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BAGGRUNDSNOTAT 

CORONA-SCENARIER FOR  
DANSK ØKONOMI OG DE OFFENTLIGE FINANSER 

 

Dette er et teknisk baggrundsnotat, der dokumenterer 

scenarie-beregninger præsenteret i: Corona-scenarier for 

dansk økonomi og de offentlige finanser. 

Nærværende notat indeholder tre afsnit, der beskriver de 

bagvedliggende beregninger: 

1. Input-Output beregninger af forventet størrelse af 

nedlukningen  

2. Makroøkonomiske forudsætninger i øvrigt 

3. Forudsætninger vedrørende de offentlige finanser 
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Ønsker pressen eller andre at videreformidle informationer fra dette notat, 
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1 Input-output beregninger 
 

Ved at anvende input-output-tabellerne fra Danmarks Statistik beregnes skøn for, hvor 

meget nedlukningen af specifikke brancher påvirker henholdsvis beskæftigelsen og 

BVT. Udgangspunktet er Nationalregnskabets branchegruppering med 117 forskellige 

brancher. Det seneste år er 2016. Input-output-tabellerne giver mulighed for at foretage 

skøn for nedlukningen på detaljeret brancheniveau, som efterfølgende kan anvendes i 

en mere aggregeret makroøkonomisk model. Tabel 1.1 viser, hvordan nedlukningen 

konkret forudsættes at påvirke de berørte brancher. 

 

Det vurderes, at nedlukningen direkte reducerer produktionen i et omfang svarende til 

omkring 450.000 personer, der er ansat i brancher, som er helt eller delvist lukket ned. 

Det er i særlig grad serviceerhverv, som er ramt af nedlukningen af dansk økonomi, om 

end der også er konsekvenser for industri og byggeri.  

 

Når aktiviteten i en lang række brancher er reduceret, mindskes deres efterspørgsel 

efter varer og tjenester produceret af andre brancher. De leverancer, som de 

nedlukkede brancher normalt modtager fra andre brancher, stopper for en periode. Det 

giver en konsekvensen af nedlukningen på andre brancher, der vil opleve en nedgang i 

efterspørgslen fra de nedlukkede brancher. Ifølge beregningerne er der tale om, at det 

reducerer produktionen svarende til et beskæftigelsesfald på yderligere ca. 50.000 

personer, jf. figur 1.1. 

 
Figur 1.1. Beskæftigelsesfald fordelt på brancher 

Anm.: Figuren viser omfanget af beskæftigede, der er berørt af nedlukning. 

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks input-output-tabeller. 

 

Samlet set vurderes det, at faldet i produktion svarer til ca. 500.000 personer under 

nedlukningen. Det svarer til ca. ⅓ af beskæftigelsen i de private tjenesteydende 

erhverv, knap 25 pct. af den samlede private beskæftigelse, og til omkring 17 pct. af 

den samlede beskæftigelse. Nedlukningen medfører et årligt fald på ca. 12 pct. af 

produktionen svarende til et fald på 0,23 pct. pr. uge. At faldet i produktionen er mindre, 

skyldes, at nedlukningen hovedsageligt sker i relativt arbejdskraftintensive sektorer. 

For hver uge nedlukningen varer, vurderes det at påvirke output gap for året som 

helhed med et fald på ca. ¼ pct.point. 
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Nedenstående tabel viser de 21 brancher, som vurderes til at være direkte påvirket af 

regeringens beslutning om at lukke dele af Danmark ned, samt en procentdel, der 

angiver, hvor stor en del af branchen, der forudsættes lukket ned. Udover de 21 

berørte brancher, der fremgår af tabellen, kan der være andre brancher, der bliver 

hårdt ramt af nedgangen i det private forbrug, hvor der i input-output-beregningen ikke 

er medtaget et bidrag til nedlukning. Skønnet kan dermed undervurdere virkningen af 

nedlukningen, hvis der er brancher, der reelt er delvist nedlukket som følge af 

manglende privat forbrug. Omvendt kan omfanget af nedlukningen af andre brancher 

være overvurderet. Det kan eksempelvis være, hvis en større andel af restauranter kan 

fortsætte driften ved at sælge mad ud af huset. 

 

Tabel 1.1. Nedlukning af brancher 

 
Anm.: De to kolonner yderst til højre angiver, hvor meget hver branche udgør af henholdsvis den 

samlede beskæftigelse og produktion i alt i 2016. 

Kilde: Danmarks Statistiks input-output-tabeller og egne beregninger. 

 

I forhold til den offentlige sektor forudsættes det, at produktionen fortsætter på fuld 

kapacitet. Det lægges således til grund, at produktion i den offentlige sektor opgøres 

inputbaseret, og at alle hjemsendte offentlige ansatte modtager fuld løn. 

 

For at sikre, at afledte effekter ikke tælles med flere gange, sættes afledte effekter 

tilbage til en branche, der er helt eller delvist nedlukket, til nul. Det betyder, at når 

eksempelvis aktivitetsniveauet i lufthavnsbranchen sænkes med 90 pct., så indeholder 

dette skøn også afledte effekter fra de andre nedlukkede brancher. Input-output-

Branche Nedlukning Andel af 

lønmodtagere

Andel af 

samlet BVT

430003 Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger 50 2,9 2,5

450010 Bilhandel 50 1,0 0,9

470000 Detailhandel 50 8,3 3,2

490020 Lokaltog, bus og taxi mv. 50 0,8 0,7

510000 Luftfart 90 0,2 0,3

550000 Hoteller mv. 90 0,7 0,4

560000 Restauranter 90 3,8 1,3

590000 Produktion af film, tv og musik mv. 50 0,2 0,5

710000 Arkitekter og rådgivende ingeniører 10 1,6 1,8

780000 Arbejdsformidling og vikarbureauer 90 1,9 1,0

790000 Rejsebureauer 90 0,2 0,2

810000 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 25 1,6 0,8

850041 Voksenundervisning mv., markedsmæssig 75 0,2 0,1

860020 Læger, tandlæger mv. 25 2,4 1,8

900000 Teater, musik og kunst 100 0,3 0,5

910001 Biblioteker, museer mv., markedsmæssig 100 0,1 0,0

910001 Biblioteker, museer mv., ikke markedsmæssig 80 0,5 0,4

930011 Sport, markedsmæssig 100 0,5 0,1

930012 Sport, ikke-markedsmæssig 100 0,4 0,2

930020 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter 100 0,2 0,1

960000 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 90 0,5 0,5

----------------------  Pct.  ----------------------
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analysen medtager afledte effekter fra de 21 (delvist) nedlukkede brancher på de 

resterende brancher, der stadigvæk fortsætter produktionen under nedlukningen. 

Derimod ses der bort fra afledte effekter på de brancher, hvor der er taget stilling til, 

hvor meget branchen er lukket ned – når der i tabellen fx fremgår, at restauranter er 

nedlukket med 90 pct., er denne nedlukning inklusiv afledte effekter fra andre brancher, 

da der i modsat fald kunne ske en dobbeltregning, der kunne medføre, at en branche 

implicit var lukket ned med mere end 100 pct.  

2 Makroøkonomiske forudsætninger 
 

I dette afsnit gennemgås baggrunden for de skøn og forudsætninger, der er for 

centrale makroøkonomiske størrelser i de to scenarier. Ligeledes er der foretaget 

konkrete skøn for centrale poster på de offentlige finanser, hvilket bl.a. trækker på de 

makroøkonomiske forudsætninger. Vurderingen af de offentlige finanser beskrives i 

afsnit 3. Omstående tabel 2.1 viser effekten på centrale makroøkonomiske størrelser i 

2020 sammenholdt med vurderingen i Dansk Økonomi, efterår 2019. 

 

Skønnene for 2020 er især baseret på vurderinger af størrelse og længde af 

nedlukning, samt hvor hurtigt de enkelte dele af økonomien vender tilbage til 

“normaltilstand”, efter nedlukningen ophører. Den centrale forudsætning bag 

beregningerne er størrelsen på produktionsnedgangen i år, som beskrives først. 

Produktion 

Den 11. marts og på efterfølgende pressemøder meldte statsministeren ud, at store 

dele af dansk økonomi skulle lukkes ned i en periode, og en lang række brancher 

kunne herefter ikke operere som normalt. Det medførte umiddelbart, at de berørte 

brancher som restauranter, frisører og store dele af detailhandelen lukkede for deres 

normale forretning. Andre brancher er ikke formelt lukket ned, men aktiviteten er stærkt 

reduceret inden for transport, rejsebureauer, personlige serviceydelser mv. 

 

På baggrund af input-output-beregningerne i afsnit 1 er det antaget, at hver uges 

nedlukning giver sig udslag i et fald i produktionen, som svarer til ca. ¼ pct. på 

årsniveau. Derudover forudsættes, at en del af de beskæftigede er mindre effektive 

end normalt, da rammerne for arbejdet er ændret betydeligt for store dele af 

arbejdsmarkedet, bl.a. i form af hjemmearbejde, evt. samtidig med børnepasning, 

øgede hygiejnekrav på arbejdspladserne og krav om større afstand mellem 

medarbejdere. Dette giver et yderligere fald i den reelle produktion. I beregningerne er 

det konkret lagt til grund, at hver uges nedlukning indebærer et negativt bidrag til 

output gap på ca. ⅓ pct. 

 

I scenarie 1 er det lagt til grund, at dansk økonomi gradvist vil blive genåbnet efter 

påske. De fire ugers nedlukning indebærer isoleret set et samlet bidrag til output gap 

på -1⅓ pct. Selve nedlukningen og den efterfølgende gradvise genåbning frem imod 

sommerferien forudsættes at give anledning til et bidrag til output gap på i alt ca. -3¾ 
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pct. Selv efter genåbningen af økonomien må der forventes en længere periode, hvor 

aktiviteten er lavere end normalt, hvilket i høj grad hænger sammen med en antagelse 

om svagere efterspørgsel fra såvel indland som udland. I beregningen bidrager den 

svagere aktivitet i andet halvår yderligere med et negativt bidrag til output gap på ca. 1 

pct. Den samlede effekt på output gap bliver dermed omkring 5 pct. 

 

Tabel 2.1. Hovedstørrelser for 2020 

 
Anm.: E19 angiver Dansk Økonomi, efterår 2019. Den første talsøjle viser skønnene i E19 for 2020 for 

centrale makroøkonomiske størrelser. De to næste søjler viser udviklingen i de to scenarier. 

 

I scenarie 2 forudsættes samme udvikling som i scenarie 1 frem mod oktober, hvor det 

er forudsat, at Danmark og Europa rammes af en anden runde af corona-epidemi, der 

kræver endnu en nedlukning af dansk og europæisk økonomi. Det antages i scenariet, 

at erfaringerne fra den første runde af nedlukning af dansk økonomi gør, at indsatsen 

kan målrettes bedre i den anden runde af nedlukning, så denne kun er halvt så 

 E19 Scenarie 1 Scenarie 2

Privat forbrug            2,4 -1,5 -3,4

Offentligt forbrug        0,5 0,7 0,7

Offentlige investeringer  0,2 3,5 3,5

Boliginvesteringer        1,9 -7,5 -10,3

Erhvervsinvesteringer     1,2 -10,7 -18,0

Lagerændringer            0,1 0,0 0,0

Indenlandsk efterspørgsel i alt 1,7 -2,3 -4,4

Eksport           1,9 -10,9 -14,9

Import                2,7 -9,2 -14,2

Bruttonationalprodukt     1,3 -3,7 -5,6

BVT i private byerhverv   2,0 -5,1 -7,5

                          

Strukturel arbejdsstyrke 14 14 14

Arbejdsstyrke             11 -29 -39

Privat beskæftigelse      6 -86 -113

Offentlig beskæftigelse   2 4 4

                          

Nettoledighed 89 139 156

Beskæftigelsesgap 21 -70 -97

                          

Forbrugerpriser           1,3 -0,6 -0,8

Timelønsomkostninger       2,7 2,2 1,7

Kontantpris på enfamiliehuse 2,2 -8,2 -11,1

Timeproduktivitet i private byerhverv 1,6 -0,9 -2,0

                          

Output gap 0,1 -4,6 -6,2

Betalingsbalance          6,9 6,2 6,4

Offentlig saldo           0,5 -6,4 -8,8

Forudsætninger (udland)

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,4 -4,0 -5,9

Oliepris ($/tønde) 63 38 38

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

    -----------------------  Pct.-vækst  ------------------------

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

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

    ----------------  Ændring, 1.000 pers.  ------------------
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omfattende som den første. De hjælpepakker, der blev gennemført for at understøtte 

dansk økonomi i foråret, forudsættes at blive gentaget i efteråret, dog kun i halv 

størrelse, da nedlukningen kun er halvt så omfattende. 

 

Det lægges til grund for scenarie 2, at genåbningen af dansk økonomi efter en anden 

runde nedlukning vil gå langsommere end efter første runde. Det skyldes en 

forventning om, at der vil opstå et større antal konkurser i den anden runde. De danske 

virksomheder, der aktuelt er nedlukket i første runde trækker på deres eksisterende 

indestående i bankerne, udskyder huslejebetalinger og øger de eksisterende 

kassekreditter. De danske virksomheder vil dermed være i en dårligere forfatning ved 

starten af den anden runde nedlukning end de var i foråret, hvorved risikoen for 

konkurser er forøget. 

 

I scenarie 2 er der frem til sommeren samme bidrag til output gap som i scenarie 1, 

dvs. ca. -3¾ pct. Selve nedlukningen i efteråret bidrager med ca, -¾ pct., hvortil der 

kommer afledte konsekvenser. Samlet set er der lagt et negativt bidrag til output gap 

på ca. 6½ pct. til grund for beregningerne. 

 

Med udgangspunkt i prognosen fra efteråret implicerer de beskrevne antagne effekter, 

at BNP i år vil falde ca. 3½ pct. i scenarie 1 og ca. 5½ pct. i scenarie 2 (begge dele i 

forhold til 2019). 

Beskæftigelse og ledighed 

Som beskrevet ovenfor forudsættes i scenarie 1, at produktionen er ca. 5 pct. lavere for 

året som helhed – og hvis beskæftigelsen faldt tilsvarende, ville det svare til et fald på 

ca. 145.000 personer i årsniveau. Aftalerne om lønkompensation til virksomheder, der 

rammes af stor omsætningsnedgang og derfor ønsker at hjemsende deres 

medarbejdere, holder i et vist omfang hånden under beskæftigelsen. Konkret er det 

lagt til grund for beregningerne, at godt 100.000 beskæftigede i gennemsnit er 

hjemsendt i tre måneder med lønkompensation, hvilket svarer til godt 25.000 personer i 

årsniveau. Dertil kommer en antagelse om, beskæftigelsen (som sædvanlig i 

konjunkturtilbageslag) reduceres langsommere, end produktionen gør (labour 

hoarding). Dette forhold vurderes isoleret set at betyde, at beskæftigelsen falder ca. 1 

pct. mindre i år end produktionen falder, svarende til ca. 30.000 personer. 

 

Samlet set lægges det dermed til grund for scenarie 1, at beskæftigelsesfaldet i år 

bliver begrænset til ca. 90.000 færre beskæftigede på årsplan set i forhold til 

vurderingen i efteråret, hvilket svarer til en nedgang på ca. 3 pct. I efteråret blev der 

forventet en lille fremgang i beskæftigelsen i år på knap 10.000 personer, hvilket 

indebærer et beskæftigelsesfald i scenarie 1 på ca. 80.000 fra sidste år til i år. 

 

I scenarie 2 er det forudsatte tilbageslag større med et BNP-fald i 2020 på ca. 5½ pct. 

mod ca. 3½ i scenarie 1. Det er lagt til grund for scenarie 2, at der samlet set vil blive 
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udbetalt lønkompensation til yderligere godt 50.000 personer i tre måneder. 

Beskæftigelsesfaldet er samlet set ca. 30.000 større i scenarie 2 end i scenarie 1. 

 

Det forventes i begge scenarier, at ledigheden vil stige væsentligt mindre, end 

beskæftigelsen falder. Det skyldes, at en stor del af faldet i beskæftigelsen finder sted i 

blandt andet restauranter og cafeer, hvor en betydelig del af de beskæftigede er 

udenlandske studerende og unge danskere, der ikke er berettiget til dagpenge eller 

kontanthjælp. Disse grupper kan typisk fyres med kort varsel og er derfor allerede i vid 

udstrækning blevet afskediget. Konkret er det forudsat, at 40.000 personer forlader 

arbejdsstyrken i 2020 som følge af tilbageslaget (som gennemsnit for året). 

 

Der er aktuelt allerede observeret en stigning i ledigheden på 42.500 personer fra den 

11. marts til den 2. april, hvor stigningen antageligt havde været større, hvis der ikke 

havde været et tilbud om lønkompensation. Givet forudsætningerne om faldet i 

beskæftigelsen og antallet på lønkompensation vil ledigheden i scenarie 1 stige fra 

86.000 sidste år til ca. 140.000 personer i år, hvilket er ca. 50.000 personer mere, end 

det var forventet i efterårsprognosen. I scenarie 2 indebærer forudsætningerne en 

ledighed på ca. 160.000 i år. 

Indkomst 

Det vurderes, at husholdningerne vil få en væsentlig indkomstnedgang i år som følge 

af den lavere beskæftigelse. Det vurderes, som nævnt, at beskæftigelsen falder 

omkring 3 pct. i scenarie 1. Det slår dog ikke fuldt igennem i et fald i indkomsterne, da 

der er en stigning i overførselsindkomsterne. Det samlede fald i løn og 

overførselsindkomster skønnes derfor umiddelbart til ca. 2 pct. i scenarie 1. 

 

Folketinget har aftalt flere “hjælpepakker”, som kan ses som en pengeoverførsel fra 

den offentlige til den private sektor. Det er lagt til grund for beregningerne, at omfanget 

er omkring 62 mia. kr. i år, jf. Finansministeriets skøn ved fremlæggelse af de enkelte 

pakker. Konkret er beløbet lagt ind i modelberegningen som en ikke-skattepligtig 

overførsel til den private sektor, der modvirker indkomstfaldet. Hjælpepakkerne 

bidrager til at understøtte privat forbrug og investeringer. 

 

Provenuet fra en række skatter vurderes samtidig at blive ekstraordinært lave i år, jf. 

afsnit 3, hvilket også bidrager til at løfte den private sektors disponible indkomst i år. 

 

I den anden retning trækker, at det må forventes, at husholdningerne modtager færre 

indtægter fra udbytte fra danske selskaber i år (hvilket kun indgår indirekte i 

beregningen). Blandt andet de danske banker har annonceret, at de vil se på deres 

udlodning af udbytte i år, og husholdningerne har traditionelt forholdsvis mange 

bankaktier. 
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Samlet set skønnes det, at den disponible indkomst i den private sektor i scenarie 1 

kun reduceres med ca. ½ pct. i år i forhold til det ventede niveau i efterårsprognosen. I 

scenarie 2 er der et yderligere indkomstfald på ca. ½ pct. 

Privat forbrug 

Det private forbrug vurderes at falde i år af tre grunde. For det første er indkomsterne 

lavere, for det andet er der større usikkerhed om nogle husholdningers jobsituation, og 

for det tredje er der begrænsninger på mulighederne for at forbruge visse typer udgifter 

som ferierejser, biografbesøg og restaurationsbesøg. 

 

Det forventes derfor, at der ud over faldet i forbruget på linje med indkomsterne i år 

også kommer et betragteligt fald i forbrugskvoten. Under nedlukningen må der være et 

forholdsvist stort fald i forbrugskvoten som følge af, at nedlukningen gør det umuligt at 

forbruge visse typer tjenester. Dette lavere forbrug bliver næppe fuldt indhentet i år – 

danskerne går næppe tilsvarende mere til frisør eller på restaurant, når de genåbner. 

Jo længere nedlukningen bliver, jo større bliver dermed dette forbrugstab. 

 

Samlet set lægges det til grund, at det reale forbrug i scenarie 1 falder ca. 1½ pct. i år, 

hvilket svarer til, at forbruget bliver ca. 4 pct. lavere i år end ventet i efterårsrapporten. 

Det er et sted mellem faldet i BNP og faldet i beskæftigelsen. Faldet ville under 

normale omstændigheder sandsynligvis have været større, men diverse løn-

kompensationspakker og andre tiltag til at mindske faldet i beskæftigelsen vurderes at 

hindre et større fald i forbruget. Lavere prisstigninger – blandt andet på energi – 

medvirker også til at holde hånden under forbruget i år. 

 

Der er visse typer forbrugstyper, der må forventes at blive særligt hårdt ramt. Det 

gælder turistudgifter, da grænserne er lukkede, mens også benzinforbruget er kraftigt 

nede som følge af reduceret pendling til arbejde og fornøjelseskørsel. Derudover vil 

bilforbruget antageligt blive lavere, hvilket dels kan skyldes folk er tilbageholdende med 

at købe en ny bil, hvis de er usikre på deres jobsituation, dels at bilerne kan leve lidt 

længere, når der er reduceret pendling og feriekørsel. 

 

Særligt det lavere forbrug af biler og benzin svækker de offentlige finanser, da disse 

varer er belagt med meget høje afgifter. Det er forudsat, at benzinforbruget falder med 

ca. 10 pct. i år i scenarie 1. Dette bygger på, at data fra Trafikstyrelsen tyder på 

omtrent en halvering i trafikmængden, hvilket kan omregnes til et fald i forbruget på 

godt 8 pct. efter 2 måneder, og ikke en fuld normalisering fra første dag efter 

genåbningen af landet. Bilkøbet forudsættes i scenarie 1 at blive knap 30 pct. lavere 

end forventet i efteråret, hvilket stort set svarer til faldet i bilforbruget i 2009 efter 

finanskrisen, dengang var der dog også et fald i bilforbruget i 2008, så det samlede fald 

var større. 

 

Det er forudsat, at turistindtægter (udlændinges forbrug i Danmark) og turistudgifter 

(danskeres forbrug i udlandet) falder nogenlunde lige meget, og at dette er nogenlunde 



 

- 9 - 
 

neutralt for de offentlige finanser. Det er forudsat, at både turistindtægter og 

turistudgifter falder ca. 30 pct. i scenarie 1 i forhold til forventningen i efteråret. Det er 

lagt til grund for scenarie 1, at økonomierne er “genåbnede” i så stor grad, at der vil 

være betydelige turistaktiviteter i 3. kvartal, der er højsæsonen for turisme. 

 

I scenarie 2 falder det private forbrug med ca. 3½ pct. i år, dvs. ca. 2 pct.point mere 

end i scenarie 1, hvilket omtrent svarer til det yderligere fald, der er i BNP i scenarie 2.. 

Boliginvesteringer 

Det lægges til grund, at nybyggeriet kun vil blive lidt mindre i år end vurderet i efteråret. 

Det skyldes, at nybyggeri typisk er ganske langvarige projekter, og det normalt ikke vil 

blive stoppet, hvis det er i gang eller, hvis planlægningen er meget langt fremskreden, 

så der allerede er indgået kontrakter med entreprenører eller lignende. Så fordi krisen 

indtraf et stykke inde i året, kører investeringerne i år stort set videre, men kan meget 

vel falde næste år, da det må forventes, at der kun i begrænset omfang planlægges og 

aftales nye projekter i perioden, hvor økonomien er lukket ned, og generel øget 

usikkerhed kan også udskyde beslutningen om større byggeprojekter. 

 

For reparation og vedligeholdelsesarbejder antages det, at der vil ske et mindre fald. 

Disse projekter løber typisk i kortere tid og kan derfor stoppes hurtigere. Samtidigt kan 

der være husholdninger, der ikke ønsker håndværkere indenfor for tiden, dels som 

følge af smitterisiko, dels fordi de arbejder hjemme og passer børn. 

 

Samlet er det forudsat, at boliginvesteringerne i scenarie 1 bliver ca. 10 pct. lavere i år 

end forventet i efteråret, hvilket svarer til et fald på ca. 7½ pct. i år og et fald på ca. -10 

pct. i år i scenarie 2. Sammenlignet med finanskrisen er det i begge tilfælde relativt 

beskedne fald, men det skal ses i lyset af, at den nuværende krise er opstået meget 

pludseligt og med stor styrke. Ovennævnte forhold peger i retning af, at 

boliginvesteringer vil falde også næste år. 

Erhvervsinvesteringer 

Erhvervsinvesteringerne må forventes at falde dels som følge af den faldende aktivitet, 

dels som følge af øget usikkerhed. Det vurderes, at det særligt er maskininvesteringer, 

der falder i år. Det skyldes på samme måde som med boliginvesteringerne, at 

investeringer i bygninger har en lang løbetid og derfor ikke kan standses lige så hurtigt 

som maskininvesteringer. 

 

Det er i scenarie 1 forudsat, at maskininvesteringer bliver ca. 15 pct. lavere og 

bygningsinvesteringer ca. 5 pct. lavere end ventet i efteråret. I scenarie 1 ventes i år et 

samlet fald i erhvervsinvesteringerne på ca. 10 pct. og op mod 20 pct. i scenarie 2. 

Faldet i maskininvesteringer er selv i scenarie 1 højere, end det var tilfældet under 

finanskrisen, mens faldet i byggeinvesteringerne er mindre. Det skal blandt andet ses i 

lyset af,at vi allerede var et stykke inde i året, inden krisen ramte, , og at finanskrisen i 

et vist omfang medførte vanskeligheder med at få kredit til finansiering af 

byggeprojekter. 
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Offentligt forbrug og investeringer 

Det er blevet aftalt, at kommunerne kan overskride anlægsloftet for i år. KL vurderer, at 

kommunerne kan fremrykke investeringer for ca. 2½ mia. kr. til i år. Det er derfor 

forudsat i begge scenarier, at de offentlige investeringer øges med 2½ mia. kr. i år i 

forhold til forudsætningen i efterårsprognosen. 

 

Alle folketingets partier har aftalt, at udgifter til bekæmpelse af covid-19 skal undtages 

for udgiftslofterne. Det må derfor formodes, at det samlede offentlige forbrug vil stige i 

år. Det er uklart, hvor stor stigningen vil blive. Det er i begge scenarier forudsat, at det 

offentlige forbrug øges med 1 mia. kr. i forhold til forudsætningen i efteråret. 

 

Danmarks Statistik opgør sædvanligvis det offentlige forbrug baseret på en input-

beregning i de første offentliggørelser, og baseret på en output-beregning for endelige 

nationalregnskabsår.1 I offentliggørelsen af nationalregnskabet for 4. kvartal 2019 er 

Danmarks Statistik imidlertid overgået til at opregne den input-baserede beregning til 

en skønsmæssig output-baseret beregning allerede i de første beregninger af de 

kvartalsvise opgørelser. Med den nuværende nedlukning af den offentlige sektor må 

det formodes, at den outputbaserede opgørelse af det offentlige forbrug vil blive 

negativt påvirket for en række delområder f.eks. børnepasning. Det vil have en 

væsentlig BNP-effekt, men det har ikke nogen effekt på de offentlige finanser. I 

scenarierne er der ikke taget højde for en sådan mulig, negativ effekt på BNP-væksten 

af offentligt ansatte, som er hjemsendt med løn uden mulighed for at udføre deres 

arbejde hjemmefra. 

Forudsætninger om udland og finansielle forhold 

Væksten i udlandet (Danmarks eksportaftagerlande sammenvejet med eksportvægte) 

er i scenarie 1 nedjusteret med ca. 5½ pct. i år i forhold til vurderingen i efteråret. 

Antagelsen er eksempelvis i overensstemmelse med Nordeas globale prognose fra d. 

24/3-2020. I scenarie 1 er der dermed tale om en sammenvejet BNP-vækst på de 

danske eksportmarkeder på ca. -4 pct. i år. I scenarie 2 er lagt en vækst i udlandet på 

ca. 6 pct. til grund; det er en yderligere nedjustering af væksten i samme omfang som 

for Danmark. Det er antaget, at nedgangen i udlandet ikke slår fuldt igennem på den 

danske eksport, da den – ligesom i Danmark – må forventes i stort omfang at hidrøre 

fra en nedlukning af servicesektoren. 

 

Olieprisen er faldet betydeligt til godt 25 $/tønde, og det lægges til grund, at dette fald i 

vid udstrækning kan tilskrives corona-krisen. Samtidig lægges det til grund, at 

olieprisen stiger igen senere på året i takt med, at produktionen genoptages på 

verdensplan. Olieprisen er i begge scenarier som årsgennemsnit antaget at blive ca. 

                                                
1 Ved opgørelsen af det offentlige forbrug med input-metoden svarer det offentlige forbrug til de udgifter, der er brugt til 
at producere dette. I dette tilfælde er der dermed tale om samme offentlige produktion, om medarbejderne går på 
arbejde og yder en service for borgerne eller er hjemsendt uden at kunne arbejde. Ved output-metoden opgøres i 
stedet det output, der leveres fra den offentlige sektor – den offentlige produktion i mængder afhænger af f.eks. 
antallet af undervisningstimer, børn i skolen modtager. Så hvis medarbejderne er sendt hjem uden at arbejde, falder 
det offentlige forbrug opgjort ved outputmetoden. 
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40 $/tønde i år, hvilket er en nedjustering i forhold til efterårsprognosen på 25 $/tønde, 

svarende til et fald på ca. 40 pct. Dette medvirker til at nedbringe inflationen. I tillæg til 

den direkte effekt af energipriserne på de danske priser er der også forudsat, at de 

øvrige importpriser stiger lidt mindre end ventet i efterårsprognosen – i lyset af både 

lavere energiprisstigninger og effekt af tilbageslaget. 

 

I begge scenarier er det valgt at fastholde renteforudsætningerne fra 

efterårsprognosen. Der kan observereres to modsatrettede bevægelser i renterne, og 

det er uklart, hvordan det vil påvirke de danske renter i år. Flere centralbanker har 

nedsat de pengepolitiske renter og fører en ekspansiv pengepolitik. Samtidig er de 

danske renter steget. Noget tilsvarende skete også i starten af finanskrisen. Hvis de 

danske renter fortsætter med at være højere, vil det yderligere sænke investeringerne 

og kontantprisen på boliger i forhold til det præsenterede. 

3 Forudsætninger vedrørende de offentlige finanser 
 

Ved fremskrivningen af de offentlige finanser har det naturligvis stor betydning, hvor 

stort trækket bliver på de mange hjælpeordninger, der er lanceret i den seneste tid. I 

skønnet for de offentlige finanser er der taget udgangspunkt i de skøn, 

Finansministeriet har offentliggjort for udgifterne for de enkelte tiltag, men som også 

Finansministeriet har gjort opmærksom på, er der en betydelig usikkerhed på disse 

skøn, da der ingen erfaringer er med udnyttelsen af denne type ordninger. 

 

Det overordnede billede for de offentlige finanser er en væsentlig svækkelse af den 

faktiske saldo i år. Saldoen ventes at bryde 3 pct. underskudsgrænsen i Stabilitets- og 

Vækstpagten væsentligt, men EU-Kommissionen har allerede aktiveret den såkaldte 

“general escape clause”, der betyder, at grænsen for såvel den faktiske og den 

strukturelle saldo må brydes i år, hvis medlemslandene ønsker dette. Udsigten til stort 

underskud på de offentlige finanser i 2020 vil således ikke medføre en risiko for, at EU-

Kommissionen vil åbne en procedure mod Danmark for uforholdsmæssigt stort 

underskud. 

 

Det aktuelle skøn for den offentlige saldo i år er et underskud på omkring 140 mia. kr., 

svarende til ca. 6½ pct. af BNP i situationen med kun en nedlukning, Med to 

nedlukninger svækkes den offentlige saldo i år yderligere til et underskud på næsten 

200 mia. kr., jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 3.1. Hovedposter på de offentlige finanser i 2020 

 
Anm.: E19 angiver Dansk Økonomi, efterår 2019.  

 

I det følgende kommenteres kun på scenarie 1; langt de fleste poster på den offentlige 

saldo svækkes mere i scenarie 2. 

 

Skønnet for de enkelte poster på den offentlige saldo følger for de fleste poster de 

normale sammenhænge, der er i dansk økonomi. Når beskæftigelsen falder, mindskes 

indkomsterne, hvilket naturligt fører til et fald i personskatterne og arbejdsmarkeds-

bidraget. Samlet vurderes indtægterne fra disse skatter at falde med ca. 2 pct., hvilket 

er væsentligt mindre end faldet i BNP. Det skyldes, at beskæftigelsen falder mindre 

end normalt blandt andet som følge af muligheden for lønkompensation. 

 

Indtægterne fra punktafgifter og moms falder som følge af det lavere private forbrug og 

faldet i investeringerne, hvor en betydelig del af statens momsindtægter normalt 

kommer fra. Særligt indtægterne fra registreringsafgiften falder meget, da det antages i 

overensstemmelse med erfaringer fra tidligere dybe tilbageslag, at bilkøbet falder mere 

end resten af det øvrige private forbrug. 

 

Det offentlige forbrug er forudsat at blive 1 mia. kr. højere end i Dansk Økonomi, efterår 

2019. Det skal ses i lyset af, at det er blevet valgt, at covid-19 relaterede udgifter kan 

undtages for udgiftsloftet for 2020. Der er også indgået en aftale med kommunerne om, 

E19 Scen. 1 Scen. 2 E19 Scen. 1 Scen. 2

Personskatter mv. 465 458 455 19,8 20,6 21,0

Arbejdsmarkedsbidrag 104 100 99 4,4 4,5 4,5

Aktie- og virksonhedsskat 28 14 14 1,2 0,6 0,6

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 63 47 44 2,7 2,1 2,0

Nordsø-indtægter 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Pensionsafkastskat 21 6 6 0,9 0,3 0,3

Moms 228 214 210 9,7 9,7 9,6

Registreringsafgift 19 15 13 0,8 0,7 0,6

Punktafgifter 72 70 68 3,1 3,1 3,1

Afskrivninger 62 62 62 2,7 2,8 2,9

Øvrige skatter og afgifter 98 97 97 4,2 4,4 4,4

Offentlige primære indtægter i alt 1.161 1.083 1.068 49,4 48,8 49,2

Offentligt forbrug ekskl. afskrivninger 511 512 512 21,7 23,1 23,6

Afskrivninger (del af off.forbrug) 62 62 62 2,7 2,8 2,9

Offentlige investeringer 79 81 81 3,4 3,7 3,7

Indkomstoverførsler 378 388 391 16,1 17,5 18,0

Øvrige udgifter, herunder hjælpepakker 119 181 211 5,1 8,1 9,7

Offentlige primære udgifter i alt 1.150 1.224 1.257 48,9 55,2 57,9

Offentlige primære saldo 11 -141 -189 0,5 -6,3 -8,7

Nettorenteindtægter i off. sektor -1 -1 -2 0,0 -0,1 -0,1

Offentlige saldo, i alt 11 -142 -191 0,5 -6,4 -8,8

Strukturel saldo 0,0 -2,1 -3,2

ØMU-gæld 815 968 1.017 34,6 43,6 46,8

---------------------------------  Mia. kr.  ------------------------------------------------------------------  Pct. af BNP  ---------------------------------
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at anlægsloftet for i år suspenderes. Kommunerne vurderer de kan fremrykke 

investeringer for ca. 2½ mia. kr., hvilket er lagt ind i skønnet. 

 

Udgifterne til overførselsindkomst ventes at øges med ca. 10 mia. kr. sammenlignet 

med Dansk Økonomi, efterår 2019. Det skyldes langt overvejende øgede udgifter til 

dagpenge. 

 

Der er gennemført en lang række pakker for at understøtte dansk økonomi i løbet af 

den nuværende krise. For en oversigt se nedenstående boks. Pakkerne giver blandt 

andet støtte til lønnen for hjemsendte medarbejdere, faste udgifter for virksomheder, 

der har haft en stor nedgang i omsætningen. Udover den direkte støtte er der også 

givet mulighed for en række garanti ordninger og der er givet forlængede kreditfrister 

for indbetaling af moms og A-skat mv.  

 

Finansministeriet vurderer, at de generelle hjælpepakker samlet set har en direkte 

udgift på 56½ mia. kr., hvortil kommer tab på garantier på 5½ mia. kr. Finansministeriet 

har vurderet, at de samlede garantier vedrører ca. 65 mia. kr., mens de forlængende 

frister for moms og A-skat lemper likviditeten midlertidigt med ca. 165 mia. kr. 

Garantierne og likviditetslempelserne indgår ikke i opgørelsen den offentlige saldo 

 

Udover de generelle hjælpepakker er der gennemført mindre hjælpepakker på blandt 

andet Kulturministeriets område. Disse hjælpepakker er ikke inkluderet i skønnet for de 

offentlige finanser. 

 

Tiltag der medfører øgede offentlige udgifter: 

• Der kan ydes lønkompensation til lønmodtagere, der er midlertidigt sendt hjem fra 
arbejde 

• Der gives tilskud til faste udgifter for virksomheder, der har set stort fald i 
omsætningen. For virksomheder, der er tvunget til at lukke, kan kompensationen 
være 100 pct. af de faste omkostninger 

• Selvstændige og freelancere kan på linje med lønmodtagere få en kompensation 
for manglende indtægt, hvis deres omsætning er faldet væsentligt 

• Øget refusion af sygedagpenge til virksomheder i forbindelse med Covid-19 
• Retten til dagpenge forlænges midlertidigt med tre måneder  
• Offentlige investeringer i kommunerne forøges 
• Udgifter i tilknytning til Covid-19 undtages fra udgiftslofterne 

Tiltag, der kun i mindre omfang øger de offentlige udgifter: 

• Garantiordning for SMV’er og større virksomheder, hvor staten giver en delvis 
garanti for banklån 

• Garantier til SAS, Rejsegarantifonden og EKF 
• Øgede lånemuligheder for studerende 
• Forlængelse af betalingsfrister for moms og A-skat mv. 

 



 

- 14 - 
 

Særlige poster for de offentlige finanser 

Ændringer i den offentlige saldo skyldes primært de ændringer, der er som følge af 

hjælpepakkerne og de ændringer, der er i makroforudsætningerne som ovenfor omtalt. 

Der er en række poster, der kan variere meget uden, at det har en klar sammenhæng 

med den generelle økonomiske vækst. De må derfor behandles selvstændigt for at 

vurdere, hvor meget de kan betyde for den faktiske offentlige saldo. 

Selskabsskat 

Selskabsskatten vil falde meget i år som følge af faldet i BVT. Selskabssektoren er dog 

præget af store forskelle, hvor nogle selskaber formentlig kun vil blive påvirket i 

begrænset omfang, mens andre må imødese store tab. En stor del af de danske 

selskabsskatter betales af den store danske medikoindustri, der sandsynligvis kun 

bliver ramt i begrænset omfang af den nuværende sundhedskrise. Derimod må det 

forventes, at indtjening i den finansielle sektors falder, og den finansielle sektor står 

også for en betydelig del af de samlede selskabsskatter. 

 

Faldet i selskabsskatten er baseret med udgangspunkt i SMEC’s ligning for 

selskabsskatten, hvor provenuet er koblet til bruttooverskuddet. Det er forudsat, at 

bruttooverskuddet falder væsentligt mere end bruttoværditilvæksten gør, da 

lønmodtagerne i vid udstrækning modtager deres normale løn blandt andet som følge 

af muligheden for lønkompensation. Det er konkret forudsat, at bruttooverskuddet i 

selskabssektoren falder med ca. 25 pct. Det giver et fald i provenuet fra 

selskabsskatten på ca. 15 mia. kr.  
 

Aktieskat 

I forbindelse med finanskrisen var der et fald i de internationale aktiekurser nogenlunde 

på samme niveau som det, der indtraf i 1. kvartal. Dengang var faldet dog fordelt ud 

over både 2008 og 2009, hvorefter der kom et rebound i aktiekurserne efter marts 

2009. Aktieindkomstskatten faldt fra 2007 til 2009 med ca. 57 pct. 

 

Det er på den baggrund antaget, at aktieindkomstskatten bliver halveret i forhold til 

skønnet fra dansk økonomi, efterår 2019. 

Virksomhedsskat 

Virksomhedsskat faldt med ca. 70 pct. fra 2007 til 2009, da virksomhedsskat primært 

betales af mindre erhvervsdrivende må det antages, at den også vil falde markant i 

denne omgang. Det er dog sandsynligt, at faldet bliver mindre i denne omgang, blandt 

andet fordi de selvstændige landmænd sandsynligvis ikke bliver så hårdt ramt som ved 

finanskrisen. 

 

Det er antaget, at virksomhedskatten falder med ⅓ fra 1½ mia. kr. til 1 mia. kr.  
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Pensionsafkastskat (PAL) 

Pensionsafkastskatten bliver sandsynligvis meget lav i år som følge af det store fald i 

aktiekurserne. Der kan dog komme et positivt afkast på PAL skatten, hvis de lange 

renter falder frem mod ultimo året, og aktiekurserne stiger. Lige nu er der dog udsigt til 

rentestigninger fra ultimo 2019 til ultimo 2020, og det er meget usikkert, hvordan 

aktiekurserne vil udvikle sig. 

 

Den model, der bruges til beregning af PAL-skatten, indebærer, at der altid er et vist 

minimums provenu, som aktuelt er på ca. 6 mia. kr. i 2020.2 De finansielle markeders 

aktuelle udvikling peger i retning af, at provenuet ikke vil overstige dette niveau, og 

skønnet for de offentlige finanser bygger derfor på dette skøn. 

Kapitaloverførsler 

Der er en række kapitaloverførsler fra det offentlige til det private. De inkluderer blandt 

andet tab på moms og skatter, der aldrig bliver indbetalt og tab på garantier til fx 

Eksportkreditfonden. Det er muligt, at disse udgifter vil stige som følge af en dyb krise, 

men det er forudsat, at disse poster er uændrede i forhold til Dansk Økonomi, efterår 

2019. 

 

                                                
2 Pensionsbranchen består af en lang række aktører, der alle har lidt forskellige investeringsstrategier. Selvom modellen 
til beregning af PAL-skatten tyder på, at det samlede afkast hos pensionsselskaberne vil blive negativt, og PAL-skatten 
i år dermed burde blive nul, så lægges det til grund, at der vil være nogle selskaber, der får et positivt afkast. 


