hvor 𝑔  angiver væksten i det nominelle forbrug af forbrugstype j, 𝑝  fortsat er inflationen opgjort ud 
fra BNP-deflatoren, 𝑑  angiver den del af væksten, der kan tilskrives ændringer i befolkningens 
størrelse og sammensætning, 𝑠  angiver den del af væksten, der kan tilskrives sund aldring (𝑠  er 
negativ, hvis der er sund aldring), og 𝑣  er væksten i arbejdskraftens timeproduktivitet. Mervæksten 
er her lig med væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug på udgiftsområde j fratrukket 
inflationen, betydningen af demografiske ændringer og sund aldring samt timeproduktiviteten. Det 
er også muligt at opskrive en ligning svarende til (2) for mervæksten i udgifterne til det samlede 
individuelle offentlige forbrug. Denne ligning udelades dog her. 
 
En central antagelse ved beregningen af 𝑑  og 𝑠  er, at de gennemsnitlige udgifter pr. person i de 
forskellige befolkningsgrupper på hvert udgiftsområde vokser i samme takt over tid, hvis der ses 
bort fra sund aldring. Det vil sige, at kurverne i figur A i boks III.3 proportionalforskydes opad over 
tid, når de nominelle udgifter vokser. Denne antagelse passer formentlig bedre jo mindre tidsmæs-
sig afstand, der er til 2014, som danner udgangspunkt for beregningen af gennemsnitsudgifterne i 
de forskellige befolkningsgrupper. Jo længere frem eller tilbage i tiden man bevæger sig i forhold til 
2014, jo mere usikkerhed vil der derfor være forbundet med beregningen af 𝑑  og 𝑠  – og dermed 
også mervæksten. 
 

a) Yderligere detaljer om opgørelsen af mervækst i det individuelle offentlige forbrug findes i et særskilt doku-
mentationsnotat, som findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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DET KOLLEKTIVE OFFENTLIGE FORBRUG 

Fra 1966 til 2019 var den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle 
kollektive offentlige forbrug fratrukket den gennemsnitlige årlige infla-
tion 2,3 pct., mens den gennemsnitlige årlige vækst i det reale BNP var 
2,1 pct., jf. tabel III.5. Der var således en gennemsnitlig årlig mervækst 
i det kollektive offentlige forbrug på 0,2 pct.point. Mervæksten i det kol-
lektive offentlige forbrug har dog varieret betydeligt siden 1966. Frem 
til starten af 1980’erne var der en relativ stor mervækst, jf. figur III.8. 
Siden har der gennemsnitligt set været mindrevækst, dvs. at det kol-
lektive offentlige forbrug er vokset mindre end BNP.  
 

TABEL III.5 DEKOMPONERING AF VÆKSTEN I DET 
KOLLEKTIVE OFFENTLIGE FORBRUG 

Mervækst i det kollektive offentlige forbrug er blevet afløst af mindre-
vækst. 
 
 Vækst i alt BNP Mervækst 

 -------  Gennemsnitlig årlig vækst i pct.  --------- 

1966-2019 2,3 2,1 0,2 

1966-85 4,6 2,9 1,7 

1985-2000 1,5 2,3 -0,8 

2000-19 0,8 1,3 -0,4 

1995-2019 1,3 1,6 -0,3 
 

 
Anm.: “Vækst i alt” angiver væksten i det nominelle kollektive offentlige for-

brug fratrukket inflationen opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. 
“BNP” angiver realvæksten i BNP. “Mervækst” angiver forskellen mel-
lem “Vækst i alt” og “BNP”. 

Kilde: Statistikbanken.dk og egne beregninger. 
 

 
 
 
 

Gennemsnitlig årlig 
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FIGUR III.8 MERVÆKSTRATER FOR DET KOLLEK-
TIVE, INDIVIDUELLE OG SAMLEDE OF-
FENTLIGE FORBRUG 

Ingen tendens til systematisk mer- eller mindrevækst i det offent-
lige forbrug siden 1966. 
 

 
Anm.: Mervæksten i det kollektive offentlige forbrug er lig med væksten 

i det nominelle kollektive offentlige forbrug fratrukket væksten i no-
minelt BNP. Mervæksten i det individuelle offentlige forbrug er lig 
med væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratruk-
ket inflationen, betydningen af demografiske ændringer og sund 
aldring samt væksten i timeproduktiviteten i private byerhverv. 
Mervæksten i det samlede offentlige forbrug er beregnet som et 
vægtet gennemsnit af mervæksten i det kollektive og det individu-
elle offentlige forbrug, hvor vægtningen foretages efter de to for-
brugstypers andel af det samlede offentlige forbrug. Der anvendes 
et centralt glidende gennemsnit med et vindue på syv år. For de 
år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år 
inden for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud fra de 
år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes. 

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger. 
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DET INDIVIDUELLE OFFENTLIGE FORBRUG 

Fra 1966 til 2019 var den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle 
individuelle offentlige forbrug fratrukket den gennemsnitlige årlige in-
flation på 2,8 pct., jf. tabel III.6. Ifølge fremskrivningsprincipperne skulle 
dette vækstmål forventeligt have været 2,9 pct. med den givne histori-
ske udvikling i demografi og timeproduktivitet samt den skønnede virk-
ning af sund aldring.9 Der har således været en gennemsnitlig årlig 
mindrevækst i det individuelle offentlige forbrug på 0,1 pct.point i for-
hold til den forventede vækst ifølge fremskrivningsprincipperne. Lige 
som det er tilfældet for det kollektive offentlige forbrug har der siden 
1966 både været perioder med mervækst og perioder med mindre-
vækst i det individuelle offentlige forbrug. Den tidsmæssige udvikling i 
de årlige mervækstrater for det individuelle offentlige forbrug har i no-
gen grad fulgt udviklingen i de årlige mervækstrater for det kollektive 
offentlige forbrug. 
 

TABEL III.6 DEKOMPONERING AF VÆKSTEN I DET INDIVIDUELLE OFFENTLIGE 
FORBRUG 

Den historiske udvikling i udgifterne til individuelt offentligt forbrug har ligget relativt tæt på den 
udvikling, der skulle forventes ifølge fremskrivningsprincipperne. 
 
 Vækst i alt Demografi Sund aldring Timeproduktivitet Mervækst 

 --------------------------------  Gennemsnitlig årlig vækst i pct.  ------------------------------------ 

1966-2019 2,8 0,4 -0,1 2,7 -0,1 

1966-85 4,6 0,3 0,0 4,1 0,2 

1985-2000 2,4 0,2 -0,2 2,4 0,0 

2000-19 1,5 0,6 -0,2 1,5 -0,4 

1995-2019 1,7 0,6 -0,2 1,5 -0,1 
 

 
Anm.: “Vækst i alt” angiver væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen opgjort 

ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst i alt”, der kan tilskrives æn-
dringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” angiver den skønsmæssige 
betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver væksten i timeproduktiviteten i 
private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, “Sund aldring” og “Time-
produktivitet”. 

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger. 
 

 
                                                           
9) De 2,9 pct.point vises ikke i tabel III.6, og er pga. afrundinger ikke lig med summen af 

0,4, -0,1 og 2,7 pct.point. 

Gennemsnitlig årlig 
mindrevækst på  
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Selvom udgifterne til det individuelle offentlige forbrug historisk er ste-
get lidt mindre end forventet ifølge de anvendte fremskrivningsprincip-
per, udgør udgifterne alligevel en noget større andel af BNP i dag end 
i 1966, jf. tidligere figur. Det skyldes flere forskellige forhold, hvoraf en 
af de vigtigste er, at arbejdstiden for de beskæftigede er faldet væsent-
ligt i perioden. Den aftalte årlige arbejdstid pr. beskæftiget er således 
reduceret med mere end 20 pct. siden 1966. Det kan fortolkes som en 
indkomsteffekt, hvor de beskæftigede har udnyttet noget af den højere 
produktivitet til at få mere fritid. Derfor stiger BNP langsommere, end 
væksten i timeproduktiviteten og befolkningsstigningen i sig selv ville 
tilsige.  
 
Hvis man alternativt havde anvendt et fremskrivningsprincip om, at det 
individuelle offentlige forbrug stiger i takt med det demografiske træk 
plus væksten i produktiviteten pr. beskæftiget (i stedet for timeproduk-
tiviteten), ville man få en lavere forventet vækst i det individuelle offent-
lige forbrug. Baseret på en produktivitet pr. beskæftiget ville der have 
været en gennemsnitlig årlig mervækst i de individuelle offentlige for-
brugsudgifter på 0,4 pct.point fra 1966 til 2019 i stedet for den tidligere 
nævnte gennemsnitlige årlige mindrevækst på 0,1 pct.point.10 Bereg-
ningerne illustrerer, at generelle reduktioner i arbejdstiden øger den 
offentlige sektors størrelse, hvis man ønsker, at den offentlige service 
skal være uændret. Når arbejdstiden sættes ned, er det således nød-
vendigt at øge antallet af ansatte i den offentlige sektor for at kunne 
fastholde det samlede antal udførte arbejdstimer ved produktionen af 
de offentlige serviceydelser.  

DET SAMLEDE OFFENTLIGE FORBRUG 

Væksten i det samlede offentlige forbrug har i perioden 1966-2019 
stort set svaret til den forventede vækst ifølge fremskrivningsprincip-
perne, og der har således for perioden som helhed hverken været mer- 
eller mindrevækst i det samlede offentlige forbrug, jf. tabel III.7. I løbet 
af den nævnte periode har der dog i nogle år været en betydelig mer- 
eller mindrevækst. Det individuelle offentlige forbrug udgør som tidli-
gere nævnt omkring to tredjedele af det samlede offentlige forbrug, og 
den tidsmæssige udvikling i mervæksten i det samlede offentlige for-
brug følger derfor i højere grad udviklingen i mervæksten i det indivi-
duelle offentlige forbrug end mervæksten det kollektive offentlige for-
brug. 

                                                           
10) Ved beregningen af mervæksten baseret på produktivitet pr. beskæftiget er produktivi-

teten bestemt som timeproduktiviteten gange den normale aftalte årlige arbejdstid i ti-
mer. 

Individuelt offentligt 
forbrug udgør større 
andel af BNP pga. 
fald i arbejdstiden 

Mervækst hvis 
timeproduktivitet 
erstattes af 
årsproduktivitet 

Ingen mer- eller 
mindrevækst i det 
samlede offentlige 
forbrug 
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TABEL III.7 MERVÆKSTEN I DET SAMLEDE OFFENT-
LIGE FORBRUG 

Set over hele perioden 1966-2019 har der været god overensstem-
melse mellem den faktiske udvikling i det samlede offentlige forbrug 
og den forventede udvikling ifølge fremskrivningsprincipperne. 
 
 Vækst i alt Mervækst 

 -------  Gennemsnitlig årlig vækst i pct.  -------- 

1966-2019 2,7 0,0 

1966-85 4,6 0,8 

1985-2000 2,1 -0,3 

2000-19 1,3 -0,4 

1995-2019 1,6 -0,2 
 

 

Anm.: “Vækst i alt” angiver væksten i det nominelle offentlige forbrug fratruk-
ket inflationen opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Mervækst” 
er det vægtede gennemsnit af mervæksten i det kollektive offentlige 
forbrug (vist i tabel III.5) og mervæksten i det individuelle offentlige 
forbrug (vist i tabel III.6), hvor vægtningen foretages efter de to for-
brugstypers andel af det samlede offentlige forbrug.  

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger. 
 

FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER UNDER DET 
INDIVIDUELLE OFFENTLIGE FORBRUG 

Fra og med 1995 er det muligt at belyse ikke bare udviklingen i det 
samlede individuelle offentlige forbrug, men også udviklingen på fire 
forskellige udgiftsområder under det individuelle forbrug. Udgiftsområ-
derne er afgrænset efter, hvilke serviceområder de offentlige udgifter 
hører under, og benævnes sundhed, fritid og kultur mv., undervisning 
og social beskyttelse. I det følgende ses der på, i hvilken grad der har 
været mer- eller mindrevækst på de forskellige udgiftsområder. 
 
I perioden 1995-2019 var der mervækst på udgiftsområderne sundhed 
og social beskyttelse, som også er de udgiftsområder, hvor der var den 
største vækst i udgifterne. For sundhed er den gennemsnitlige årlige 
mervækst beregnet til 0,4 pct.point, og for social beskyttelse er det til-
svarende tal 0,1 pct.point, jf. tabel III.8. For fritid og kultur mv. og un-
dervisning beregnes det derimod, at der var en gennemsnitlig årlig 
mindrevækst på henholdsvis 1,5 og 0,8 pct.point.  

Individuelt offentligt 
forbrug opdeles på 
fire udgiftsområder 

Forskellig mervækst 
på de forskellige 
udgiftsområder 
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TABEL III.8 DEKOMPONERING AF VÆKSTEN I DET INDIVIDUELLE OFFENTLIGE 
FORBRUG, 1995-2019 

Fra 1995 til 2019 steg udgifterne til sundhed mere end forventet ud fra fremskrivningsprincipperne. 
Udgifterne til undervisning og fritid og kultur mv. steg derimod mindre end forventet. 
 

 Vækst i alt Demografi Sund  
aldring 

Timepro-
duktivitet 

Mervækst 

 -------------------  Gennemsnitlig årlig vækst i pct.  --------------------- 

Sundhed 2,2 0,9 -0,5 1,5 0,4 

Fritid og kultur mv. 0,4 0,4 0,0a) 1,5 -1,5 

Undervisning 1,1 0,3 0,0a) 1,5 -0,8 

Social beskyttelse 1,9 0,4 -0,1 1,5 0,1 

Individuelt offentligt forbrug i alt 1,7 0,6 -0,2 1,5 -0,1 
 

 

a) Det antages, at der ikke er nogen sund aldringseffekt på udgiftsområdet.  

Anm.: “Vækst i alt” angiver væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug på et givet udgiftsområde 
fratrukket inflationen opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst 
i alt”, der kan tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” 
angiver den skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver væk-
sten i timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, 
“Sund aldring” og “Timeproduktivitet”.  

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger. 
 

 
Det er især på sundhedsområdet, at ændringerne i befolkningens stør-
relse og alderssammensætning har haft betydning for væksten i udgif-
terne. De demografiske ændringer (ekskl. sund aldring) har således 
virket i retning af at øge den gennemsnitlige årlige vækst i sundheds-
udgifterne med 0,9 pct.point, hvorimod bidraget til den gennemsnitlige 
årlige vækst i udgifterne inden for fritid og kultur mv., undervisning og 
social beskyttelse kun var på 0,3-0,4 pct.point. Forskellen i de demo-
grafiske ændringers betydning hænger sammen med, at andelen af 
ældre er vokset, og at sundhedsudgifterne er særligt høje for de ældre. 
 
En stigende restlevetid blandt de ældre og den deraf følgende forven-
tede reduktion i sundhedsudgifterne på givne alderstrin skønnes isole-
ret set at have reduceret væksten i sundhedsudgifterne med 0,5 
pct.point ifølge den anvendte regnemetode. Væksten i udgifterne til 
social beskyttelse er derimod kun blevet reduceret med 0,1 pct.point 
som følge af sund aldring.11 
                                                           
11) At sund aldring har reduceret væksten i udgifterne til social beskyttelse mindre, end det 

er tilfældet for væksten i sundhedsudgifterne, hænger blandt andet sammen med at det 

Øget andel ældre  
har især øget 
udgifterne på 
sundhedsområdet 

Sund aldring har 
reduceret sundheds-
udgifterne med  
0,5 pct.point p.a. 
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ØGET BRUG AF DE OFFENTLIGE SERVICEYDELSER 

For nogle offentlige serviceydelser er der fra 1995 til 2019 sket en æn-
dring i andelen af borgerne, som gør brug af ydelserne. På undervis-
ningsområdet har der eksempelvis været en stigning i andelen af bor-
gerne, der er under uddannelse efter afslutningen af grundskolen. En 
sådan øget brug af det offentlige uddannelsessystem vil principielt 
medvirke til at øge udgifterne på undervisningsområdet på samme 
måde, som et øget antal unge vil gøre det for et fastholdt uddannelses-
mønster.  
 
Ved beregningen af den udgiftsvækst, som man ifølge fremskrivnings-
principperne skulle forvente på undervisningsområdet, antages det, at 
forskellige befolkningsgruppers brug af uddannelsessystemet er uæn-
dret over tid. Den tidligere beregning af den forventede historiske 
vækst og mervækst i udgifterne på undervisningsområdet under det 
individuelle offentlige forbrug tager således ikke højde for stigningen i 
andelen af unge under uddannelse. Antages det, at de unges øgede 
brug af uddannelsessystemet har samme virkning på udgifterne til ud-
dannelse som et øget antal unge med en given uddannelsesdelta-
gelse, beregnes den forventede gennemsnitlige årlige vækst i udgif-
terne til uddannelsesområdet at være 0,5 pct.point højere end i den 
tidligere beregning. Den gennemsnitlige årlige mindrevækst i udgif-
terne til undervisningsområdet øges derfor med denne antagelse fra 
0,8 til 1,2 pct.point, jf. tabel III.9 
 
Et andet område, hvor der har været en øget brug af de offentlige ser-
viceydelser, er pasningsområdet. Hvis det på samme måde som for 
uddannelsesområdet antages, at den øgede andel børn, der passes i 
offentlige pasningsordninger, har betydning for de forventede offentlige 
udgifter til børnepasning, så har den forventede gennemsnitlige årlige 
vækst i udgifterne til social beskyttelse været 0,3 pct.point højere, end 
det fremgår af den tidligere beregning. Når der tages højde for den 
øgede brug af pasningsordningerne, har der dermed været en gen-
nemsnitlig mindrevækst på 0,2 pct.point i udgifterne til social beskyt-
telse mod en gennemsnitlig mervækst på 0,1 pct.point i den tidligere 
beregning, jf. igen tabel III.9. 
 

                                                           
kun er for en del af udgifterne til social beskyttelse – udgifterne til hjemmehjælp – at 
sund aldring forventes at have betydning, og at der benyttes en lidt anderledes metode 
til bestemmelse af den sunde aldrings betydning på plejehjemsområdet end på sund-
hedsområdet. 

Bruger flere de 
offentlige ydelser 
kan udgifterne stige 

Flere unge under 
uddannelse øger de 
forventede udgifter 
til uddannelses-
området  

Større andel børn 
passes i offentligt 
finansierede 
pasningstilbud 
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For det samlede individuelle offentlige forbrug øger den stigende andel 
unge under uddannelse og den stigende andel børn i de offentlige pas-
ningstilbud skønsmæssigt den forventede gennemsnitlige årlige ud-
giftsvækst med 0,2 pct.point. Tages der udgangspunkt i den højere 
forventede udgiftsvækst, øges mindrevæksten i det samlede individu-
elle offentlige forbrug fra 0,1 til 0,3 pct.point. 
 

TABEL III.9 MERVÆKST I DET INDIVIDUELLE OFFENT-
LIGE FORBRUG, 1995-2019 

Mindrevæksten på udgiftsområderne undervisning og social beskyt-
telse er større, hvis der tages højde for stigningen i andelen af bor-
gerne, der gør brug af uddannelses- og børnepasningstilbud. 
 

 Mer-
vækst 

Øget 
brug 

Korrigeret 
mervækst 

  - Gennemsnitlig årlig vækst i pct.- 

Sundhed 0,4 0,0 0,4 

Fritid og kultur mv. -1,5 0,0 -1,5 

Undervisning -0,8 0,5 -1,2 

Social beskyttelse 0,1 0,3 -0,2 

Individuelt offentligt forbrug i alt -0,1 0,2 -0,3 
 

 

Anm.: “Mervækst” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle 
individuelle offentlige forbrug på et givet udgiftsområde fratrukket den 
gennemsnitlige årlige inflation, betydningen af ændringer i demografi 
og sund aldring samt den gennemsnitlige årlige realvækst i timepro-
duktiviteten i private byerhverv. “Øget brug” angiver den del af væk-
sten i det individuelle offentlige forbrug på et givet udgiftsområde, der 
kan tilskrives ændringer i andelen af borgerne mellem 16 og 40 år, 
der er under uddannelse, og ændringer i andelen af børnene mellem 
0 og 13 år, der passes i en offentlig pasningsordning. “Korrigeret mer-
vækst” angiver forskellen mellem “Mervækst” og “Øget brug”. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Statistikbanken.dk, oplys-
ninger fra Statistisk Tiårsoversigt (diverse årgange), data fra DREAM 
og registerdata. 

 
 
 
 

Mindrevækst øges, 
når der tages højde 
for stigning i andel 
brugere  
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ÅRSAGER TIL FORSKELLENE MELLEM DE FORSKELLIGE 
UDGIFTSOMRÅDER 

Der er som allerede nævnt betydelig forskel mellem udgiftsudviklingen 
for de forskellige underkategorier af det individuelle offentlige forbrug. 
Den forskellige udvikling hænger blandt andet sammen med, at den 
politiske prioritering af de forskellige offentlige serviceområder ikke har 
været ens.  
 
Sundhedsområdet er blevet prioriteret højt i forhold til andre velfærds-
områder siden 1995 og har løbende fået tilført ekstra ressourcer. Af 
finanslovsaftalerne for 2011 fremgår det eksempelvis, at sundheds-
væsnet forventedes at råde over 23 mia. kr. ekstra i 2011 i forhold til 
2001, og at der fra 2001 til 2009 blev ansat ca. 3.000 flere læger og 
ca. 4.000 flere sygeplejersker på sygehusene, jf. Finansministeriet 
(2010). Fra 2009 til 2019 er antallet af fuldtidsbeskæftigede i sund-
hedsvæsnet vokset med ca. 6 pct., mens beskæftigelsen i andre dele 
af den offentlige sektor har været stort set uændret eller faldende.12 De 
øgede midler til sundhedsområdet er bl.a. gået til at øge behandlings-
kapaciteten i sundhedsvæsnet med henblik på at nedbringe venteti-
derne og til at forbedre indsatsen over for livstruende kræft- og hjerte-
sygdomme.  
 
For at forbedre de offentlige finanser efter finanskrisen blev væksten i 
de offentlige udgifter reduceret, herunder også udgifterne til sundhed. 
Efter finanskrisen har sundhedsvæsnet fortsat haft en større udgifts-
vækst end de andre velfærdsområder, men blandt andet pga. den de-
mografiske udvikling, der forventeligt skulle øge udgifterne til sund-
hedsydelser, er mervæksten på sundhedsområdet fra slutningen af 
1990’erne til 2009 blevet afløst af en mindrevækst på stort set samme 
niveau som mindrevæksten i det samlede individuelle offentlige for-
brug, jf. figur III.9. Det skal her bemærkes, at byggeomkostningerne til 
de nye supersygehuse betragtes som offentlige investeringer i natio-
nalregnskabet, ikke offentligt forbrug. På sigt kan afskrivninger af den 
øgede bygningskapital medvirke til at øge væksten i udgifterne til of-
fentligt forbrug på sundhedsområdet. 
 

                                                           
12) Kilde: Statistikbanken.dk. 

Forskellig politisk 
prioritering af 
forskellige offentlige 
serviceområder 

Sundhedsområdet 
har haft høj prioritet 

Finanskrisen 
dæmpede væksten i 
sundhedsudgifterne 
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FIGUR III.9 INDIVIDUELT OFFENTLIGT FORBRUG PÅ SUNDHEDSOMRÅDET 

Der har været en relativ stor vækst i udgifterne til sundhedsområdet siden 1995. 
 
                             Årlig vækst                                                  Årlig korrigeret mervækst 

 
 

 
Anm.: “Årlig vækst” angiver væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug på et givet udgiftsområde 

fratrukket inflationen opgjort ved BNP-deflatoren. “Årlig korrigeret mervækst” angiver væksten i det no-
minelle forbrug fratrukket inflationen og timeproduktiviteten i private byerhverv samt betydningen af æn-
dringer i demografi, sund aldring, ændringer i andelen af 16-40-årige under uddannelse og ændringer 
af andelen af 0-13-årige børn i offentlige pasningstilbud. Der anvendes et centralt glidende gennemsnit 
med et vindue på syv år. For de år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år, bestem-
mes det glidende gennemsnit ud fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Statistikbanken.dk, oplysninger fra Statistisk Tiårsoversigt 
(diverse årgange), data fra DREAM og registerdata. 

 
 
Det er ikke nødvendigvis kun politiske prioriteringer, der har givet sær-
lig høj vækst i sundhedsudgifterne. Det fremføres ofte, at sundheds-
området er specielt, fordi der hele tiden udvikles ny medicin og nye 
behandlingsmetoder. De nye medicintyper og behandlingsmetoder er 
ofte dyrere (og i nogle tilfælde meget dyrere) end de eksisterende, hvil-
ket lægger et opadgående pres på sundhedsudgifterne, da borgerne 
ønsker at få den bedst mulige behandling, når de bliver syge. Siden 
midten af 1990’erne har der været en meget stor stigning i udgifterne 
til den medicin, som anvendes på sygehusene. Det kan have været en 
medvirkende årsag til mervæksten på sundhedsområdet, jf. boks III.5. 
 
Udgiftsområdet kultur og fritid mv. er det udgiftsområde under det indi-
viduelle offentlige forbrug, hvor der har været den mindste udgifts-
vækst og den største mindrevækst i perioden 1995-2019, jf. tabel III.9. 
Den lave udgiftsvækst hænger blandt andet sammen med, at bevillin-
gerne til mange kulturinstitutioner løbende er blevet reduceret, og at 
der ikke i væsentligt omfang er blevet bevilget midler til nye initiativer 
på området. Udgifterne til kulturområdet blev eksempelvis reduceret, 
da Folketinget i 2002 besluttede at omprioritere de offentlige udgifter i 
retning mod blandt andet sundheds- og ældreområdet.  

Dyr medicin kan 
have medvirket til 
vækst i sundheds-
udgifterne 

Kultur og fritid mv. 
har oplevet den 
største mindrevækst 
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BOKS III.5 UDVIKLINGEN I UDGIFTERNE TIL SYGEHUSMEDICIN 

Udgifterne til den medicin, som anvendes på sygehusene, er steget kraftigt i forhold til andre typer 
af offentlige sundhedsudgifter siden midten af 1990’erne, jf. figur A.a Stigningen i udgifterne til sy-
gehusmedicin har været særlig stor for medicin til behandling af kræft og sygdomme i immunsyste-
met (f.eks. leddegigt), jf. figur B. For kræftmedicinens vedkommende vurderer Søgaard (2018), at 
omkring halvdelen af udgiftsvæksten kan tilskrives stigende priser på medicinen. Den anden halvdel 
skyldes flere patienter, flere kræftmedicin at tilbyde patienterne og ikke mindst hurtigere ibrugtag-
ning af de nye og dyrere kræftmedicin. 
 

FIGUR A OFFENTLIGE MEDICIN- 
OG SUNDHEDSUDGIFTER 

FIGUR B UDGIFTER TIL SYGEHUS-
MEDICIN 

  
 
Anm.: Væksten i alle udgiftsmål er fraregnet væksten i det generelle prisniveau opgjort ud fra udviklingen i 

BNP-deflatoren. “Sygehusmedicin” er den medicin, der anvendes på sygehusene, og som patienterne
får uden egenbetaling. “Medicintilskud i primær sektor” angiver udgifterne til offentlige medicintilskud
ved receptursalg af tilskudsberettiget medicin. “Sundhedsudgifter i alt” angiver den del af det individuelle 
offentlige forbrug, der hører til sundhedsområdet. 

Kilde: Statistikbanken.dk og Medstat.dk. 
 
Det estimeres, at den gennemsnitlige årlige stigning i sundhedsudgifterne i perioden 1997-2019 
ville have været 0,2 pct.point mindre, hvis udgifterne til sygehusmedicin var steget i samme takt 
som sundhedsudgifterne i alt, hvilket svarer til halvdelen af den gennemsnitlige årlige mervækst i 
perioden 1995-2019. 
 
Her bør det bemærkes, at det er vanskeligt at afgøre, hvordan de stigende udgifter til sygehusme-
dicin har påvirket udviklingen i de samlede sundhedsomkostninger. Det kan således ikke afgøres, 
om og i givet fald i hvilket omfang de stigende udgifter til sygehusmedicin har betydet, at andre 
udgifter på sundhedsområdet er blevet reduceret. 
 

a) Udgifterne til sygehusmedicin udgjorde 2,4 pct. af sundhedsudgifterne i 1997. I 2019 var denne andel vokset 
til 7,2 pct.  
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På undervisningsområdet har der også været en lavere vækst i udgifts-
niveauet fra 1995 til 2019 end for det samlede individuelle offentlige 
forbrug. Den gennemsnitlige årlige mindrevækst i perioden var på 0,8 
pct.point (1,2 pct.point, hvis der tages højde for det forventede bidrag 
til udgiftsvæksten, som skyldes en stigende andel unge under uddan-
nelse efter grundskolen), jf. tabel III.9. Som det er tilfældet for udgifts-
området kultur og fritid mv., har undervisningsområdet løbende været 
udsat for besparelser. Der er dog også tilført midler til undervisnings-
området, blandt andet i forbindelse med “Aftale om fremtidens velstand 
og velfærd og investeringer i fremtiden” (globaliseringspuljen). Denne 
aftale, som blev indgået i 2006, angav mål for, hvor stor en andel af de 
unge, der skulle gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og 2015, 
og hvor stor en andel af de unge, der skulle have en videregående 
uddannelse i 2015, jf. Finansministeriet (2006). Samlet set har tilførs-
len af midler på undervisningsområdet dog ikke været stor nok til at 
kunne forhindre en mindrevækst på området.  
 
På udgiftsområdet social beskyttelse har der været en gennemsnitlig 
årlig mervækst i perioden 1995-2019 på 0,1 pct.point, jf. igen tabel III.9. 
Social beskyttelse indeholder mange forskelligartede offentlige ser-
viceydelser, herunder børnepasning, hjemmehjælp, tilbud til personer 
med særlige behov (handicappede mv.) og hjælp til at komme i be-
skæftigelse (aktivering, jobcentre). Der er ikke her set nærmere på, 
hvordan udgiftsudviklingen har været på forskellige delområder, der 
medtages under social beskyttelse. 

FREMSKRIVNINGER MED BRUG AF DET HISTORISKE 
VÆKSTMØNSTER FOR DET OFFENTLIGE FORBRUG 

I dette afsnit ses der ved hjælp af forskellige regneeksempler på, hvor-
dan holdbarheden og den forventede fremtidige udvikling i det offent-
lige forbrug ændres, hvis det offentlige forbrug i en del af fremskriv-
ningsperioden antages at følge det historiske vækstmønster for det of-
fentlige forbrug i stedet for det vækstmønster, der følger af de sædvan-
lige fremskrivningsantagelser (også kaldet grundforløbet i det føl-
gende). 
 
Konkret ses der på tre eksempler med følgende overordnede afvigel-
ser fra grundforløbet: 
 
A. Samme mer-/mindrevækst som i 1966-2019, ensartet. Der anta-

ges mervækst i udgifterne til det kollektive offentlige forbrug og 
mindrevækst i udgifterne til det samlede individuelle offentlige for-
brug, svarende til mønstret i perioden 1966-2019 

Også betydelig 
mindrevækst på 
undervisnings-
området 

Udgifter til social 
beskyttelse har  
stort set fulgt den 
generelle 
udgiftsudvikling  

Holdbarhedsvirkning 
af at fortsætte med 
historiske 
mervækstrater 
beregnes 

Der ses på  
tre eksempler 
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B. Samme mer-/mindrevækst som i 1995-2019, ensartet. Der anta-
ges mindrevækst i udgifterne til det kollektive og det samlede in-
dividuelle offentlige forbrug, svarende til mønstret i perioden 1995-
2019. Det antages, i lighed med eksempel A, at de fire udgiftsom-
råder under det individuelle offentlige forbrug har den samme min-
drevækst 

C. Samme mer-/mindrevækst som i 1995-2019, differentieret. Der 
antages mer- eller mindrevækst i udgifterne til det kollektive of-
fentlige forbrug og udgifterne til de fire forskellige udgiftsområder 
under det individuelle offentlige forbrug, svarende til mønstret i pe-
rioden 1995-2019. I modsætning til eksempel A og B antages mer-
væksten her at variere mellem de fire udgiftsområder under det 
individuelle offentlige forbrug. 

 
De antagne mervækstrater i de tre eksempler fremgår af tabel III.10, 
som også viser konsekvenserne for det offentlige forbrugs andel af 
BNP og holdbarhedsindikatoren. I det følgende kommenteres kort på 
de enkelte eksempler. 
 
Eksempel A illustrerer, at betydningen af at erstatte de normale frem-
skrivningsprincipper med den historiske mervækst i det kollektive of-
fentlige forbrug og mindrevæksten i det samlede individuelle offentlige 
forbrug er begrænset. Det skyldes grundlæggende, at de to afvigelser 
går i modsat retning og næsten udligner hinanden.  
 
Siden 1966 er der sket en væsentlig udbygning af den offentlige sektor, 
og brugen af de offentlige servicetilbud er øget. Fremadrettet vil der 
formentlig ikke ske en tilsvarende vækst i den offentlige sektor. Hvis 
man kunne fraregne den del af udgiftsvæksten i det individuelle offent-
lige forbrug i perioden 1966-2019, der kan tilskrives en øget brug af de 
offentlige servicetilbud, ville man formentlig finde en noget større min-
drevækst i det individuelle offentlige forbrug end de antagne 0,1 pct.po-
int i eksempel A. Det ville trække i retning af at reducere væksten i det 
offentlige forbrug og forbedre holdbarheden. 
 
 
 

Resultatet fremgår  
af tabel III.10 
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TABEL III.10 EKSEMPLER PÅ VIRKNINGEN AF AT ÆNDRE FREMSKRIVNINGSAN-
TAGELSERNE OM UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG 

Ændringer i fremskrivningsantagelser om det offentlige forbrug har stor betydning for holdbarheden. 
 
 A B C 

Ændring af gennemsnitlige årlige vækst  
sammenlignet med grundforløbet: 

--------------  Pct.point  -------------- 

Kollektivt offentligt forbrug 0,2 -0,3 -0,3 

Individuelt offentligt forbrug:    

Sundhed -0,1 -0,3 0,4 

Fritid og kultur mv. -0,1 -0,3 -1,5 

Undervisning -0,1 -0,3 -1,2 

Social beskyttelse -0,1 -0,3 -0,2 

Virkning, hvis ændring gælder 25 år (2025-2050): ------------  Pct. af BNP  ------------ 

Ændring i offentlige forbrugs andel af BNP i 2100 -0,1 -1,8 -1,2 

Ændring i sundhedsudgifters andel af BNP i 2100 -0,2 -0,5 0,8 

Ændring i holdbarhedsindikatoren 0,1 1,4 0,9 

Virkning, hvis ændring gælder 75 år (2025-2100):    

Ændring i offentlige forbrugs andel af BNP i 2100 -0,1 -4,8 -2,2 

Ændring i sundhedsudgifters andel af BNP i 2100 -0,5 -1,4 2,4 

Ændring i holdbarhedsindikatoren 0,1 3,0 1,5 
 

 

Anm.: Tabellen viser virkningen af at ændre fremskrivningen af det offentlige forbrug på forskellige måder set 
i forhold til den fremskrivning, der opnås ved at anvende de sædvanlige fremskrivningsantagelser. 

 Eksempel A bruger de gennemsnitlige årlige mervækstrater i det kollektive og det samlede individuelle 
offentlige forbrug i perioden 1966-2019, jf. tabel III.5 og tabel III.6. 

 Eksempel B anvender mervæksten for perioden 1995-2019, idet det antages, at der er den samme 
mervækst i de forskellige underkategorier af det individuelle offentlige forbrug, svarende til mervæksten 
for det samlede individuelle offentlige forbrug. 

 Eksempel C anvender ligeledes mervæksten for perioden 1995 til 2019, men her tages udgangspunkt i 
forskellige mervækstrater for de fire udgiftsposter under det individuelle offentlige forbrug. 

 I eksempel B og C tages der for det individuelle offentlige forbrug udgangspunkt i de korrigerede mer-
vækstrater, hvor der korrigeres for den stigende andel af unge under uddannelse og den stigende andel 
af børn i de offentlige pasningstilbud, jf. tabel III.9. Dette er ikke muligt i eksempel A. Baggrunden for at 
anvende korrigerede mervækstrater, hvor det er muligt, er, at det ikke kan forventes, at der fremover 
sker stigninger i andelen af de unge, der er under uddannelse, eller i andelen af børnene, der passes i 
offentlige pasningstilbud, svarende til det historiske billede. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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Eksempel B fokuserer på mervækstmønstret i de seneste 25 år. I pe-
rioden 1995-2019 var der en mindrevækst i både kollektivt og samlet 
individuelt forbrug.13 Videreføres denne historiske mindrevækst, for-
bedres holdbarheden mærkbart, og det offentlige forbrugs andel af 
BNP falder. Holdbarheden forbedres med 1,4 pct., hvis mindrevæksten 
fastholdes i 25 år, og med 3 pct., hvis den fastholdes i 75 år. Modstyk-
ket er et fald i det offentlige forbrugs andel af BNP på henholdsvis 1,8 
og 4,8 pct. set i forhold til et forløb baseret på de fremskrivningsprin-
cipper, der normalt anvendes. 
 
I eksempel B antages det, at mindrevæksten er den samme for alle fire 
udgiftsposter under det individuelle offentlige forbrug. Det antages så-
ledes, at der er en mindrevækst på 0,3 pct. på alle individuelle udgifts-
poster. Denne mindrevækst svarer til det vægtede gennemsnit af mer-
væksten for de fire poster, og dækker over mervækst på nogle områ-
der og mindrevækst på andre. Det tages der højde for i eksempel C.  
 
Eksempel C fokuserer på mervæksten i samme periode som i eksem-
pel B, dvs. 1995-2019, men der indlægges forskellige mer- og mindre-
vækstrater for de fire poster under det individuelle offentlige forbrug. 
Konkret har sundhedsudgifterne udvist mervækst i perioden, hvorimod 
der har været mindrevækst i de tre øvrige poster. Det vægtede gen-
nemsnit er, som nævnt, det samme som i eksempel B, men dette gæl-
der kun i udgangspunktet. Som tiden går, vil sundhedsudgifterne vokse 
relativt til det øvrige individuelle offentlige forbrug, og dermed vil det 
samlede individuelle offentlige forbrug vokse mere i eksempel C end i 
eksempel B. 
 
Fremskrives med differentierede mer- og mindrevækstrater, bliver for-
bedringen af holdbarheden set i forhold til grundforløbet derfor mærk-
bart mindre end i eksempel B med ensartet vækst. Forskellen vokser 
med den periode, der betragtes. Antages de historiske mer- og min-
drevækstrater at blive fastholdt i 25 år, forbedres holdbarheden med 
0,9 pct. af BNP (mod de 1,4 pct. under antagelsen om ensartede min-
drevækstrater). Fastholdes mer- og mindrevækstraterne i 75 år, øges 
forskellen mellem de to beregninger, sådan at holdbarhedsforbedrin-
gen med differentierede mervækstrater kun er halvt så stor som i ek-
sempel B. 
 

                                                           
13) Når der i eksempel B og C fokuseres på perioden 1995-2019, er det muligt at anvende 

de korrigerede mervækstrater, som korrigerer den historiske mervækstberegning for 
den stigende andel af børn i pasningsordninger og unge i uddannelse. 
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Bag den mindre holdbarhedsforbedring med differentierede mer- og 
mindrevækstrater ligger en mærkbar forskydning i sammensætningen 
af det individuelle offentlige forbrug. Beregning C viser eksempelvis, at 
sundhedsudgifterne bliver øget med 2,4 pct.point af BNP, hvis mer-
væksten i sundhedsudgifterne over perioden 1995-2019 på 0,4 pct. 
fastholdes frem til 2100, jf. også tabel III.10 og figur III.10. 
 
Eksemplerne præsenteret her viser, at selv en relativt beskeden årlig 
mindrevækst i det offentlige forbrug kan betyde en væsentlig forbed-
ring af holdbarheden, hvis mindrevæksten fastholdes i en længereva-
rende periode. På tilsvarende vis kan mervækst over en længere peri-
ode give en betydelig forværring af holdbarheden. Som et element i at 
sikre en holdbar finanspolitik bør der derfor være en fortsat opmærk-
somhed omkring udviklingen i det offentlige forbrug. 
  

FIGUR III.10 UDVIKLINGEN I DET OFFENTLIGE FORBRUG UNDER FORSKELLIGE 
FREMSKRIVNINGSANTAGELSER (EKSEMPEL C) 

Det offentlige forbrugs andel af BNP forventes at falde, hvis de seneste 25 års vækstmønster for 
det offentlige forbrug fortsætter. Sundhedsudgifterne vil dog udgøre en stigende andel af BNP.   
 
                  Det offentlige forbrug                                          Individuelle sundhedsudgifter 

 

 

 

 

 
Anm.: I grundforløbet fremskrives det offentlige forbrug med de sædvanlige fremskrivningsantagelser. “Histo-

risk trend frem til 2050” antager, at den årlige vækst i de forskellige underkategorier af det offentlige 
forbrug afviger fra grundforløbet i perioden 2025-50 med de historiske mervækstrater i perioden 1995-
2019, jf. eksempel C i tabel III.10. “Historisk trend frem til 2100” antager, at de samme mervækstrater er 
gældende i perioden 2025-2100. De lodrette streger angiver starten på fremskrivningsperioden.  

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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III.5 ALTERNATIVE 
TILBAGETRÆKNINGSFORLØB 

I efteråret 2020 skal Folketinget bekræfte beslutningen om at hæve 
aldersgrænsen for at få efterløn til 66 år, gældende fra 2032, og alders-
grænsen for at få folkepension til 69 år, gældende fra 2035. Det er en 
konsekvens af de tidligere vedtagne aftaler, som igen er en væsentlig 
forudsætning for den finanspolitiske udvikling i fremskrivningen præ-
senteret i afsnit III.2. Spørgsmålet om de fremtidige aldersgrænser for 
offentligt betalt tilbagetrækning har stor offentlig opmærksomhed. Re-
geringen har fremsat forslag om en tidlig pension for personer, der har 
været særlig længe på arbejdsmarkedet. Samtidig har der været for-
skellige forslag fra andre sider om at ændre eller standse indekserin-
gen af tilbagetrækningsaldrene. 
 
Da offentligheden i starten af 2000-tallet blev bevidst om, at den sti-
gende levetid gjorde de offentlige finanser uholdbare, var der et bredt 
politisk flertal for, at problemet med de offentlige finanser skulle løses 
ved at hæve tilbagetrækningsaldrene i takt med den stigende levetid. 
Det resulterede i velfærdsaftalen i 2006, hvor dette overordnede prin-
cip blev fastlagt. Siden justerede tilbagetrækningsaftalen i 2011 prin-
cippet ved dels at fremrykke starten på levetidsindekseringen og dels 
at begrænse efterlønsordningen, så den på længere sigt forventes kun 
at blive anvendt af et meget begrænset antal.  
 
Efter vedtagelsen af tilbagetrækningsaftalen i 2011 vurderede såvel 
regeringen som De Økonomiske Råds formandskab, at holdbarheds-
problemet var blevet løst, så finanspolitikken netop var holdbar. I årene 
siden da har begge institutioner gentagne gange opjusteret holdbar-
hedsindikatoren i deres langsigtede beregninger, så finanspolitikken 
nu vurderes at være overholdbar, hvis aldersindekseringen fremover 
implementeres som forudsat i de to aftaler. Der er en række forskellige 
årsager til den forbedrede holdbarhedsindikator. En væsentlig årsag 
er, at det offentlige forbrug i det seneste tiår er steget mindre end de-
mografi- og velstandstrækket, jf. afsnit III.4. En anden årsag er større 
kapitalindkomster end tidligere forudsat, som bl.a. har medført højere 
pensionsformuer og deraf følgende skatteindtægter.  
 
Spørgsmålet om, hvilke befolkningsgrupper der skal have ret til en of-
fentlig tilbagetrækningsydelse, og hvor generøs denne skal være, er et 
vigtigt politisk fordelingsspørgsmål. Indretningen af tilbagetræknings-
ydelserne vil samtidig påvirke de økonomiske incitamenter og dermed 
potentielt ændre befolkningens adfærd. Især vil mere gunstige regler 
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for folkepension og tilsvarende ydelser formindske arbejdsudbuddet. 
Den optimale indretning af tilbagetrækningssystemet er dermed et 
klassisk eksempel på en afvejning mellem fordelings- og effektivitets-
hensyn. Afvejningen omhandler både valg mellem materiel velstand og 
fritid, mellem hensyn til forskellige generationer og mellem fordelingen 
for forskellige befolkningsgrupper på et givet tidspunkt, eksempelvis 
grupper med forskelligt uddannelsesniveau og forventet levealder.  
 
Er der politiske ønsker om at ændre på tilbagetrækningsreglerne i for-
hold til forudsætningerne i velfærds- og tilbagetrækningsaftalerne fra 
2006 og 2011, er det afgørende, at ændringerne gennemføres indenfor 
en ramme, hvor finanspolitikken er holdbar. Eftersom holdbarhedsindi-
katoren er positiv, er der ifølge de gældende vurderinger principielt mu-
lighed for at justere reglerne i en mere generøs retning. Man skal imid-
lertid være klar over omkostningen for de offentlige finanser.  
 
Samtidig er det vigtigt at være bevidst om, at holdbarhedsberegninger 
ligesom alle andre fremskrivninger, der rækker mange årtier frem i ti-
den, i sagens natur er meget usikre. Såvel ændringer i den observe-
rede gennemsnitlige levealder som mange andre vigtige forhold kan 
medføre et forløb, der er meget anderledes end det her forudsatte. En 
ændring i den fremadrettede profil for tilbagetrækningsaldrene, der 
med dagens forudsætninger netop er holdbar, kan senere vise sig at 
medføre et forløb, hvor holdbarhedsindikatoren alligevel bliver negativ. 
Eksempelvis kan et fremtidigt ønske hos befolkningen om lavere årlig 
arbejdstid forværre den finanspolitiske holdbarhed væsentligt. Det kan 
også tænkes, at befolkningen vil vælge en længere periode som tilba-
getrukket fra arbejdsmarkedet end forudsat. Udviklingen i USA kan 
tyde på en sådan tendens, jf. Dalgaard og Strulik (2017).  Det vil såle-
des få konsekvenser for holdbarheden, hvis befolkningen i højere grad 
vælger at trække sig tilbage for egne midler, når folkepensionsalderen 
stiger, end forudsat i fremskrivningen. I Dansk Økonomi, efterår 2016 
blev det således beregnet, at hvis der overhovedet ingen arbejdsud-
budseffekt er af at hæve tilbagetrækningsaldrene fra 2030 og frem, vil 
det give en HBI-forringelse på 1,8 pct. af BNP.     
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STOP FOR INDEKSERING 

I løbet af 2020 har der været forskellige forslag fremme om at standse 
indekseringen af folkepensionsalderen ved et givet år, eksempelvis 70 
år. I figur III.11 vises konsekvenserne af at standse indekseringen af 
tilbagetrækningsaldrene ved henholdsvis en aldersgrænse for folke-
pension ved 69 (fra 2035), 70 (fra 2040) og 71 år (fra 2045) og tilsva-
rende aldersgrænser tre år tidligere for efterløn. Det svarer til, at Fol-
ketinget foretager sin sidste indeksering i henholdsvis 2020, 2025 og 
2030. De tre forløb forringer holdbarhedsindikatoren med henholdsvis 
2,3, 1,9 og 1,6 pct. af BNP. Da HBI i fremskrivningen i udgangspunktet 
er 1,6 pct. af BNP, vil finanspolitikken ifølge forudsætningerne i nær-
værende fremskrivning blive uholdbar, hvis indekseringen standser 
ved 69 eller 70 år. Forløbet, hvor man standser indekseringen ved en 
folkepensionsalder på 71 år, er med de samme antagelser netop hold-
bart. I fremskrivningen falder det forventede antal leveår efter pensi-
onsalderen langsomt. Omvendt vil antallet af år på pension stige i de 
tre forløb, hvor indekseringen helt standser ved et bestemt alderstrin, i 
takt med at levealderen stiger. 
 
Saldoen forringes i de tre alternativer i første omgang, fordi udbetalin-
gerne til folkepensionen stiger, når en større andel af befolkningen vil 
være berettiget til at modtage den. Derudover er der væsentlige afledte 
negative effekter på arbejdsudbuddet. Det medfører en lavere indtje-
ning og dermed et lavere provenu fra både personlige indkomstskatter 
og selskabsskatter. Vekslingen af indkomst til fritid medfører desuden, 
at skatteindtægterne fra moms og andre forbrugsafgifter falder. På ud-
giftssiden vil det kollektive offentlige forbrug følge BNP og derfor være 
lavere end i grundforløbet, men de øvrige offentlige udgifter vil stige 
som andel af BNP i forhold til grundforløbet.  
 
I forløbet med en langsigtet folkepensionsalder på 69 år udviser sal-
doen et underskud på omkring ½ pct. af BNP i en længere periode fra 
2030 til 2050, jf. figur III.11. Derefter forbedres den, men langt mindre 
end i grundforløbet og vil ligge tæt på balance de næste årtier, indtil 
den atter forværres i takt med ny demografisk modvind fra omkring 
2070. Dette forløb opnår således aldrig en positiv saldo, og på helt lang 
sigt vil saldoen udvise støt stigende underskud som andel af BNP, som 
det er tilfældet for alle uholdbare forløb. Forløbet, der standser ved 70 
år, vil have en positiv saldo fra omkring 2050, som ifølge fremskrivnin-
gen vil blive vendt til stigende underskud efter 2100. Forløbet med en 
fast pensionsalder på 71 år på lang sigt vil have en positiv saldo i pe-
rioden fra midt i 2040’erne og frem til 2125. 
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FIGUR III.11 STOP FOR ALDERSINDEKSERING 

 
Figuren viser konsekvenserne for saldo og forventet antal år på folkepension af at standse indek-
seringen af tilbagetrækningsaldrene ved en folkepensionsalder på henholdsvis 69, 70 og 71 år. 
 

Saldo 
 

År på pension  

 
Anm.: I figuren med forventet antal år på pension angiver årstallene fødselsårgange.   
Kilde: Beregninger på DREAM. 
 

 
I forløbet, hvor folkepensionsalderen fastholdes på 69 år, vil det med 
fremskrivningens forudsætninger formindske arbejdsstyrken i forhold 
til grundforløbet med et stigende antal personer igennem århundredet. 
I 2037, hvor efterlønsalderen holdes konstant modsat i grundforløbet, 
vil arbejdsstyrken derfor være 4.000 mindre end forudsat. I 2040, hvor 
pensionsalderen stiger med et år i grundforløbet, vil forskellen stige til 
31.000 personer. I 2100 vil aldersgrænserne være otte år lavere end i 
grundforløbet, og arbejdsstyrken ca. 380.000 personer eller 10 pct. la-
vere end forudsat i fremskrivningen. Forløbene, hvor pensionsalderen 
i stedet standser ved 70 eller 71 år, er parallelle, bortset fra, at den 
langsigtede forskel til grundforløbets arbejdsstyrke naturligt er mindre, 
nemlig henholdsvis knap 330.000 og knap 280.000 færre personer. 
 
Der knytter sig naturligt meget stor usikkerhed til sådanne beregninger 
af konsekvenserne af at ændre tilbagetrækningsaldrene. Når forløbet, 
hvor indekseringen standser ved 71 år, netop er holdbart under de an-
vendte forudsætninger, skyldes det, at der i grundforløbet manifesteres 
en betydelig overholdbarhed. Denne hviler i sig selv på en række 
usikre antagelser, herunder at de positive udsigter for de offentlige fi-
nanser ikke vil blive anvendt til andre lempelser i form af skattelettelser 
eller øgede offentlige udgifter. Nok så vigtigt er det, at levealderen li-
gesom alle andre forhold i fremskrivningen antages at være konstant 
fra og med 2125. Regner man i stedet med, at der også efter 2125 vil 
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være stigende middellevetid og deraf følgende forøgede sundhedsud-
gifter mv., vil en folkepensionsalder, der permanent er på 71 år, fortsat 
føre til en uholdbar finanspolitik. 
 
Finansministeriet har ligeledes regnet på konsekvenserne af at fastholde 
folkepensionsalderen på henholdsvis 69 og 70 år, jf. Regeringen (2020). 
Omend holdbarheden også ifølge denne publikation forringes betragte-
ligt, er forringelsen dog lidt lavere ifølge regeringens beregninger, nemlig 
en HBI-forværring på henholdsvis 1,9 og 1,5 pct. af BNP imod som 
nævnt 2,3 og 1,9 pct. af BNP i beregningerne fra De Økonomiske Råds 
formandskab.  
 
Der er en lang række forskelle i beregningsantagelserne hos de to in-
stitutioner. Regeringen har i forbindelse med sin seneste langsigtede 
fremskrivning justeret antagelsen om arbejdsudbuddet hos personer 
over folkepensionsalderen. Modsat tidligere forudsætter regeringen 
nu, at ændringer heri vil følge restlevetiden i stedet for aldersgrænsen 
for folkepension. Det medfører, at disse personers arbejdsudbud ikke 
påvirkes i sådanne eksperimenter, og gør dermed virkningen på ar-
bejdsudbuddet af ændringer i tilbagetrækningsaldrene lidt mindre. Om-
vendt antager regeringen modsat De Økonomiske Råds formandskab, 
at udgifterne til det kollektive offentlige forbrug ikke påvirkes af, at BNP 
falder, jf. afsnit III.6. Denne forskel trækker isoleret set i retning af, at 
omkostningen for de offentlige finanser ved at indeksere folkepensio-
nen vil blive størst i regeringens beregninger. 
 
Derudover medregner regeringen modsat beregningerne i nærvæ-
rende kapitel ikke eventuelle stigninger i levetiden i perioden 2100-
2125. Da der normalt antages, at levetiden fortsat vil stige også i denne 
periode, vil konsekvenserne af at fastholde folkepensionsalderen på et 
bestemt tidspunkt naturligt blive beregnet som mindre, hvis perioden 
ikke indgår. Denne forskel kan alene forklare hele den samlede forskel: 
Hvis tidshorisonten for analyserne i nærværende kapitel også stand-
sede ved 2100, ville HBI-omkostningen ved en konstant folkepensions-
alder på henholdsvis 69 og 70 år være henholdsvis 2,0 og 1,6 pct., 
altså stort set det samme som regeringens tal. Eksemplet illustrerer, at 
der er et betydeligt arbitrært element i beregningen af, hvad det bety-
der for holdbarheden at standse indekseringen på et givet tidspunkt. 
Resultatet vil nemlig afhænge direkte af tidshorisonten for fremskriv-
ningen.  
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ÆNDRET INDEKSERINGSHASTIGHED 

Givet at finanspolitikken i udgangspunktet er overholdbar med de for-
udsatte indekseringsregler, er det muligt at justere reglerne, så indek-
seringen bliver mere lempelig, uden at man får en uholdbar situation. 
En sådan lempeligere justering kan foretages på mange måder. I figur 
III.12 vises konsekvensen for saldoen, hvis man forestiller sig, at man 
fra og med 2040 hæver pensionsalderen med ½ år, hver gang leveal-
deren er steget med 1 år. Det fører til en stigning på tre år i alders-
grænsen for folkepension fra 2040 frem mod 2100, hvor stigningen i 
grundforløbet var på syv år. Restlevetiden for 60-årige vil ifølge befolk-
ningsfremskrivningen vokse med ca. 6½ år i samme periode. Dette 
forløb vil medføre en HBI på ½ pct. og dermed forringe holdbarheden 
med 1,1 pct. af BNP.  
 

FIGUR III.12 FORLØB MED HALV LEVETIDSINDEKSERING 

 
Figuren viser konsekvenserne for saldo og forventet antal år på folkepension ved fra 2040 at hæve 
folkepensionsalderen med et halvt år, hver gang middellevetiden er steget med et år.  
 

Saldo 
 

År på pension  

 
Anm.: I figuren med forventet antal år på pension angiver årstallene fødselsårgange.   
Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Finansministeriet har tidligere i forskellige publikationer anført, at de 
gældende indekseringsregler ikke giver de forskellige generationer 
samme andel af livet på pension, jf. Finansministeriet (2017) og Rege-
ringen (2018). Ministeriet har også beregnet, hvad det betegner som 
en generationsneutral indeksering af tilbagetrækningsaldrene, hvor 
andelen af livet, der kan tilbringes på folkepension, holdes konstant. 
Det resulterer i et forløb, hvor tilbagetrækningsaldrene stiger mindre 
stejlt end forudsat med de gældende regler. De Økonomiske Råds for-
mandskab har tilsvarende i tidligere vismandsrapporter i 2016, 2017 
og 2018 beregnet konsekvenserne af, at man fremadrettet fastholder 
en folkepensionsperiode, der udgør en konstant andel af livet.  
 
Figur III.13 illustrerer konsekvenserne af at fastholde den andel af livet, 
man kan forvente at tilbringe som folkepensionist, på 21 pct. fra 2030. 
Det medfører, at pensionsalderen i 2035 vil stige med et halvt i stedet 
for et helt år, og fremadrettet vil der være tilsvarende lavere stigninger 
i tilbagetrækningsaldrene, så folkepensionsalderen i 2100 beregnes at 
være 73½ år i stedet for 77 år. Forløbet forringer holdbarheden med 
1,1 pct. af BNP, så holdbarhedsindikatoren i dette forløb bliver 0,4 pct. 
af BNP. Det ses af figuren, at i forhold til grundforløbet får saldoen en 
fladere profil. Hængekøjen når sit lavpunkt med underskud på godt ½ 
pct. af BNP i anden halvdel af 2030’erne, inden den efterhånden lang-
somt forbedres. På lang sigt vil den udvise støt stigende overskud som 
andel af BNP, som det er tilfældet for alle overholdbare forløb. 
 
Venter man i stedet til 2040 med at fastholde perioden på folkepension 
som en konstant andel af livet, bliver holdbarhedsforringelsen noget 
mindre, nemlig 0,7 pct. af BNP, svarende til, at dette forløb vil have en 
HBI på 0,9. Ligesom grundforløbet vil dette forløb indebære en saldo, 
der er omtrent i balance i 2040 og derefter permanent bliver mere po-
sitiv, omend i et lavere tempo end i grundforløbet. 
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FIGUR III.13 KONSTANT ANDEL AF LIVET PÅ PENSION 

 
Figuren viser konsekvenserne for saldo og forventet antal år på folkepension af at fastholde folke-
pensionsalderen, så perioden på folkepension udgør en konstant andel af livet, fra henholdsvis 
2030 og 2040. 
 

Saldo 
 

År på pension  

 
Anm.: I figuren med forventet antal år på pension angiver årstallene fødselsårgange. 
Kilde: Egne beregninger på DREAM. 
 

 
I tabel III.11 ses en oversigt over de beregnede virkninger af de seks 
præsenterede alternative forløb for udviklingen i indekseringen af al-
dersgrænserne for efterløn og folkepension. De seks forløb vil alle i 
varierende omfang formindske arbejdsstyrken og BNP og forringe den 
offentlige saldo på lang sigt og den finanspolitiske holdbarhedsindika-
tor. En standsning af indekseringen af folkepensionsalderen ved 69 
eller 70 år vil med fremskrivningens forudsætninger resultere i et for-
løb, hvor finanspolitikken ikke er holdbar. En indeksering ved 71 år vil 
medføre et netop holdbart forløb, mens en indeksering fra 2040 med 
halvdelen af stigningen i middellevetiden for 60-årige vil medføre et 
forløb med en positiv holdbarhedsindikator. Også de to præsenterede 
forløb, hvor andelen af livet, der kan tilbringes med folkepension, hol-
des konstant fra henholdsvis 2030 og 2040, vil være overholdbare, 
men altså i mindre grad end i grundforløbet. 
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TABEL III.11 ALTERNATIVE TILBAGETRÆKNINGSFORLØB 

 
Tabellen viser hovedtal fra de seks alternative tilbagetrækningsforløb, der præsenteres i afsnittet. 
 
 HBI Saldo 2040 Arbejds-

styrke 2075 
BNP 2075 Pensionsal-

der 2075 

 ------- Pct. af BNP ------- 1.000 pers. Mia. kr.     Alder 

Grundforløb 1,6 -0,2 3478 5300 74,5 

Stop ved 69 år -0,8 -0,3 3238 5066 69 

Stop ved 70 år -0,4 -0,2 3285 5108 70 

Stop ved 71 år -0,0 -0,2 3331 5151 71 

Halv indeksering fra 
2040 

0,4 -0,2 3371 5190 72 

Konstant andel fra 2030 0,5 -0,5 3368 5192 72 

Konstant andel fra 2040 0,9 -0,2 3414 5232 73 
 

 
Anm.: Arbejdsstyrken anvender DREAM’s definition, som afviger fra Nationalregnskabets. I 2020 udgjorde ar-

bejdsstyrken i DREAM 2903.000 personer. BNP angiver realt BNP i mia. kr. 
Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 

TIDLIG PENSION 

Regeringen har i august fremlagt et udspil til en ny ordning, tidlig pen-
sion, for personer, der har tilbragt særlig mange år på arbejdsmarke-
det. Konkret vil personer, der som 61-årige kan dokumentere, at de har 
været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, kunne få ret til en offentlig 
pension op til tre år inden den almindelige folkepensionsalder. Pensi-
onsydelsen nedtrappes, hvis man har en pensionsopsparing på mere 
end 2 mio. kr. Ifølge regeringens beregninger vil mellem 20.000 og 
50.000 personer kunne opnå denne ret i årene indtil 2030. Regeringen 
forudsætter, at antallet, der vil finde det fordelagtigt at udnytte ordnin-
gen, vil være noget lavere, nemlig 15-30.000 personer. Heraf ville en 
del alternativt have valgt efterløn. Regeringen forventer, at den nye 
ordning vil reducere beskæftigelsen svarende til 6.000 helårsbeskæf-
tigede i 2022 stigende til 10.000 helårsbeskæftigede i 2025. 
 
Regeringen antager, at ordningen vil koste ca. 3 mia. kr. årligt. Det 
indgår i forslaget, at reglerne for at modtage den tidlige pension skal 
justeres, hvis det viser sig, at antallet på ordningen udvikler sig væ-
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sentligt anderledes end forudsat. Regeringen har sammen med forsla-
get fremsat forslag til en finansiering, der fra 2023 forudsættes at ind-
bringe et tilsvarende merprovenu. Det drejer sig om indførelsen af en 
særlig selskabsskat for den finansielle sektor, lagerbeskatning af kapi-
talgevinster på selskabers ejendomme, en højere skattesats for de hø-
jeste aktie- og positive nettokapitalindkomster samt et loft for selska-
bers fradragsret for lønninger over 10 mio. kr.  
 
Med regeringens beregningsforudsætninger vil den finanspolitiske 
holdbarhedsindikator ikke blive påvirket, hvis forslaget vedtages, idet 
merudgifterne til den tidlige pension og det ekstra provenu fra finansie-
ringsforslagene vil gå lige op. Der vil dog være en række samfunds-
økonomiske konsekvenser af forslagene. Således vil BNP blive lavere, 
hvis forslagene gennemføres, dels som følge af det lavere arbejdsud-
bud og dels som følge af eventuelle negative effekter på investerin-
gerne og dermed kapitalapparatet fra de foreslåede skatteforhøjelser. 

SKAT PÅ DEN FINANSIELLE SEKTOR 

Ikke mindst forslaget om en særskilt ekstra selskabsskat for banker og 
andre finansielle institutioner har vakt opmærksomhed. Fra et sam-
fundsøkonomisk effektivitetssynspunkt bør skattebaser som udgangs-
punkt være brede og ensartede. Hvis særskatter på særlige sektorer 
ikke skal medføre en ekstra forvridning, kræves der derfor et særligt 
argument. Efter finanskrisen har det blandt fagøkonomer været disku-
teret, om en særlig skat for finanssektoren i form af en såkaldt FAT 
(financial activities tax) kunne være berettiget, jf. bl.a. Claessens mfl. 
(2010). Især tre potentielle effektivitetsargumenter for en særskilt fi-
nansskat har været fremført, jf. Sørensen (2011):  
 

• Opvejning af anden skattemæssig særbehandling af sektoren 
• Beskatning af overnormal profit i sektoren   
• Mulighed for at dæmpe overdreven risikotagning i sektoren. 

 
Den finansielle sektor og især bankerne behandles i dag anderledes 
end andre sektorer på flere forskellige måder i det danske skattesy-
stem. Der betales således ikke moms af forbruget af finansielle ydelser 
modsat de fleste andre forbrugsvarer. Det indebærer isoleret set, at 
virksomheders forbrug af finansielle tjenester er overbeskattet, fordi de 
ikke kan fradrage momsen, mens husholdningernes forbrug er under-
beskattet, fordi de ikke betaler momsen. Til gengæld betaler finansielle 
virksomheder en lønsumsafgift, der fungerer som en form for erstat-
ning for momsen. Lønsumsafgiftens grundlag adskiller sig dog fra 
momsen ved, at den ikke inkluderer såkaldt overnormal profit, dvs. den 
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del af de finansielle virksomheders overskud, der overstiger en normal-
forrentning af egenkapitalen, jf. Sørensen (2011), Nielsen og Fonseca 
(2013) og Sjödin mfl. (2016). Lønsumsafgiften er forhøjet flere gange, 
bl.a. i forbindelse med nedsættelse af den generelle selskabsskatte-
sats. Fra 2021 vil den være 15,3 pct. for den finansielle sektor. 
 
Den skattemæssige behandling af sektoren adskiller sig også på andre 
måder fra det øvrige erhvervsliv. Mens privatpersoner normalt ikke kan 
trække deres forbrugsudgifter fra i deres skattepligtige indkomst, er 
dette muligt for nogle af udgifterne til forbruget af finansielle ydelser, 
idet den såkaldte rentemarginal (forskellen på ind- og udlånsrenter) er 
fradragsberettiget. Det samme gælder bidraget til realkreditinstitutter. 
Dette udgør dermed et skattemæssigt subsidie til denne type forbrug. 
Samtidig er der stempelafgifter på nogle finansielle ydelser, der fordy-
rer disse. Udover den skattemæssige særbehandling er sektoren også 
karakteriseret ved en omfattende regulering, som bl.a. kræver særlige 
administrative forholdsregler i branchens virksomheder. Særbehand-
lingen af sektoren trækker således i forskellig retning, hvad den sam-
lede byrde angår. Regeringen har i fremlæggelsen af sit pensionsfor-
slag antydet, at sektoren samlet er skattebegunstiget. Hvis dette er en 
vigtig baggrund for forslaget om særbeskatning, forekommer det na-
turligt, at regeringen fremlægger et samlet regnestykke, der sandsyn-
liggør dette.  
 
Et andet potentielt argument for en særskilt finansskat kan være en 
formodning om, at der er særlig overnormal profit i sektoren. Det er 
parallelt til eksempelvis beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen, hvor 
der er et tydeligt element af overnormal profit i form af den såkaldte 
ressourcerente, og hvor sektoren er underlagt en særbeskatning i 
både Danmark og andre lande, jf. Miljø og Økonomi 2012. I den inter-
nationale litteratur antages det ofte, at finansielle virksomheder er pris-
sættere, hvilket indebærer, at de har markedsmagt og dermed poten-
tielt mulighed for at indtjene en overnormal profit. Der er dog ingen 
nyere grundig dansk analyse af konkurrenceforholdene i hele den dan-
ske finansielle sektor, omend der er forskellige spredte vidnesbyrd om 
ufuldkommen konkurrence. I en analyse af konkurrenceproblemer i 
Dansk Økonomi, efterår 2005 fremstod finansiel virksomhed som en af 
de brancher, der havde den højeste markup. I 2017 beskrev Konkur-
rencerådet i en rapport konkurrenceproblemer i realkreditsektoren, jf. 
Konkurrencerådet (2017). I sit pensionsudspil angiver regeringen, at 
banker og kreditinstitutter har haft særdeles store overskud i de senere 
år.  
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En almindelig særlig selskabsskat på den finansielle sektor virker ikke 
målrettet, hverken mod forekomsten af overnormal profit eller mod at 
oprette forvridninger i sektoren. Tværtimod er selskabsbeskatning i al-
mindelighed kendetegnet ved at skabe en række forvridninger, herun-
der at give incitament til uhensigtsmæssig høj låntagning, jf. Dansk 
Økonomi, forår 2019. En eventuel særlig finansskat vil i højere grad 
være målrettet mod de nævnte potentielle problemstillinger, hvis den 
er udformet som en beskatning af eventuel ren profit i sektoren. Det 
kan ske ved at indføre et fradrag for normalforrentningen af egenkapi-
tal (et såkaldt ACE – allowance for corporate equity), så den pågæl-
dende skattebase modsat den almindelige selskabsskat kun udgøres 
af den rene profit, jf. Dansk Økonomi, forår 2019. 
 
Inddrages den rene profit beregnet ved sådan et egenkapitalfradrag i 
beregningen af lønsumsafgiften, vil denne skat isoleret set få et skat-
tegrundlag, der svarer bedre til momsgrundlaget. Samtidig vil fradraget 
i sagens natur være målrettet mod forekomsten af overnormal profit i 
sektoren. Et egenkapitalfradrag vil samtidig i forhold til en traditionel 
selskabsskat give et større incitament til at finansiere ved hjælp af 
egenkapital i stedet for låntagning – forudsat at soliditetsgraden ikke i 
forvejen er bestemt af bindende regulering.  
 
Incidensen af en særskat på bankerne, dvs. hvem der reelt vil betale 
skatten, har været diskuteret i offentligheden. Generelt vil virksomhe-
der, både finansielle og andre, forsøge at opnå så stor efter-skat-profit 
som muligt. Ændres de skatter, virksomhederne pålægges, vil de der-
for også om muligt ændre adfærd for at maksimere profitten i den nye 
situation. Det kan medføre, at noget af eller i særlige tilfælde hele skat-
ten overvæltes på andre aktører, der reelt kommer til at bære den. Det 
kan være virksomhedens kunder, de ansatte eller leverandører til virk-
somhederne. I det omfang skatterne ikke overvæltes, vil virksomhe-
dernes ejere bære incidensen, hvilket for aktieselskaber typisk vil 
sætte sig i lavere aktiekurser.  
 
Generelt er det almindeligt, at selskabsejere bærer noget af, men ikke 
hele incidensen af selskabsskatter og produktionsafgifter, jf. Dansk 
Økonomi, forår 2019. Det samme kan formodes at være tilfældet ved 
en forhøjelse af den almindelige selskabsskattesats. Mulighederne for 
at overvælte beskatning på kunderne ved at hæve priserne vil blandt 
andet afhænge af, i hvor høj grad de finansielle virksomheder har mar-
kedsmagt og dermed mulighed for at være prissættere, og hvor meget 
virksomhederne er udsat for international konkurrence. Flere internati-
onale undersøgelser finder tegn på, at forskellige former for beskatning 
påvirker bankernes prissætning, jf. Finans Danmark (2020). Sørensen 
(2011) finder tegn på, at den danske lønsumsafgift har formindsket 
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ejernes gevinster, men ikke klare tegn på, at den er blevet overvæltet 
på forbrugerne i form af højere rentemarginal eller på de ansatte i form 
af lavere lønvækst. Sådanne beregninger er dog behæftet med stor 
usikkerhed, da man ikke kan vide, hvordan udviklingen i sektoren ville 
have været, hvis lønsumsafgiften ikke havde eksisteret. En skat på ren 
profit vil i princippet ikke forvride og dermed ikke give anledning til at 
ændre på priser mv. Den kan dog påvirke incitamentet til at foretage 
udenlandsk skattearbitrage og til at ændre virksomhedernes lokalise-
ringsbeslutninger. 
 
 

III.6 SAMMENLIGNING MED 
REGERINGEN 

Regeringen har i august offentliggjort sin seneste holdbarhedsbereg-
ning, jf. Regeringen (2020). Ifølge regeringens beregninger er holdbar-
hedsindikatoren 1,0 pct. af BNP. Det er på linje med regeringens se-
neste tidligere opgørelse fra oktober 2019, men en mindre optimistisk 
vurdering af den langsigtede stilling for de offentlige finanser end frem-
skrivningen præsenteret i afsnit III.2.14  
 
I 2025 er den primære saldo i balance i regeringens fremskrivning, 
mens der er et underskud på 0,4 pct. af BNP i nærværende fremskriv-
ning, jf. figur III.14. Regeringens primære saldo udviser et underskud 
på mellem ½ og 1 pct. af BNP i perioden 2035-45, hvorefter der sker 
en bedring, så den primære saldo bliver positiv omkring 2050 og udvi-
ser et overskud på 1½ pct. i 2075.  Den primære saldo præsenteret i 
afsnit III.2 er nogenlunde konstant frem til omkring 2035, hvorefter den 
forbedres til omkring 2 pct. af BNP i 2075. Der er dermed en forskel på 
mellem ½ og 1 pct.point på de to primære saldi fra omkring 2035 og 
frem. Denne forskel går igen i saldoen, hvor forskellen forstærkes af, 
at der efterhånden er en stigende forskel på rentebetalinger i de to for-
løb, jf. figur III.15. I begge forløb udviser saldoen permanent stigende 
overskud som andel af BNP, men i regeringens fremskrivning er der 
først overskud på saldoen fra 2060. I 2040’erne udviser regeringens 
saldo underskud i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP. 
 
Også i 2019 var der en væsentlig forskel på de to institutioners frem-
skrevne saldi, men niveauet er i begge blevet sænket, og forskellene 
er nu en smule større end året før 

                                                           
14) Regeringen omtaler sin HBI i august 2020 som 0,95 mod 1,0 i oktober 2019. 
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FIGUR III.14 PRIMÆR SALDO  FIGUR III.15 SALDO 
 

  

 
Anm.: Figuren sammenligner fremskrivningen i nærværende kapitel med udviklingen ifølge regeringens opda-

terede 2025-forløb fra august 2020. Efter 2025 skal forløbene fortolkes som udviklingen i de strukturelle 
saldi. 

Kilde: Regeringen (2020) og egne beregninger på DREAM. 
 

 
I regeringens lange fremskrivning når nettogælden et maksimum på 19 
pct. af BNP omkring 2050, hvorefter gældskvoten falder og ca. 20 år 
senere bliver vendt til en formuekvote, jf. figur III.16. At den offentlige 
nettoformuekvote i begge forløb vokser på lang sigt, er en konsekvens 
af, at begge forløb er overholdbare. 
 
Der er en lang række forskelle i beregningsforudsætningerne mellem 
formandskabets og regeringens langsigtede fremskrivninger, som 
imidlertid i et vist omfang opvejer hinanden, hvad betydningen for den 
offentlige saldo, gældsudvikling og holdbarhed angår. I tabel III.12 ses 
betydningen af en række af disse, hvor man gradvis har lagt en række 
forudsætninger, der svarer bedre til regeringens, ind i fremskrivningen 
foretaget med DREAM-modellen. Den væsentligste forskel for holdbar-
hedsindikatoren er forskellen i antagelser med hensyn til, hvordan den 
såkaldte sunde aldring indgår, jf. nedenfor. Denne forskel alene kan 
godt og vel forklare hele HBI-forskellen på 0,6 pct.point mellem de to 
institutioner. Der er dog også en række andre forskelle i antagelserne, 
som påvirker holdbarheden, men de udligner hinanden. 
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FIGUR III.16 NETTOFORMUE 

 
 
Anm.: Figuren viser udviklingen ifølge regeringens opdaterede 2025-for-

løb fra august 2020 og fremskrivningen i nærværende kapitel. 

Kilde: Regeringen (2020) og egne beregninger på DREAM. 
 

 
I forløbet beskrevet i punkt 2 i tabellen følger man regeringens skøn 
for de offentlige finanser samt realøkonomiske forudsætninger om 
BNP, privat forbrug mv. frem til 2025 i stedet for den mellemfristede 
fremskrivning beskrevet i kapitel II, men fortsat formandskabets bereg-
ningsforudsætninger for udviklingen efter 2025. Det giver en beskeden 
forværring af såvel 2040-saldoen som holdbarheden. Det er umiddel-
bart overraskende, at forskellen er så lille, eftersom både saldoen og 
den primære saldo i 2025 forbedres med næsten ½ pct.point, når re-
geringens mellemfristede fremskrivning lægges til grund. Der er imid-
lertid nogle forskelle i forsyningsbalancens sammensætning og den 
private sektors disponible indkomst mellem de to forløb. Disse medfø-
rer en væsentlig anderledes økonomisk og dermed statsfinansiel ud-
vikling i de efterfølgende år, jf. Dansk Økonomi, efterår 2019, hvor den 
samme virkning er til stede. Den private sektors disponible indkomst 
er således mindre relativt til BNP i regeringens forløb. Det resulterer i 
lavere kapitalindkomster, forbrug og skatteindtægter på længere sigt, 
hvilket igen forringer den langsigtede saldo. 
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TABEL III.12 FORSKELLE TIL REGERINGENS FREMSKRIVNING 

 
   HBI Saldo 2040 

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

1. DØR oktober 2020   1,6  -0,2 

2. Ændret fremskrivning til 2025 -0,1 -0,2 

3. Ændret sund aldring   -0,7 -0,3 

4. Ændret kollektivt offentligt forbrug   +0,2 -0,0 

5. Intet nominalprincip for punktafgifter   +0,4 +0,2 

6. Energiafgiftsprovenufalda  -0,1 -0,0 

7. Fald i registreringsafgifter  -0,1 -0,1 

8. Ændret rente   +0,0 +0,0 

9. Ændret slutår   +0,1 n.a. 

10. Forrentning kontra kursgevinster   n.a. -0,2 

11. Ændret privat forbrugsandel   -0,3 -0,0 

12. Ændrede offentlige investeringer   -0,0 +0,3 

13. Øvrige forskelle   0,0 -0,6 

14. Regeringens 2025-forløb, august 2020  1,0 -1,1 
 

 

a) Her regnes på konsekvensen af et strukturelt fald i energiafgifterne, som forudsættes i DREAM’s egne 
offentliggjorte fremskrivninger, men ikke i forløbet i nærværende kapitel. 

Anm.: Tallene i punkt 1 og 14 angiver niveauer, mens de øvrige tal angiver ændringer. Beregningerne i tabel-
lens punkt 1-9 og 11-12 er foretaget ved kumulerede modelberegninger på DREAM. Betydningen af 
hvert enkelt forhold vil kunne afhænge af den rækkefølge, hvori de forskellige ændringer foretages. Øv-
rige ændringer dækker bl.a. over, at antagelser om afledte effekter ikke er identiske i de to forløb. 

Kilde: DREAM, Regeringen (2020) og egne beregninger. 
 

 
Sund aldring, dvs. betydningen af, at især ældre med en given alder 
kan tænkes at have et mindre behov for sundhedsydelser, når middel-
levetiden stiger, kan have stor betydning for trækket på de offentlige 
sundhedsudgifter, jf. analysen heraf i Dansk Økonomi, efterår 2019. 
Regeringen forudsætter en betydelig lavere effekt af sund aldring end 
formandskabet, idet man kun tager højde for effekten i de sidste tre år 
før død i stedet for de sidste ti år. Der er desuden også mere tekniske 
beregningsforskelle mellem de to institutioners beregning af effekten 
af sund aldring. Formandskabets beregninger hviler på en økonome-
trisk analyse, mens regeringen anvender nogle mere simple gennem-
snitsberegninger. Lægger man alternativt regeringens demografiske 
træk ind i fremskrivningen, vil dette i sig selv forringe holdbarheden 
med 0,7 pct. af BNP og 2040-saldoen med 0,3 pct. af BNP (punkt 3).  
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Det kollektive offentlige forbrug (udgifter som forsvar, centraladmini-
stration, forskning mv., der ikke kan henføres til specifikke brugere) 
følger også forskellige principper i de to fremskrivninger, hvilket giver 
en systematisk forskel i påvirkningen af de offentlige finanser, når be-
folkningen ændrer sig. I nærværende fremskrivning udgør det en kon-
stant andel af BNP og følger altså ret direkte økonomiens samlede vel-
standsudvikling, jf. afsnit III.4 og boks III.6. Regeringen fremskriver det 
kollektive offentlige forbrug dels med befolkningsvæksten, dels med 
den generelle produktivitetsvækst, uanset om denne udmøntes i en 
tilsvarende højere produktion eller ej. I perioder som 2025-40, hvor der 
er demografisk modvind, og beskæftigelsen derfor vokser mindre end 
den samlede befolkning, medfører regeringens princip en højere vækst 
i de offentlige udgifter. Derfor forværrer regeringens antagelse 2040-
saldoen en anelse (punkt 4). Efter 2040 vokser beskæftigelsen i resten 
af århundredet hurtigere end befolkningen, og derfor medfører regerin-
gens antagelse en bedre holdbarhed end formandskabets. 
 
Punkt 5-7 omhandler forskellige beregningsforudsætninger mht. afgif-
ter. I regeringens fremskrivning forudsætter man modsat i formandska-
bets fremskrivning beregningsteknisk, at nominalprincippet for forskel-
lige punktafgifter mv. bliver ophævet efter 2025, hvilket entydigt for-
bedrer 2040-saldoen og holdbarheden (punkt 5). Omvendt indregner 
regeringen en antagelse om lavere fremtidig energiintensitet i forbruget 
og dermed lavere energiafgifter (punkt 6), som forværrer de offentlige 
finanser. Regeringens fremskrivning opererer også med et fald i pro-
venuet fra registreringsafgiften fra ca. 0,9 pct. af BNP i 2019 til 0,7 pct. 
i 2030. I formandskabets fremskrivning er der et lige så stort fald i pro-
venuet fra registreringsafgifter, men det indtræffer hurtigere, så det la-
vere afgiftsniveau allerede nås i 2025. Dette indebærer en større 
svækkelse af skatteindtægterne efter 2025 i regeringens fremskrivning 
(punkt 7). Tilsammen giver de tre forskellige sæt forudsætninger rege-
ringens holdbarhedsindikator og 2040-saldo en beskeden forbedring 
på omkring 0,1 pct. af BNP. 
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BOKS III.6 BEREGNING AF DEMOGRAFISK TRÆK FOR KOLLEKTIVT FORBRUG 

I de langsigtede fremskrivninger beregner såvel regeringen som De Økonomiske Råds formand-
skab udgifterne til det offentlige forbrug, så de overordnet følger udviklingen i befolkningen (ofte 
benævnt det (rene) demografiske træk) og den økonomiske velstand (velstandstrækket), tilsammen 
her omtalt som det demografi- og velstandskorrigerede træk, jf. afsnit III.4. Som det fremgår af ho-
vedteksten, er der dog to forskelle mellem institutionerne i den konkrete beregning, som begge 
påvirker saldo og holdbarhed: Dels virkningen af sund aldring og dels metoden til at fremskrive det 
kollektive offentlige forbrug. Problemstillingen med hensyn til det første er beskrevet indgående i 
Dansk Økonomi, efterår 2019. Hvad angår det kollektive offentlige forbrug, behandles dette i rege-
ringens fremskrivninger helt parallelt med delkomponenterne i det individuelle forbrug, idet trækket 
antages at stige dels med udviklingen i befolkningstallet, dels med produktivitetsvæksten. Regerin-
gens fremskrivningsprincip indebærer eksempelvis, at en stigning i antallet af nyfødte vil øge udgif-
terne til det kollektive offentlige forbrug. 
 
Formandskabet fremskriver de kollektive offentlige forbrugsudgifter som en konstant andel af BNP. 
Dette princip udspringer i, at disse udgifter er kendetegnet ved, at de ikke stilles til rådighed for 
konkrete enkeltindivider, men for hele samfundet, jf. Danmarks Statistik (2019). Med et fagudtryk er 
de som udgangspunkt ikkerivaliserende goder, mens de individuelle offentlige ydelser er rivalise-
rende goder, omend der i praksis er en stor gråzone imellem disse to yderligheder. 
 
Fremskrivningsprincippet for kollektive ydelser medfører, at opdelingen i, hvad der er demografiske 
ændringer, og hvad der er velstandsændringer, ikke er helt skarp. Udgifterne reagerer ikke direkte 
på demografiske ændringer, men i det omfang, disse påvirker BNP, vil de fortsat have en effekt. 
Flere nyfødte påvirker altså ifølge dette princip ikke de kollektive forbrugsudgifter, så længe de er 
børn, men når de bliver gamle nok til at indgå i arbejdsstyrken, vil de forøge BNP og dermed ud-
giftsniveauet. 
 
Formandskabet har derfor ikke tidligere offentliggjort en dekomponering af det demografi- og vel-
standskorrigerede træk for det kollektive offentlige forbrug i en rent demografisk komponent og en 
velstandskomponent. Det er imidlertid praktisk at kunne foretage en sådan dekomponering, da det 
rene demografiske træk ofte spiller en rolle i forskellige sammenhænge. Man kunne forestille sig 
forskellige måder at foretage denne sondring. En pragmatisk og enkel tilgang er at antage, at det 
rene demografiske træk for kollektivt forbrug opgøres simpelt som stigningen i indbyggerantallet. 
Velstandseffekten er så lig med BNP pr. indbygger, sådan at de tilsammen definitorisk svarer til 
udviklingen i BNP. Det er valgt at bruge denne dekomponering i fremadrettede beregninger af det 
rene demografiske træk for de offentlige kollektive forbrugsudgifter. 
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BOKS III.6 BEREGNING AF DEMOGRAFISK TRÆK FOR KOLLEKTIVT FORBRUG, 
FORTSAT 

En konsekvens af denne dekomponering er, at flere nyfødte vil påvirke det demografiske træk po-
sitivt, men til gengæld påvirke BNP pr. indbygger i modsat retning, så den samlede effekt fortsat er 
nul. Den nævnte beregning af det demografiske træk påvirker derfor ikke forbrugsudgifterne i frem-
skrivningen, men kun deres dekomponering i de to elementer. En anden konsekvens er, at det rene 
demografiske træk for kollektivt forbrug vil være det samme som regeringens, selvom det velstands- 
og demografikorrigerede træk fortsat er forskelligt i de to institutioners beregninger.  
 
De samlede forskelle i stigningen i det rene demografiske træk i de to institutioners fremskrivninger 
fremgår af figur A. Det rene demografiske træk for kollektive og individuelle offentlige udgifter er 
sammenvejet med de andele, de udgør af det samlede offentlige forbrug. Det ses, at stigningen i 
det rene demografiske træk som vurderet af formandskabet ligger under det, regeringen vurderer. 
Forskellen hidrører udelukkende fra de forskellige antagelser om sund aldring i det individuelle of-
fentlige forbrug. I perioden 2025-75 udgør den gennemsnitlige årlige stigning 0,3 pct. i formandska-
bets fremskrivning imod 0,37 pct. i regeringens alternativ.  
 

FIGUR A SAMMENLIGNING AF DET RENE DEMOGRAFI-
SKE TRÆK, SAMLET OFFENTLIGT FORBRUG 

 
Kilde: DREAM og Regeringen (2020). 
 

 

 
En lavere rente på statens gæld og tilgodehavender vil normalt for-
bedre holdbarheden i en situation som Danmarks, hvor fremskrivnin-
gerne udviser store overskud på den primære saldo på meget lang 
sigt, fordi nutidsværdien heraf bliver større. Regeringen har i sin nyeste 
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fremskrivning sænket den 10-årige statsobligationsrente fra 2050 og 
frem fra 4½ til 4 pct. Det er et betydeligt lavere niveau end formand-
skabets langsigtede rente på 4,75 pct. Rentesænkningen slår dog ikke 
igennem i diskonteringen af den primære saldo, da regeringen ikke di-
rekte anvender et renteniveau på 4 pct. i sin diskontering frem til 2100, 
men i stedet den implicitte forrentning af statsgælden. På grund af 
sammensætningseffekter er denne i regeringens fremskrivning steget 
til et gennemsnitligt niveau på 4,6 pct. i perioden 2050-2100 mod ca. 4 
pct. et år tidligere. Samtidig er BNP-væksten lidt lavere i regeringens 
fremskrivning end i formandskabets, sådan at den effektive vækstkor-
rigerede realrente for den nævnte periode faktisk er større i regerin-
gens fremskrivning end i formandskabets. Det bekræftes af beregnin-
gen i punkt 8, hvor formandskabets rente erstattes af en nominel rente, 
der svarer til regeringens vækstkorrigerede realrente. Dette har ingen 
betydning for hverken holdbarhed eller saldo (punkt 8).  
 
Regeringen fremskriver befolkningsudviklingen og dermed bl.a. udvik-
lingen i levetiden til 2100 og således ikke lige så langt ud i fremtiden 
som i nærværende fremskrivning, hvor man standser i 2125. Dette for-
bedrer HBI en anelse, idet den primære saldo er på et relativt gunstigt 
niveau i 2100 (punkt 9).  
 
En særlig rolle spiller omvurderingerne af de offentlige aktiver (punkt 
10). I formandskabets fremskrivning forudsættes det, at såvel offent-
lige aktiver som passiver forrentes med samme rentesats på 4,75 pct. 
på lang sigt. Regeringen forudsætter også et ensartet afkast, men så-
dan, at en del af afkastet på aktiverne består af systematiske omvur-
deringer (kursgevinster), som ikke indgår i saldoen, selvom de påvirker 
de offentlige finanser positivt. Denne forskel medfører, at den offentlige 
saldo i 2040 forringes med ca. 0,2 pct. af BNP, som i stedet optræder 
som positive omvurderinger af de offentlige aktiver. Hvis hele det an-
tagne afkast af aktiverne faldt i form af renter og udbytter i stedet for 
omvurderinger, ville saldoen permanent ligge tilsvarende højere. Punk-
tet beskriver en velkendt forskel mellem de to institutioners bereg-
ningsantagelser, men eftersom regeringen i sin seneste fremskrivning 
har nedjusteret omvurderingerne, er forskellen i 2040 nu kun halvt så 
stor som i tidligere sammenligninger, jf. Dansk Økonomi, efterår 2019.   
 
Selv i et forløb, hvor regeringens mellemfristede fremskrivning indtil 
2025 lægges til grund, jf. punkt 2, vil det private forbrug efter 2025 sta-
dig udvikle sig anderledes, når antagelserne i nærværende kapitel i 
øvrigt anvendes. For at undersøge betydningen heraf belyser punkt 11 
et forløb, hvor regeringens antagelse om udviklingen i det private for-
brug følges helt indtil 2075. Dette medfører et højere forbrugsniveau 
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end de foregående punkter, hvilket medfører en forbedret saldo i star-
ten som følge af et større afgiftsprovenu, men forringede skatteindtæg-
ter på lang sigt som følge af lavere formueindkomst, og derfor også en 
mærkbar forringelse af HBI.  
 
De to fremskrivninger har forskellige principper med hensyn til behand-
lingen af det offentlige investeringsniveau efter 2025. I fremskrivningen 
i nærværende kapitel udvikler den offentlige sektors (netto-)kapitalap-
parat sig i takt med sektorens værditilvækst, som igen vokser omtrent 
i takt med det offentlige forbrug. Det offentlige forbrug vokser som an-
del af BNP efter 2025, og det er nødvendigt med højere investerings-
udgifter for at opretholde K/Y-forholdet. I regeringens fremskrivning ud-
gør det offentlige forbrug også en voksende andel af BNP frem mod 
2040, mens investeringsudgifterne relativt til BNP er omtrent kon-
stante. Regeringen har dog ændret sit fremskrivningsprincip på dette 
punkt i forhold til tidligere, hvor man fremskrev en særlig ”effektivitets-
trend” for maskin- og bygningskapital, der medførte en klart faldende 
investeringskvote.  
 
I punkt 12 indlægges regeringens antagelser om investeringsniveauet 
frem til 2075. Da konsekvensen er færre investeringer end i fremskriv-
ningen fra afsnit III.2, forbedrer dette saldoen i de første årtier og mind-
sker dermed 2040-underskuddet med 0,3 pct.point. De lavere investe-
ringer medfører dog også et mindre offentligt kapitalapparat, hvilket 
betyder, at det på længere sigt bliver dyrere at opretholde den samme 
udvikling i det offentlige forbrug. Derfor bliver holdbarheden en anelse 
forværret med regeringens investeringsprofil.  
 
Efter, at de nævnte forskelle er forsøgt elimineret i et sammenlignings-
forløb som i tabel III.12, er holdbarheden på niveau med regeringens. 
Der er imidlertid fortsat en væsentlig diskrepans med hensyn til 2040-
saldoen. Der er en række andre beregningsforskelle mellem de to 
fremskrivninger, som bl.a. skyldes, at de er foretaget på forskellige 
økonomiske modeller med forskellige afledte effekter. Således er pris-
dannelsen forskellig efter 2025, hvilket bevirker, at BNP-deflatoren ikke 
udvikler sig ens i de to forløb, og det har igen betydning for de forskel-
lige offentlige indtægts- og udgiftsposter som andel af BNP. Selvom 
beskæftigelsesudviklingen overordnet minder om hinanden, stiger be-
skæftigelsen i regeringens fremskrivning dog lidt mindre frem mod 
2040, men omvendt mere på længere sigt. Der er også forskelle med 
hensyn til bl.a. antagelserne om produktivitetsvækst samt rente- og af-
kaststruktur og dermed kapitalindkomster i de to fremskrivninger.  
 
 
 

Regeringen opererer 
med et lavere 
langsigtet offentligt 
investeringsniveau 

Færre offentlige 
investeringer 
forbedrer saldo i 
begyndelsen, men 
ikke på lang sigt 

En række andre 
forskelle har 
betydning for 2040-
saldoen 



Finanspolitisk holdbarhed - Sammenfatning III.7 

 208            Dansk Økonomi, efterår 2020 

Sammenfattende har den præsenterede dekomponering forklaret for-
skellene mellem de to institutioners beregning af holdbarhedsindikato-
ren, men kun halvdelen af forskellen på saldoen i 2040. Det er et vel-
kendt fænomen, som også har været demonstreret i tidligere rapporter, 
at regeringens fremskrivninger for en given holdbarhedsindikator har 
en tendens til at være mere negativ med hensyn til saldoudviklingen i 
de førstkommende årtier og omvendt mere positiv på det helt lange 
sigt. 
 
 

III.7 SAMMENFATNING 

I kapitel III præsenteres en langsigtet fremskrivning og tilhørende hold-
barhedsberegning. Beregningen viser, at den offentlige saldo i perio-
den fra 2025 til 2040 vil udvise små underskud. Under fremskrivnin-
gens forudsætninger holder de sig dog under budgetlovens grænse på 
½ pct. af BNP. Fra ca. 2040 vil de offentlige finanser blive forbedret 
som følge af blandt andet demografisk medvind og højere pensionsal-
der, og saldoen udviser stigende overskud i resten af århundredet. Fi-
nanspolitikken er mere end holdbar, idet den såkaldte holdbarhedsin-
dikator udgør 1,6 pct. af BNP. Det betyder, at man under fremskrivnin-
gens forudsætninger permanent kan sænke skatterne med ca. 37 mia. 
kr. uden at spare på de offentlige udgifter, eller hæve udgifterne med 
et tilsvarende beløb uden at skulle hæve skatterne.  
 
Der er dog overordentlig stor usikkerhed om de langsigtede forudsæt-
ninger i beregningerne. Mange forskellige vigtige forudsætninger kan 
udvikle sig anderledes end antaget i fremskrivningen, og som en kon-
sekvens heraf kan finanspolitikken udvikle sig både mere og mindre 
positivt end beskrevet i kapitlet. Blandt de vigtigste forudsætninger er 
antagelserne om befolkningens arbejdsudbud. Hvis den årlige arbejds-
tid for de beskæftigede falder i fremtiden, vil det påvirke de offentlige 
finanser negativt via lavere skatteindtægter. Det samme vil være tilfæl-
det, hvis befolkningen ikke øger antallet af år, de tilbringer på arbejds-
markedet, i det forudsatte omfang, når folkepensions- og efterlønsal-
deren fremover sættes i vejret. 
 
Fremskrivningen peger på en lille forværring af de offentlige finanser i 
forhold til den langsigtede fremskrivning i Dansk økonomi, efterår 
2019, hvor holdbarhedsindikatoren udgjorde 1,8 pct. af BNP. Forvær-
ringen skyldes en mere negativ vurdering af den økonomiske udvikling 
frem mod 2025.  
 

Sammenfatning 
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Blandt andet som følge af coronaepidemien når ØMU-gælden ifølge 
fremskrivningen op på et noget højere niveau og vil med de anvendte 
beregningsforudsætninger på et tidspunkt komme tæt på ØMU-gælds-
grænsen på 60 pct. af BNP. Dermed bliver denne traktatfæstede 
grænse, der hidtil ikke har været anset for reelt bindende for Danmark, 
mere nærværende. Samtidig er den offentlige nettogæld tæt på 0 pct. 
af BNP. Stort set hele ØMU-gælden skyldes dermed, at det offentlige 
har aktiver og passiver i nogenlunde samme størrelsesorden, hvor ak-
tiverne ikke tæller med i opgørelsen af ØMU-gælden. 
 
En øvre grænse for den offentlige gæld kan være en fornuftig supple-
rende restriktion for finanspolitikken udover et krav om, at den skal vur-
deres at være holdbar. Den gældende ØMU-gældsgrænse på 60 pct. 
er dog et meget konservativt underkantskøn for, hvornår der vil blive 
stillet spørgsmål ved de offentlige finansers troværdighed. Samtidig 
kan gældsgrænsen også være for lav i forhold til en optimal sammen-
sætning af offentlige indtægter og udgifter over tid. Danmark bør derfor 
arbejde for, at EU’s gældsregler erstattes af mere landespecifikke 
grænser, der blandt andet tager hensyn til særlige forhold som store 
offentlige aktiver – herunder også implicitte aktiver som værdien af den 
udskudte skat i pensionskasserne. 
 
En analyse af den historiske vækst i de offentlige forbrugsudgifter si-
den 1966 viser, at denne vækst samlet set har udviklet sig i tråd med 
de anvendte principper i fremskrivningen, men med stor forskel på for-
skellige tidsperioder. I perioden 1966-85, hvor velfærdsstaten blev op-
bygget, var der en betydelig mervækst i de offentlige forbrugsudgifter i 
forhold til udviklingen i befolkningen og den almene produktivitet. I pe-
rioden siden 1985 har udviklingen i udgifterne omvendt i gennemsnit 
været lidt lavere, end hvad demografi- og velstandsudviklingen i sig 
selv ville tilsige.  
 
Siden 1995, hvor forbrugsudviklingen kan følges på forskellige delom-
råder, er udgifterne til sundhed steget mere og udgifterne til undervis-
ning og kultur mindre, end fremskrivningsprincipperne tilsiger. De sid-
ste ti år har der generelt været mindrevækst i de offentlige forbrugsud-
gifter. 
 
Til efteråret skal Folketinget bekræfte forhøjelsen af aldersgrænserne 
for efterløn og folkepension i henholdsvis 2032 og 2035. Dette har af-
født en debat om, hvorvidt den planlagte indeksering af aldersgræn-
serne bør justeres eller helt aflyses. Indekseringen af aldersgrænserne 
har været et afgørende element i at skabe en holdbar finanspolitik. Med 
den nuværende beregnede overholdbarhed er det dog muligt at lempe 
indekseringsreglerne uden at sætte holdbarheden over styr. 
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kommer tæt på  
60 pct.-grænsen 

Nuværende 
gældsgrænse  
ikke passende for 
Danmark 

De offentlige 
forbrugsudgifter 
siden 1966 har 
udviklet sig i tråd 
med antagelserne i 
fremskrivning 

Mervækst i sundhed, 
mindrevækst i 
uddannelse og 
kultur 

Debat om justering 
af aldersindeksering 
af pension 



Finanspolitisk holdbarhed - Sammenfatning III.7 

 210            Dansk Økonomi, efterår 2020 

Kapitlet beregner konsekvenserne af såvel at indføre en langsommere 
indeksering som helt at standse indekseringen ved en pensionsalder 
på henholdsvis 69, 70 og 71 år. Alle forløbene vil medføre lavere be-
skæftigelse og indkomst fremover, end det ellers ville have været til-
fældet. Det er i sidste ende et politisk valg, om man mener, at sådanne 
justeringer er berettigede. Det er dog afgørende, at eventuelle ændrin-
ger ikke medfører, at finanspolitikken bliver vurderet som uholdbar. Det 
vil således være tilfældet, hvis indekseringen stopper ved 69 eller 70 
år, hvilket under de anvendte antagelser vil betyde, at finanspolitikken 
vil blive uholdbar. Et forløb, hvor grænserne fremover ændres, så pe-
rioden med folkepension fastholdes som en konstant andel af livet, vil 
medføre en holdbarhedsindikator på 0,6 pct. af BNP, hvis den indføres 
fra 2030, og 0,9 pct. af BNP, hvis indførelsen sker i 2040. 
 
Regeringen har fremlagt et forslag om en særskilt tidlig pension for 
personer, der har tilbragt særlig mange år på arbejdsmarkedet. Hvis 
forslaget vedtages, vil det ligeledes medføre lavere BNP og national-
indkomst som følge af det lavere arbejdsudbud. Desuden må der for-
modes at være negative effekter på opsparing og investeringer fra de 
foreslåede skatteforhøjelser, der skal finansiere forslaget. Det skal op-
vejes mod de fordelingsmæssige konsekvenser af forslaget. 
 
Den tidlige pension tænkes blandt andet finansieret ved en skat på den 
finansielle sektor. Kapitlet diskuterer forskellige mulige rationaler og 
problemer ved sådan en skat. En eventuel finansbeskatning kan med 
fordel udformes som en skat på overnormal profit frem for en traditionel 
selskabsbeskatning. 
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