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KAPITEL IV 
RESUME 
 
Kapitlet ser på mulighederne for at føre en aktiv, konjunk-
turstabiliserende finanspolitik. 
 
Der indledes med en teori- og litteraturbaseret diskussion 
af mulighederne for at føre en aktiv finanspolitik, inden der 
ses nærmere på, hvor lang tid der går fra økonomien ram-
mes af et stød til et finanspolitisk indgreb kan modvirke 
det. 
 
En analyse peger på, at et forøget offentligt forbrug påvir-
ker særligt personer med en mellemlang videregående ud-
dannelse, en forøgelse af offentlige bygge- og anlægsinve-
steringer påvirker overvejende faglærte, mens en stigning i 
det private forbrug især påvirker kortuddannede. 
 
Endelig anbefales det, at der lægges tre kriterier til grund: 

 
1. Adskil konjunkturstimulerende og strukturelle tiltag 
2. Benyt tiltag med hurtig virkning 
3. Benyt tiltag mod stor effekt pr. anvendt krone  
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IV.1 INDLEDNING 

Den økonomiske velstand vokser over tid, men fremgangen sker i et 
ujævnt tempo. Økonomien rammes løbende af forskellige typer af 
stød, der skaber større eller mindre udsving i den økonomiske aktivitet 
i form af såkaldte konjunkturcykler. Udviklingen i år i forbindelse med 
udbruddet af coronavirus er et eksempel på et, ganske vist utraditio-
nelt, stød til økonomien, som har medført en større økonomisk ned-
gang. Også i mere normale tider kan økonomiske udsving være gan-
ske omkostningsfulde for samfundet, og derfor er det relevant at over-
veje, hvordan man fra økonomisk-politisk hold mest hensigtsmæssigt 
kan udjævne dem. 
 
Stabiliseringspolitik udføres i mange lande ved brug af såvel pengepo-
litik som finanspolitik. Førstnævnte er imidlertid ikke en mulighed i Dan-
mark, da pengepolitikken er reserveret til at holde kronekursen fast 
over for euro ud fra et mål om at sikre en stabil prisudvikling. Dermed 
er stabiliseringen af den kortsigtede økonomiske udvikling i Danmark 
overladt til finanspolitikken. Helt overordnet kan der i den sammen-
hæng sondres mellem de automatiske stabilisatorer og den diskretio-
nære finanspolitik. 
 
De automatiske stabilisatorer dækker over, at bortfald af indkomst bli-
ver delvist modvirket af lavere skattebetalinger og indkomsterstattende 
ydelser. I en international sammenhæng er de automatiske stabilisato-
rer relativt store i Danmark. I Det Økonomiske Råds formandskab 
(2019, kap. IV) blev det illustreret, at dette reducerer omkostningerne 
ved konjunkturudsving relativt meget i Danmark. I samme analyse blev 
der dog også argumenteret for, at omkostningerne ved konjunkturud-
sving stadig kan være anseelige, og at der særligt er nogle grupper i 
samfundet, der rammes hårdt af konjunkturudsving. 
 
Det rejser spørgsmålet, om hvilket behov og hvilke muligheder, der er 
for at stabilisere økonomien udover bidraget fra de automatiske stabi-
lisatorer. Den konjunkturrelaterede diskretionære finanspolitik dækker 
over justeringer af det offentlige forbrug, de offentlige investeringer, 
skatter og indkomstoverførsler med det formål at stabilisere økono-
mien. I forbindelse med en lavkonjunktur kan det eksempelvis dreje sig 
om at øge det offentlige forbrug, fremrykke planlagte offentlige inve-
steringer, øge indkomstoverførslerne eller sænke skatter og afgifter. 
 

Den økonomiske 
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ujævnt tempo 

I Danmark er 
konjunktur-
stabilisering et 
anliggende for 
finanspolitikken 

Automatiske 
stabilisatorer er 
relativt store i 
Danmark, … 

… så er der behov 
for diskretionær 
finanspolitik 
herudover? 
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Dette kapitel ser nærmere på, hvilke muligheder der eksisterer for at 
føre en sådan aktiv finanspolitik. Det drejer sig både om at vurdere 
hensigtsmæssigheden ved at justere på de nævnte størrelser, når der 
alene er tale om et kortsigtet hensyn til økonomien, ligesom det søges 
at skabe overblik over, hvor hurtigt og fleksibelt de forskellige instru-
menter overhovedet kan tilpasses. 
 
I afsnit IV.2 indledes der med en diskussion af, under hvilke forhold 
aktiv finanspolitik er velegnet til at stabilisere økonomien. I afsnit IV.3 
ses der nærmere på, hvor præcist, man kan forudse behovet for æn-
dringer i finanspolitikken og hvor hurtigt finanspolitikken kan påvirke 
konjunkturerne, når der både skal afsættes tid til planlægning, imple-
mentering og effekt af ændringerne. I afsnit IV.4 diskuteres det med 
udgangspunkt i resultaterne fra danske og internationale empiriske 
studier, hvor kraftigt aktiviteten i økonomien kan forventes at blive på-
virket af finanspolitik, og der præsenteres en analyse, der med ud-
gangspunkt i den danske produktionsstruktur viser, for hvilke socio-
økonomiske grupper beskæftigelsen stiger ved anvendelse af forskel-
lige typer af ekspansiv finanspolitisk. Endelig opsummeres og konklu-
deres der i afsnit IV.5. 
 
 

IV.2 PRINCIPPER FOR 
FINANSPOLITISK 
STABILISERING 

I det følgende diskuteres først nogle generelle overvejelser om udform-
ningen af finanspolitiske tiltag, der har til formål at stabilisere de øko-
nomiske udsving. Dernæst diskuteres, hvilke forhold der bestemmer, 
hvor store aktivitetseffekter finanspolitik har på kort sigt. Endelig disku-
teres resultaterne af nyere bidrag, der i lyset af udbruddet af corona-
virus fokuserer på, hvordan udbudsstød i dele af økonomien kan ma-
nifestere sig i efterspørgselsstød. 

GENERELLE OVERVEJELSER OM FINANSPOLITISK 
STABILISERING 

Økonomien rammes løbende af stød, der fører til udsving i samlet pro-
duktion, beskæftigelse og inflation. Disse kortsigtede makroøkonomi-
ske udsving kan have betydelige samfundsøkonomiske omkostninger, 

Mulighederne for at 
føre diskretionær 
finanspolitik 

Kapitlets indhold 

Kortsigtede udsving 
kan blive imødegået 
af finanspolitik 
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men kan blive modvirket via aktiv finanspolitik. Finanspolitisk stabilise-
ring kan eksempelvis ske i form af fremrykning eller udskydelse af of-
fentlige investeringsprojekter, midlertidige skattelettelser eller –stignin-
ger eller midlertidige ændringer i størrelsen af det offentlige forbrug. 
 
Finanspolitik påvirker primært økonomien via den samlede forbrugs- 
og investeringsefterspørgsel, som det også er tilfældet for eksempelvis 
pengepolitik. Da finanspolitik primært virker via økonomiens efter-
spørgselsside, er finanspolitiske indgreb mest velegnede ved stød til 
den samlede efterspørgsel. Det kan eksempelvis dreje sig om et inter-
nationalt konjunkturomslag, der påvirker eksportefterspørgslen, en 
midlertidig international renteændring, der påvirker den private for-
brugs- og investeringsefterspørgsel, eller et skifte i husholdninger og 
virksomheders forventninger til fremtiden.  
 
Skyldes udsvingene i stedet stød til økonomiens udbudsside, er finans-
politik mindre velegnet til at stabilisere økonomien. Eksempelvis vil et 
udbudsstød, der forøger virksomhedernes produktionsomkostninger 
føre til et fald i den samlede beskæftigelse og produktion. Samtidig vil 
de øgede omkostninger trække i retning af et øget prispres i økono-
mien, hvilket svækker konkurrenceevnen og reducerer nettoeksporten. 
Hvis finanspolitikken lempes i denne situation for at modvirke faldet i 
beskæftigelse og produktion, vil det trække yderligere i retning af hø-
jere prisstigninger på et tidspunkt, hvor der er behov for en tilpasning i 
form af lavere priser og lønninger, jf. boks IV.1. Ved udbudsstød er der 
ved anvendelse af aktiv finanspolitik derfor en afvejning mellem at sta-
bilisere prisudviklingen og stabilisere udviklingen i den samlede aktivi-
tet. 
 
I udformningen af finanspolitiske tiltag bør der derfor tages højde for, 
hvordan økonomien er ramt og for, hvor hurtigt og kraftigt de finanspo-
litiske tiltag påvirker økonomien. Et yderligere hensyn er, at der kan 
være samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med at anvende 
de finanspolitiske instrumenter. Ud fra et rent effektivitetssynspunkt er 
det eksempelvis hensigtsmæssigt at holde skattesatserne konstante 
over tid, jf. Barro (1979). Det skyldes primært, at omkostningerne i form 
af forvridninger af den økonomiske aktivitet ved en yderligere forøgelse 
af en givet skattesats stiger, jo højere skattesatsen er. Dermed kan det 
samlede effektivitetstab ved beskatning gøres mindst mulig ved at 
holde skatterne faste over tid, idet der undgås perioder med høje ef-
fektivitetstab ved beskatning. 
 

Finanspolitik  
er velegnet til 
stabilisering af  
stød fra økonomiens 
efterspørgselsside 

Finanspolitik mindre 
velegnet ved 
udbudsstød 

Udsving i 
skattesatser kan 
have omkostninger 
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BOKS IV.1 UDBUDS- OG EFTERSPØRGSELSSTØD 

Virkningerne af forskellige makroøkonomiske stød kan illustreres i et såkaldt AS-AD diagram - idet 
AS betegner det samlede udbud (aggregate supply) og AD angiver den samlede efterspørgsel (ag-
gregate demand). I diagrammet angiver x-aksen den samlede produktion i økonomien, mens y-
aksen angiver det indenlandske prisniveau. Økonomiens ligevægt er illustreret ved punktet, hvor 
AD-kurven og AS-kurven mødes (angivet ved Y* og P*), jf. figur A. 
 
AD-kurven har en negativ hældning. Dette afspejler, at et højere indenlandsk prisniveau forværrer 
konkurrenceevnen og dermed reducerer nettoeksporten og den samlede efterspørgsel. Finanspo-
litik kan flytte AD-kurven. Eksempelvis vil en stigning i det offentlige forbrug skubbe AD-kurven til 
højre, både som følge af den direkte effekt på efterspørgslen og potentielt også via afledte effekter 
på det private forbrug og de private investeringer. En reduktion i de samlede skatter kan ligeledes 
rykke AD-kurven til højre, såfremt husholdningerne reagerer ved at øge det private forbrug. 
 
AS-kurven har en positiv hældning på kort og mellemlang sigt. Dette kan eksempelvis afspejle, at 
en højere produktion kræver en øget indsats af arbejdskraft. Dette kan af flere årsager forøge virk-
somhedernes marginalomkostninger, eksempelvis fordi det reducerer produktiviteten, at flere an-
satte skal dele den samme mængde kapital, eller fordi det forøger lønningerne. Virksomhederne 
reagerer på højere marginalomkostninger ved at forøge deres priser, hvilket skaber den positive 
hældning på kurven. 

FIGUR A PRODUKTION OG PRISNIVEAU I LIGEVÆGT 
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BOKS IV.1 UDBUDS- OG EFTERSPØRGSELSSTØD, FORTSAT 

Ved et stød, der reducerer den samlede efterspørgsel, vil AD-kurven rykke til venstre. I figur B er 
illustreret en sådan situation, hvor finanspolitikken ikke ændres (bevægelsen fra AD0 til AD1). Efter-
spørgselsstødet resulterer i et fald i såvel produktionen som økonomiens prisniveau (bevægelsen 
fra E0 til E1). Hvis dette modvirkes via ekspansiv finanspolitik, vil AD-kurven forskyde sig fra AD1 til 
den stiplede AD2, og økonomiens nye ligevægt vil være punktet E2 i stedet for E1. Dermed modvirkes 
faldet i såvel produktionen som prisniveauet. Dette illustrerer, at aktiv finanspolitik er velegnet til 
håndtere efterspørgselsstød idet det i denne situation bidrager til at reducere udsving i såvel pro-
duktionen som prisudviklingen. 
 
Ved et udbudsstød vil produktion og prisniveauet derimod blive påvirket i forskellige retninger. I figur 
C er illustreret et udbudsstød, der resulterer i højere priser og en lavere produktion (skiftet fra AS0 
til AS1, der flytter økonomiens ligevægt fra E0 til E1). Hvis finanspolitikken lempes i denne situation 
som reaktion på faldet i produktionen, vil AD-kurven forskyde sig fra AD0 til den stiplede AD1 og 
økonomiens nye ligevægt vil være punktet E2 i stedet for E1. Dermed mindskes faldet i produktionen, 
men samtidig forøges stigningen i prisniveauet. Det illustrerer, at i tilfælde med udbudsstød, vil aktiv 
finanspolitik ikke kunne stabilisere både prisudviklingen og udsvingene i produktionen. 
 

FIGUR B EFTERSPØRGSELSSTØD FIGUR C UDBUDSSTØD 

  
 

 

 
Ligeledes kan det forventes, at borgerne foretrækker et offentligt ser-
viceniveau, der er nogenlunde uændret over tid. Der kan derfor være 
omkostninger forbundet med at føre finanspolitik via ændringer i det 
offentlige forbrug, såfremt dette giver sig udslag i udsving i det service-
niveau, som den offentlige sektor stiller til rådighed for borgerne. 
 

Der kan være 
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udsving i offentligt 
forbrug 
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Som oftest lægges det til grund for konjunkturvurderinger og konse-
kvensberegninger, at konjunkturudsving repræsenterer bevægelser i 
aktivitetsniveauet omkring et strukturelt niveau, der ikke påvirkes af ud-
svingene. Under denne “gap-teori” vil økonomien i nogle perioder blive 
ramt af stød, der gør, at aktivitetsniveauet er over det strukturelle ni-
veau (positivt output gap), og i andre perioder vil stød til økonomien 
gøre, at aktiviteten ligger under det strukturelle niveau (negativt output 
gap). I fravær af stød vil økonomien falde til ro på dette niveau. Stabi-
liseringspolitiske tiltag er med dette gængse syn relevante ved et stort 
output gap, uanset om dette er negativt eller positivt. Stabiliseringspo-
litik kan endvidere kun bidrage til at mindske udsvingene omkring det 
strukturelle niveau. 
 
En modifikation til dette traditionelle syn på konjunkturudsving består i, 
at en succesfuld stabiliseringspolitik potentielt kan påvirke udbudssi-
den af økonomien, og dermed de strukturelle niveauer, hvis der er så-
kaldte hysteresis-effekter. Sådanne effekter kan eksempelvis dække 
over, at en længevarende periode med høj ledighed fører til, at ledige 
oplever tab af humankapital, hvorved deres evner og arbejdsmarkeds-
tilknytning varigt forringes. En succesfuld stabiliseringspolitik, der hin-
drer perioder med høj ledighed, kan dermed bidrage til en lavere struk-
turel ledighed samt højere produktivitet.  
 
Mens hysteresis-effekter kan nuancere gap-teorien, findes der imidler-
tid også en radikalt anden måde at se konjunkturudsving på. Ifølge en 
ide, der går tilbage til Friedman (1964), vil økonomien i fravær af for-
styrrelser befinde sig på sin maksimale produktionskapacitet. Ethvert 
stød til økonomien vil resultere i en afvigelse fra dette aktivitetsniveau 
og dermed i et samfundsøkonomisk aktivitetstab. Dermed kan kon-
junkturudsving ses som bevægelsen i en elastisk streng.1 Ved at redu-
cere udsvingene i produktionen kan stabiliseringspolitik dermed løfte 
det gennemsnitlige aktivitetsniveau ved at bidrage til, at økonomien i 
en større del af tiden befinder sig tæt på det maksimale aktivitetsni-
veau. Stabiliseringspolitiske tiltag er således under denne teori rele-
vante, ligeså snart der er et betydeligt fald i produktion og forbrug, uan-
set om dette fald implicerer et negativt output gap. 
 
I dette kapitel tages der udgangspunkt i det syn på konjunkturudsving, 
der er indeholdt i gap-teorien.  

                                                           
1) Ideen kan illustreres ved en elastisk streng, der er fastgjort til undersiden af et bord. En 

forstyrrelse består i, at strengen trækkes ned. Lige så snart der gives slip på strengen, 
vil den hoppe tilbage på plads og finde sig til ro på undersiden af bordet.  
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FINANSPOLITISKE MULTIPLIKATORER 

Finanspolitiske tiltag kan både have direkte og afledte aktivitetseffek-
ter. Ved ændringer i det offentlige forbrug eller de offentlige investerin-
ger vil der eksempelvis være en direkte aktivitetseffekt, dvs. der vil 
være en umiddelbar effekt på efterspørgsel og produktion (eksempel-
vis opgjort ved BNP).  
 
I tillæg til de direkte aktivitetseffekter kan der være afledte aktivitetsef-
fekter som følge af afledte effekter på det private forbrug, de private 
investeringer og nettoeksporten. Ved skatteændringer vil der ikke være 
direkte aktivitetseffekter, men der kan være afledte effekter på det pri-
vate forbrug via ændringer i husholdningernes disponible indkomst. 
 
Den finanspolitiske multiplikator angiver de samlede effekter (både de 
direkte og de afledte) på BNP i forhold til den oprindelige ændring i det 
finanspolitiske instrument. Hvis multiplikatorerne for offentligt forbrug 
og offentlige investeringer er større end én, vil der altså ved en for-
øgelse af de offentlige udgifter være et samlet bidrag fra de øvrige dele 
af efterspørgslen, der trækker i retning af øget efterspørgsel og aktivi-
tet. For finanspolitiske tiltag, der består af skatteændringer, angiver en 
negativ multiplikator tilsvarende, at en reduktion i skatterne samlet gi-
ver anledning til øget efterspørgsel og aktivitet. 
 

FINANSPOLITISKE MULTIPLIKATORER 

De finanspolitiske multiplikator er udtryk for, hvor stor en aktivitetsef-
fekt en ændring i et finanspolitisk instrument giver anledning til, sat i 
forhold til størrelsen af den finanspolitiske ændring.  
 
Ved en stigning i det offentlige forbrug eller de offentlige investeringer 
vil en multiplikator over 1 eksempelvis betyde, at de øvrige efter-
spørgselselementer (privat forbrug, investeringer og nettoeksport) 
under ét forøges. Tilsvarende angiver en negativ multiplikator med 
hensyn til skatterne, at en reduktion i skatterne vil forøge privat for-
brug, investeringer og nettoeksport under ét. 
 

 
Ud fra økonomisk teori er det ikke oplagt, om man kan forvente, at 
ekspansive finanspolitiske tiltag forøger eller reducerer de private dele 
af efterspørgslen. Det betyder eksempelvis, at den finanspolitiske mul-
tiplikator ved en stigning i det offentlige forbrug eller de offentlige inve-
steringer både kan være større eller mindre end én. Det afhænger 
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blandt andet af, hvad der bestemmer den enkelte husholdnings for-
brugsadfærd. For nogle husholdninger kan deres forbrug være be-
stemt af den aktuelle indkomst efter skat, mens det for andre i stedet 
er den forventede indkomst efter skat over hele livsforløbet, der er re-
levant.  
 
Den aktuelle indkomst kan eksempelvis være bestemmende for forbru-
get, fordi nogle husholdninger er udsat for lånebegrænsninger, eller 
fordi nogle husholdninger vælger deres forbrug ud fra simple tommel-
fingerregler. I dette tilfælde vil en ufinansieret stigning i det offentlige 
forbrug føre til en stigning i det private forbrug, da husholdningernes 
aktuelle disponible indkomst stiger. Stigningen i det private forbrug vil 
endvidere forøge den samlede efterspørgsel, produktion og beskæfti-
gelse. Dette vil ligeledes forøge husholdningernes disponible indkomst 
og derved forøge det private forbrug yderligere osv. Den finanspolitiske 
multiplikator er i dette tilfælde derfor større end én, jf. boks IV.2. Lige-
ledes vil en ufinansieret og midlertidig skattelettelse forøge det private 
forbrug og den samlede aktivitet, da husholdningernes aktuelle ind-
komst efter skat forøges.  
 
Hvis forbrugsefterspørgslen i stedet er bestemt af fremadskuende hus-
holdninger, der ikke er lånebegrænsede og som baserer sine forbrugs-
dispositioner på den forventede livstidsindkomst, kan det trække i ret-
ning af, at de afledte aktivitetseffekter og dermed de finanspolitiske 
multiplikatorer reduceres. Eksempelvis kan husholdningerne ved en 
ufinansieret stigning i det offentlige forbrug vælge at reducere deres 
forbrug, hvis de tager højde for, at en periode med et højere offentligt 
forbrug før eller siden indebærer højere skatter. Dermed kan der i ste-
det for at være en positiv forbrugsmultiplikator være en negativ effekt 
på det private forbrug. Ligeledes kan der ved en ufinansieret skattelet-
telse være en tendens til, at husholdningerne undlader at forøge deres 
forbrug, hvis de tager højde for, at skatterne må stige i fremtiden.2 
 

                                                           
2) Sidstnævnte er et eksempel på såkaldt ricardiansk ækvivalens. Denne teori tilsiger, at 

under en række forudsætninger og for en given udvikling over tid i det offentlige forbrug, 
vil det private forbrug i en given periode ikke blive påvirket af, om de offentlige udgifter 
finansieres via skatter eller via gældsstiftelse.  
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BOKS IV.2 TRADITIONELLE FINANSPOLITISKE MULTIPLIKATORER 

Når det private forbrug er bestemt af den aktuelle indkomst, vil den finanspolitiske multiplikator ved 
en ufinansieret stigning i det offentlige forbrug eller de offentlige investeringer ofte være større end 
én. I en simpel makroøkonomisk model for det korte sigt (med faste priser og et upåvirket investe-
ringsomfang), den såkaldte IS-LM model, er den finanspolitiske multiplikator ved en ufinansieret 
stigning i det offentlige forbrug eksempelvis givet ved: 
 Δ𝑌Δ𝐺 = 11 − 𝑐 ∙ 1 −𝑚 ∙ 1 − 𝜏   
 
hvor 𝑐 angiver den marginale forbrugskvote ud af den aktuelle indkomst (dvs. hvor meget hushold-
ningerne vil forøge deres forbrug ved en stigning i den disponible indkomst), 𝑚 angiver hvor stor en 
andel af en stigning i det private forbrug, der dækkes via import, og 𝜏 angiver den gennemsnitlige 
marginalskat på indkomst. Med 𝑐 > 0 vil denne multiplikator være større end én (så længe den 
gennemsnitlige marginalskat på indkomst og det marginale importindhold i det private forbrug er 
mindre end 100 pct.). Der skabes således en forbrugsmultiplikator, hvor den oprindelige stigning i 
efterspørgsel, produktion og indkomst fører til en stigning i det private forbrug, der yderligere stimu-
lerer efterspørgsel, produktion og indkomst osv.  
 
Tilsvarende er multiplikatoren ved ufinansierede ændringer i skatterne givet ved: 
  Δ𝑌Δ𝑇 = − 𝑐 ∙ 1 −𝑚1 − 𝑐 ∙ 1 −𝑚 ∙ 1 − 𝜏  

 
Denne multiplikator er negativ, da en reduktion i skatterne giver sig udslag i øget aktivitet. Den 
numeriske værdi af multiplikatoren er imidlertid mindre end multiplikatoren for det offentlige forbrug. 
Dette afspejler, at der ikke er nogen direkte aktivitetsvirkning ved en ændring i skatterne.  
 
For en stigning i det offentlige forbrug, der er fuldt finansieret med en stigning i skatterne, vil multi-
plikatoren i stedet være præcis én. I dette tilfælde vil der således samlet ikke være nogen afledt 
effekt, men der vil fortsat være en positiv aktivitetseffekt som følge af den direkte aktivitetseffekt. 
 

 
Når der tages højde for såvel fremadskuende husholdninger som im-
perfektioner i form af blandt andet lånebegrænsninger og manglende 
muligheder for at forsikre sig imod individspecifikke stød, kan den fi-
nanspolitiske multiplikator ved en ufinansieret stigning i det offentlige 
forbrug være større end én, jf. Auclert mfl. (2018) og Hagedorn mfl. 
(2019).3 I disse bidrag skyldes aktivitetsstigningen blandt andet, at  ek-
spansive finanspolitiske tiltag bevirker, at den disponible indkomst sti-
ger blandt lånebegrænsede lavindkomstgrupper, der har en relativt høj 

                                                           
3) Begge disse bidrag tager udgangspunkt i en lukket økonomi. 
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marginal forbrugskvote. Omvendt har de personer, der forøger deres 
opsparing (for at muliggøre den øgede offentlige gæld), i forvejen en 
relativt høj indkomst og en relativt lav marginal forbrugstilbøjelighed. 
 
Det er ligeledes ikke entydigt, hvordan finanspolitik påvirker investe-
ringsomfanget. Såfremt ekspansiv finanspolitik forøger den samlede 
efterspørgsel i økonomien, kan det stimulere virksomhedernes inve-
steringsaktivitet, fordi virksomhederne ønsker at forøge deres produk-
tionskapacitet. Ekspansiv finanspolitik kan imidlertid også føre til så-
kaldt crowding-out dvs. fortrængning af aktivitet i den private sektor. 
Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en finanspolitisk ekspansion 
nødvendiggør en stigning i antallet af offentligt ansatte og dermed re-
ducerer den mængde arbejdskraft, der er til rådighed for den private 
sektor. Det kan ligeledes være tilfældet, hvis den indenlandske rente 
stiger ved en finanspolitik ekspansion, hvorved de private investeringer 
falder.4 Endelig kan ekspansiv finanspolitik reducere nettoeksporten, 
både som følge af, at importen forøges, og fordi de indenlandske løn-
ninger og priser  stiger, hvilket svækker konkurrenceevnen.  
 
I hvor høj grad en finanspolitisk ekspansion vil forøge den indenland-
ske aktivitet afhænger dermed blandt andet af, i hvilke brancher aktivi-
teten forøges, samt hvor stort importindholdet er i de varer, der produ-
ceres i disse brancher. Hvis en finanspolitisk lempelse eksempelvis 
primært forøger aktiviteten i brancher, der producerer varer med et højt 
importindhold, vil det trække i retning af, at den indenlandske aktivi-
tetseffekt bliver beskeden. 
 
En stor del af de empiriske undersøgelser vedrørende effekterne af 
finanspolitik, som diskuteres i afsnit IV.4, fokuserer på USA. Det er vig-
tigt at være opmærksom på, at de finanspolitiske multiplikatorer kan 
være forskellige for en stor økonomi som USA og en lille åben økonomi 
som Danmark. På den ene side er der formentlig større crowding-out 
via nettoeksporten i en lille åben økonomi, hvor udenrigshandelen spil-
ler en større rolle for den økonomiske aktivitet. På den anden side vil 
der i en lille åben økonomi med frie kapitalbevægelser og en fast valu-
takurs ikke være crowding-out som følge af en indenlandsk rentestig-
ning. Hvilken af disse to effekter der er stærkest, afhænger blandt an-
det af importindholdet i det private forbrug, hvor følsom nettoeksporten 
er over for en ændring i konkurrenceevnen, og hvor følsom investe-
ringsefterspørgslen er over for renteændringer. 
 
                                                           
4) Denne kanal er ikke relevant for en lille åben økonomi med frie kapitalbevægelser og 

en fast valutakurs som den danske, hvor den indenlandske rente reelt er bestemt ude-
fra, men det kan godt gøre sig gældende, hvis der er tale om en international koordine-
ret indsats eksempelvis i forbindelse med et internationalt tilbageslag. 
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De finanspolitiske multiplikatorer kan også være afhængige af, i hvil-
ken situation økonomien aktuelt befinder sig. Eksempelvis kan det for-
ventes, at crowding-out-effekterne af ekspansiv finanspolitik er ubety-
delige i en lavkonjunktur, hvor der i forvejen er et relativt lavt aktivitets-
niveau i den private sektor. Det taler for, at de finanspolitiske multipli-
katorer er (numerisk) størst under en lavkonjunktur. Omvendt kan hus-
holdningerne også være tilbageholdende med at omsætte indkomst-
stigninger i øget privat forbrug under en lavkonjunktur, hvor der kan 
være betydelig usikkerhed om den enkelte husholdnings jobsituation 
og indkomstforhold. Det trækker i retning af, at de finanspolitiske mul-
tiplikatorer er relativt lave i en lavkonjunktur.  
 
Hvis husholdninger og virksomheder opfatter aktiv finanspolitik som et 
signal om, at myndighederne vil gå langt for at holde hånden under 
økonomien i tilfælde af et dybt tilbageslag, kan det påvirke den private 
efterspørgsel via forventningseffekter. Eksempelvis kan en finanspoli-
tisk lempelse under en lavkonjunktur få husholdningerne til at reducere 
deres forsigtighedsopsparing og forøge deres forbrug, fordi de i mindre 
grad frygter, at økonomien vil havne i en dyb lavkonjunktur. Dette kan 
bidrage til højere finanspolitiske multiplikatorer under en lavkonjunktur. 
 
Samlet set er der derfor ikke ud fra økonomisk teori alene et entydigt 
svar på, hvor store aktivitetseffekterne kan forventes at være ved fi-
nanspolitiske tiltag. I afsnit IV.4 diskuteres resultaterne af nogle af de 
empiriske undersøgelser, der har forsøgt at estimere størrelsesorde-
nen af disse effekter direkte ud fra data. 

FINANSPOLITIK I LYSET AF CORONAVIRUS  

I den aktuelle situation er økonomien, som følge af udbruddet af co-
ronavirus, ramt af en række forskellige stød til både økonomiens efter-
spørgsels- og udbudsside.  
 
Et virusudbrud kan særligt ramme forbruget af goder, der i høj grad er for-
bundet med menneskelig kontakt, eksempelvis restaurantbesøg eller mu-
sikbegivenheder. Dette kan ses som et stød til efterspørgslen efter visse ty-
per af goder, idet husholdningerne derved forsøger at undgå at blive smittet 
med virus, jf. Baqaee og Farhi (2020) og kapitel V i denne rapport. Det kan 
imidlertid også opfattes som et udbudsstød, idet virksomhedernes evne til at 
udbyde goder uden en sundhedsrisiko svækkes, jf. Chetty mfl. (2020).5 

                                                           
5) Eksempelvis kunne restauranter før udbruddet af coronavirus tilbyde deres kunder mål-

tider uden væsentlig risiko for at blive syg. Dette gode har restauranter ikke længere 
mulighed for at tilbyde deres kunder i samme grad. 
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En sådan reaktion i det private forbrug er vanskelig at modvirke effek-
tivt med ekspansiv finanspolitik, da forbrugsreduktionen ikke skyldes 
et fald i indkomsten, men er resultatet af manglende lyst til at omsætte 
indkomst til forbrug på grund af manglende mulighed for at forbruge 
uden en sundhedsrisiko. Ekspansiv finanspolitik, der forøger hushold-
ningernes disponible indkomst, risikerer derfor blot at føre til en for-
øgelse af den private opsparing uden positive afsmittende effekter på 
den økonomiske aktivitet.  
 
Der er også andre forhold, der påvirker virksomhedernes muligheder 
for og tilskyndelse til at producere varer og levere tjenesteydelser til 
deres kunder. I særdeleshed har nogle brancher i en periode oplevet 
egentlige nedlukninger af den økonomiske aktivitet som led i myndig-
hedernes forsøg på at mindske smittespredningen i samfundet. En 
nedlukning repræsenterer umiddelbart et udbudsstød, der rammer den 
pågældende branche. Ligeledes kan der være udbudsstød som følge 
af, at husholdningerne holder igen med at udbyde deres arbejdskraft, 
jf. kapitel V. Virksomheder, der ikke er udsatte for egentlige nedluknin-
ger, kan endvidere se sig nødsaget til at ændre deres produktionspro-
cesser, så der i højere grad kan sikres fysisk afstand mellem de an-
satte. 
 
En nedlukning af aktiviteten i nogle dele af økonomien kan sprede sig 
som ringe i vandet og påvirke den økonomiske aktivitet i andre dele af 
økonomien via såkaldte værdikæder. Eksempelvis kan de umiddelbart 
berørte virksomheder i de nedlukkede brancher producere halvfabri-
kata, der anvendes som input i produktionen i andre brancher og even-
tuelt i andre lande. Der vil dermed være virksomheder, der ikke umid-
delbart berøres af nedlukningen, men som har sværere ved at skaffe 
nødvendige halvfabrikata eller som får højere omkostninger ved at 
fremskaffe disse. Nedlukningen virker dermed som et udbudsstød til 
disse brancher, der trækker i retning af, at virksomhederne hæver de-
res priser og reducerer deres produktion. 
 
Et udbudsstød i én branche kan endvidere manifestere sig som efter-
spørgselsstød til andre brancher. Det kan eksempelvis være tilfældet, 
når en branche, der må indskrænke eller lukke helt ned, reducerer sine 
indkøb hos leverandører. Dermed vil virksomhederne i de øvrige bran-
cher blive ramt af lavere efterspørgsel efter deres varer og tjeneste-
ydelser, jf. Guerrieri mfl. (2020).  
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Guerrieri mfl. (2020) diskuterer også en anden mulig efterspørgselska-
nal ved udbudsstød, der midlertidigt rammer dele af økonomien, ek-
sempelvis i form af en nedlukning af aktiviteten. Udbudsstødet reduce-
rer således den indkomst, der indtjenes af de ansatte i disse sektorer. 
Såfremt nogle af de ansatte er underlagt lånebegrænsninger, vil deres 
indkomstbortfald føre til, at denne gruppes generelle efterspørgsel ef-
ter varer og tjenester reduceres. Dermed falder den samlede efter-
spørgsel efter varer og tjenester fra andre sektorer end de umiddelbart 
berørte. Samlet fører det til, at et udbudsstød i dele af økonomien un-
der visse omstændigheder kan skabe et samlet aktivitetsfald, der er 
større, end nedlukningen umiddelbart giver anledning til. 
 
Guerrieri mfl. (2020) peger imidlertid også på, at det ikke oplagt, at 
ekspansiv finanspolitik er effektivt til at modvirke aktivitetsfaldet, 
selvom udbudsstødets konsekvenser har karakter af efterspørgsels-
stød. I deres undersøgelse har en underskudsfinansieret stigning i det 
offentlige varekøb (fra de sektorer, der ikke er nedlukkede) således 
ikke nogen afledte aktivitetseffekter; den finanspolitiske multiplikator er 
én i dette tilfælde. Det skyldes, at de personer, der bliver hjemsendt i 
de nedlukkede sektorer, og som følge af deres indkomstnedgang har 
en relativt høj marginal forbrugstilbøjelighed, ikke får gavn af de ek-
spansive finanspolitiske tiltag. Dem, der får gavn heraf, er i stedet de 
beskæftigede i de sektorer, der ikke er nedlukkede, og som endvidere 
er dem, der har den laveste marginale forbrugstilbøjelighed, da de er i 
forvejen er i beskæftigelse.6  
 
Såvel Guerreri mfl. (2020) som Woodford (2020) peger i stedet på, at 
indkomstoverførsler rettet mod de ansatte i de udsatte sektorer kan 
være effektive til at modvirke faldet i aktiviteten. Dermed rettes tilta-
gene mod de personer, der har den højeste marginale forbrugstilbøje-
lighed. Det indikerer, at øget forsikring via styrkede automatiske stabi-
lisatorer, eksempelvis i form af mere generøse ledighedsrelaterede 
indkomstoverførsler, kan være mere effektivt i forhold til at modvirke et 
aktivitetsfald i den aktuelle situation end andre typer af efterspørgsels-
stimulerende politik.  
 

                                                           
6) Guerrieri mfl. (2020) forudsætter således i deres grundscenarie, at der ikke er nogen 

arbejdskraftmobilitet mellem de forskellige sektorer, således at personer, der er ansat i 
nedlukkede sektorer, ikke kan nyde gavn af de ekspansive tiltag rettet mod de øvrige 
sektorer. Dette kan være en rimelig antagelse på kort sigt. 
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IV.3 FINANSPOLITIK TAGER TID 

Ideelt set skal finanspolitikken virke uden forsinkelse, når økonomien 
rammes af stød, der påvirker efterspørgslen. I praksis er der flere for-
hold, der vil forsinke finanspolitikkens aktivitetsvirkning. I dette afsnit 
beskrives årsagerne til, at finanspolitik ikke kan påvirke økonomien 
uden forsinkelse. Forsinkelserne eller de såkaldte lags kan underop-
deles i fire kategorier, jf. figur IV.1. Når økonomien rammes af et stød, 
går der tid, før det erkendes, at økonomien rent faktisk er blevet påvir-
ket. Derefter skal der planlægges og vedtages konkrete tiltag, som kan 
påvirke efterspørgslen. Efterfølgende skal tiltaget implementeres, før 
det kan påvirke økonomien.  
 

FIGUR IV.1 FASER I FINANSPOLITIKKENS VIRKNING 

Der er fire faser, der skal gennemgås, før finanspolitikken kan på-
virke økonomien: 
 
 

 
 

 
Først skal det erkendes, at økonomien er ramt af et stød, der begrun-
der et finanspolitisk tiltag. Erkendelsen kan blandt andet være baseret 
på økonomiske prognoser, hvor der tages stilling til, om økonomien 
befinder sig i en høj- eller lavkonjunktur, eller er på vej i en af disse 
retninger. En vurdering af konjunktursituationen vil tage udgangspunkt 
i en bred vifte af nøgletal. Der er ikke et enkelt nøgletal, der alene kan 
beskrive økonomiens tilstand, men det mest overordnede mål er BNP. 
Udviklingen i BNP er også væsentligt i beregningen af output gap. Der-
for er der nedenfor fokuseret på, hvor præcist forskellige institutioner 
kan forudsige BNP-væksten.  
 
Det er Folketinget, som har ansvaret for stabiliseringspolitikken. Efter 
behovet for et finanspolitisk tiltag er erkendt, skal der vedtages kon-
krete tiltag i Folketinget. Det kan involvere en intern beslutningsproces 
i regeringen, før et forslag præsenteres og kan forhandles på plads 
med andre partier. Herefter skal tiltaget vedtages i Folketinget. Det 
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kræver normalt mindst 30 dage at vedtage en lovændring. Det afhæn-
ger af den konkrete situation, hvor lang tid det tager at beslutte et tiltag. 
Det såkaldte beslutningslag bekrives kun på meget overordnet niveau 
i dette afsnit.  
 
Når et finanspolitisk tiltag er vedtaget i Folketinget, skal det implemen-
teres i praksis. Det er forskelligt fra tiltag til tiltag, hvad der kan forsinke 
implementeringen af den vedtagne politik. Det kan i nogle tilfælde gå 
hurtigt; hvis der eksempelvis er tale om en ændring af registreringsaf-
giften, kan biler i nogle tilfælde sælges med den nye afgift med det 
samme. I andre tilfælde kan det tage lang tid at gennemføre et tiltag. 
Skal der eksempelvis bygges en helt ny motorvejsstrækning, vil det 
kræve en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-undersøgelse), 
der tager tid at gennemføre. Efterfølgende skal projektet i udbud, før 
selve entreprenørarbejdet kan begynde. Der gives i afsnittet eksempler 
på, hvor lang tid det tager at gennemføre forskellige finanspolitiske til-
tag. 
 
Efter tiltaget er implementeret, kan det påvirke aktiviteten i økonomien. 
Der vil naturligvis være forskel på, hvor hurtigt forskellige tiltag har fuldt 
gennemslag på økonomien. Et anlægsprojekt vil påvirke aktiviteten i 
takt med, at projektet gennemføres. En nedsættelse af en skat vil have 
aktivitetseffekter i takt med, at husholdningerne omsætter deres for-
øgede disponible indkomst i privat forbrug. I afsnittet diskuteres, hvor 
lang tid der kan forventes at gå fra forskellige typer af finanspolitik er 
gennemført, til de får maksimal aktivitetseffekt. 

HVORDAN VURDERES DEN AKTUELLE ØKONOMISKE 
SITUATION? 

Den første fase i figur IV.1 ovenfor beskriver perioden fra økonomien 
rammes af et stød, til behovet for et indgreb erkendes. Hvis de økono-
miske prognoser skal kunne identificere en lav- eller højkonjunktur, er 
det en forudsætning, at prognoserne kan vurdere, hvor i konjunktur-
cyklen økonomien aktuelt befinder sig. En rimelig præcis vurdering af 
den aktuelle økonomiske situation er en forudsætning for, at det kan 
vurderes, hvorvidt økonomien befinder sig i eller bevæger sig mod en 
høj- eller lavkonjunktur. 
 
De centrale nøgletal for dansk økonomi skal først indsamles og bear-
bejdes af Danmarks Statistik, før de kan offentliggøres. De omhandler 
altså alle en periode, der er et stykke tilbage i tid, og for vurderingen af 
den aktuelle økonomiske situation er det nutiden og i særlig grad frem-
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tiden, der er det væsentlige. En anden mulighed er at benytte tillidsin-
dikatorer for erhverv og forbrugere. Disse indikatorer har en tendens til 
i nogle tilfælde at svinge betydeligt fra måned til måned, men de har 
en vis forudsigelseskraft for centrale økonomiske variable, jf. Finans-
ministeriet (2020). 
 
Ved vurderingen af den økonomiske situation er der ikke ét nøgletal, 
der alene kan opsummere en dækkende tilstand for dansk økonomi. 
Det vil altid være nødvendigt at se på flere forhold, der på forskellig vis 
kan beskrive udviklingen på forskellige områder af økonomien. De 
mest overordnede nøgletal er arbejdsløshed, beskæftigelse og BNP. 
Men disse kan ikke stå alene, da der kan opstå ubalancer andre steder 
i økonomien. I forløbet op til finanskrisen opstod der eksempelvis uba-
lancer på boligmarkedet og de finansielle markeder. Disse ubalancer 
viste sig at være af større betydning end udviklingen i væksten i BNP.  
 
Det er ikke altid oplagt, hvor dansk økonomi aktuelt befinder sig i kon-
junkturcyklen. Vurderingen af dette vil være baseret på foreløbige op-
lysninger, der er til rådighed fra Danmarks Statistik og andre kilder. 
Eksempelvis offentliggør Danmarks Statistik det første bud på væksten 
i BNP for et givet år ved udgangen af februar i det efterfølgende år. 
Dette første bud revideres løbende i de efterfølgende ca. to et halvt år, 
før det endelige nationalregnskab foreligger.7 Danmarks Statistik vur-
derer, at usikkerheden på den første offentliggørelse af væksten er ca. 
±½ pct.point, men i nogle år kan der ske væsentligt større revisioner af 
væksten fra den første offentliggørelse til det endelige nationalregn-
skab. Det gjorde sig eksempelvis gældende i 2016, hvor væksten blev 
revideret med godt 2 pct.point, jf. figur IV.2. De store revisioner i væk-
sten i de senere år skal blandt andet ses i lyset af, at forbedrede op-
lysninger om merchanting har medført en opjustering af væksten i 
BNP, jf. De Økonomiske Råds sekretariat (2020). 
 

                                                           
7) Det endelige nationalregnskab er aldrig helt endeligt, da der med mellemrum foretages 

såkaldte hovedrevisioner, hvor også væksten i de endelige år i nationalregnskabet bli-
ver revideret. 

Vurderingen af den 
økonomiske 
situation bygger på 
en helhedsvurdering 

Usikkerhed om 
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situation 
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FIGUR IV.2 REVISIONER AF VÆKSTEN I BNP 

BNP er revideret med op til 2 pct.point fra første til endelige opgø-
relse. 
 

 
Anm.: Der ses på revisioner fra den første offentliggørelse af væksten til 

den første endelige opgørelse af væksten. Effekter fra større ho-
vedrevisioner og datarevisioner, der foretages med mellemrum af 
Danmarks Statistik, er ikke inkluderet i figuren. Data går kun til 
2016, da det er det sidste endelige år fra nationalregnskabet. 

Kilde: Nationalregnskab 2019, juni version, Statistisk Efterretning Natio-
nalregnskab og Betalingsbalance, Danmarks Statistik 1. juli 2020. 

 
 
I lyset af den betydelige usikkerhed på opgørelser af væksten i BNP er 
det oplagt, at økonomiske prognoser ikke præcist kan forudsige den 
økonomiske vækst. Men de økonomiske prognoser skal gerne kunne 
give et forvarsel, hvis dansk økonomi bevæger sig i retning af en uli-
gevægt, hvor der enten er for stor aktivitet eller for lille aktivitet i øko-
nomien set i forhold til de strukturelle niveauer. Ved vurderingen af ka-
pacitetspresset i dansk økonomi ses blandt andet på output gap, der 
udtrykker, hvor stor den aktuelle produktion er i forhold til den struktu-
relle produktion, og beskæftigelsesgap, der udtrykker hvor høj beskæf-
tigelsen er i forhold til det underliggende, strukturelle niveau. Store af-
vigelser mellem de faktiske og strukturelle niveauer er udtryk for, at 
økonomien befinder sig i en lavkonjunktur eller en højkonjunktur, jf. 
“gap-teorien”, jf. afsnit IV.2. 
 
Problemet ved at vurdere, om økonomien er i en høj- eller lavkonjunk-
tur alene på baggrund af output gap og beskæftigelsesgap, er, at disse 
er beregnede størrelser, som aldrig opgøres endeligt. Der vil være 

Output gap og 
beskæftigelsesgap 
er mål for 
kapacitetspres, … 

… som ikke kan 
opgøres endeligt 
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usikkerhed om, hvor stort et output gap er – også for historiske år. I 
Danmark beregnes output gap og beskæftigelsesgap af DØRS, Fi-
nansministeriet og Nationalbanken, mens også EU-Kommissionen har 
en lang tradition for at beregne output gap for medlemslandene.  
 
De seneste beregninger af output gap fra alle de fire institutioner viser 
overordnet set, at der aktuelt er den samme vurdering af konjunktur-
udviklingen i løbet af perioden fra 2000 til 2019. Der er dog i nogle 
tilfælde væsentlige forskelle på vurderingen af, hvor afvigende kon-
junktursituationen er fra et neutralt niveau. Alle institutioner vurderer, 
at dansk økonomi i 2006 befandt sig i en højkonjunktur med et væsent-
ligt positivt output gap. Men størrelsen af det beregnede output gap 
varierer fra et skøn fra Finansministeriet på 2½ pct. af BNP til et skøn 
fra EU-Kommissionen på godt 5 pct. af BNP, jf. figur IV.3. De tre dan-
ske institutioner beregner også et beskæftigelsesgap, hvor DØRS ek-
sempelvis vurderer, at beskæftigelsesgap var noget større i 2007-08, 
end det vurderes af Finansministeriet og Nationalbanken, jf. figur IV.4.  

Overordnet enighed 
om vurdering af 
konjunktur-
situationen 
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FIGUR IV.3 OUTPUT GAP  FIGUR IV.4 BESKÆFTIGELSESGAP 
 

Overordnet enighed om vurderingen af kon-
junktursituationen, men forskelle i den præ-
cise vurdering af output gap.  
 

 Tendens i ændringerne i beskæftigelsesgap er 
overordnet de samme, men der er forskelle på
niveauet i de enkelte år. 
 

 

 

 

 

 
Kilde: DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, Finansministeriet 2020, Ka-

pitel II Dansk Økonomi, efterår 2020, Nationalbanken samt, EU-Kommissionen.  
 

 
PRÆCISIONEN I FORUDSIGELSEN AF BNP-VÆKSTEN 

Der er som nævnt ikke ét enkelt nøgletal, der kan bruges til at vurdere 
konjunktursituationen for dansk økonomi. Den samlede vurdering af 
den økonomiske situation vil typisk bero på vurderingen af en række 
indikatorer. Nedenfor fokuseres på væksten i BNP, da det beskriver 
den samlede økonomiske udvikling og indgår i beregningen af output 
gap. Endvidere opgøres BNP af Danmarks Statistik. Dermed kan den 
endelige vækst i BNP observeres. 
 
BNP-væksten er en størrelse, som alle de nævnte institutioner skønner 
over. DØRS, Finansministeriet, OECD og EU har alle en lang tradition 
for at skønne over væksten i Danmark for indeværende år og det kom-
mende år. Det afgørende for en prognose er, at den kan bidrage til at 
give en rimelig retvisende forudsigelse af den økonomiske vækst. Det 
er altså relevant at se på, om de forskellige institutioner, der udarbejder 
prognoser, samlet set er i stand til at give et rimeligt retvisende skøn 
for udviklingen i økonomien.  
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Der er som forventet en klar tendens til, at skønnet for BNP-væksten 
bliver mere præcist jo tættere man kommer på perioden, der skønnes 
for, jf. figur IV.5. De mest præcise prognoser for et år er for alle de fire 
institutioner den, der udgives sidst i det givne år. Det er ikke overra-
skende, for på det tidspunkt er vidensgrundlaget større, idet der er ad-
gang til data for en del af det pågældende år. Samtidigt er sandsynlig-
heden for, at et udefrakommende stød skal få væsentligt betydning for 
væksten i indeværende år mindre. 
 
Størrelsen af et fejlskøn for væksten kan opgøres på mindst to måder. 
Der kan ses på de numeriske fejlskøn som i figur IV.5 eller på de gen-
nemsnitlige fejlskøn som i figur IV.7. De numeriske fejlskøn beskriver, 
hvor store forskelle der er på prognoserne for væksten og den endelige 
uafhængigt af fortegn. De numeriske fejlskøn siger noget om størrel-
sen af fejlskøn, men ikke om en eventuel retning i fejlskønnene. De 
gennemsnitlige fejlskøn beskriver, om prognoserne systematisk har 
været for optimistiske (eller pessimistiske). Systematiske fejl – også 
kaldet bias – kan være et større problem end selve usikkerheden knyt-
tet til skønnene. Systematiske fejl kan føre til, at der bliver anbefalet en 
økonomisk politik, der som udgangspunkt er for ekspansiv (eller kon-
traktiv) i forhold til den faktiske konjunktursituation. Der ses i det føl-
gende både på de numeriske fejlskøn og de gennemsnitlige fejlskøn. 
 
Størrelsen af fejlskøn kan måles i forhold til såvel den første opgørelse 
af væksten i BNP i Danmark, der offentliggøres af Danmarks Statistik 
ved udgangen af februar det efterfølgende år, som det endelige natio-
nalregnskab, der offentliggøres knap tre år efter udløbet af et år. Der 
er i det følgende set på fejlskøn i forhold til det endelige nationalregn-
skab, da den økonomiske politik bør være afstemt med den faktisk re-
aliserede vækst. Det medfører dog, at der aktuelt kun er observationer 
frem til 2016, der er det sidste år, hvor der foreligger endelige national-
regnskaber. 
 
Fælles for alle prognoser er, at den sidste prognose i gennemsnit har 
et fejlskøn af samme størrelse som revisionen af det årlige national-
regnskab fra den første offentliggørelse i februar til den endelige of-
fentliggørelse. Danmarks Statistiks løbende revisioner af væksten er 
ikke den eneste grund til, at prognoserne har haft fejlskøn. Men det 
kan næppe forventes, at prognoserne kan opnå en præcision, der er 
væsentligt bedre end Danmarks Statistiks løbende revisioner af væk-
sten. Samlet set har prognoserne haft en præcision, som antyder, at 
anbefalingerne til den økonomiske politik har været rimeligt retvisende. 
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FIGUR IV.5 STØRRELSE AF NUME-
RISKE FEJLSKØN 

 FIGUR IV.6 STORE FEJLSKØN FOR 
2009 

 

For alle prognoserne bliver fejlskøn gradvist 
mindre i takt med, at tiden går. For de sidste 
prognoser for året er de gennemsnitlige fejl-
skøn på størrelse med nationalregnskabets 
revision. 
 

 Finanskrisen medførte, at der var nogle særligt
store fejlskøn men i løbet af 2009 var skøn tæt
på den endelige vækst. 
 

 

 

  

 
Anm.: Der er set på skøn for perioden fra 2000-16, og disse sammenlignes med det endelige nationalregnskab 

som det foreligger i dag. De gennemsnitlige numeriske revisioner af væksten for Danmarks Statistik er 
et gennemsnit af numeriske revisioner for perioden 2000-16 som vist i  figur IV.2. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse diverse årgange, Finansministeriet, Dansk Økonomi diverse årgange, De Øko-
nomiske Råd, Economic Outlook diverse årgange, OECD, European Economic Forecast, EU-Kommis-
sionen. 

 
 
Prognoserne har omvendt haft svært ved at forudsige vendepunkter i 
væksten. Det skyldes, at en lavkonjunktur ofte udløses af et ikke for-
udset udefrakommende stød, der væsentligt ændrer på forudsætnin-
gerne for dansk økonomi. Det kan eksempelvis være en pludselig ned-
gang i udlandsvæksten, bekymring blandt husholdninger der udløser 
et fald i forbrugskvoten, mistro til det finansielle system, eller – som 
aktuelt – at en epidemi spreder sig. Den forsinkelse, der er i de eksi-
sterende datakilder, gør, at der er begrænset mulighed for hurtigt at 
konstatere disse ændringer. En bedre identifikation af vendepunkter vil 
kræve, at der findes nye og hurtigere datakilder, der kan bruges til at 
identificere vendepunkter med en tilstrækkelig pålidelighed. 
 
Der var ingen af prognoserne, der forudså det kraftige fald i væksten i 
2009, jf. figur IV.6. Alle prognoser skønnede i foråret 2008 en moderat 
vækst i 2009, men det endte med et kraftigt fald i væksten. Den finan-
sielle krise ramte verden i kølvandet på Lehman Brothers’ konkurs i 
efteråret 2008. Dybden af finanskrisen kunne ikke forudsiges i foråret 

Bedre vurdering af 
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2008, og der er således meget store fejlskøn for væksten i 2009, der 
påvirker de gennemsnitlige fejlskøn for hele perioden.  
 
Det er ikke kun størrelsen af de absolutte revisioner, der er væsentlig. 
Det er også af betydning, hvor store de gennemsnitlige fejlskøn er. 
Hvis der er store systematiske fejlskøn, kan prognoserne give anled-
ning til systematisk forkerte politikanbefalinger. Skønnene for det kom-
mende år er generelt blevet revideret ned i gennemsnit, jf. figur IV.7. 
Det dækker dog særligt over den meget store revision af skønnene for 
2009, hvor ingen forudså et fald i BNP i foråret 2008, og prognoserne 
for 2009 udarbejdet i efteråret 2008 ventede blot et beskedent fald i 
BNP. Ses der bort fra 2009, er revisionerne væsentligt mindre, hvor de 
to danske institutioner i gennemsnit har skønnet 0,2-0,4 pct.point for 
højt på væksten for det kommende år i deres forårsprognoser, mens 
de udenlandske institutioner har skønnet 0,4-0,6 pct.point for højt i de-
res skøn for det kommende år, jf. figur IV.8. For de sidste prognoser 
for året er fejlskønnene i gennemsnit ret tæt på nul, der har altså kun 
været beskedne systematiske fejl i vurderingen af væksten i prognoser 
for det kommende år og slet ingen systematiske fejl i prognoser udar-
bejdet sidst på året. 
 
For alle prognoserne er der en tendens til, at fejlskøn er usystematiske. 
Derfor er de gennemsnitlige fejl som vist i figur IV.8 tæt på nul for alle 
prognoser. Det betyder ikke, at prognoserne rammer næsten rigtigt, 
men blot at de rammer stort set lige så meget for højt i nogle tilfælde, 
som de rammer for lavt i andre tilfælde. Det er derfor, der er nogle 
fejlskøn, når der ses på skønnenes numeriske afvigelse fra Danmarks 
Statistiks opgørelse som det gøres i figur IV.5. 
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FIGUR IV.7 PROGNOSERNES GEN-
NEMSNITLIGE FEJL-
SKØN 

 FIGUR IV.8 GENNEMSNITLIGE FEJL-
SKØN UDEN 2009 

 

I gennemsnit er væksten revideret ned i de 
prognoser, der er blevet udarbejdet for det 
kommende år. 
 

 Når skøn for 2009 udelades er der kun begræn-
sede fejlskøn. 
 

 

 

 

 

 

 
Anm.: Der er set på skøn for perioden fra 2000-16 og sammenlignet disse med det endelige nationalregnskab, 

som det foreligger i dag.  

Kilde: Økonomisk Redegørelse diverse årgange, Finansministeriet, Dansk Økonomi diverse årgange, De Øko-
nomiske Råd, Economic Outlook diverse årgange, OECD, European Economic Forecast, EU-Kommis-
sionen. 

 
 

 
En forudsætning for at føre en aktiv finanspolitik er, at den aktuelle 
konjunktursituation og udviklingen i konjunkturerne det kommende år 
kan forudsiges relativt præcist. I vurderingen af konjunktursituationen 
er det vigtigt at anvende en bred vifte af indikatorer. I afsnittet fokuse-
res på udfordringerne med at forudsige BNP-væksten. De økonomiske 
prognoser er naturligt mere usikre, jo længere frem i tiden de skal for-
udsige udviklingen. De gennemsnitlige fejlskøn har dog været begræn-
sede, når der ses bort fra skøn for 2009. Prognoser har altså overord-
net set været i stand til at give et relativt retvisende billede af den fak-
tiske økonomiske udvikling. De har således kunnet danne et forholds-
vist godt udgangspunkt for fastlæggelsen af den økonomiske politik.  

VEDTAGELSE AF FINANSPOLITIK 

Den næste fase i figur IV.1 ovenfor angiver processen med at vedtage 
en ændring af finanspolitikken. Det er Folketinget, som har ansvaret 
for stabiliseringspolitikken i Danmark. Det kræver som udgangspunkt 
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lovgivning, hvis Folketinget skal beslutte en justering i finanspolitikken. 
Der er kun få formelle krav, der kan forsinke vedtagelsen af offentlige 
indtægter eller udgifter. I grundloven er der angivet formelle regler for, 
hvad der kræves for at ændre skatter og de statslige udgifter, og det 
fremgår, at ingen skat må opkræves uden en vedtaget lov, som under 
normale omstændigheder tager minimum 30 dage at gennemføre. Til-
svarende er der et krav om, at udgifter skal bevilliges, hvilket under 
normale omstændigheder vil tage omtrent lige så længe. 
 
Lovgivning kræver et lovforslag, der kan tages stilling til. Det varierer, 
hvor hurtigt der kan udarbejdes et forslag internt i regeringen, og det 
afhænger af mange forhold, som påvirker længden af den politiske be-
slutningsproces. Det afhænger blandt andet af kompleksiteten af for-
slaget, og hvor mange prioriteringer af forskellige forhold, der skal fo-
retages. Generelt vil en fremrykning af allerede besluttede initiativer 
kunne gøres hurtigere, mens udarbejdelsen af en stor sammenhæn-
gende plan med mange delelementer kan være langvarig. En fremryk-
ning af en allerede planlagt skattelettelse kan således typisk ske hur-
tigt, mens en ny plan for infrastrukturinvesteringer vil kræve betydelige 
forudgående analyser. 
 
Der er formelt ikke forskel i de krav, der er til at fremrykke en allerede 
besluttet skattelettelse eller indføre en ny skattelettelse. I praksis kan 
det dog være nemmere at fremrykke en skattelettelse, da der allerede 
er udarbejdet et beslutningsgrundlag i forbindelse med den oprindelige 
vedtagelse af skattelettelsen. Ved en indførelse af en ny skattelettelse 
kan det kræve, at der udarbejdes et helt nyt beslutningsgrundlag, der 
skal vurdere de statsfinansielle og fordelingsmæssige konsekvenser 
forud for de politiske forhandlinger. Det er heller ikke oplagt, om der vil 
være et flertal for den nye skattelettelse. Forårspakke 1.0 fra 2004 og 
Forårspakke 2.0 fra 2009 var således mindre komplekse at gennem-
føre end skattereformen fra 2012, selvom de havde det fælles træk, at 
der var tale om midlertidigt underfinansierede tiltag. 
 
Hastigheden afhænger også af de politiske rammer, der omgærder re-
geringen. Selv to tiltag, der i udgangspunkt er ens, kan en regering – 
afhængigt af sin parlamentariske situation – have nemt eller vanskeligt 
ved at finde et flertal for de to forårspakker, der blev foreslået af de 
daværende regeringer af konjunkturhensyn, tog det ganske kort tid at 
vedtage fremrykningen af skattelettelser. Det samme var tilfældet i for-
året 2020, hvor en aftale om at øge kommunernes investeringsramme 
hurtigt blev indgået. Men kan en regering ikke umiddelbart samle støtte 
til sine forslag, vil en vedtagelse af forslaget naturligt trække i langdrag, 
som de langvarige forhandlingsforløb omkring 2025-planerne fra 2016 
og 2017 er eksempler på. Her tog det ca. halvandet år fra det første 

Planlægning går 
forud for forslaget 

Tilsyneladende ens 
forslag kan have 
forskellig 
behandlingstid 

Hastigheden i 
beslutningen 
afhænger af flertal 
for politikken  



Konjunkturudsving og finanspolitik - Finanspolitik tager tid IV.3 

 Dansk Økonomi, efterår 2020            241
 

udspil til en skatteændring i august 2016, til der endeligt blev indgået 
en aftale i februar 2018.  

IMPLEMENTERINGEN AF DE FINANSPOLITISKE TILTAG 

Efter vedtagelse venter implementeringen, men også på dette område 
er der store variationer i hastigheden; der er ganske stor forskel på, 
hvor hurtigt det er muligt at implementere en skattelettelse og et offent-
ligt investeringsprojekt. I det følgende gennemgås en række eksempler 
på, hvorfor implementeringstiden afviger mellem forskellige finanspoli-
tiske tiltag, dvs. tredje fase i figur IV.1. 
 
Implementeringen af et finanspolitisk tiltag omfatter processen efter 
Folketinget har vedtaget et finanspolitisk tiltag. Det kan eksempelvis 
være tiden fra Folketinget har vedtaget en skattelettelse til den rent 
faktisk når ud til husholdninger eller virksomheder. For et byggeri af en 
motorvej vil det være tiden fra vedtagelsen af anlægsloven til entrepre-
nørerne påbegynder anlægget. 
 
Jo flere forskellige trin der skal gennemgås for at få omsat et finanspo-
litisk tiltag til faktisk aktivitet, jo længere vil det vare at gennemføre. Det 
simpleste at implementere er de tiltag, hvor Folketinget selv har kontrol 
over implementeringsprocessen, mens tiltag, hvor en lang række eks-
terne interessenter skal involveres, kan tage meget lang tid. I tabel IV.1 
er en oversigt over forskellige instrumenter og deres kompleksitet og 
ventede implementeringstid. 
 
Folketinget kan vedtage skattelettelser uden at skulle høre andre inte-
ressenter. En ændring af en skat er således et instrument med en lav 
grad af kompleksitet i implementeringen. Der er i flere tilfælde blevet 
fremrykket skattelettelser. Det skete eksempelvis i forbindelse med 
Forårspakke 1.0 fra 2004. Det viste sig dengang, at det var muligt at 
gennemføre tiltaget hurtigt, da regeringen offentliggjorde deres udspil 
til Forårspakke 1.0 midt i marts 2004, hvorefter den blev vedtaget ved 
udgangen af april 2004. Det blev vedtaget at ændre skatten med virk-
ning for indkomståret 2004, så der var behov for at trykke nye forskuds-
opgørelser, før skattelettelsen skulle få effekt hos lønmodtagerne. Det 
medførte, at skattelettelsen fik effekt fra lønnen for juli måned.  
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TABEL IV.1 TID FOR GENNEMFØRELSE AF FINANSPOLITIK 

Gennemførelsen af forskellige finanspolitiske tiltag afhænger af, hvor komplekse de er at gennem-
føre.  
 
 Kompleksitet Tid for gennemførelse 

Fremrykning af skattelettelse Lav Kort 

Ændring af eksisterende afgift Lav Kort 

Ny skattelettelse Lav Kort 

Udbetaling af tvangsopsparing Lav Kort 

Ny midlertidig overførselsindkomst Lav Kort 

Offentligt varekøb Mellem Kort 

Renovering af almene boliger Høj Lang 

Mindre investeringer Høj Mellem 

Større anlægsprojekter Meget høj Lang 
 

 

 
Folketinget skal ændre en afgift ved lov. En nedsættelse af en afgift 
kan gøres med virkning fra den dato, lovforslaget fremsættes. Dette 
skete for eksempel i forbindelse med en ændring af registreringsafgif-
ten i 2017. Når loven fik effekt fra det tidspunkt, hvor forslaget blev 
fremsat, skal det ses i lyset af, at det ellers ville kunne standse salget 
af biler i perioden frem til vedtagelsen af loven. 
 
Folketinget kan beslutte at indføre en ny indkomstoverførsel. Dette kan 
gøres af konjunkturhensyn, hvilket eksempelvis er tilfældet for de 
1.000 kr., der i efteråret 2020 udbetales til alle, der modtog overfør-
selsindkomst i april. Det var simpelt at implementere tiltag, der kan im-
plementeres i løbet af få måneder. Ved indførelse af nye permanente 
indkomstoverførsler eller større ændringer af de eksisterende, er det 
typisk mere komplekst at implementere disse. 
 
I praksis er det ofte vanskeligt at ændre investeringerne på kort sigt. 
Det skyldes, at der – særligt ved store investeringsprojekter – er behov 
for en analyse- og høringsfase, før et projekt kan gennemføres. Der er 
krav om at gennemføre en VVM-undersøgelse ved alle nyanlæg af mo-
torveje og jernbanestrækninger i fjerntrafik. VVM-undersøgelsen skal 
undersøge, hvordan projekterne påvirker det omliggende miljø. Så-
danne undersøgelser kan være langvarige og for flere af Vejdirektora-
tets projekter tager en VVM-undersøgelse omkring halvandet år at 
gennemføre. Der vil også være krav om, at store projekter skal i udbud, 

Ændringer af afgifter 
også simpelt 

Nye typer af 
midlertidige 
indkomstoverførsel 

Store Investeringer 
kan tage lang tid 
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og det kan være nødvendigt at gennemføre ekspropriationer, hvilket 
også vil forsinke gennemførelsen af projektet. I de større infrastruktur-
projekter er en betydelig del af udgifterne i de første år af projektet 
betaling til lodsejere, hvis ejendomme bliver eksproprieret. Hovedpar-
ten af udgifterne til entreprenørydelser falder faktisk først efter de før-
ste to år af projektet, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2013). 
 
Det er dog ikke alle investeringsprojekter, der er lige komplicerede. 
Mindre projekter kan ofte gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-
undersøgelse. Det kan eksempelvis dreje sig om ombygning af eksi-
sterende jernbanestationer eller vejprojekter med mindre end fire kø-
rebaner. Disse projekter har dog fortsat typisk en størrelse, der kræver 
et offentligt udbud, før processen kan gå i gang, men selve entrepre-
nørarbejdet ved statslige projekter kan ofte gennemføres i løbet af 2-3 
år, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2013).  
 
En del af forsinkelsen i forbindelse med investeringsprojekter skyldes, 
at det tager tid at planlægge disse. Det burde i nogle tilfælde være 
muligt at gennemføre dele af planlægningen af projekterne, inden Fol-
ketinget beslutter, de skal igangsættes. Derved vil der være nogle pla-
ner i skuffen, der kan gennemføres i tilfælde af et konjunkturtilbage-
slag. Det er dog ikke hele planlægningen, der kan gennemføres, ek-
sempelvis vil en VVM-undersøgelse kun være gældende i en begræn-
set periode efter den er færdig  
 
Det offentlige køber en del varer for at kunne levere serviceydelser til 
befolkningen. En del af disse varer kan uden problemer holde sig i 
længere tid. Det er dermed muligt i et vist omfang at time varekøbet, 
så det passer til konjunktursituationen, uden der ændres på den ser-
vice, der ydes til borgerne. Mindre varekøb vil typisk allerede være om-
fattet af eksisterende indkøbsaftaler eller være så små, at de ikke kræ-
ver udbud, mens større varekøb kan kræve et udbud. Det er således 
muligt for staten at ændre på de offentlige institutioners mulighed for 
at fremrykke varekøb. 
 
De enkelte institutioner kan som minimum ændre en del af deres va-
rekøb hurtigt, men der er mange aktører, og det er usikkert, om de 
enkelte statslige styrelser eller de enkelte skoler og daginstitutioner vil 
ændre deres varekøb hurtigt. De hidtidige erfaringer med styringen af 
udgifterne i kommunerne har vist, at de har haft svært ved at ramme 
de aftalte budgetter; hvor der i en årrække var budgetoverskridelser, 
har kommunerne i de senere år brugt færre midler end budgetteret, jf. 
De Økonomiske Råds formandskab (2019).  
 

Mindre investeringer 
kan gennemføres 
hurtigere 

Klare skuffeprojekter 
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Den samlede ramme for renovering af almene boliger fastsættes af 
Folketinget. Der er således umiddelbart en direkte statslig kontrol med 
renoveringsindsatsen, og det har flere gange været søgt at anvende 
renoveringsindsatsen i stabiliseringspolitikken. Det er senest tilfældet i 
2020, hvor der er indgået en aftale, som indebærer et højt niveau for 
renoveringer. Gennemførelse af renoveringer af almene boliger kan 
dog tage lang tid at påbegynde, da det blandt andet forudsætter, at der 
er opbakning blandt beboerne i de enkelte boligafdelinger. Tilbage i 
2011 blev det også forsøgt at fremrykke renovering af almene boliger.8 
Der er aldrig offentliggjort en egentlig evaluering af, hvor effektiv frem-
rykningen af renoveringsindsatsen var dengang. Det tog dog generelt 
længere tid at få gennemført renoveringerne, end det var forventet ved 
aftalens indgåelse. Den gennemsnitlige størrelse af de projekter, der 
søges sat i gang nu, er dog væsentligt mindre, end det var tilfældet i 
2011, hvilket kan gøre, at det er nemmere at styre de mindre projekter. 
Forsinkelserne burde således være mindre i forbindelse med den ak-
tuelle fremrykning. 
 
Der har tidligere været aftaler om, at husholdninger i særlige situatio-
ner kunne få opsparede midler udbetalt. Det gjaldt ved udbetalingen af 
midler i SP-ordningen i 2009 og tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 
2012 og 2018. Muligheden for at få udbetalt midlerne blev vedtaget af 
Folketinget, men det var op til den enkelte, om vedkommende ville ud-
nytte tilbuddet. Der var i begge situationer en mindre forsinkelse fra 
indgåelse af aftalen, til der faktisk kunne ansøges om udbetalingen. I 
forbindelse med udbetaling af midlerne fra SP var det forholdsvist sim-
pelt at opgøre, hvor meget der skulle udbetales, da alle, der havde 
indbetalt til SP, havde en konto i SP. Ved tilbagebetaling af efterløns-
midlerne var der også registerdata, der kunne opgøre de oprindelige 
indbetalinger. Udbetalingen af feriepenge i 2020 er mere kompleks, da 
midlerne endnu ikke er indbetalt, og størrelsen på den enkelte lønmod-
tagers tilgodehavende ikke er endeligt opgjort. Derfor er der i forbin-
delse med denne engangsudbetaling nødvendigvist en lidt større for-
sinkelse. 
 
Implementeringstiden for forskellige finanspolitiske tiltag varierer. Ge-
nerelt kan skatter og afgifter ændres hurtigt og påvirke husholdnin-
gerne og virksomhederne med en begrænset forsinkelse. Midlertidige 
indkomstoverførsler kan også indføres hurtigt, mens større ændringer 

                                                           
8) Et eksempel er Bellahøjhusene, der var en del af den aftalte fremrykning, hvor renove-

ringsindsatsen blev væsentligt forsinket blandt andet som følge af fredningssager og 
modstand mod projekt i nogle boligafdelinger. Det er først nu, at renoveringsindsatsen 
er kommet i gang. 
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i af de generelle indkomstoverførsler er mere komplekst. For investe-
ringer er der flere formelle regler, der kan gøre implementeringen lang-
varig. Mindre investeringsprojekter kan dog gennemføres hurtigere 
end de største og mest komplicerede. 

HVOR HURTIGT PÅVIRKES ØKONOMIEN AF 
FINANSPOLITISKE TILTAG? 

Den fjerde fase i figur IV.1 vedrører det såkaldte outside lag, altså tiden 
fra en finanspolitisk ændring er trådt i kraft, til de afledte aktivitetsvirk-
ninger slår fuldt igennem på økonomien.  
 
Hvis et finanspolitisk tiltag virker ved at øge husholdningernes dispo-
nible indkomst, eksempelvis i form af lavere skatter eller øgede over-
førsler, kan der således gå tid fra, at husholdningerne indser, at deres 
indkomst er steget, til de omsætter dette i øget forbrug eller øgede in-
vesteringer i deres boliger. Det modsatte kan imidlertid også være til-
fældet. Hvis husholdningerne er fremadskuende og ikke er underlagt 
lånebegrænsninger, kan de ændre deres forbrugsdispositioner alene 
på en forventning om en fremtidig ændring i deres disponible indkomst. 
Der kan endvidere gå tid fra, virksomhederne registrerer den heraf føl-
gende stigning i efterspørgslen efter varer og tjenester, og til de juste-
rer deres efterspørgsel efter arbejdskraft osv.  
 
For finanspolitiske tiltag, der består af ændringer i det offentlige forbrug 
og de offentlige investeringer, vil der være direkte aktivitetseffekter, der 
slår igennem én-til-én på efterspørgsel og BNP, jf. afsnit IV.2. Disse 
direkte aktivitetseffekter opstår lige så snart, de finanspolitiske tiltag 
træder i kraft. Der kan imidlertid også opstå indirekte aktivitetseffekter, 
eksempelvis fordi ændringen i aktiviteten slår igennem på husholdnin-
gernes disponible indkomst eller virksomhedernes lyst til at investere. 
For disse afledte aktivitetseffekter gælder lige så vel som for finanspo-
litiske tiltag, der virker via disponibel indkomst, at der kan gå tid før 
effekterne materialiserer sig. 
 
To empiriske undersøgelser for Danmark, der omtales yderligere i af-
snit IV.4, finder imidlertid begge, at de fulde aktivitetseffekter af finans-
politiske tiltag indfinder sig relativt hurtigt. Ravn og Spange (2014) fin-
der således, at den maksimale effekt på BNP ved en stigning i det of-
fentlige forbrug indfinder sig i det første kvartal efter tiltaget. I den un-
dersøgelse reduceres det private forbrug, når det offentlige forbrug sti-
ger, mens der til gengæld sker en stigning i de private investeringer 
(hvilket muliggør, at der på kort sigt samlet er en positiv afledt aktivi-
tetseffekt). I Bergman og Hutchinson (2010), hvor der findes en positiv 
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afledt effekt på det private forbrug af en stigning i det offentlige forbrug, 
indtræffer den maksimale BNP-effekt inden for et år, mens det fulde 
gennemslag på det private forbrug kommer lidt senere. 
 
I de to undersøgelser findes endvidere, at aktivitetseffekterne af æn-
drede skatter indfinder sig relativt hurtigt. I Ravn og Spange (2014) 
kommer den maksimale effekt på BNP i første kvartal efter en ændring 
i skatterne. I Bergman og Hutchinson (2010) går der en længere peri-
ode (omkring syv kvartaler), før den fulde effekt på BNP indtræffer, 
men størstedelen af effekten opstår med det samme. 
 
 

IV.4 AKTIVITETSEFFEKTER AF 
FINANSPOLITIK 

Dette afsnit diskuterer, hvor kraftigt finanspolitiske tiltag kan forventes 
at påvirke den økonomiske aktivitet. Først præsenteres nogle af ho-
vedresultaterne fra de empiriske undersøgelser af finanspolitikkens ak-
tivitetsvirkninger. Der er tale om en omfattende litteratur, og der frem-
drages kun nogle overordnede hovedpointer. Dernæst præsenteres 
resultaterne af en ny analyse, der med udgangspunkt i produktions-
strukturen i det danske nationalregnskab fokuserer på, hvor store ef-
fekterne på beskæftigelsen er på tværs af socioøkonomiske grupper 
ved forskellige typer af ekspansiv finanspolitik. 

AKTIVITETSEFFEKTER AF FINANSPOLITIK: RESULTATER 
AF EMPIRISKE UNDERSØGELSER 

En lang række undersøgelser har opgjort aktivitetseffekterne af finans-
politik på kort og mellemlang sigt. Størstedelen af undersøgelserne ba-
serer sig på data for USA. Der er flere udfordringer forbundet med at 
estimere effekterne af diskretionære ændringer af finanspolitikken på 
den økonomiske aktivitet. En udfordring består i at adskille de automa-
tiske stabilisatorer fra de diskretionære tiltag. Dertil kommer, at der ofte 
vil være et dybere identifikationsproblem, idet finanspolitikken ofte lem-
pes under en lavkonjunktur og strammes under en højkonjunktur. Der-
med vil det umiddelbart se ud som om, at der er en negativ sammen-
hæng mellem økonomisk aktivitet og anvendelsen af aktiv finanspolitik, 
uanset hvad effekterne af aktiv finanspolitik måtte være. Der findes for-
skellige metoder til at forsøge at håndtere dette. Tre af de mest an-
vendte er: 

… og 
skatteændringer 

Forskellige metoder 
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• Naturlige eksperimenter, idet det eksempelvis udnyttes, at hi-
storiske tilfældigheder har gjort, at finanspolitiske tiltag har 
været rettet mod nogle områder, mens andre sammenligne-
lige områder ikke på samme måde har nydt gavn af tiltagene 

• Den narrative tilgang, hvor der tages udgangspunkt i de fakti-
ske politiske udmeldinger, og derudfra dannes mål for, hvor 
aktiv finanspolitikken har været i en given periode  

• Strukturelle VAR-estimationer, der dækker over analyser med 
udgangspunkt i samvariationen mellem forskellige tidsserier 
(herunder BNP og mål for finanspolitikken), idet der ud fra 
økonomisk teori pålægges antagelser om, i hvilken række-
følge de enkelte variable påvirker hinanden. 

 
I en oversigtsartikel fra 2019 konkluderes det på baggrund af en lang 
række studier, der anvender forskellige metoder, at størstedelen af 
estimaterne for økonomisk udviklede lande tyder på, at multiplikato-
rerne med hensyn til offentligt forbrug ligger mellem 0,6 og 1, jf. Ramey 
(2019). Det indikerer dermed, at en stigning i det offentlige forbrug 
samlet har en positiv aktivitetseffekt, men at der ikke er en positiv af-
smitning på aktiviteten i den private sektor under ét; der er snarere en 
negativ samlet afsmitningseffekt. Som forklaret i afsnit IV.2 kan der 
være flere årsager til dette. Det kan teoretisk set være udtryk for, at 
husholdningerne reducerer deres forbrug som reaktion på en stigning 
i det offentligt forbrug, fordi de indser, at dette før eller siden må blive 
modsvaret af højere skatter.  
 
Ramey (2019) konkluderer også, at der er større uklarhed om aktivi-
tetseffekterne af skatteændringer. De undersøgelser, der baserer sig 
på den narrative tilgang, finder eksempelvis ganske store (negative) 
multiplikatorer i omegnen af minus 2 og minus 3. Blandt andet finder 
Romer og Romer (2010) en multiplikator, der over tid når minus 3. Det 
tyder på, at multiplikatorerne for skatteændringer numerisk er større 
end for ændringer i det offentlige forbrug.9  
 
Andre typer af undersøgelser finder imidlertid mindre effekter, jf. Ra-
mey (2019). Resultaterne af et metastudie baseret på 98 studier fær-
diggjort mellem 1992 og 2013 peger endvidere på, at aktivitetseffek-
terne af skatteændringer generelt er lavere end aktivitetseffekterne af 
udgiftsændringer, jf. Gechert og Rannenberg (2018). Mens oversigt-
studiet i Ramey (2019) er baseret på en subjektiv vurdering af de gen-

                                                           
9) En forklaring på de relativt store (numerisk) multiplikatorer for skatteændringer er, at de 

også kan afspejle effekter via arbejdsudbuddet, snarere end aktivitetseffekter via efter-
spørgslen. 
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nemgående resultater i den empiriske litteratur, anvendes i metastu-
diet i Gechert og Rannenberg (2018) formelle statistiske metoder til at 
opgøre de gennemsnitlige aktivitetseffekter på tværs af studierne. Me-
tastudier kan give et mere systematisk overblik over resultaterne i lit-
teraturen, men de kan imidlertid også have den ulempe, at de bygger 
på resultater af studier med svag empirisk identifikation af effekterne. 
Derved kan resultaterne fra metastudier give et fejlagtigt billede af de 
egentlige årsagssammenhænge. 
 
Et vigtigt spørgsmål er, om effekterne af finanspolitik afhænger af, om 
økonomien befinder sig i en høj- eller lavkonjunktur. Nogle undersø-
gelser har fundet indikationer af, at finanspolitikken kan være væsent-
ligt mere effektiv i lavkonjunkturer, eksempelvis fordi der er en mindre 
grad af crowding-out i den private aktivitet, jf. Auerbach og Gorodni-
chenko (2012) og Fazzari mfl. (2020).10 I det nævnte metastudie findes 
det, at der er en udtalt tendens til, at aktivitetseffekterne er størst under 
en lavkonjunktur ved finanspolitiske tiltag i form af ændringer i det of-
fentlige forbrug, de offentlige investeringer eller indkomstoverførsler, jf. 
Gechert og Rannenberg (2018). Til gengæld findes der ikke tegn på, 
at aktivitetseffekterne af skatteændringer er konjunkturafhængige. Ra-
mey og Zubairy (2018) finder på baggrund af lang tidsserie for USA, at 
den finanspolitiske multiplikator ved ændringer i de offentlige udgifter 
ikke overstiger 1 – heller ikke under lavkonjunkturer.11 I den tidligere 
nævnte oversigtsartikel konkluderes det endvidere, at der generelt ikke 
er robust evidens for, at de finanspolitiske multiplikatorer er større end 
én i lavkonjunkturer, jf. Ramey (2019). Der er dermed uenighed i den 
empiriske litteratur om, i hvor høj grad de finanspolitiske multipliktorer 
er konjunkturafhængige. 
 
I Ramey (2020) gives et overblik over resultaterne vedrørende aktivi-
tetseffekterne af offentlige investeringer. I artiklen konkluderes det 
blandt andet, at der er tegn på, at aktivitetseffekterne af offentlige in-
vesteringer på kort sigt generelt er mindre end for ændringer i det of-
fentlige forbrug. Det konkluderes endvidere, at undersøgelser på tværs 
af amerikanske delstater indikerer, at investeringer i veje og broer i lø-
bet af de første år ikke fører til en stigning i beskæftigelsen; der er i 
stedet i nogle undersøgelser negative beskæftigelseseffekter. Det kan 

                                                           
10) I Auerbach og Gorodnichenko (2012) er den konjunkturafhængige multiplikatoreffekt 

imidlertid i høj grad drevet af forskelle i effekterne på tværs af konjunkturer i militærud-
gifter og i mindre grad af andre udgiftstyper. 

11) Ramey og Zubairy (2018) finder til gengæld i tråd med resultaterne i flere andre under-
søgelser, at de finanspolitiske multiplikatorer kan være større end én, når økonomien 
befinder sig i en situation, hvor den nominelle rentesats er tæt på sin nedre grænse på 
0 pct. 
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blandt andet skyldes de forsinkelser, der er forbundet med større inve-
steringsprojekter, jf. afsnit IV.3. Der er dog også dele af den empiriske 
litteratur, der finder større aktivitetseffekter af de offentlige investerin-
ger. I metastudiet af Gerchert og Rannenberg (2018) findes det ek-
sempelvis, at offentlige investeringer er det finanspolitiske instrument, 
der har den største multiplikator i en konjunkturneutral situation samt 
at multiplikatoren kan være ganske høj under en lavkonjunktur. 
 
Som diskuteret i afsnit IV.2 er det ikke oplagt at forvente, at resulta-
terne med henblik på de finanspolitiske multiplikatorer på baggrund af 
særligt amerikanske undersøgelser også gør sig gældende for Dan-
mark. Der findes ganske få empiriske undersøgelser af effekterne af 
finanspolitik i Danmark. I Bergman og Hutchinson (2010) anvendes en 
strukturel VAR-estimation med udgangspunkt i tidsserier for skatter, 
offentligt forbrug, BNP og privat forbrug over perioden 1971-2000. I 
undersøgelsen findes det, at under normale tider er multiplikatoren for 
det offentlige forbrug knap én. Resultatet er dermed i tråd med konklu-
sionen i Ramey (2019). Der findes endvidere en lidt mindre multiplika-
tor for skatterne i Bergman og Hutchinson (2010). 
 
Ravn og Spange (2014) analyserer effekterne af finanspolitik i Dan-
mark over perioden 1983-2011, dvs. i perioden efter indførelsen af 
fastkursregimet i Danmark. De anvender ligeledes en strukturel VAR-
model, om end med en lidt anden empirisk specifikation end Bergman 
og Hutchinson (2010). Resultaterne i Ravn og Spange (2014) hviler 
blandt andet på en antagelse om, at den diskretionære finanspolitik 
først kan reagere på ændrede makroøkonomiske forhold med mindst 
et kvartals forsinkelse. Ravn og Spange (2014) finder på helt kort sigt 
en finanspolitisk multiplikator med hensyn til ændringer i det offentlige 
forbrug på lige godt én. Ravn og Spange (2014) finder endvidere, at 
det private forbrug falder, når det offentlige forbrug stiger. Ligesom i 
Bergman og Hutchinson (2010) finder Ravn og Spange (2014), at mul-
tiplikatoren for indkomstskatteændringer (numerisk) er mindre end for 
det offentlige forbrug. 

HVEM PÅVIRKES AF EN FINANSPOLITISK EKSPANSION? 

Indtil nu har fokus været på, hvordan finanspolitik set under ét påvirker 
den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen. Der er imidlertid mange 
finanspolitiske instrumenter, der kan anvendes, hvis finanspolitikken 
skal stimulere økonomien, og betydelig forskel på hvor meget de hver 
især stimulerer beskæftigelsen samt hvilke dele af beskæftigelsen. 
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Viden om, hvor målrettet man med forskellige finanspolitiske tiltag kan 
påvirke aktiviteten i forskellige brancher, er særligt brugbar i situatio-
ner, hvor økonomiens brancher er ramt asymmetrisk. I forbindelse med 
tilbageslaget i 2020 er beskæftigelsesfaldet indenfor hotel- og restau-
rationsbranchen eksempelvis større end i andre brancher, mens indu-
stribeskæftigelsen blev særligt hårdt ramt i forbindelse med finanskri-
sen i 2008-09.  
 
Nogle grupper er særligt repræsenterede i nogle brancher, og derfor 
har tilbageslagets karakter betydning for, hvilke grupper på arbejds-
markedet, der rammes. De Økonomiske Råds formandskab (2019) 
fandt, at mænd, kortuddannede samt ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere erfaringsmæssigt typisk rammes hårdest ved konjunktur-
tilbageslag.  
 
Der er stor variation i, hvor meget finanspolitiske instrumenter påvirker 
den samlede beskæftigelse, blandt andet fordi importindholdet i de re-
spektive efterspørgselskategorier er meget forskellige. Importindholdet 
er eksempelvis meget stort i anskaffelser af inventar til den offentlige 
sektor, herunder pc’er, mens børnepasning primært indebærer brug af 
indenlandsk arbejdskraft med et meget lille importindhold til følge. 
 
Derfor må stigninger i aktiviteten også forventes at påvirke beskæfti-
gelsen i de enkelte brancher helt forskelligt. Eksempelvis kan øgede 
offentlige bygningsinvesteringer i særlig grad forventes på kort sigt at 
øge beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen, mens øgede offent-
lige udgifter til børnepasning særligt må øge beskæftigelsen i den of-
fentlige sektor. Øgede offentlige udgifter til børnepasning må dog for-
ventes ikke kun at øge beskæftigelsen i den offentlige sektor. Flere 
børn i børnehaverne vil øge efterspørgslen efter blandt andet møbler 
og andet inventar og dermed øge beskæftigelsen i blandt andet indu-
stri samt handels- og transportbranchen.  
 
Ligeledes er forskellen i uddannelses- og kønsfordelingen på tværs af 
brancher betydelig. Mange personer med en mellemlang uddannelse 
er sygeplejersker, lærere eller pædagoger, hvilket er meget udbredte 
uddannelser indenfor den offentlige sektor, mens typiske erhvervsfag-
lige uddannelser er murer og tømrer, der er ansat indenfor byggeriet 
og dermed i den private sektor. Tilsvarende er der en overvægt af kvin-
der blandt sygeplejersker, lærere og pædagoger samt overvægt af 
mænd blandt murere og tømrere. Det må derfor forventes, at øget ef-
terspørgsel som offentligt forbrug vil øge beskæftigelsen for kvinder 
med en mellemlang uddannelse, mens øgede bygningsinvesteringer 
vil øge beskæftigelsen for mænd med en erhvervsfaglig uddannelse. 
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Der er i praksis mange forskellige finanspolitiske instrumenter, som 
kan tages i anvendelse for at påvirke aktivitet og beskæftigelse. Der er 
instrumenter, som offentligt forbrug og investeringer, der direkte påvir-
ker aktiviteten, og instrumenter, som skatter og indkomstoverførsler, 
der påvirker mere indirekte via den disponible indkomst. Virkningen af 
skatter og indkomstoverførsler på aktiviteten og beskæftigelse afhæn-
ger i sidste ende af, hvor stor en del af indkomststigningen, der om-
sættes til privat forbrug. Der er også stor forskel på, hvor meget for-
skellige forbrugskategorier vil stige, når den disponible indkomst stiger, 
jf. boks IV.3. I afsnittet undersøges derfor, hvor meget en stigning på 
1 mia. kr. i det private forbruget fordelt på forbrugskategorier som an-
givet i tabel A i boks IV.3 vil øge beskæftigelsen fordelt på brancher.  
 
Der findes kun få studier, og så vidt vides ingen for Danmark, der har 
undersøgt, hvilke gruppers beskæftigelse, der stiger ved en finanspo-
litisk ekspansion. To udenlandske studier undersøger beskæftigelses-
effekten ved en generel finanspolitisk ekspansion opgjort på køn – 
begge på baggrund af strukturelle VAR-modeller. Bredemeier mfl. 
(2017a) finder, at en generel finanspolitisk ekspansion i USA primært 
stimulerer kvinders beskæftigelse, og Akitoby mfl. (2019) finder tilsva-
rende resultater for G-7 landene. Herudover finder Bredemeier 
(2017b), ligeledes på baggrund af en strukturel VAR-model, at beskæf-
tigelsen i USA indenfor service, handel og kontor stiger, mens beskæf-
tigelsen blandt arbejdere er uændret ved positive offentlige udgifts-
stød. 
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BOKS IV.3 FORBRUGSALLOKERING 

Når det samlede forbrug stiger, vil nogle kategorier af forbrug stige mere end andre. Eksempelvis 
er indkomstelasticiteten for nødvendighedsvarer som fødevarer lavere end for mere luksusprægede 
forbrug som bilkøb.  Indkomstelasticiteten er et relativt mål for, hvor stærkt efterspørgslen ved givne 
priser reagerer på en indkomstændring. I beregningerne af beskæftigelsesvirkningen i dette kapitel 
af en stigning i det private forbrug er anvendt ADAM’s forbrugssystem.a) I modellen er indkomst- og 
priselasticiteter ved forbrugsallokeringen fastlagt på baggrund af estimationer.  
 
I tabel A er vist, hvordan en stigning i det private forbrug fordeleles på ADAM’s otte forbrugskom-
ponenter. Det fremgår, at 26,6 pct. af stigningen i det samlede forbrug går til bilforbruget, hvilket er 
markant mere end bilforbrugets andel på 3,9 pct. af det samlede forbrug. Den store stigning i bilfor-
bruget afspejler, at bilkøbet er meget konjunkturfølsomt, hvilket den estimerede indkomstelasticitet 
afspejler. Stigningen i varige goder og turistudgifter er også større end den andel, som de udgør. 
Derimod stiger de andre forbrugskategorier mindre end deres andel udgør og boligforbruget påvir-
kes slet ikke. 
 

TABEL A VIRKNING AF EN STIGNING I DISPONIBEL INDKOMST FORDELT PÅ 
FORBRUGSKATEGORIER 

 Virkning af stød Andel af forbrug 
 ------------------------ Pct. ------------------------ 

Føde- og drikkevarer 7,1 14,5 
Energi 0,3 4,6 
Brændsel 0,8 2,5 
Biler 26,6 3,9 
Varige goder 27,1 17,3 
Husleje 0 21,9 
Service 32,1 36,6 
Turistudgifter 5,9 4,3 
Turistindtægter 0 -5,6 
I alt 100,0 100,0 

 

 
Anm.: Tabellen viser virkningen af et stød til disponibel indkomst på 1 mia. kr., hvor det er antaget, at den

marginale forbrugstilbøjelighed er 0,6, fordelt på forbrugskategorier. Fordelingen på forbrugskategorier
er beregnet ved hjælp af ADAM’s forbrugssystem.  

Kilde: ADAM’s modelgruppe og egne beregninger. 

a) I Knudsen (2020) er en beskrivelse af modellens forbrugssystem. 
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VIRKNINGEN PÅ BESKÆFTIGELSEN AF FINANSPOLITIK 

I det følgende anvendes en anden analysetilgang end i de førnævnte 
studier, der analyserer virkningen af tidligere gennemførte generelle 
lempelser af finanspolitikken. Her analyseres forventede virkninger på 
beskæftigelsen af lempelser af forskellige finanspolitiske instrumenter. 
Analysen er foretaget ved at sammenstille input-output-beskæftigel-
sesmultiplikatorer med registeroplysninger om, hvilke grupper der er 
beskæftigede i erhvervene. 
 
For det første anvendes input-output-multiplikatorerne for at tage højde 
for, i hvilket omfang forskellige brancher leverer til forskellige typer af 
offentlig efterspørgsel. For det andet udnyttes det, at man ved brug af 
registerdata kan opgøre, hvordan beskæftigelsen i de respektive bran-
cher er sammensat. Det gør det muligt at skønne over, hvilke socio-
økonomiske gruppers beskæftigelse der øges ved øget offentlig efter-
spørgsel. Input-output-multiplikatoren viser både de direkte effekter på 
den pågældende branche, men også de afledte effekter på produktion 
og beskæftigelse i andre brancher.12 I Jensen (2019) er en gennem-
gang af beregningsmetoden for de danske input-output-multiplikatorer. 
 
Metoden indebærer nogle forholdsvis restriktive antagelser om beho-
vet for den samlede arbejdskraft og om fordelingen på arbejdskraftsty-
per ved en stigning i efterspørgslen. Der sondres ikke mellem effekten 
af gennemsnitlig og marginal efterspørgsel; en stigning i efterspørgs-
len resulterer således i, at der skal anvendes lige så meget arbejdskraft 
ved en udvidelse af produktionen med én ekstra enhed, som der skal 
for gennemsnittet af den eksisterende produktion Det er ligeledes an-
taget, at det ikke er muligt at substituere mellem forskellige typer af 
arbejdskraft, som har forskellig uddannelse, køn, alder eller herkomst. 
Beregningerne i kapitlet skal derfor betragtes som et første forsøg på 
at få viden om, hvilke gruppers beskæftigelse der umiddelbart øges 
ved en finanspolitisk ekspansion.    
 
Den beskrevne input-output-beskæftigelsesmultiplikator angiver det 
umiddelbare efterspørgselstræk. Den øgede beskæftigelse vil betyde, 
at indkomsterne i samfundet vil stige, hvilket kan øge det private for-
brug, som igen kan øge produktionen og beskæftigelsen i erhvervene 

                                                           
12) Et eksempel kan illustrere dette. Produktion i et slagteri kræver input fra landbruget i 

form af levende dyr, men også input fra el-, vand- og transportbranchen. Samtidig vil 
landbruget også have behov for medicin til dyrene fra sundhedssektoren og el og vand 
i forbindelse med pasningen samt foder og transport af dette. Alle disse følgeeffekter 
er medregnet i den beskrevne input-output-multiplikator.  
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(dette benævnes også indkomstmultiplikatoren). Denne effekt er ikke 
indregnet i input-output-beskæftigelsesmultiplikatoren. 

BESKÆFTIGELSESEFFEKT FORDELT PÅ BRANCHER 

Der er betydelig forskel blandt de finanspolitiske instrumenter på, hvor 
meget en stigning i en offentlig udgift på 1 mia. kr. samlet vil øge be-
skæftigelsen, og på hvordan beskæftigelsesstigningen er fordelt på 
tværs af brancher. En stigning i det ikke-markedsmæssigt individuelt 
offentligt forbrug på 1 mia. kr., øger beskæftigelsen med godt 1.000 
fuldtidsbeskæftigede personer, mens offentlige investeringer i maski-
ner øger beskæftigelsen med godt 300 fuldtidsbeskæftigede personer, 
jf. bilagstabellerne.13 Den store forskel i beskæftigelsesvirkningen skyl-
des blandt andet forskelle i, hvor meget den øgede efterspørgsel imø-
dekommes via øget import, og hvor meget indenlandsk arbejdskraft 
leverer. I det følgende beskrives beskæftigelsesvirkningen fordelt på 
brancher ved stigning i offentligt forbrug, offentligt varekøb og offent-
lige investeringer samt privat forbrug (som kan påvirkes gennem æn-
dringer i den økonomiske politik).  
 
Såvel en stigning i kollektivt offentligt forbrug som ikke-markedsmæs-
sigt individuelt offentligt forbrug vil især trække på branchen Offentlig 
administration, undervisning og sundhed. En stigning i udgifterne på 1 
mia. kr. til kollektivt offentligt forbrug vil øge fuldtidsbeskæftigelsen 
med knap 1.000, hvoraf knap 700 personer vil være i Offentlig admini-
stration, undervisning og sundhed, jf. bilagstabellen. Den resterende 
stigning i beskæftigelsen fordeler sig over de fleste andre brancher. 
 
Kollektivt offentligt forbrug indenfor miljøbeskyttelse, fritids- kultur og 
religiøse tjenester og markedsmæssigt individuelt offentligt forbrug vil 
ikke i så stort omfang trække på Offentlig administration, undervisning 
og sundhed, som det er tilfældet for anden kollektiv offentligt forbrug.14 
Offentligt forbrug til miljøbeskyttelse vil også i et vist omfang trække på 
Landbrug, skovbrug og fiskeri og Erhvervsservice. Øges det offentlige 
forbrug indenfor fritid, kultur og religiøse tjenester, vil det især påvirke 
aktiviteten i Kultur, fritid og anden service samt Information og kommu-
nikation.  

                                                           
13) Ikke-markedsbestemt individuelt offentligt forbrug er blandt andet undervisning af børn 

i grundskolen og behandling af patienter på hospitalerne. Kollektivt offentligt forbrug er 
eksempelvis til den overordnede administration af undervisning og sundhed, der ikke 
kan henføres til den enkelte elev eller patient. 

14) Fritids- kultur og religiøse tjenester omfatter eksempelvis udgifter til folkekirken. Mar-
kedsmæssigt individuelt offentligt forbrug omfatter eksempelvis hushjælp. 
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I beregningerne af virkningen på beskæftigelsen af en stigning i det 
offentlige forbrug er det i de foregående beregninger antaget, at vare-
købet ændres proportionalt med det samlede offentlige forbrug. En 
ændring af det samlede offentlige forbrug vil imidlertid medføre, at der 
sker en ændring af den offentlige service, mens det offentlige varekøb 
ikke nødvendigvis påvirker den opfattede service.  
 
Det offentlige varekøb består både af fysiske varer og tjenestydelser, 
som eksempelvis rengøring, der med det samme påvirker den offent-
lige service. Men nogle varer kan holde sig i længere tid uden at tage 
skade, og nogle tjenester har form af en investering som udgifter til 
konsulentydelser til udvikling af nye it-systemer. Det offentlige varekøb 
omfatter også mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Disse 
varekøb kan betragtes som en lagerinvestering, der kan fremrykkes. 
En fremrykning af disse varekøb vil ikke påvirke den opfattede service 
hos brugerne, men det vil øge det offentlige forbrug på kort sigt. 
 
En stigning i offentligt varekøb vil især trække på Erhvervsservice samt 
Information og kommunikation, hvor halvdelen af stigningen i beskæf-
tigelsen vil vedrøre fra. Importindholdet i det offentlige varekøb er no-
get større end i offentligt forbrug, derfor er beskæftigelseseffekten af 
øget offentligt varekøb også væsentligt mindre. Der er et højt import-
indhold i købet af fysiske varer, mens der er et mere begrænset i køb 
af konsulentydelser. 
 
En stigning på 1 mia. kr. i offentlige investeringer i bygninger og i bo-
liginvesteringer vil øge beskæftigelsen med omkring 800 fuldtidsbe-
skæftigede personer, hvoraf den største del vil være i Bygge- og an-
læg. En tilsvarende stigning i anlægsinvesteringer vil øge beskæftigel-
sen med godt 500 personer, og her vil det største træk ligeledes være 
på Bygge- og anlæg.  
 
Øgede offentlige investeringer i transportmidler samt maskiner (ICT) 
og inventar giver den mindste beskæftigelsesstigning blandt de analy-
serede finanspolitiske instrumenter. De to typer af investeringer vil især 
trække på Handel og transport. Øgede offentlige investeringer i intel-
lektuelle rettigheder (forskning og udvikling) vil øge beskæftigelsen 
med ca. 800 personer. Her vil det største træk være på Offentlig admi-
nistration, undervisning og sundhed efterfulgt af Kultur, fritid og anden 
service. 
 
Der er ikke et enkelt finanspolitisk instrument, der direkte øger det pri-
vate forbrug, men finanspolitikken kan tilstræbe at øge det private for-
brug via en forøgelse af borgernes disponible indkomst. Det kan ske 
ved at sænke skatter og afgifter eller ved at øge overførslerne. Ved en 

Offentligt varekøb 
antages ændret 
proportionalt med 
offentligt forbrug 

Dele af det offentlige 
varekøb kan 
betragtes som 
lagerinvesteringer 

Stort importindhold 
 i varekøb 

Bygnings-
investeringer 
trækker på 
Bygge- og anlæg 

Investeringer i 
maskiner trækker på 
Handel- og transport 

Øget privat forbrug 
via stigning i 
disponibel indkomst 



Konjunkturudsving og finanspolitik - Aktivitetseffekter af finanspolitik IV.4 

 256            Dansk Økonomi, efterår 2020 

stigning i det samlede private forbrug vil nogle forbrugskategorier stige 
mere end andre, jf. boks IV.3. Det skal bemærkes, at den samlede 
beskæftigelsesvirkning af en stigning i det private forbrug ikke kan 
sammenlignes med de finanspolitiske instrumenter, da det ikke er et 
instrument i sig selv. 
 
En stigning i det private forbrug vil resultere i, at næsten halvdelen af 
stigningen i beskæftigelsen sker i Handel- og transport, mens stignin-
gen i både Offentlig administration, undervisning og sundhed samt i 
Kultur, fritid og anden service er på omkring en syvende del, jf. bilag-
stabellen. 
 
I tabel IV.2 nedenfor er en oversigt over den samlede beskæftigelses-
effekt for hvert udgiftsstød og en angivelse af, hvilke erhverv der opnår 
den største beskæftigelsesstigning. 
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TABEL IV.2 OVERSIGTSTABEL 

En oversigt over den samlede beskæftigelseseffekt og brancher med den største beskæftigelses-
virkning for finanspolitiske instrumenter. 
 
 Samlet 

beskæftigelses-
effekt 

Branche med den største  
beskæftigelsesvirkning 

 --- Personer ---  

Kollektivt offentligt forbrug 893 Offentlig admin., underv. og sund. (76 pct.) 

Miljøbeskyttelse 979 Offentlig admin., underv. og sund. (58 pct.) 

Fritid- kultur og religiøse 1.012 Kultur, fritid og anden  service (57 pct.) 

Markedsbestemt individuelt 829 Handel og transport (42 pct.) 

Ikke-markedsbestemt individuelt 1.344 Offentlig admin., underv. og sund. (78 pct.) 

Varekøb 460 Erhvervsservice (26 pct.) 

Bygningsinvesteringer 778 Bygge- og anlæg (65 pct.) 

Anlægsinvesteringer 552 Bygge- og anlæg (50 pct.) 

Transportmidler 340 Handel og transport (54 pct.) 

Maskiner (ICT) og inventar 340 Handel og transport (77 pct.) 

Intellektuelle rettighedera) 810 Offentlig admin, underv. og sund. (46 pct.) 

Boliginvesteringer 810 Bygge- og anlæg (59 pct.) 

Privat forbrugb) 660 Handel og transport (46 pct.) 
 

a) Udgifter til forskning og udvikling. 

b) Den samlede beskæftigelsesvirkning er ikke sammenlignelig med de andre udgiftstyper, da ændringer i 
det private forbrug ikke er et finanspolitisk instrument. 

Anm.: Tallet i parentes angiver, hvor stor en andel af den øgede beskæftigelse der hidrører fra branchen. Input-
output tabellen er for 2016 og opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger. 
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FORDELING PÅ SOCIOØKONOMISKE GRUPPER 

Der er betydelig forskel på fordelingen af socioøkonomiske forhold 
som køn, uddannelse og herkomst på tværs af brancher. Det betyder 
også, at brug af de respektive typer af finanspolitiske instrumenter, der 
er diskuteret ovenfor, påvirker de socioøkonomiske grupper vidt for-
skelligt.  

Køn 

Ved en forøgelse af kollektivt offentligt forbrug og ikke-markedsbe-
stemt individuelt offentlig forbrug er det i vid udstrækning kvinders be-
skæftigelse, der stiger, jf. tabel IV.3. Blandt alle beskæftigede udgør 
kvinder 47 pct. af de beskæftigede, men ved en stigning i kollektivt 
offentligt forbrug vil 63 pct. af stigningen i beskæftigelsen udgøres af 
kvinder. Det offentlige forbrug trækker først og fremmest på Offentlig 
administration, undervisning og sundhed. 
 
En stigning i de offentlige investeringer samt boliginvesteringer vil først 
og fremmest øge beskæftigelsen blandt mænd. Disse investeringer 
trækker i betydeligt omfang på Bygge- og anlægsbranchen. 
 
Kønsfordelingen i den direkte frembringelse af varer og tjenester til pri-
vatforbrug er meget lige fordelt, dog med en lille relativ overvægt af 
mænd. Dermed vil en stigning i det private forbrug overordnet set 
komme de to køn lige meget til gode.  
 

Kvinders 
beskæftigelse stiger 
mest ved øget 
offentligt forbrug … 

… mænds ved 
offentlige 
investeringer 

Privat forbrug: ingen 
kønsforskelle 
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TABEL IV.3 KØN 

Andelen af mænd blandt alle beskæftigede er 53 pct. Ved en stigning 
i bygningsinvesteringerne vil 80 pct. af de beskæftigede være mænd. 
Derfor vil en stigning i denne kategori især øge beskæftigelsen for 
mænd. 
 
 Mænd Kvinder 

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

Alle beskæftigede 53 47 

Kollektivt offentligt forbrug 37 63 

Miljøbeskyttelse 45 55 

Fritid- kultur og religiøse 51 49 

Markedsbestemt individuelt 53 47 

Ikke-markedsbestemt individuelt 34 66 

Varekøb 67 33 

Bygningsinvesteringer 80 20 

Anlægsinvesteringer 76 25 

Transportmidler 61 39 

Maskiner (ICT) og inventar 60 40 

Intellektuelle rettighedera) 43 57 

Boliginvesteringer 78 22 

Privat forbrug 53 47 
 

a) Udgifter til forskning og udvikling. 

Anm.: Tabellen viser andelen af mænd blandt alle beskæftigede (1. række), 
og de der opnår beskæftigelse, når en række offentlige udgiftskate-
gorier stiger med 1 mia. kr. (efterfølgende rækker). Input-output tabel-
len er for 2016 og opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger 
på baggrund af blandt andet registerdata. 
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Uddannelse 

En stigning i kollektivt offentligt forbrug og ikke-markedsbestemt indi-
viduelt forbrug vil øge beskæftigelsen relativt set mere for personer 
med en mellemlang og lang videregående uddannelse, jf. tabel IV.4. 
Typiske mellemlange videregående uddannelser er som nævnt syge-
plejerske, pædagog og lærer. Øgede udgifter til miljøbeskyttelse vil 
især øge beskæftigelsen for personer med en mellemlang videregå-
ende uddannelse. En stigning i udgifter til fritid, kultur og religiøse tje-
nester vil forøge beskæftigelsen relativ set for personer med en gym-
nasial uddannelse og personer med en lang videregående uddan-
nelse. En stigning i markedsbestemt individuelt offentligt forbrug vil 
øge beskæftigelsen relativ set mere for personer med en grunduddan-
nelse som højeste gennemførte uddannelse. Endelig vil en forøgelse 
af det offentlige varekøb øge beskæftigelsen relativ set mere for per-
soner med en lang videregående uddannelse. Det skyldes, at der er 
relativt mange med disse uddannelser indenfor Information og kom-
munikation. 
 
Øgede udgifter til offentlige bygnings- og anlægsinvesteringer samt bo-
liginvesteringer øger i betydeligt omfang beskæftigelsen for personer 
med en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket indenfor byggefagene er 
uddannelser som murer, tømrer og elektriker. 
 
Ved en forøgelse af offentlige investeringer i transportmidler samt ma-
skiner og inventar øges beskæftigelsen relativ set mere for personer 
med højest en grunduddannelse. Øgede offentlige investeringer i 
transportmidler øger også beskæftigelsen blandt personer med en 
gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse mere end de-
res andel i den samlede beskæftigelse tilsiger. 
 
Endelig vil en forøgelse af det private forbrug særligt øge beskæftigel-
sen for personer med grunduddannelse eller gymnasial uddannelse 
som højest fuldførte uddannelse. Det skyldes, at ca. halvdelen af be-
skæftigelsesfremgangen er drevet af Handel og transport, hvor der er 
en høj andel af personer uden en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse. 
 

Offentligt forbrug 
øger især 
beskæftigelsen for 
mellemlang og lang 
videregående 
uddannelse 

Bygningsinvestering 
øger primært 
beskæftigelsen for 
faglærte 

Maskininvesteringer 
øger beskæftigelsen 
for kortuddannede 
… 

… det gælder også 
det private forbrug 
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TABEL IV.4 UDDANNELSE  

Blandt alle beskæftigede har 34 pct. en erhvervsfaglig uddannelse. Ved en forøgelse af bygnings-
investeringer vil 51 pct. af stigningen i beskæftigelsen have en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor 
øges beskæftigelsen forholdsvis meget for denne uddannelsesgruppe.  
 
 Grund Gym Fag KVU MVU LVU 

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

Alle beskæftigede 21 9 34 5 19 12 

Kollektivt offentligt forbrug 14 8 29 4 31 15 

Miljøbeskyttelse 17 7 32 4 26 14 
Fritid- kultur og religiøse 22 12 30 5 15 16 
Markedsbestemt individuelt 27 11 35 5 13 10 
Ikke-markedsbestemt indiv. 14 8 28 3 32 16 
Varekøb 20 10 35 7 14 15 

Bygningsinvesteringer 24 6 51 6 8 6 
Anlægsinvesteringer 24 6 47 6 9 8 
Transportmidler 32 11 37 6 8 6 
Maskiner (ICT) og inventar 28 10 38 6 11 8 
Intellektuelle rettighedera) 17 10 28 5 25 16 
Boliginvesteringer 24 6 50 6 8 6 
Privat forbrug 26 11 33 5 14 11 
 

a) Udgifter til forskning og udvikling. 

Anm.: Tabellen viser fordeling på højest fuldført uddannelse blandt alle beskæftigede (1. række), og blandt de 
der bliver beskæftiget, når en række offentlige udgiftskategorier stiger med 1 mia. kr. (efterfølgende 
rækker).. Input-output tabellen er for 2016 og opregnet til 2020-prisniveau. Grund: Grunduddannelse, 
Gym: Gymnasial uddannelse, Fag: Erhvervsfaglig uddannelse, KVU: Kort videregående uddannelse, 
MVU: Mellemlang videregående uddannelse, LVU: Lang videregående uddannelse. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger på baggrund af blandt andet regi-
sterdata. 
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Alder 

Den gennemsnitlige alder for alle beskæftigede er 41,8 år, jf. næstsid-
ste søjle i bilagstabellen. En stigning i kollektivt offentligt forbrug og 
individuelt ikke-markedsmæssigt offentligt forbrug vil øge beskæftigel-
sen for personer, hvis gennemsnitsalder er lidt højere end gennemsnit-
tet blandt alle, da disse især trækker på Offentlig administration, sund-
hed og uddannelse   
 
Øgede bygge- og anlægsinvesteringer samt boliginvesteringer øger 
primært beskæftigelsen blandt de lidt ældre, da disse i betydeligt om-
fang trækker på Bygge- og anlæg, der er den branche, som har den 
højeste gennemsnitsalder.  
 
En stigning i det private forbrug vil navnlig øge beskæftigelsen for 
yngre personer, fordi beskæftigelsestrækket især er på Handel- og 
transport, som er den branche, der har den laveste gennemsnitsalder.   

Herkomst 

En stigning i det offentlige forbrug øger beskæftigelsen mest for per-
soner med dansk oprindelse, jf. tabel IV.5. En stigning i markedsbe-
stemt individuelt offentligt forbrug, der især trækker på Handel- og 
transport, vil dog øge beskæftigelsen relativt mere for ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere. 
 
En forøgelse af offentlige investeringer i bygninger og anlæg øger be-
skæftigelsen relativ set mest for personer med dansk oprindelse, mens 
offentlige investeringer i maskiner, der især trækker på handel og 
transport, vil øge beskæftigelsen relativt mere for ikke-vestlige indvan-
drere og efterkommere.  
 
Endelig vil en stigning i det private forbrug, der især trækker på Handel- 
og transport, øge beskæftigelsen relativt set lidt mere for ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere. 
 
 

Offentligt forbrug: 
lidt højere 
gennemsnitsalder 

Øgede investeringer 
påvirker 
beskæftigelsen for 
de lidt ældre … 

… og det private 
forbrug blandt de 
yngre 

Offentligt forbrug: 
dansk herkomst  

Maskininvesteringer: 
ikke-vestlige 

Privat forbrug: 
ikke-vestlige 
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TABEL IV.5 HERKOMST 

Ved en forøgelse af bygningsinvesteringer vil 91 pct. den øgede beskæftigelse have dansk her-
komst. En forøgelse af denne udgiftskategori vil derfor øge beskæftigelsen for personer med dansk 
herkomst forholdsvis meget.  
 
 Dansk Vestlig Ikke-vestlig 

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

Alle beskæftigede 89 5 7 

Kollektivt offentligt forbrug 91 4 5 

Miljøbeskyttelse 89 5 6 

Fritid- kultur og religiøse 88 5 7 

Markedsbestemt individuelt 88 5 8 

Ikke-markedsbestemt individuelt 90 4 6 

Varekøb 88 6 6 

Bygningsinvesteringer 91 5 4 

Anlægsinvesteringer 90 5 5 

Transportmidler 86 5 9 

Maskiner (ICT) og inventar 88 5 8 

Intellektuelle rettighedera) 89 4 6 

Boliginvesteringer 91 5 5 

Privat forbrug 88 4 8 
 

 
a) Udgifter til forskning og udvikling. 

Anm.: Tabellen viser fordeling efter herkomst blandt alle beskæftigede (1. række), og blandt de der bliver be-
skæftiget, når en række offentlige udgiftskategorier stiger med 1 mia. kr. (efterfølgende rækker). Blandt 
alle beskæftigede har 89 pct. dansk herkomst. Input-output tabellen er for 2016 og opregnet til 2020-
prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger på baggrund af blandt andet regi-
sterdata. 
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Geografi 

De beskæftigede er geografisk fordelt, så halvdelen af de beskæfti-
gede bor i byområder, en fjerdedel i yderområderne og en fjerdel i øv-
rige kommuner.15 Der er forskel på, i hvilke områder beskæftigelsen 
stiger mest ved en stigning i de offentlige udgifter, afhængigt af hvilket 
instrument der vælges. 
 
En stigning i offentligt forbrug af fritid, kultur og religiøse tjenester, der 
i stort omfang trækker på Kultur, fritid og anden service og intellektuelle 
rettigheder, der især trækker på Offentlig administration, undervisning 
og sundhed, vil navnligt øge beskæftigelsen for personer, der bor i by-
områder, jf. tabel IV.6. 
 
Når bygge- og anlægsinvesteringer samt boliginvesteringer forøges vil 
beskæftigelsen stige relativt mere for personer, der bor i yderområder 
end for personer der bor i byområder. Disse typer af Investeringer 
trækker i stort omfang på Bygge- og anlæg.  
 
En forøgelse af det private forbrug, der især trækker på handel og 
transport, øger beskæftigelsen relativ mere for personer, der bor i by-
områderne end for personer, der bor i yderområderne. 
 
 
 
 

                                                           
15) Yderområder er afgrænset til kommuner, hvor medianborgeren har mere end en halv 

times kørsel til en by med mere end 45.000 indbyggere. Bykommuner omfatter hoved-
stadsområdet og byer med mere end 45.000 indbyggere. 

 

Geografisk fordeling 

Offentligt forbrug: 
byområder 

Investeringer: 
yderområder og 
øvrige områder 

Privat forbrug: 
byområder 
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TABEL IV.6 OMRÅDER  

Blandt alle beskæftigede bor 25 pct. i yderområderne. Ved en stig-
ning i bygningsinvesteringerne vil 29 pct. af forøgelsen i beskæftigel-
sen bo i yderområder. Derfor stiger beskæftigelsen for denne gruppe 
forholdsmæssigt meget.  
 
 By Yder Øvrige 

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

Alle beskæftigede 49 25 26 

Kollektivt offentligt forbrug 51 24 25 

Miljøbeskyttelse 47 27 26 
Fritid- kultur og religiøse 56 20 24 
Markedsbestemt individ. 50 24 26 
Ikke-markedsbestemt indi. 52 24 25 
Varekøb 52 22 26 

Bygningsinvesteringer 43 29 29 
Anlægsinvesteringer 44 28 28 
Transportmidler 49 25 27 
Maskiner (ICT) og inventar 47 26 27 
Intellektuelle rettighedera) 54 22 24 
Boliginvesteringer 43 28 29 
Privat forbrug 51 23 26 
 

a) Udgifter til forskning og udvikling. 

Anm.: Tabellen viser fordeling på områder blandt alle beskæftigede (1. 
række), og blandt de der bliver beskæftiget, når en række offentlige 
udgiftskategorier stiger med 1 mia. kr. (efterfølgende rækker). Yder-
områder er afgrænset til kommuner, hvor medianborgeren har mere 
end en halv times kørsel til en by med mere end 45.000 indbyggere. 
Bykommuner omfatter hovedstadsområdet og byer med mere end 
45.000 indbyggere. Øvrige kommuner er de kommuner, der hverken 
er yderkommuner eller bykommuner. Input-output tabellen er for 2016 
og opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger 
på baggrund af blandt andet registerdata. 
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Indkomster 

Den ækvivalerede disponible indkomst er et mål for en persons for-
brugsmuligheder, når der er taget højde for skatter og indkomstover-
førsler samt familiemæssige forhold. Forskelle i den ækvivalerede ind-
komst blandt beskæftigede er derfor et udtryk for indkomstforskelle 
mellem grupper af beskæftigede. 
 
En stigning i det kollektive offentlige forbrug og ikke-markedsmæssigt 
individuelt offentlig forbrug trækker især på Offentlig administration, 
undervisning og sundhed, hvor den disponible indkomst svarer til gen-
nemsnittet blandt de beskæftigede, jf. sidste søjle i bilagstabellen. En 
stigning i bygge- og anlægsinvesteringer samt boliginvesteringer træk-
ker i vid udstrækning på Bygge- og anlæg, hvor den gennemsnitlige 
disponible indkomst er under gennemsnittet blandt de beskæftigede. 
Den gennemsnitlige ækvivalerede disponible indkomst er 285.000 kr. 
indenfor Handel- og transport, hvilket er den laveste blandt bran-
cherne. En stigning i det private forbrug trækker især på denne bran-
che.  

OPSUMMERING 

Der findes kun få internationale og ingen danske studier, der analyse-
rer, hvilke gruppers beskæftigelse der stiger ved en finanspolitisk ek-
spansion. Der er ingen af studierne, der undersøger forskelle i beskæf-
tigelsesvirkningen mellem finanspolitiske instrumenter.  
 
I nærværende analyse er den umiddelbare effekt af forskellige finans-
politiske instrumenter på beskæftigelsen undersøgt. Den anvendte 
analysemetode indebærer en række restriktive antagelser. Derfor skal 
resultaterne opfattes som et første bud på, hvilke gruppers beskæfti-
gelse der øges ved forskellige finanspolitiske tiltag.  
 
Beregningerne indikerer, at der er en betydelig forskel på, hvor meget 
beskæftigelsen stiger afhængigt af, hvilket finanspolitisk instrument der 
tages i brug: 
 

• Den største beskæftigelseseffekt fås ved at øge det offentlige 
forbrug, herunder især offentligt ikke-markedsmæssigt indivi-
duelt forbrug, såsom undervisning og sygdomsbehandling 

• Den laveste beskæftigelsesvirkning fås ved at øge offentlige 
investeringer i maskiner, (ICT) og transportmidler. 

 

Tiltag via offentligt 
forbrug, offentlige 
investeringer og 
privat forbrug 
påvirker hver deres 
indkomstsegment 
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Der er ligeledes betydelig forskel på, hvilke gruppers beskæftigelse der 
stiger mest afhængigt af det anvendte finanspolitiske instrument: 
 

• Kvinders beskæftigelse stiger især ved øget offentligt forbrug 
• Mænds beskæftigelse øges især ved offentlige bygnings- og 

anlægsinvesteringer samt boliginvesteringer 
• Beskæftigelsen for personer med højest en grunduddannelse 

øges relativt set mest ved stigning i det private forbrug. Denne 
gruppes beskæftigelse stiger også mest ved stigning i offent-
lige bygnings- og anlægsinvesteringer samt markedsmæssigt 
individuelt offentligt forbrug 

• Beskæftigelsen for personer med en erhvervsfaglig uddan-
nelse øges især ved en stigning i offentlige bygnings- og an-
lægsinvesteringer eller boliginvesteringer 

• Beskæftigelsen stiger relativt set mest for personer med en 
videregående uddannelse, hvis det offentlige forbrug øges 

• Beskæftigelsen vokser relativt set mest for ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere, hvis det private forbrug, markeds-
mæssigt individuelt offentligt forbrug eller offentlige investerin-
ger i transportmidler øges. 

 
Endelig vil en stigning i det private forbrug øge beskæftigelsen re-
lativt set mere for yngre og for personer med forholdsvis lave di-
sponible indkomster.   
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BILAGSTABELLER 

TABEL A BESKÆFTIGELSESMULTIPLIKATORER VED STØD PÅ 1 MIA. KR. TIL 
OFFENTLIGE UDGIFTER 

 

 Kollektivt 
offentligt 
forbruga) 

Miljø- 
beskyttelse 

Fritids-,  
kultur- og 
religiøse 

Ikke- 
markeds- 
bestemt 

individuelt 
off. forbrug 

Marked- 
bestemt 

individuelt 
off. forbrug 

 -------------------------------------- Personer ------------------------------------- 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 148 2 1 2 
Råstofindvinding 0 0 0 0 0 
Industri 20 16 14 11 44 
Forsyningsvirksomhed 3 3 4 5 2 
Bygge og anlæg 29 34 15 8 36 
Handel og transport mv. 51 39 58 52 345 
Information og  
kommunikation 25 23 197 14 12 
Finansiering og forsikring 6 9 7 3 3 
Ejendomshandel og udlejning 
af erhvervsejendomme 8 7 7 3 5 
Erhvervsservice 65 128 95 100 35 
Offentlig administration,  
undervisning og sundhed 687 567 36 1.046 94 
Kultur, fritid og anden service 11 5 577 100 250 
I alt 905 979 1.012 1.344 829 
 

a) Samlet kollektivt offentligt forbrug eksklusive miljøbeskyttelse samt fritids-, kultur og religiøse tjenester. 

Anm.: Tabellen viser, hvor meget beskæftigelsen fordelt på brancher stiger, når forskellige offentlige udgifts-
kategorier stiger med 1 mia. kr. Input-output tabellen er for 2016 opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger.  
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TABEL B BESKÆFTIGELSESMULTIPLIKATORER VED STØD PÅ 1 MIA. KR. TIL 
OFFENTLIGE UDGIFTER 

 

 Offentligt 
varekøb 

Bygninger Anlæg Maskiner 
(ICT) og  
inventar 

Transport-
midler 

 -------------------------------------- Personer ------------------------------------- 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 1 1 0 1 
Råstofindvinding 1 1 1 0 0 
Industri 78 57 90 43 97 
Forsyningsvirksomhed 3 2 2 1 1 
Bygge og anlæg 68 509 275 3 3 
Handel og transport mv. 50 56 52 261 180 
Information og  
kommunikation 

 
115 11 9 5 9 

Finansiering og forsikring 3 6 5 4 3 
Ejendomshandel og udlejning 
af erhvervsejendomme 

3 
18 2 2 3 

Erhvervsservice 120 108 103 17 33 
Offentlig administration,  
undervisning og sundhed 

 
15 6 8 2 3 

Kultur, fritid og anden service 5 3 3 2 3 
I alt 460 778 552 340 336 
 

Anm.: Tabellen viser, hvor meget beskæftigelsen fordelt på brancher stiger, når forskellige offentlige udgifts-
kategorier stiger med 1 mia. kr. Input-output tabellen er for 2016 opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger. 
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TABEL C BESKÆFTIGELSESMULTIPLIKATORER VED STØD PÅ 1 MIA. KR. TIL 
OFFENTLIGE UDGIFTER 

 

 Intellek- 
tuelle  

rettighedera) 

Boliginve-
steringer 

Privat  
Forbrugb) 

Alder Disponibel  
indkomst 

 --------------- Personer ------------- -- År -- ---- Kr. --- 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 1 6 47,4 300.000 
Råstofindvinding 0 1 0 45,5 429.000 
Industri 12 58 21 43,8 320.000 
Forsyningsvirksomhed 4 2 6 47,1 338.000 
Bygge og anlæg 9 479 7 41,3 293.000 
Handel og transport mv. 56 78 303 37,3 285.000 
Information og  
kommunikation 90 15 25 39,9 349.000 
Finansiering og forsikring 8 7 19 44,0 440.000 
Ejendomshandel og udlejning 
af erhvervsejendomme 6 61 7 49,1 386.000 
Erhvervsservice 104 99 61 42,3 322.000 
Offentlig administration,  
undervisning og sundhed 375 7 108 43,7 310.000 
Kultur, fritid og anden service 147 4 98 41,3 286.000 
I alt 810 810 660 41,8 311.000 
      
 

a) Udgifter til forskning og udvikling. 

b) Sammenvejet med vægte fra en beregning med ADAM. 

Anm.: Tabellen viser, hvor meget beskæftigelsen fordelt på brancher stiger, når forskellige offentlige udgifts-
kategorier stiger med 1 mia. kr., samt den gennemsnitlige alder og disponibel indkomst fordelt på bran-
cher. Input-output tabellen er for 2016 opregnet til 2020-prisniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik (2020): Input-output tabellen og egne beregninger på baggrund af blandt andet regi-
sterdata. 
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IV.5 OPSAMLING OG 
KONKLUSIONER 

Stabiliseringspolitikken er i Danmark overladt til finanspolitikken. Pen-
gepolitikken er reserveret til at sikre en fast kronekurs over for euro, og 
Nationalbanken lader for alle praktiske formål den styrende rente følge 
ECB’s. Det udelukker ikke, at renteudviklingen bidrager til at stabilisere 
konjunkturudsvingene i dansk økonomi; det vil være tilfældet, hvis kon-
junkturerne i euroområdet svinger i takt med de danske, og ECB’s 
rente dermed er rimeligt afstemt med danske forhold. Men det er ikke 
muligt for Nationalbanken at føre såkaldt diskretionær pengepolitik, 
dvs. at fastsætte renten ud fra en særskilt hensyntagen til danske kon-
junkturforhold. 
 
Finanspolitikken kan bidrage til stabilisering gennem såvel de automa-
tiske stabilisatorer som via diskretionære tiltag. De automatiske stabi-
lisatorer er resultatet af skatte- og overførselssystemets design; efter-
som de fleste skatter betales som en andel af indkomsten, betales der 
automatisk mindre i skat, når indkomsterne falder i lavkonjunkturer. 
Herudover udbetales der indkomsterstattende ydelser til mange af 
dem, der har mistet eller fået reduceret deres indkomst. Dette holder 
hånden under efterspørgslen i perioder med lav økonomisk aktivitet. 
Tilsvarende begrænses fremgangen i disponibel indkomst automatisk 
under en højkonjunktur, idet stigende indkomster og stigende beskæf-
tigelse udløser større skattebetalinger og færre indkomstoverførsler. I 
en international kontekst lader det til, at de automatiske stabilisatorer i 
Danmark yder et relativt stort bidrag til at udjævne konjunkturudsvin-
gene, jf. De Økonomiske Råds Formandskab (2019). 
 
Selvom de automatiske stabilisatorer bidrager til at udjævne konjunk-
turudsvingene, er det et relevant spørgsmål, i hvilket omfang finanspo-
litikken herudover bør benyttes diskretionært. I udgangspunktet er der 
fordele forbundet ved at lade stabiliseringen bero på de automatiske 
stabilisatorer fremfor diskretionære finanspolitiske tiltag; de virker hur-
tigt og målrettet, og der undgås de velfærdsomkostninger, der er for-
bundet med ændrede skattesatser og udsving i det offentlige service-
niveau (som kan blive resultatet ved diskretionære ændringer i det of-
fentlige forbrug). 
 
I nogle situationer rammes økonomien imidlertid af så store tilbage-
slag, at effekten på aktivitet og beskæftigelse er særligt mærkbar, også 
efter de automatiske stabilisatorers bidrag; det var eksempelvis tilfæl-
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det i forbindelse med finanskrisen og den efterfølgende statsgælds-
krise. Også i forbindelse med det nuværende tilbageslag efter udbrud-
det af coronavirus har der indfundet sig et meget betydeligt fald i be-
skæftigelsen, der – sammen med fortsat betydelig usikkerhed – gør 
overvejelser om aktive finanspolitiske indgreb relevante. I dette kapitel 
er der set nærmere på mulighederne for at benytte finanspolitikken dis-
kretionært. 
 
Der kan lægges tre kriterier til grund for en aktiv finanspolitisk stabili-
sering: 

• Der bør ske en klar adskillelse mellem tiltag, der har til formål 
at stimulere økonomien på kort sigt og tiltag, der har til formål 
at styrke økonomien strukturelt  

• Den bør ideelt set virke hurtigt, så den kan iværksættes og få 
virkning, så snart behovet vurderes at være til stede 

• Den bør være effektiv i den forstand, at den aktivitetsmæssige 
effekt pr. udgiftskrone er så stor som mulig. 

 
Strukturpolitiske tiltag bør begrundes ud fra en samlet samfundsøko-
nomisk vurdering af, at fordelene overstiger omkostningerne på læn-
gere sigt og ikke ud fra, om initiativet på kort sigt kan øge aktivitetsni-
veauet i økonomien. Det udelukker imidlertid ikke, at det kan være hen-
sigtsmæssigt at fremrykke eller udskyde allerede planlagte projekter af 
strukturel karakter, såfremt konjunktursituationen tilsiger det, og hvis 
fremrykningen eller udskydelsen ikke i sig selv er omkostningsfuld. Det 
kan eksempelvis dreje sig om en allerede planlagt fremtidig skattelet-
telse eller et offentligt investeringsprojekt, der fremrykkes under en lav-
konjunktur for derved at forøge aktiviteten. 
 
De to sidstnævnte punkter diskuteres grundigt i kapitlets afsnit IV.3 og 
IV.4 og uddybes i det følgende. 

VIRKNINGEN AF AKTIV FINANSPOLITIK 

 
Resultaterne af en række internationale studier og nogle få danske stu-
dier indikerer, at generelle ændringer i det offentlige forbrug ikke har 
væsentligt afledte effekter på det private forbrug og de private investe-
ringer under ét; med andre ord er den såkaldte finanspolitiske multipli-
kator i dette tilfælde næppe markant større end én. Resultaterne peger 
dermed i retning af, at den væsentligste effekt af aktiv finanspolitik via 
ændringer i det offentlige forbrug er den direkte aktivitetseffekt. For of-
fentlige investeringer og skatteændringer er der mindre konsensus i 
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den empiriske litteratur om størrelsen af aktivitetseffekterne idet for-
skellige typer af studier peger i forskellige retninger. En række studier 
har endvidere fundet tegn på, at aktivitetseffekterne af finanspolitik er 
større under lavkonjunkturer end under højkonjunkturer, men der er 
heller ikke generel konsensus om, hvor meget de finanspolitiske mul-
tiplikatorer varierer henover konjunkturcyklen. 
 
I De Økonomiske Råds Formandskab (2019) blev det vist, at der er 
stor forskel på, hvordan forskellige socioøkonomiske grupper påvirkes 
af ændringer i konjunktursituationen. Eksempelvis rammes mænd, 
kortuddannede, ansatte i fremstillingssektoren samt ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere hårdere ved konjunkturtilbageslag end an-
dre grupper. Det er dermed ikke kun finanspolitikkens samlede aktivi-
tetsvirkning, der er interessant, men også effekten af aktiv finanspolitik 
på de forskellige gruppers beskæftigelse. 
 
Derfor er der i en ny analyse set nærmere på, hvordan beskæftigelsen 
for en række socioøkonomiske grupper påvirkes af forskellige finans-
politiske tiltag. Der er set på effekten af at øge det offentlige forbrug 
eller de offentlige investeringer indenfor forskellige udgiftsområder, og 
der er set på effekten af at øge de disponible indkomster. Forøgelsen 
af de disponible indkomster kan tolkes som dækkende over såvel for-
øgede indkomstoverførsler som lavere skatter.  
 
Kvindernes beskæftigelse stiger mere end mænds ved en forøgelse af 
det offentlige forbrug, mens mænds beskæftigelse omvendt stiger 
mest ved en forøgelse af de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer 
samt boliginvesteringerne. Dette afspejler alene den kønsmæssige 
sammensætning af beskæftigelsen i de primært berørte brancher. Her-
udover opnås følgende andre konklusioner: 
 
Typen af finanspolitisk instrument bestemmer, hvordan forskellige ud-
dannelsesgrupper påvirkes: 
 

• Beskæftigelsen for personer med højest en grunduddannelse 
stiger mest ved tiltag, der øger det private forbrug. Det er også 
i dette segment, at de yngre og personer med relativt lave ind-
komster er rigt repræsenteret. Det samme gør sig gældende, 
hvis de offentlige investeringer i transportmidler, maskiner 
(ICT) og inventar samt markedsmæssigt individuelt offentligt 
forbrug øges 

• Beskæftigelsen for personer med en erhvervsfaglig uddan-
nelse stiger mest, hvis offentlige investeringer i bygninger og 
anlæg samt boliginvesteringer forøges 
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• Beskæftigelsen stiger relativt set mest for personer med en 
videregående uddannelse, hvis det offentlige forbrug øges. 
 

Herudover påvirkes beskæftigelsen relativt set mest for ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere, hvis det private forbrug stiger, eller ved 
en forøgelse af markedsmæssigt individuelt offentligt forbrug og offent-
lige investeringer i transportmidler. 

EN GRUNDLÆGGENDE UDFORDRING VED AKTIV 
FINANSPOLITIK 

En forudsætning for, at det er overhovedet muligt at iværksætte lø-
bende finanspolitiske indgreb er, at det er muligt at have en nogen-
lunde præcis vurdering af økonomiens tilstand og den retning, som den 
bevæger sig i. 
 
I afsnit IV.3 diskuteres det, hvorfor der kan gå en rum tid mellem det 
tidspunkt, hvor økonomien rammes af et stød, der kræver opmærk-
somhed, og det tidspunkt hvor et indgreb rent faktisk påvirker aktivite-
ten i økonomien. Herudover illustreres det, at det samlede aktivitetsni-
veau løbende observeres med betydelig usikkerhed og underkastes 
større revisioner i lang tid efter første offentliggørelse. 
 
Der er betydelig forskel på tværs af finanspolitiske indgreb, for hvor 
hurtigt et tiltag kan forventes at blive implementeret, jf. tabel IV.7. Ek-
sempelvis kan Folketinget vedtage skattelettelser uden at skulle høre 
andre interessenter. Der er flere eksempler på, at skatteændringer er 
blevet implementeret relativt hurtigt, særligt når der har været tale om 
fremrykninger af allerede aftalte ændringer. Ligeledes kan ændringer i 
det offentlige varekøb og mindre offentlige investeringsprojekter for-
mentlig gennemføres relativt hurtigt. Ved andre typer af finanspolitiske 
tiltag, eksempelvis igangsættelse af større offentlige investeringspro-
jekter, kan der forventes at gå relativt lang tid, før tiltagene kan nå at 
påvirke økonomien.  
 
Ved typiske konjunkturtilbageslag er det især personer med højest en 
grunduddannelse og faglærte, der rammes. Finanspolitiske indgreb, 
der er målrettet personer med en grunduddannelse, påvirker den di-
sponible indkomst. Det drejer sig eksempelvis om fremrykning af skat-
telettelser, udbetaling af tvangsopsparing og nye midlertidige ind-
komstoverførsler, jf. tabel IV.7. En forøgelse af de disponible indkom-
ster vil føre til en stigning i det private forbrug, der særligt vil øge be-
skæftigelsen i handel- og transportbranchen, hvor personer med en 
grunduddannelse er stærkt repræsenteret.  

… og på oprindelse 
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Finanspolitiske tiltag, der i særlig grad tilstræber at øge faglærtes be-
skæftigelse, er mindre offentlige bygningsinvesteringer, renoveringer 
af almene boliger eller større anlægsprojekter. Implementeringstiden 
af disse tiltag er imidlertid lang, hvilket gør dem mindre velegnede til 
stabilisering ved kortvarige konjunkturtilbageslag. 
 
Den nuværende lavkonjunktur har en anden karakter end sædvanligt; 
den er udløst af udbruddet af coronavirus og påvirket af nedlukninger 
og restriktioner samt af, at forbrugerne i et eller andet omfang kan have 
neddroslet deres forbrugsaktiviteter for at undgå at blive smittet. Be-
skæftigelsen er særligt faldet indenfor handel og transport samt er-
hvervsservice, og det taler for tiltag, der øger det offentlige varekøb, 
og som styrker det private forbrug; det kan bidrage til at øge beskæfti-
gelsen indenfor disse brancher. Hvis frygten for at blive smittet, eller 
situationen kommer ud af kontrol og fører til en ny generel nedlukning, 
vil finanspolitiske instrumenter, der har til formål at øge det private for-
brug, imidlertid være mindre virksomme end under normale omstæn-
digheder.  
 
Ved akutte økonomiske kriser bør fokus være på at anvende instru-
menter, der påvirker økonomien efter relativt kort tid. Ved et tilbage-
slag, hvor der er udsigt til en længerevarende periode med et lavt ak-
tivitetsniveau, kan der i stedet være andre overvejelser, der er mere 
relevante, eksempelvis hvor stort gennemslaget af tiltaget er på øko-
nomien, og hvilke gruppers beskæftigelse der påvirkes.  
 
Stabilisering via den del af det offentlige forbrug, der ikke vedrører va-
rekøb, er forbundet med betydelige ulemper og fremstår ikke som et 
oplagt instrument; dels påvirker det direkte den offentlige servicestan-
dard, som ikke logisk bør afhænge af konjunktursituationen, og dels vil 
de beskæftigelsesmæssige effekter komme grupper til gode, der typisk 
er mindre berørt af konjunkturudsvingene. 
 
Generelt bør aktiv finanspolitik kun anvendes ved større udsving i den 
økonomiske aktivitet. De automatiske stabilisatorer træder hurtigt og 
målrettet i kraft, og som følge af usikkerhed om såvel den økonomiske 
udvikling som om timing og virkning af diskretionære indgreb, bør man 
undgå at forsøge at fine tune aktiviteten, hvis der ikke er større kon-
junkturmæssige ubalancer til stede. Ellers risikerer man at skubbe øko-
nomien væk fra sin langsigtsligevægt, eksempelvis fordi man har for-
vekslet et positivt ouput gap med et negativt. 
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Mulighederne for at føre aktiv finanspolitik kan imidlertid blive bedre 
fremover. Dette skyldes, at der verden over, herunder i Danmark, i sta-
dig stigende grad, indsamles forskellige aktivitetstal af høj frekvens, 
blandt andet for det private forbrug baseret på bankernes daglige be-
talingsstatistikker. Herudover har eIndkomstregistret ført til hurtigt of-
fentliggjorte beskæftigelsestal af en høj troværdighed. Betalingsstati-
stikkerne revideres ikke, og beskæftigelsestallene er i langt mindre 
grad end eksempelvis BNP-tal underlagt efterfølgende revisioner. 
Samlet betyder dette, at det kan blive nemmere at reagere hurtigere, 
når økonomien skifter retning og bevæger sig fra én konjunktursitua-
tion til en anden. Det vil være meget brugbart i en stabiliseringsmæssig 
sammenhæng. 
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