
 

 

 

BAGGRUNDSNOTAT  
 

DEN ØKONOMISKE SITUATION OG DEN ØKONOMISKE 

POLITIK I LYSET AF CORONAKRISEN 
 
 
 

 

Notatet præsenterer en vurdering af konjunktursituationen, som kan danne 
grundlag for en diskussion af den økonomiske politik relateret til afvikling af 
hjælpepakker og behovet for mere generelle efterspørgselsstimulerende tiltag. 
 
Set i forhold til formandskabets Corona-scenarier for dansk økonomi og de 
offentlige finanser fra 6. april 2020 er der taget højde for ny information og nye 
politiktiltag siden. De foreløbige indikatorer for privat forbrug, boligmarked og 
arbejdsmarked understøtter grundlæggende forudsætningen i det optimistiske 
scenarie fra april om en hurtig genopretning fra den aktivitetsmæssige bund med 
fuld nedlukning. 
 
Nærværende hovedscenarie er derfor relativt tæt på det optimistiske scenarie fra 
april, om end BNP-faldet vurderes at være lidt større i år. Der er stadig betydelig 
usikkerhed omkring udviklingen, hvorfor der også præsenteres et mere 
pessimistisk scenarie. 
 
Baggrundsnotatet understøtter diskussionsoplægget, Den økonomiske situation og 
den økonomiske politik i lyset af coronakrisen, som er udarbejdet til mødet med 
Det Økonomiske Råds medlemmer, den 16. juni 2020. 
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1 Indledning 
I dette afsnit indledes med et blik på den aktuelle konjunktursituation. Herefter 
præsenteres i afsnit 2 hovedscenariet for den realøkonomiske udvikling og 
konsekvenserne for de offentlige finanser i 2020-21. I afsnit 3 præsenteres et mere 
pessimistisk scenarie. Sidst i notatet findes en række bilag, som nærmere 
dokumenterer de specifikke antagelser bag forskellige dele af scenarierne. 

Dansk og international økonomi hårdt ramt af udbruddet af corona 
 
Dansk og international økonomi blev hårdt ramt af udbruddet af corona, som ramte 
først Kina og siden spredte sig hurtigt til resten af verden i begyndelsen af 2020. 
Internationale institutioner venter et betydeligt tilbageslag i år, der for de fleste landes 
vedkommende overstiger aktivitetstabet i forbindelse med finanskrisen. De betydelige 
økonomiske konsekvenser af smittespredningen skyldes i høj grad, at lande verden 
over lukkede væsentlige dele af økonomien ned i et forsøg på at kontrollere 
smittespredningen og undgå at overskride kapaciteten i sundhedsvæsenet.  
 
Nedlukningen indebar en midlertidig, lavere produktion. Samtidig har forbrugere og 
virksomheder i lyset af usikkerhed om den fremtidige økonomiske og 
sundhedsmæssige udvikling reduceret og udskudt større forbrugs- og 
investeringsbeslutninger. Det globale aspekt af krisen forstærker effekterne gennem 
afbrudte værdikæder, mindre efterspørgsel fra udlandet og nedgang i turiststrømmene.  
 
Det, at krisen i høj grad er forbundet med vidtrækkende nedlukninger, taler for, at der 
alt andet lige kan forventes en hurtig genopretning af den økonomiske aktivitet i takt 
med, at produktionsbegrænsningerne fjernes. Desuden er der i mange lande truffet en 
række foranstaltninger med det formål at afbøde konsekvenserne af tilbageslaget og 
derved øge sandsynligheden for, at genopretningen kan ske relativt hurtigt. 
 
Den økonomiske udvikling og hastigheden, hvorved aktiviteten genoprettes i perioden 
efter nedlukningerne, er dog forbundet med betydelig usikkerhed. Genopretningen vil 
blandt andet afhænge af en række faktorer som udviklingen i smittespredningen 
herhjemme og i udlandet, bestræbelserne på at udvikle en vaccine eller finde en 
effektiv behandling, den videre åbning af samfundet både herhjemme og i udlandet og 
ikke mindst den hastighed, hvormed aktiviteten internationalt set genoprettes. De 
negative aktivitetseffekter som følge af den betydelige usikkerhed risikerer at dæmpe 
aktiviteten i en længere periode.  
 
Genopretningen i Danmark efter den aktuelle krise ventes at ske i et relativt hurtigt 
tempo, jf. også afsnit 2 nedenfor. Det er vanskeligt at drage direkte paralleller mellem 
det nuværende tilbageslag og tidligere recessioner i Danmark, da den aktuelle krise 
adskiller sig ved at være udløst af en sundhedskrise og efterfølgende, midlertidige 
udbudsbegrænsninger. Det forventede forløb i hovedscenariet i nærværende notat 
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minder mere om forløbet efter historiske recessioner forbundet med udbudsstød eller 
forhold snævert relateret til udlandet (f.eks. oliekriserne) end recessioner forbundet 
med ubalancer (f.eks. finanskrisen), jf. figur 1 og bilag B. Studier af tidligere 
sundhedskriser indikerer ligeledes, at aktiviteten i disse tilfælde genoprettes hurtigt. Det 
kan derfor heller ikke udelukkes, at genopretningen kan foregå endnu hurtigere end 
lagt til grund i hovedscenariet. Forventningen om en relativt hurtig genopretning 
understøttes af den seneste udvikling i visse dele af økonomien, herunder at forbruget 
og boligmarkedet hurtigt har vist tegn på tilbagevenden til mere normale tilstande. Den 
nuværende krise er imidlertid global, hvilket isoleret set kan trække i retningen af en 
langsommere genopretning. 
 
Figur 1 BNP-udvikling efter endt recession 

Anm.:  Serierne er indekseret i kvartalet efter “bunden” af recessionen, K+1. Bunden er for recessionen 
2001K4-2002K2 først defineret til 2003K2, da der i perioden efter recessionen var små skiftevis 
stigninger og fald i BNP. For de resterende recessioner er bunden defineret som det sidste 
kvartal i recessionen. 

Kilde:  Danmark Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Set i forhold til formandskabets Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige 
finanser fra 6. april 2020 er der taget højde for ny information og nye politiktiltag siden. 
De foreløbige indikatorer for privat forbrug, boligmarked og arbejdsmarked understøtter 
grundlæggende forudsætningen i det optimistiske scenarie fra april om en hurtig 
genopretning fra den aktivitetsmæssige bund med fuld nedlukning. 
 
Nærværende hovedscenarie er derfor relativt tæt på det optimistiske scenarie fra april, 
om end BNP-faldet vurderes at være lidt større i år. Der er stadig betydelig usikkerhed 
omkring udviklingen, hvorfor der også præsenteres et mere pessimistisk scenarie. 
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Genopretningen er i gang i dansk økonomi 
 
I Danmark annoncerede regeringen i midten af marts en række tiltag, der lukkede store 
dele af samfundsaktiviteten ned. Nedlukningen varede ca. fem uger, og i midten af april 
blev der taget de første skridt mod en åbning af visse nedlukkede aktiviteter. Siden er 
der taget yderligere skridt, og hovedparten af den økonomiske aktivitet i Danmark er 
genåbnet i begyndelsen af juni 2020.  
 
Højfrekvente indikatorer tegner et tydeligt billede af en markant, negativ effekt af de 
første nedlukningstiltag. Eksempelvis faldt de samlede kortbetalinger omkring 15 pct. i 
sidste halvdel af marts, jf. figur 2. En nedgang i omtrent samme størrelsesorden kan 
ses i det samlede boligsalg, jf. figur 3. Trafikdata vidner ligeledes om et markant fald i 
aktiviteten med et fald i personbilstrafikken på knap 50 pct. i de første uger af 
nedlukningen i forhold til umiddelbart før annonceringen af regeringens tiltag, jf. bilag 
C. Indikatorerne tyder imidlertid også på, at en væsentlig del af den økonomiske 
aktivitet i løbet af april og maj har nærmet sig mere normale tilstande. Eksempelvis er 
kortomsætningen ved udgangen af maj omtrent tilbage på samme niveau som sidste 
år, mens hussalget ligger højere end sidste år. Det understøtter forventningen om, at 
aktiviteten kan genoprettes relativt hurtigt, når produktionsbegrænsningerne fjernes. En 
del af genopretningen skyldes dog formentlig også effekten af ophobet efterspørgsel, 
som bidrager til en markant efterspørgselsstigning umiddelbart efter, der åbnes for 
aktivitet, men som gradvist vil ebbe ud.  
 
Figur 2 Samlet kortforbrug  Figur 3 Salg af enfamiliehuse 

Anm.:  Venstre figur viser forbruget betalt med dankort og mobilepay for alle Danske Bank kunder 
sammenlignet med samme ugedag sidste år. I højre figur vises salget af enfamiliehuse i forhold 
til samme uge sidste år. 

Kilde:  Danske Bank og Boligsiden. 

 
På arbejdsmarkedet kom effekten også umiddelbart efter de første pressemøder om 
nedlukninger. Ledigheden steg ca. 37.000 personer de første tre uger efter 
nedlukningen, jf. figur 4, og antallet af jobannoncer faldt øjeblikkeligt til omkring 40 pct. 
af det skønnede, normale niveau, jf. figur 5. Samtidig har omkring 235.000 personer 
været omfattet lønkompensationsordningen, der blev aftalt med arbejdsmarkedets 
parter den 16. marts. Også på arbejdsmarkedet er der nu tegn på mere normale 
tilstande. I slutningen af maj og begyndelsen af juni har der været flere frameldte end 
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nytilmeldte ledige, og antallet af nye jobannoncer er steget til ca. 70 pct. af det 
forventede niveau.  
 
Figur 4 Ugentligt antal tilmeldte ledige  Figur 5 Nye jobannoncer på Jobindex 

Anm.: Højre figur viser antallet af jobannoncer på Jobindex.dk i forhold til det forventede antal den 
pågældende uge. Det forventede antal beregnes af Jobindex.  

Kilde: Jobindsats.dk og Jobindex.dk. 

 
Andre steder i økonomien er der tegn på, at aktiviteten fortsat er underdrejet og kan 
forventes at være det en rum tid endnu. Husholdningernes nyregistreringer af biler faldt 
eksempelvis omkring 10 pct. i både marts og april og yderligere 4 pct. i maj. Herudover 
tyder indikatorer for industrien på, at branchen rammes forsinket i forhold til de 
brancher, der var direkte berørt af nedlukninger. Det afspejles eksempelvis i, at 
industriproduktionen var omtrent uændret i marts, men faldt ca. 4,5 pct. i april. Samme 
billede tegner sig for eksporten, som viser fald i april.  

2 Hovedscenarie for den økonomiske udvikling i 2020-21 

2.1 Den realøkonomiske udvikling i hovedscenariet 

BNP ventes at falde ca. 4½ pct. i år 
 
Trods tegn på normalisering af aktiviteten i visse dele af økonomien vil den fortsatte 
genopretning afhænge af en række forskelligartede faktorer. Som baggrund for 
hovedscenariet er der foretaget en grundig vurdering af, hvor dybt den økonomiske 
aktivitet faldt i ugerne med nedlukningen, og hvordan de første faser af genåbningen er 
forløbet, jf. bilag A. For andet halvår og gennem 2021 er der primært tale om en 
overordnet vurdering af, hvor hurtig den resterende tilpasning kan tænkes at forløbe, jf. 
bilag B. Dertil kommer specifikke skøn for udviklingen i centrale 
efterspørgselskomponenter, jf. bilag C. De centrale forudsætninger bag hovedscenariet 
er præsenteret i boks 1.  
 
Samlet ventes BNP at falde ca. 4½ pct. i 2020. Det dækker over et markant fald i første 
halvår, efterfulgt af en hurtig, umiddelbar genopretning i takt med de gradvise 
ophævelser af restriktionerne, jf. figur 6. Igennem andet halvår og næste år ventes en 
vækst på ca. 1 pct. hvert kvartal, hvilket indebærer en samlet vækst på ca. 5½ pct. fra 
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2020 til 2021. Den økonomiske aktivitet ved udgangen af 2021 ventes at ligge lidt 
under det niveau, man kunne have forventet i fravær af coronapandemien, hvilket 
afspejles i, at den røde kurve fortsat ligger under den grønne i figuren nedenfor.  

 
Figur 6 Detaljeret BNP-forløb 

Anm.:  Den grønne kurve viser BNP-niveauet i et basisforløb, hvor det antages, at verden ikke var 
blevet ramt af coronapandemien. Den fuldt optrukne, røde kurve viser den forventede BNP-
udvikling i hovedscenariet. Antagelserne bag er nærmere dokumenteret i bilag A. De vandrette 
kurver viser årsniveauerne i scenariet.  

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag A. 
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Boks 1 Centrale forudsætninger 
Hovedscenariet er beregnet ved hjælp af De Økonomiske Råds sekretariats 
makroøkonomiske model, SMEC. De væsentligste forudsætninger bag scenariet 
præsenteres nedenfor. 
 
Nationalregnskabstal til og med første kvartal 2020 ligger til grund for beregningerne. 
Det betyder, at der i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2019 er indarbejdet reviderede 
nationalregnskabstal for 2016-18 og data for hele 2019. Det indebærer en opjustering 
af BNP-niveauet på ca. 2 pct. i 2019 i forhold til efterårets prognose. Beskæftigelsen 
steg ifølge de reviderede tal lidt mindre end forudsat i efteråret. I lyset af denne 
udvikling og med fastholdte strukturelle niveauer, jf. nedenfor, indebærer det, at der i 
fravær af coronapandemien kunne forventes et beskæftigelsesgap tæt på 0 i år. Der 
vurderes at være ekstraordinær stor usikkerhed omkring Danmarks Statistiks 
foreløbige opgørelser af udviklingen i første kvartal. Det betyder, at 
nationalregnskabstallene for første kvartal er tillagt mindre vægt end i de sædvanlige 
forårsprognoser fra De Økonomiske Råds formandskab.  
 
Væksten i udlandet (sammenvejet BNP-vækst i de 14 største aftagerlande af dansk 
eksport) forudsættes på baggrund af EU-Kommissionens seneste prognose at blive 
ca. -6¼ pct. i år og ca. 5¼ pct. næste år, jf. bilag C. Dermed vil det sammenvejede, 
udenlandske BNP være ca. 4½ pct. lavere i 2021 end lagt til grund i Dansk Økonomi, 
efterår 2019. 
 
Renten på 10-årige statsobligationer forudsættes at være -¼ pct. i år og 0 pct. næste 
år, jf. bilag C. 
 
Olieprisen forudsættes at være omkring 45 dollar pr. tønde i gennemsnit for i år, jf. 
bilag C, hvilket er et fald på godt 30 pct. i forhold til sidste års niveau. Dette bidrager til 
lavere inflation i år end sidste år. 
 
Offentligt forbrug forudsættes at stige ca. 1½ pct. i år og ca. ¼ pct. næste år, jf. bilag 
C. 
 
Udgifter til hjælpepakker i år er antaget til 125 mia. kr., jf. bilag D og E. 
 
Strukturelle niveauer er som udgangspunkt fastholdt uændret i forhold til Dansk 
Økonomi, efterår 2019. Der er dog indregnet en effekt på strukturelt BNP (potentiel 
produktion) af lavere investeringer og dermed lavere kapitalapparat i de år, som 
hovedscenariet omfatter. Forudsætningen om uændrede strukturelle niveauer 
diskuteres i Diskussionsoplæg til møde med Det Økonomiske Råds medlemmer den 
16. juni. Den seneste mellemfristede fremskrivning (til 2025) er fra Dansk Økonomi, 
efterår 2019. 
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Hovedtallene for scenariet fremgår af tabel 1. 
 
Tabel 1 Hovedtal i hovedscenariet 

2019 2020 2021

Privat forbrug            2,2 -3,6 6,3

Offentligt forbrug        0,5 1,6 0,3

Offentlige investeringer  4,0 0,5 0,9

Boliginvesteringer        8,0 -0,1 3,2

Erhvervsinvesteringer     1,5 -12,8 10,6

Lagerændringer            -0,4 -0,3 0,1

Indenlandsk efterspørgsel i alt 1,6 -3,5 4,9

Eksport           1,6 -12,2 13,1

Import                0,1 -11,6 12,7

Bruttonationalprodukt     2,4 -4,4 5,5

BVT i private byerhverv   3,2 -5,9 7,6

                          

Strukturel arbejdsstyrke 23 14 15

Arbejdsstyrke             35 3 20

Privat beskæftigelse      31 -59 37

Offentlig beskæftigelse   5 15 -17

                          

Nettoledighed 86 133 133

Beskæftigelsesgap 15 -43 -39

                          

Forbrugerpriser           0,8 0,3 1,6

Timelønsomkostninger       2,5 2,2 1,9

Kontantpris på enfamiliehuse 2,9 -1,8 3,1

Timeproduktivitet i private byerhverv 2,0 -0,3 1,6

                          

Betalingsbalance          7,9 7,1 6,8

Offentlig saldo           3,7 -8,0 -1,7
Forudsætninger (udland+fin.)
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,6 -6,3 5,3
Oliepris ($/tønde) 64,36 43 53
Tiårig dansk statsobligationsrente (pct.) -0,16 -0,28 0,01

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

------  Ændring, 1.000 pers.  -----

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

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

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

 
 

Forbrugerne bidrager til genopretning i løbet af andet halvår 
 
Det private forbrug skønnes i hovedscenariet at falde med ca. 3½ pct. i år, jf. bilag C, 
hvilket også var tilfældet i 2009, da finanskrisen ramte Danmark. Det skyldes i høj grad 
effekten i ugerne med nedlukning, hvor det var umuligt at forbruge visse varer og 
tjenesteydelser. Næste år ventes en vækst på ca. 6 pct., og det private forbrug vil 
dermed være næsten lige så højt i 2021, som det blev forventet i efterårets prognose, 
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jf. figur 7. Dette skal ses på baggrund af, at udbredte hjælpeordninger har understøttet 
økonomien hos virksomheder og lønmodtagere, og at hovedparten af restriktionerne er 
blevet afviklet efter få uger. I tillæg hertil var de danske husholdninger godt rustet inden 
coronaudbruddet, ligesom der i perioden med nedlukning (og dermed færre 
forbrugsmuligheder) formentlig er opsparet en større andel af indkomsten end normalt. 
Mange husholdninger har på den baggrund god mulighed for at normalisere forbruget i 
takt med, at flere og flere samfundsaktiviteter åbnes op.  
 
Figur 7 Privat forbrug 

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

 
Samme positive forhold kan også være baggrunden for, at boligmarkedet ifølge de 
tilgængelige data kun har været begrænset ramt. Der ventes et prisfald på 
helårsboliger på ca. 2 pct. i år som følge af det økonomiske tilbageslag og den afledte 
usikkerhed. Set i lyset af størrelsen på faldet i produktion og beskæftigelse er der tale 
om et relativt lille fald i forhold til historiske erfaringer. Boliginvesteringerne skønnes at 
opretholde omtrent samme omfang som sidste år, og til næste år ventes en lille 
fremgang på ca. 3 pct. Det skal ses i lyset af, at investeringer i regi af 
Landsbyggefonden ventes at trække de samlede boliginvesteringer op, særligt næste 
år, jf. bilag C. 

Svag vækst i udlandet vil dæmpe genopretningshastigheden 
 
Grænselukninger og restriktive rejseanbefalinger har ført til en markant nedgang i 
turismebevægelserne på tværs af lande. Turismen er derfor en af de poster, som 
ventes at udvise det største fald i år. Det gælder både udenlandske turisters køb i 
Danmark (eksport af turisme) og danskeres køb i udlandet (import af turisme), som 
begge forudsættes at falde 40-45 pct. i år, jf. bilag C. I hovedscenariet forudsættes de 
danske grænselukninger og rejseanbefalinger opretholdt indtil som minimum efteråret. 
Til næste år forudsættes det, at grænserne er åbne, og at folk igen ønsker at rejse i 
næsten samme omfang som før udbruddet af corona, jf. figur 8. 
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Figur 8 Eksport af turisme  Figur 9 Eksport i alt 

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

 
Der er betydelig usikkerhed knyttet til det aktuelle gennemslag fra 
produktionsnedgangen på de danske eksportmarkeder til udviklingen i dansk eksport. 
For eksporten udover turisme er som et groft skøn på udviklingen anvendt den 
historiske sammenhæng, at en nedgang i væksten i udlandet på 1 pct.point indebærer 
en reduktion i eksporten på godt 2 pct.point i fravær af ændret konkurrenceevne. Det er 
vanskeligt at skønne over konkurrenceevnen i den nuværende situation, og det er 
derfor lagt til grund, at konkurrenceevnen er stort set uændret i 2020 og 2021. De 
første bud på lønskøn for forskellige lande i år peger dog i retning af større nedgang i 
lønstigningstakten i vores konkurrentlande, end det er lagt til grund, at den danske 
lønstigningstakt vil blive reduceret.1 Dette peger isoleret set i retning af en forværring af 
den danske konkurrenceevne i år og dermed i retning af et større fald i eksporten. I 
modsat retning trækker, at en del af aktivitetsnedgangen i udlandet, ligesom i 
Danmark, sker i servicesektoren, som i mindre grad efterspørger varer og tjenester fra 
udlandet. Det taler for et mindre gennemslag på eksporten end den historiske faktor 2. 
Herudover er dansk eksport sammensat af en række varer, som traditionelt er mere 
modstandsdygtige over for konjunkturtilbageslag. Det gælder eksempelvis 
medicinalvarer, vindmøller og landbrugsprodukter.  
 
Genopretningen i udlandet vurderes samlet set at foregå i et lidt langsommere tempo 
end i Danmark, blandt andet fordi en række lande har haft mere vidtrækkende 
nedlukninger. Baseret på skøn fra EU-Kommissionen forudsættes den samlede vækst i 
vores aftagerlande at falde godt 6 pct. i år, jf. bilag C. På baggrund af dette samt 
ovenstående overvejelser om gennemslaget på eksporten skønnes eksporten at falde 
godt 12 pct. i år og udvise en positiv vækst på ca. 8 pct. fra i år til næste år. 
Fremskrivningen indebærer, at eksporten næste år vil være ca. 5 pct. lavere, end der 
blev forventet for 2021 i Dansk Økonomi, efterår 2019, jf. figur 9. 

                                                 
1 Udviklingen i produktivitet (som indgår i beregning af konkurrenceevnen målt som de relative enhedslønomkostninger) 

vil i år i betydeligt omfang afhænge af, hvordan de enkelte lande har skruet støtteordninger, restriktioner og 

anbefalinger sammen. Udviklingen i de relative enhedslønomkostninger vil derfor være vanskelige at fortolke i år og 

næste år. Dermed er det også vanskeligt at opstille et meningsfuldt udtryk for konkurrenceevne. 
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Beskæftigelsen ventes at falde knap 45.000 personer i år 
Den delvise nedlukning og deraf følgende aktivitetsnedgang kan allerede ses i data for 
beskæftigelse og ledighed. Foreløbige tal for udviklingen i marts viser, at 
beskæftigelsen er faldet omkring 25.000 personer, hvoraf størstedelen af faldet må 
antages at være sket i sidste halvdel af marts. Ugentlige ledighedstal viser, at 
ledigheden steg markant de første uger efter nedlukningen, men de seneste uger har 
der været færre nytilmeldte end frameldte ledige. Samlet er ledigheden steget ca. 
45.000 personer siden begyndelsen af krisen.2 Til beskrivelsen af udviklingen på 
arbejdsmarkedet hører, at der er godkendt ansøgninger om lønkompensation for ca. 
235.000 personer. Der findes dog ikke oplysninger om, hvor længe de enkelte 
personer reelt har modtaget lønkompensation, ligesom der ikke findes oplysninger om, 
hvor mange der aktuelt er hjemsendt på ordningen, jf. også bilag A. Personer, der er 
hjemsendt på lønkompensation, indgår ikke i den registrerede ledighed, da de fortsat 
er tilknyttet en arbejdsplads og derfor tæller med i beskæftigelsen.  
 
I hovedscenariet er det lagt til grund, at en række personer på lønkompensation 
gradvist er vendt tilbage til arbejdet i takt med, at aktiviteten i de berørte brancher er 
genoptaget. I andet halvår forudsættes en stigning i ledigheden på ca. 25.000 
personer, jf. figur 10, hvilket dækker over, at der formentlig er sket en række opsigelser 
i marts og april med tre måneders varsel, samt at ca. 40 pct. af de personer, der er på 
lønkompensation ved ordningernes udløb ventes at overgå til ledighed, jf. også bilag A. 
Ledigheden ventes at være steget til ca. 155.000 personer ved udgangen af året, 
hvilket indebærer et årsgennemsnit på godt 130.000 personer i år. Næste år ventes 
omtrent samme ledighedsniveau for året som gennemsnit, men et fald gennem året til 
en ledighed på ca. 115.000 personer ved udgangen af 2021.  
 
Figur 10 Nettoledighed 

Anm: Frem til april 2020 viser figuren de officielle nettoledighedstal fra Danmarks Statistik. Herefter 
vises den forudsatte ledighedsprofil i hovedscenariet, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

                                                 
2 Baseret på ugentlige, ikke-sæsonkorrigerede tal fra Jobindsats. 
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Beskæftigelsen ventes på årsbasis at falde knap 45.000 personer i 2020, men stige 
omkring 20.000 personer næste år. Faldet i år er et noget mindre fald end i forbindelse 
med finanskrisen, hvilket skal ses i sammenhæng med lønkompensationsordningerne, 
som har holdt en lang række personer i beskæftigelse under det værste aktivitetsfald. 
 
En ledighedsstigning i det omfang, der skønnes i scenariet, ville normalt indebære et 
fald i lønstigningstakten på ca. 1 pct.point. Flere forhold taler imidlertid for, at faldet 
bliver mindre udtalt i år. For det første kom tilbageslaget meget pludseligt, hvilket kan 
trække løntilpasningen ud over længere tid. For det andet kan både virksomheder og 
lønmodtagere have en formodning om, at der er tale om et kortvarigt tilbageslag, som 
derfor kun får begrænset gennemslag på lønnen. Foreløbige oplysninger tyder på, at 
en række virksomheder har udskudt forhandlingerne til senere på året, mens andre 
lokalt har forhandlet historisk lave lønstigninger. Endelig blev der forhandlet 
overenskomster lige inden coronaudbruddet, hvor de økonomiske udsigter var langt 
bedre. Samlet ventes lønstigningerne i år at blive omtrent 2¼ pct. Næste år 
forudsættes lønstigninger på omtrent samme niveau som i år.  

2.2 Udviklingen i offentlige finanser i hovedscenariet 
 
Skønnene for de offentlige finanser tager udgangspunkt i den realøkonomiske 
fremskrivning i hovedscenariet og den vedtagne politik, jf. nedenstående boks. 
 
Boks 2 Fremskrivningsprincipper for offentlige finanser 
Fremskrivningen af de offentlige finanser tager udgangspunkt i vedtagen politik. Det vil 
i praksis sige, at der indarbejdes den gældende lovgivning på skatteområdet og 
overførselssatser, og at fuld udnyttelse af udgiftslofterne er forudsætningen for 
skønnet for det offentlige forbrug. Derudover indarbejdes indgåede politiske aftaler 
(også selvom de endnu ikke er vedtaget ved lovgivning). Konsekvenserne af 
hjælpepakker indgået til og med fredag d. 5. juni er således indarbejdet i 
fremskrivningen, ligesom treartsaftalen om flere lærlinge fra 28. maj og aftalerne med 
KL og Danske Regioner samt forlængelsen af lønkompensationsordningen fredag d. 
5. juni 2020.  
 
Centrale forudsætninger: 
• I 2020 og 2021 følger det nominelle offentlige forbrug regeringens skøn fra 

Økonomisk Redegørelse, maj 2020. Siden offentliggørelsen af Økonomisk 
Redegørelse er der imidlertid indgået aftaler med KL og DR, og med udgangspunkt 
i aftalen skønnes, at det offentlige forbrug i 2020 bliver ca. 5,7 mia. kr. højere end 
lagt til grund i Økonomisk Redegørelse  

• De offentlige investeringer følger regeringens skøn fra Økonomisk Redegørelse, 
maj 2020  

• Udgiftsskønnene for hjælpepakkerne tager udgangspunkt i Finansministeriets 
skøn. 
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Der ventes et underskud på den offentlige saldo på ca. 8 pct. i år 
 
Der ventes et underskud på den offentlige saldo på ca. 8 pct. af BNP i 2020, jf. figur 11. 
Underskuddet er dermed det største siden starten af 1980’erne, og det medfører en 
stigning i ØMU-gælden. Det offentlige underskud skønnes til godt 1½ pct. af BNP i 
2021, hvor grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten er 3 pct. af BNP. Underskuddet 
bidrager til, at ØMU-gælden ventes at stige fra 33 pct. af BNP i 2019 til 47 pct. af BNP i 
2021. Gælden holder sig dermed under grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 60 
pct. af BNP, jf. figur 12. 
 
Figur 11 Den offentlige saldo  Figur 12 Den offentlige gæld 

Anm.: Den vandrette, stiplede linje i venstre figur er underskudsgrænsen på 3 pct. fra Stabilitets- og 
Vækstpagten, som den faktiske saldo skal holde sig over. Den vandrette, stiplede linje i højre 
figur er grænsen for den offentlige bruttogæld 60 pct. fra Stabilitets- og Vækstpagten, som 
gælden skal holde sig under. 

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

 
Det store underskud skal primært ses i lyset af, at de offentlige udgifter som andel af 
BNP stiger til et historisk højt niveau på ca. 57 pct. af BNP i 2020, jf. figur 13. Det 
skyldes først og fremmest, at hjælpepakkerne øger udgifterne med ca. 125 mia. kr., 
svarende til ca. 5½ pct. af BNP, jf. bilag D og E. De højere udgifter tager især form af 
højere subsidier til subsidierne til virksomhederne, jf. figur 14.  
 
Figur 13 Samlede udgifter  Figur 14 Subsidier 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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De offentlige forbrugsudgifter forventes også at stige i 2020, jf. tabel 2. Det skal blandt 
andet ses i lyset af, at de offentlige budgetter i 2020 kan øges med udgifter, som er en 
konsekvens af coronapandemien. De offentlige investeringer antages også at stige lidt 
som andel af BNP, hvilket også skal ses i sammenhængen med nye aftaler mellem 
regeringen og regioner/kommuner.  
 
Modsat udgifterne ventes der et mindre fald i de offentlige indtægter i pct. af BNP i de 
næste år. Det skyldes i vid udstrækning udviklingen på de finansielle markeder, som 
ventes at svække kapitalindkomstskatterne. Der ventes for eksempel et fald i 
pensionsafkastskatten, der gav et usædvanligt højt provenu i 2019.  
 
Tabel 2 De offentlige indtægter, udgifter og saldo 

2019 2020 2021

Personskatter mv.
a)

19,5 20,2 19,9

Aktieskat 1,2 0,7 0,8

Arbejdsmarkedsbidrag 4,3 4,4 4,4

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 3,0 2,3 2,5

Nordsø-indtægter 0,2 0,0 0,0

Pensionsafkastskat 2,7 0,8 0,6

Moms 9,5 9,8 9,8

Registreringsafgift 0,9 0,7 0,8

Punktafgifter 3,0 3,0 2,9

Afskrivninger 2,6 2,8 2,7

Øvrige skatter og afgifter
b)

4,3 3,9 3,8

Offentlige primære indtægter i altc) 51,3 48,7 48,3
Offentligt forbrug ekskl. afskrivninger 21,4 23,2 22,0

Afskrivninger (del af off.forbrug) 2,6 2,8 2,7

Offentlige investeringer
d)

3,4 3,7 3,5

Indkomstoverførsler 15,7 17,3 16,7

Subsidier (dansk finansieret) 1,6 6,1 1,8

Øvrige udgifter 3,0 3,9 3,5

Offentlige primære udgifter i altc) 47,9 57,0 50,2
Offentlige primære saldo 3,4 -8,3 -1,9

Nettorenteindtægter i off. sektor 0,3 0,3 0,2

Offentlige saldo, i alt 3,7 -8,0 -1,7
ØMU-gæld 33,2 47,1 47,2
Nettogæld -6,2 1,8 3,6

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

 
Anm.: Personskatter omfatter kildeskatter – herunder ejendomsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag, 

husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskatter, som omfatter beskatning af 
kapitalpension. 

a) Posten omfatter blandt andet grundskyld.  
b) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
c) Offentlige investeringer er inkl. udgifter til forskning og udvikling. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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For personskatterne ventes en stigning som andel af BNP i år, hvilket skyldes, at 
beskæftigelsesfaldet i år er forholdsvis begrænset i forhold til faldet i BNP, da 
lønkompensationsordningen mindsker faldet i beskæftigelsen og derved i husholdning-
ernes indkomster. I bilag E er en detaljeret gennemgang af udviklingen i de enkelte 
udgifter og indtægter fra 2019 til 2021.  
 
Den offentlige saldo er blevet revideret kraftigt siden Dansk Økonomi, efterår 2019, 
hvor der var ventet et overskud på 11 mia. kr. i 2020, jf. tabel 3. Nu ventes et 
underskud på ca. 180 mia. kr., hvilket er en svækkelse på næsten 200 mia. kr. Saldoen 
er også blevet svækket i forhold til Corona-scenarier for dansk økonomi og offentlige 
finanser fra april, hvor der var ventet et underskud på ca. 140 mia. kr. i år. Svækkelsen 
af den offentlige saldo siden vurderingen i april skyldes primært, at de hjælpepakker, 
der var på daværende tidspunkt er blevet forlænget, og at der er kommet nye 
hjælpepakker til. I bilag E findes en gennemgang af ændringerne i skønnet siden de 
seneste fremskrivninger i april 2020 og oktober 2019.  
 
Tabel 3 Sammenligning af prognoser for den offentlige saldo 

2019 2020 2021

Hovedscenarie 85 -181 -40
Økonomisk Redegørelse, maj 2020 85 -160 -43
Corona-scenarier, april 2020 51 -142
Dansk Økonomi, efterår 2019 51 11 -6

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

 
 
Vurderingen af den offentlige saldo i 2020 er noget mere negativ end 
Finansministeriets vurdering i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020. Det skyldes dels, 
at der med kommune og regionsaftalerne er kommet nye oplysninger om det offentlige 
forbrug i år i forbindelse, dels at ordningen om lønkompensation er blevet forlænget 
samtidig med, at der er indgået en trepartsaftale om AUD-bidrag og flere lærlinge. 
Hertil kommer, at der i denne fremskrivning skønnes lidt lavere indtægter fra 
kapitalindkomstskatterne. I bilag E findes en sammenligning med skønnene i 
Økonomisk Redegørelse fra maj 2020. 

Betydelig usikkerhed knyttet til opgørelsen af den strukturelle saldo  
 
I normale tider skal underskuddet på den strukturelle saldo være lavere end 0,5 pct. af 
BNP. EU’s regeringsledere har dog besluttet, at underskudsgrænsen ikke er en 
bindende restriktion for finanspolitikken i 2020, hvor finanspolitikken kan lempes for at 
understøtte økonomien, jf. bilag D. For 2021 fremgår det af Økonomisk Redegørelse, 
at “For 2021 er det endnu for tidligt at vurdere den samlede økonomiske og 
sundhedsmæssige situation og dermed også, om der vil være tale om exceptionelle 
omstændigheder. Finanspolitikken vil således som udgangspunkt skulle tilrettelægges 
inden for de udgifts- og finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven i normale 
tider.” 
 



 

- 17 - 
 

Den strukturelle saldo beregnes med udgangspunkt i Finansministeriets metode men 
med nærværende skøn for skatter og udgifter. Dertil kommer, at håndteringen af 
engangsforhold (one-offs) i visse tilfælde afviger fra Finansministeriets, hvilket har stor 
betydning for vurderingen af den strukturelle saldo i 2020. Der er som nævnt besluttet 
nogle meget store hjælpepakker i 2020, som svækker den faktiske saldo. Normalt 
korrigeres den faktiske saldo ikke for effekten af finanspolitiske tiltag. Hjælpepakkerne 
har dog karakter af engangsudgifter, og Finansministeriet har valgt at behandle 
størstedelen af hjælpepakkerne, som et engangsforhold i beregningen af den 
strukturelle saldo, jf. Konvergensprogram 2020 og bilag D. EU-Kommissionen 
medregner alle udgifter til hjælpepakker i beregningen af den strukturelle saldo i deres 
forårsprognose, og De Økonomiske Råds sekretariat følger almindeligvis EU-
Kommissionens håndtering af engangsforhold i beregningen af den strukturelle saldo. 
 
I det følgende er det derfor valgt at beregne den strukturelle saldo på to måder: Dels 
hvor hjælpepakkerne medregnes som normalt med en finanspolitisk lempelse, dels 
hvor hjælpepakkerne behandles parallelt med behandlingen i Økonomisk Redegørelse, 
maj 2020, jf. tabel 4. 
 
I tilfældet hvor de forskellige hjælpepakker indgår i den strukturelle saldo, er der en 
betydelig forskel på den strukturelle saldo i nærværende fremskrivning og i Økonomisk 
Redegørelse. Det skyldes, at de korrektioner for hjælpepakkerne, der er angivet i 
Økonomisk Redegørelse fra maj tillagt de efterfølgende udvidelser af hjælpepakker, 
isoleret set vurderes at udgøre 4,3 pct. af BNP i 2020. Effekten i årene før og efter 
udgør omkring 0,1 pct. af BNP, da beregningsmetoden indebærer, at en række udgifter 
medregnes som et syvårs glidende gennemsnit.  
 
Tabel 4 Sammenligning af den strukturelle saldo 

2019 2020 2021
Hovedscenarie, inkl. hjælpepakker 0,1 -4,3 0,3

Korrektion for hjælpepakker 0,1 4,3 0,1

Hovedscenarie, korigeret for hjælpepakker 0,2 0,0 0,3

Økonomisk Redegørelse Maj 2020 0,4 -0,1 0,4

Forskel -0,3 0,2 -0,1

Heraf

    Konjunkturbidrag 0,1

    Nordsøindtægter -0,1 0,1 0,0

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

    Nettorenter 0,0 0,0 0,1

    PAL-indtægter -0,3 -0,4 -0,4

    Andet 0,0 0,5 0,3  
Anm.:  I beregningen af strukturel saldo er det antaget, at de strukturelle niveauer for BNP og 

beskæftigelse svarer til dem, der fremgår af Dansk Økonomi, efterår 2019. 
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Ses der bort fra den tekniske håndtering af hjælpepakker, er der kun mindre forskelle i 
den samlede opgørelse af den strukturelle saldo.  
 
Forskellene i skønnene afspejler primært, at indtægterne fra pensionsafkastskatten 
(PAL) vurderes at give et lavere strukturelt provenu end skønnet fra Finansministeriet. 
Forskellen i PAL-provenuet skyldes forskelle i renteantagelsen bag beregningen af de 
strukturelle indtægter. Derudover er der nogle andre forhold, der trækker i retning af at 
forbedre den strukturelle saldo i nærværende vurdering. Det drejer sig blandt andet om 
nettorenteindtægterne og de andre poster, der også efter konjunkturrensning vurderes 
at give et lidt højere provenu end skønnet af Finansministeriet. 
 
Den strukturelle saldo er styrket siden den seneste fremskrivning i Dansk Økonomi, 
efterår 2019. Det skyldes primært en række tekniske forhold, herunder en ændret 
metode til opgørelse af de offentlige nettorenteindtægter, hvilket styrker saldoen med 
ca. ¼ pct. af BNP, jf. bilag E.  
 
Der er aktuelt en særligt stor usikkerhed knyttet til den strukturelle saldo. Opgørelsen af 
den strukturelle saldo forudsætter, at der kan opgøres retvisende output- og 
beskæftigelsesgap. Netop under den nuværende krise er der særlig stor usikkerhed 
knyttet til opgørelsen af strukturelt BNP og den strukturelle beskæftigelse, og derved 
også opgørelsen af gap. En eventuel senere revision af output- og beskæftigelsegap 
kan derfor have en væsentlig betydning for opgørelsen af den strukturelle saldo. 

2.3 BNP i hovedscenariet i forhold til andre tilgængelige vurderinger  
 
Hovedscenariet for udviklingen i dansk økonomi er mere optimistisk med hensyn til 
væksten end flere andre tilgængelige vurderinger for udviklingen i dansk økonomi, jf. 
tabel 5. Eksempelvis er niveauet for BNP ca. 2½ pct. lavere i 2021 i Økonomisk 
Redegørelse, maj 2020 end i hovedscenariet i dette notat.  
 
Den nuværende situation er særlig, idet udviklingen afhænger af effekten af politiske 
tiltag i både Danmark og udlandet i form af både hjælpepakker og beslutninger om 
genåbning, ligesom nye data jævnligt kaster mere lys over dybden af krisen. 
Nærværende vurdering bygger på seneste tilgængelige informationer, herunder 
forlængelsen af lønkompensationsordningen til udgangen af august, aftale om 
investeringer i regi af Landsbyggefonden, genåbning i begyndelsen af juni samt 
opdaterede oplysninger om danskernes adfærd i kølvandet på de seneste åbninger, 
den seneste udvikling på boligmarkedet samt information om eksport og udviklingen i 
industrien i april måned. De seneste informationer og politiske aftaler indebærer 
eksempelvis, at skønnet for boliginvesteringer og forbrug er mere positivt i 
hovedscenariet i dette notat end i en række af de øvrige vurderinger.  
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Tabel 5 BNP i hovedscenariet vs. andre vurderinger 
2020 2021

DØR, hovedscenarie, juni -4,4 5,5

DØR, optimistisk scenarie, april -3,5

FM, ØR maj -5,3 4,0

FH, maj -5,8 2,8

EU-Kommissionen, maj -5,9 5,1

Nordea, maj -5,0 4,0

IMF, april -6,5 6,0

Nationalbanken, midterste scenarie, april -5,0

Danske Bank, marts -2,5 2,5

 
I forhold til formandskabets optimistiske scenarie fra april foretages der en detaljeret 
gennemgang af opdaterede forudsætninger vedrørende BNP-udviklingen gennem året 
i bilag A. I april blev det lagt til grund for det optimistiske scenarie, at produktionen ville 
være ca. 5 pct. lavere i 2020 end ventet i Dansk Økonomi, efterår 2019. Det indebar et 
fald i BNP på godt 3½ pct. fra 2019 til 2020. I nærværende hovedscenarie vurderes 
det, at produktionstabet i år vil være knap 6 pct. i forhold til situationen uden corona. 
Med nye forudsætninger om blandt andet årsniveauet for 2019 indebærer det, at BNP-
væksten i år bliver ca. -4½ pct. Der er dermed tale om en lidt mere negativ vurdering i 
forhold til det optimistiske scenarie fra april. Hovedforklaringerne på den lidt lavere 
vækst er dels, at der er indarbejdet en nationalregnskabsmæssig korrektion af den 
offentlige produktion som følge af nedlukningen, dels at lønkompensationsordningerne 
for lønmodtagere og selvstændige er anvendt i større omfang end i april, og at 
ordningerne er forlænget i tid. 

3 Et mere pessimistisk scenarie for udviklingen i 2020-21 

3.1 Baggrunden for det pessimistiske scenarie 
 
Selv om der aktuelt er tegn på hurtig genopretning af visse dele af dansk økonomi, er 
der risiko for, at udviklingen kan blive svagere lagt til grund for hovedscenariet. Der kan 
være flere, mulige udslagsgivende faktorer bag en mere negativ udvikling i dansk 
økonomi. I scenarierne fra april blev en vigtig udløsende faktor italesat som en anden 
smittebølge, som ville forårsage en ekstra periode med nedlukning i løbet af efteråret. 
Et sådant scenarie kan fortsat ikke udelukkes, men meget taler for, at en eventuelt ny 
smittebølge kan håndteres på anden vis end ved blot at gentage nedlukningerne fra 
foråret. En anden, mulig kilde til svagere udvikling i 2020 og 2021 end forudsat i 
hovedscenariet er højere grad af pessimisme blandt virksomheder og forbrugere end 
implicit forudsat i hovedscenariet. Det kan eksempelvis skyldes usikkerhed og 
tilbageholdenhed som følge af mere udpræget smittefrygt eller negative impulser fra 
udlandet som følge af svagere genopretning her. En tredje kilde kan være, hvis den 
forudsatte afgang til ledighed efter udløb af lønkompensationsordningerne er 
undervurderet, så der sker en væsentlig større stigning i ledigheden i løbet af de næste 
måneder end forudsat i hovedscenariet. 
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I et mere pessimistisk scenarie er det forudsat, at produktionen i udlandet rammes 
mere hårdt og direkte end i hovedscenariet, jf. Boks 3. Dette har en direkte, negativ 
effekt på dansk produktion i form af lavere eksport. Dertil kommer en forudsætning om, 
at forbrugere og især virksomheder bliver mere usikre og derfor mere tilbageholdne 
med privat forbrug og investeringer. I forbindelse med finanskrisen udviste især 
erhvervsinvesteringerne et meget større fald, end der umiddelbart kunne forklares ved 
nedgangen i produktionen. 
 
Boks 3 Ændrede forudsætninger ift. hovedscenariet 
Scenariet er ligesom hovedscenariet beregnet ved hjælp af De Økonomiske Råds 
sekretariats makroøkonomiske model, SMEC. I forhold til hovedscenariet er følgende 
forudsætninger ændret: 
 
Væksten i udlandet reduceres med 3 pct.point i 2020 og 2 pct.point i 2021. Dette er i 
tråd med flere pessimistiske scenarier fra internationale institutioner, jf. bilag C.  
 
Olieprisen forudsættes at blive på det nuværende niveau året ud, svarende til en 
gennemsnitlig pris på knap 40 dollar pr. tønde i år. Den lave oliepris fortsætter ind i 
næste år med en gennemsnitlig pris på knap 45 dollar pr. tønde. Det er 5 hhv. 10 
dollar lavere end i hovedscenariet. 
 
Forbrugskvoten tillægges et eksogent, ekstra fald på knap ½ pct.point i år i forhold til 
hovedscenariet. 
 
Investeringskvoten tillægges et eksogent, ekstra fald på knap 1 pct.point i år i forhold 
til hovedscenariet. 
 
Arbejdsstyrken reduceres med yderligere godt 50.000 personer i forhold til 
hovedscenariet. Dette svarer til, at ca. en tredjedel af det yderligere beskæftigelsesfald 
i forhold til hovedscenariet giver sig udslag i et fald i arbejdsstyrken, mens resten 
antages at blive ledige. 
 
Lønstigningstakten er løftet med et eksogent bidrag på ½ pct.point henholdsvis 1½ 
pct.point til de direkte modelberegnede lønstigningstakter i 2020-21. Begrundelsen 
herfor er, at ledighedsstigningen i scenariet sker meget hurtigt set i et historisk 
perspektiv, hvilket taler for, at gennemslaget fra ledighedsstigning til lønstigning vil 
tage længere tid end sædvanligt. Nominelle stivheder i forhold til lavere løn kan også 
dæmpe effekten på lønstigningstakten. 
 
Finanspolitik: Der er ikke forudsat yderligere finanspolitiske tiltag udover, hvad der er 
inkluderet i hovedscenariet, og der forudsættes ikke flere modtagere af 
lønkompensation end i hovedscenariet. 
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3.2 Realøkonomisk udvikling i det pessimistiske scenarie 

BNP falder 7½ pct. i år 
 
I scenariet falder BNP ca. 7½ pct. i år for derefter at vokse ca. 3 pct. næste år, jf. 
omstående tabel 6. I forhold til hovedscenariet sker genopretningen af BNP i et 
langsommere tempo og ved udgangen af 2021 er BNP dermed ca. 6 pct. lavere i det 
pessimistiske scenarie end i hovedscenariet, jf. figur 15, der viser det pessimistiske 
scenarie som et stiliseret forløb.  
 
Figur 15 Baseline, hovedscenarie og pessimistisk scenarie 

Anm.:  Den stiplede, røde kurve viser den forventede BNP-udvikling i det pessimistiske scenarie. De 
vandrette kurver viser årsniveauerne i scenariet. De øvrige kurver er som i figur 6. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Statistikbanken, Erhvervsstyrelsen, Jobindsats.dk og egne beregninger. 

 
Den forudsatte, større nedgang på de danske eksportmarkeder bidrager isoleret set til 
et yderligere fald i BNP i år på ca. 2 pct. i år i forhold til hovedscenariet. 
Modelberegningerne viser, at eksporten falder ca. 6 pct.point yderligere i forhold til 
hovedscenariet, dvs. et fald på næsten 20 pct. i år. Eksporten udgør dermed både i år 
og næste år en mindre andel af BNP i forhold til hovedscenariet, jf. figur 16. 
 



- 22 - 
 

Figur 16 Eksportkvote i to scenarier  Figur 17 Investeringskvote i to scenarier 

Anm.: Prikkerne angiver årsniveauet for den samlede eksport hhv. de samlede investeringer i forhold 
til realt BNP i hovedscenariet hhv. det pessimistiske scenarie. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Faldet i eksporten kombineret med en større usikkerhed blandt virksomhederne fører i 
det pessimistiske scenarie til, at investeringerne falder med godt 20 pct. i år, dvs. ca. 
10 pct.point mere end i hovedscenariet. Dermed er investeringskvoten reduceret med 
knap 3 pct.point i forhold til niveauet i 2019. Faldet i investeringskvoten er selv i dette 
scenarie mindre, end det var tilfældet i forbindelse med finanskrisen, jf. figur 17. Det 
skal dog ses i lyset af, at dansk økonomi forud for finanskrisen var i en markant 
højkonjunktur med pres på kapacitetsgrænserne, mens udgangspunktet denne gang 
var en omtrent neutral konjunktursituation. 
 
Lavere indkomst og en større usikkerhed blandt forbrugerne giver anledning til et 
ekstra fald i det private forbrug, sådan at forbruget i år falder med ca. 5 pct. mod ca. 
3½ pct. i hovedscenariet. Forbrugsfaldet overgår dermed faldet i forbindelse med 
finanskrisen. Det pessimistiske scenarie indebærer også et markant fald i boligpriserne 
på ca. 12 pct. i år og yderligere ca. 5 pct. næste år. De større fald betyder, at 
boligpriserne i 2021 er omkring 17 pct. lavere end i hovedscenariet.  
 
Forskellen på ledigheden mellem de to scenarier er langt større, end BNP-forskellen 
umiddelbart tilsiger. Det skyldes, at en betragtelig del af produktionsnedgangen i 
hovedscenariet ikke giver sig udslag i stigende ledighed, da det lægges til grund, at 
godt 60.000 beskæftigede er hjemsendt med lønkompensation i hovedscenariet. I det 
pessimistiske scenarie stiger ledigheden til knap 250.000 personer i løbet af to år. Det 
er en stigning, der minder om situationen ved den første oliekrise, jf. figur 18. 
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Figur 18 Ledighed i to scenarier  Figur 19 Offentlig saldo 

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

 
I det pessimistiske scenarie bliver de offentlige finanser svækket væsentligt i forhold til 
hovedscenariet. Svækkelsen skyldes, at indtægterne falder som følge af faldet i 
beskæftigelsen, der reducerer indkomstskattegrundlaget, og det lavere forbrug giver 
anledning til et mindre provenu fra forbrugsafgifter. Samtidig stiger ledigheden, hvilket 
øger udgifterne. Det er forudsat, at der ikke gennemføres yderligere finanspolitiske 
tiltag i form af særlige hjælpepakker eller mere generelle finanspolitiske lempelser. 
Gennemføres sådanne tiltag, vil det øge underskuddet yderligere.  
 
Underskuddet i det pessimistiske scenarie når op omkring 220 mia. kr. i 2020, og der 
ventes et underskud i 2021 på ca. 110 mia. kr. Underskuddet svarer til ca. 10 pct. af 
BNP i år og ca. 5 pct. af BNP i 2021, jf. tabel 6. Et underskud på ca. 10 pct. af BNP er 
ikke set i Danmark siden starten af 80’erne, jf. figur 19. ØMU-gælden ventes i det 
pessimistiske scenarie at stige til tæt på grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 60 
pct. af BNP. 
 
Det er besluttet at øge statens garantier til lån, jf. bilag D om coronatiltag. I 
hovedscenariet lægges Finansministeriets skøn til grund, hvorved der forudsættes et 
tab på disse garantier på godt 11 mia. kr. I en meget dyb krise vil der være flere 
virksomheder, som ikke tilbagebetaler lån, hvorfor tabene på coronarelaterede 
garantier og øvrige garantier bliver større, jf. april-scenarierne. Der er ikke noget 
erfaringsgrundlag for at vurdere størrelsen af disse tab i en så dyb lavkonjunktur, som 
det pessimistiske scenarie indebærer, og i det pessimistiske scenarie er der derfor ikke 
ændret på skønnet for tabene på garantier. 
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Tabel 6 Hovedtal i pessimistisk scenarie 

 
Pessimistisk 
april 

2020 2021 2020 2021 2020

Privat forbrug            -3,6 6,3 -5,2 4,9 -3,4

Offentligt forbrug        1,6 0,3 1,6 0,3 0,7

Offentlige investeringer  0,5 0,9 0,6 1,0 3,5

Boliginvesteringer        -0,1 3,2 -8,3 -2,2 -10,3

Erhvervsinvesteringer     -12,8 10,6 -21,8 3,5 -18,0

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

Indenlandsk efterspørgsel i alt -3,5 4,9 -6,1 3,0 -4,4

Eksport           -12,2 13,1 -18,4 6,0 -14,9

Import                -11,6 12,7 -17,2 6,7 -14,2

Bruttonationalprodukt     -4,4 5,5 -7,5 2,8 -5,6

BVT i private byerhverv   -5,9 7,6 -10,1 3,9 -7,5

                          

Strukturel arbejdsstyrke 14 15 14 15 14

Arbejdsstyrke             3 20 -27 -5 -39

Privat beskæftigelse      -59 37 -150 -33 -113

Offentlig beskæftigelse   15 -17 15 -17 4

                          

Nettoledighed 133 133 194 238 156

Beskæftigelsesgap -43 -39 -134 -199 -97

                          

Forbrugerpriser           0,3 1,6 -0,2 0,9 -0,8

Timelønsomkostninger       2,2 1,9 1,6 0,7 1,7

Kontantpris på enfamiliehuse -1,8 3,1 -12,1 -4,8 -11,1

Timeproduktivitet i private byerhverv -0,3 1,6 -0,2 1,7 -2,0

                          

Betalingsbalance          7,1 6,8 6,7 5,7 6,4

ØMU-gæld 47 47 48 56 47
Offentlig saldo           -8,0 -1,7 -10,1 -4,9 -8,8
Forudsætninger (udland+fin.) 0,0 0,0 0,0
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) -6,3 5,3 -9,3 3,3 -5,9
Oliepris ($/tønde) 43 53 38 43 38
Tiårig dansk statsobligationsrente(pct. -0,28 0,01 -0,28 0,01 -0,41

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

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

Hovedscenarie
Pessimistisk 
scenarie

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

------------------  Ændring, 1.000 pers.  -------------------

------------------------  1.000 pers.  -------------------------
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BILAG A: Detaljeret produktions- og beskæftigelsesforløb i 2020 
I dette bilag præsenteres forudsætningerne bag de detaljerede skøn for 
beskæftigelsesudviklingen i 2020, der ligger til grund for hovedscenariet. Samlet set 
forventes ledigheden at stige til godt 150.000 ved udgangen af 2020. Stigningen i 
ledigheden begrænses af, at ca. 63.000 personer opgjort som årsgennemsnit forventes 
at være på lønkompensation. Bilaget afsluttes med en sammenligning med det 
optimistiske scenarie i “Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser” 
fra april. 

A.1 Forudsætningerne bag beskæftigelsesudviklingen i 2020 
 
Som baggrund for hovedscenariet er der foretaget eksplicitte skøn over bevægelserne 
mellem antallet af personer i beskæftigelse, lønkompensation, ledighed og 
arbejdsstyrke. Fra februar til april er nettoledigheden ifølge Danmarks Statistik steget 
fra 87.000 personer til 143.000 personer. Derudover skønnes det, at ca. 45.000 
deltidsbeskæftigede uden ret til dagpenge, som eksempelvis studerende, har mistet 
deres arbejde i løbet af marts måned.  
 
I det skønnede forløb for beskæftigelsen er det indarbejdet, at regeringen har indgået 
en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner vedrørende 
kompensation for ekstraudgifter til blandt andet værnemidler i forbindelse med 
coronapandemien. Denne forøgelse af det offentlige forbrug ventes isoleret set at 
medføre en beskæftigelsesstigning på ca. 13.500 personer i 2020 opgjort som 
årsgennemsnit. Effekten af denne aftale forventes at være fuldt indfaset fra uge 17. 
 
Samlet set har disse tre forhold medført et stort fald i beskæftigelsen, jf. den fuldt 
optrukne røde kurve i figur A.1.1 Beskæftigelsen forventes at stige svagt i løbet af april, 
fordi deltidsbeskæftigede kommer tilbage på arbejde i takt med, at restauranter, 
hoteller, detailbutikker mv. genåbner. Det er forudsat, at beskæftigelsesfaldet medfører 
et mindre fald i arbejdsstyrken end under tidligere recessioner, fordi det fremgår af 
opgørelserne over antallet af personer på lønkompensation, at eksempelvis op imod 
40.000 unge i uddannelse har været hjemsendt på lønkompensation.2  
 
Fra uge 20 og resten af året forventes beskæftigelsesudviklingen at være nogenlunde 
uændret på et niveau, der er ca. 80.000 personer lavere end ved indgangen af året. 
Det skyldes, at beskæftigelsesfremgangen i efteråret dæmpes af, at ledigheden 
forventes at stige som følge af, at opsagte lønmodtagere med opsigelsesvarsler melder 
sig ledige. 

                                                 
1 Faldet er ca. 20.000 personer større end Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse over lønmodtagerbeskæftigelsen i 

marts, jf. Danmarks Statistik, “Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i marts”, Nyt fra Danmarks Statistik, d. 22. maj 2020. 

2 Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder, “Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende 

udfasning af hjælpepakker”, d. 27. maj 2020, s. 35. 
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Figur A.1 Skønnet beskæftigelsesudvikling i 2020 på ugeplan 

Anm.: Frem til april vises nettoledigheden fra Danmarks Statistik. Forskellen mellem den fuldt optrukne 
henholdsvis stiplede røde kurve i figuren udgøres både af personer på 
lønkompensationsordningen samt personer på ordningen for støtte til selvstændige og 
freelancere. De to røde kurver er kun forskellige i den periode, lønkompensationsordningerne 
løber. De små udsving på kurven forekommer, fordi det er antaget, at ledigheden ændres 
diskretionært ved månedsskift, mens beskæftigelsesfremgangen i andet halvår er fordelt 
løbende. Typisk vil de fleste ansættelser også ske med start fra den første i en måned.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Erhvervsstyrelsen, Jobindsats.dk og egne beregninger. 

 
Der er blevet indført en lønkompensationsordning, der giver virksomheder mulighed for 
at hjemsende medarbejdere i (hele eller en del af) perioden fra d. 9. marts til d. 29. 
august, jf. figur A.1. Hjemsendte på lønkompensation tæller med i beskæftigelsen, men 
da det ikke er tilladt at arbejde, mens man er hjemsendt, tæller disse personer med en 
arbejdstid på nul timer.3 Pr. 1. juni var der godkendt ansøgninger om lønkompensation 
for i alt ca. 235.000 personer og 240.000 job. Der er formentligt en stor del af de 
hjemsendte personer, der er vendt tilbage på arbejde i takt med, at flere brancher 
genåbner, jf. boks A.1. Det økonomiske ekspertudvalg har skønnet, at der pr. ultimo 
maj er 90-100.000 personer på lønkompensation.4  
 
 
 
 
 
                                                 
3 For at korrigere for det lavere antal arbejdstimer nedjusteres den gennemsnitlige arbejdstid i 2020 med ca. 2,5 pct. 

Denne beregning bygger på udviklingen i antallet af personer på lønkompensation i figur A.1 samt en antagelse om, at 

ca. 40 pct. af personerne på lønkompensation er ansat på deltid, jf. ERU-svar til Karsten Hønge (SF) d. 20. maj 2020. 

De deltidsansatte forudsættes at arbejde gennemsnitligt 25 timer ugentligt. Når der ses bort fra forlængelsen af 

lønkompensationsordningen fra 8. juli til 29. august er denne korrektion i samme størrelsesorden som i Økonomisk 

Redegørelse, maj 2020. 

4 Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder, “Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende 

udfasning af hjælpepakker”, d. 27. maj 2020, s. 34. 
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Boks A.1 Nedlukning og genåbning af Danmark 
 
Nedenfor gengives de væsentligste aftaler omkring nedlukning og genåbning af den 
samfundsmæssige aktivitet i Danmark. Listen er ikke en fuldstændig beskrivelse af alle berørte 
erhverv og institutioner. 
 
Nedlukning: Offentliggjort d. 11. marts (uge 11) med virkning senest d. 16. marts (uge 
12) 
Regeringen annoncerede på et pressemøde den 11. marts en nedlukning af store dele af 
samfundsaktiviteten. Dette omfattede en hjemsendelse af offentligt ansatte samt studerende 
på offentlige ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner, lukning af indendørs 
offentlige kulturinstitutioner samt skoler, dag- og fritidstilbud, og et forbud på større 
forsamlinger over 100 personer. Samtidig blev private institutioner og virksomheder opfordret til 
at følge retningslinjerne for de offentlige institutioner. Tiltagene trådte i kraft hurtigst muligt, 
men senest den 16. marts. 
 
Nedlukning: 13. marts (uge 11) 
Al ikke-nødvendig aktivitet i sundhedsvæsenet blev lukket ned, rejsevejledningerne blev 
skærpet og grænserne blev midlertidigt lukket. 
 
Nedlukning: 17. marts (uge 12) 
Forsamlingsforbuddet blev skærpet til at gælde forsamlinger over 10 personer. Fitnesscentre, 
restauranter, barer, natklubber, frisører, massører, storcentre og lignende blev lukket. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 6. april (uge 15) med virkning fra d. 15. april (uge 16) 
Vuggestuer, børnehaver og skoler samt fritidsordninger for elever i 0.-5. klasse åbnes. Der 
igangsættes drøftelser med arbejdsmarkedets parter om en tilbagevenden til arbejdspladsen 
for dele af det private arbejdsmarked, der har arbejdet hjemme. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 17. april (uge 16) med virkning fra d. 20. april (uge 17) 
Frisører, tatovører, optikere, tandlæger og andre liberale erhverv, domstole, kriminalforsorg og 
forskningsinstitutioner tillades at åbne. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 7. maj (uge 19) med virkning fra d. 11. maj (uge 20) 
henholdsvis d. 18. maj (uge 21) 
Detailhandlen, inkl. storcentre, tillades at åbne fra d. 11. maj. 18. maj kan følgende blandt 
andet åbne op for aktivitet: Restauranter mv., udendørs foreningsliv, trossamfund, efterskoler, 
zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporteres i biler, 6.-10. klasser og STU, EUD og FGU.  
 
Genåbning: Offentliggjort d. 20. maj (uge 21) med virkning fra d. 27. maj (uge 22) 
Alt der tidligere har været lukket tillades at åbne, bortset fra visse indendørs idræts- og 
foreningsliv, diskoteker og spillesteder, visse videregående uddannelser samt offentlige 
arbejdspladser på Sjælland. Det betyder eksempelvis, at forlystelsesparker, zoologske haver, 
biografer, teatre, museer, højskoler og offentlige arbejdspladser i Jylland og på Fyn kan åbnes. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 29. maj (uge 22) med virkning fra d. 15. juni (uge 25) 
Grænserne til og fra Norge, Island og Tyskland åbnes d. 15. juni. Indrejse tillades, hvis turister 
har bestilt mindst seks overnatninger udenfor København. Fra samme dato frarådes rejser til 
de pågældende lande ikke. Unødvendige rejser til resten af verden frarådes indtil d. 31. august. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 6. juni (uge 23) med virkning fra d. 8. juni (uge 24) 
Indendørs idræts- og foreningsliv åbnes, herunder spillehaller, lege- og badelande, 
svømmehaller og træningscentre. Op til 500 mennesker tillades til idrætsbegivenheder. 
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Boks A.1 fortsat 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 8. juni (uge 24) med virkning fra d. 8. juni (uge 24) 
Forsamlingsforbuddet hæves fra 10 til 50 personer d. 8. juni. Fra d. 8. juli hæves 
forsamlingsforbuddet til 100 personer og fra den 8. august til 200 personer. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 9. juni (uge 24) med virkning fra d. 15. juni (uge 25) 
Offentlige arbejdspladser i Region Sjælland og Region Hovedstaden kan åbne. 
 
Genåbning: Offentliggjort d. 10. juni (uge 24) med virkning fra d. 15. juni (uge 25) 
Grænsen åbnes for alle beboere i Slesvig-Holsten. Der åbnes for besøg fra kærester, 
forlovede, bedsteforældre og børn fra Schengen-lande samt Storbritannien. 
 

 
I hovedscenariet skønnes det, at der ved udløb af den oprindelige periode for 
lønkompensation d. 9. juni var 90.000 personer på ordningen. Lønkompensations-
ordningen er blevet forlænget af to omgange; først frem til d. 8. juli og sidenhen til d. 
29. august. Virksomhederne skal dog ansøge særskilt om perioden efter d. 9. juni. Det 
giver virksomhederne mulighed for at genoverveje, om de ansatte i stedet skal vende 
tilbage til arbejdet. En anden mulighed er, at nogle virksomheder forventer faldende 
efterspørgsel, eksempelvis pga. brancheforskydninger, og dermed ønsker at opsige 
nogle medarbejdere fremfor at ansøge om en ekstra måneds lønkompensation. Fra d. 
9. juni til d. 29. august skønnes det, at der vil være ca. 60.000 personer tilbage på 
ordningen.5 
 
Blandt de personer, der er på lønkompensation ved udløb d. 9. juni6 henholdsvis d. 29. 
august forventes det i begge tilfælde, at omkring 50 pct. vil vende tilbage på arbejde og 
40 pct. vil overgå til ledighed. De sidste 10 pct. forventes at træde ud af arbejdsstyrken. 
Derudover forventes ledigheden at stige med ca. 10.000 personer både 1. juli og 1. 
august som følge af, at funktionærer med tre måneders opsigelsesvarsel melder sig 
ledige. 
 
Samlet set implicerer de beskrevne bevægelser mellem personer i beskæftigelse, på 
lønkompensation og uden for arbejdsstyrken, at nettoledigheden forventes at udvikle 
sig som præsenteret i den grønne kurve i ovenstående figur A.1. De to “knæk” på 
ledighedskurven omkring uge 40 og uge 50 sker i de to uger, hvor de medarbejdere 
med tre måneders opsigelsesvarsel, som forventes at blive opsagt ved udløb af 
lønkompensationsordningerne d. 9. juni henholdsvis d. 29. august, overgår til ledighed. 
Ved udgangen af 2020 forventes nettoledigheden at være steget med op imod 70.000 
personer. 
 

                                                 
5 Dette antal skønnes at være i overensstemmelse med fordelingen af personer på lønkompensation i brancher, der 

enten stadigvæk er påvirket af restriktioner som f.eks. grænselukning, eller hvor efterspørgslen ikke forventes at være 

genoprettet inden d. 29. august. 

6 Her ses der d. 9. juni bort fra de 60.000 personer, hvor virksomhederne forventes at genansøge om de to sidste 

måneders lønkompensation. Dermed forventes beskæftigelsen at falde med 30.000 personer. 
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I andet halvår 2020 (fra uge 32 og frem) forventes det, at den økonomiske 
genopretning vil bidrage til, at beskæftigelsen stiger med 9.000 personer pr. måned. I 
den anden retning trækker den forventede stigning i ledighed som følge af, at allerede 
opsagte funktionærer med opsigelsesvarsler melder sig ledige samt at 40 pct. af de 
personer, der er på lønkompensation ved ordningens udløb forventes at overgå til 
ledighed. Genopretningen forventes at fortsætte i et lavere tempo ind i 2021, og derfor 
forventes der fortsat at være et negativt output gap på ca. 1 pct. ved udgangen af 
2021. Denne beskæftigelsesfremgang er i samme størrelsesorden som tidligere 
opsving efter recessioner, der primært skyldes choks til udbudssiden, jf. bilag B. 

A.2 Samlet produktionstab på ugeplan 
 
I alt bidrager det skønnede forløb for udviklingen i beskæftigelsen samt antallet af 
personer på lønkompensationsordningen til et beskæftigelsestab, der svarer til den 
grønne kurve i figur A.2. Denne kurve er identisk med den stiplede, røde kurve for 
beskæftigelsen fratrukket personer på lønkompensation i ovenstående figur A.1. 
 
I tillæg til produktivitetsnedgangen som følge af beskæftigelsesudviklingen, som 
beskrevet i afsnit A.1, kommer et antaget produktivitetstab, der svarer til forskellen 
mellem den grønne og den grå kurve i figur A.2. Produktivitetstabet dækker både over 
et effektivitetstab i de første uger efter nedlukningen, fordi mange lønmodtagere skulle 
vænne sig til at arbejde hjemme, opsætte hjemmearbejdsplads mv. samt et 
produktivitetstab som følge af, at folkeskoler og daginstitutioner var lukket fra uge 12 
indtil efter påske. Børnepasning skønnes at bidrage med et produktionstab på 4 pct. af 
den samlede produktion i de pågældende uger, jf. det økonomiske ekspertudvalg.7 
Hertil er lagt et yderligere tab på 1 pct. af den samlede produktion i perioden frem til d. 
18. maj, hvor elever i 6.-10. klasse var hjemsendt. 
 
Ved den seneste forlængelse af lønkompensationsordningen for perioden fra d. 9. juli 
til d. 29. august blev det besluttet, at personer hjemsendt på lønkompensation i denne 
periode skal afholde tre ugers ferie. For at korrigere for, at disse tre ugers ferie ikke 
medfører et produktionstab set i forhold til et normalforløb (fordi de pågældende 
personer formentligt ville have holdt ferie i en del af perioden alligevel), øges 
produktiviteten tilsvarende. Stigningen i produktivitet er fordelt jævnt ud over de syv 
uger, som forlængelsen løber. 
 
Normalt opgøres den offentlige produktion inputbaseret i det kvartalsvise 
nationalregnskab, og derfor vil den offentlige sektor ikke bidrage negativt, så længe alle 
hjemsendte offentligt ansatte fortsat modtager løn. På baggrund af en anbefaling fra 
EU’s statistikorganisation Eurostat har Danmarks Statistik i det kvartalsvise 
nationalregnskabs for første kvartal 2020 valgt at korrigere for offentligt ansatte, der 

                                                 
7 Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder, “Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende 

genåbning af Danmark”, d. 6. maj 2020. 
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ikke kan arbejde hjemmefra.8 Antagelserne bag denne korrektion er dog ikke 
offentliggjort. Derfor er der på baggrund af en branchefordeling af offentligt ansatte 
foretaget et skøn over antallet af offentligt ansatte, der har været hjemsendte uden 
mulighed for at arbejde hjemmefra i en periode i første halvdel af 2020. Det drejer sig 
f.eks. om en del ansatte i dagsinstitutioner, domstole og kulturinstitutioner.9 Denne 
korrektion medfører et fald i det offentlige forbrug på ½ pct. opgjort som 
årsgennemsnit. I andet halvår forudsættes der ikke at være et offentligt produktionstab, 
og derfor er den grå og den røde kurve sammenfaldende. 
 
Figur A.2 Skønnet beskæftigelsesudvikling i 2020 dekomponeret på ugeplan 

Anm.: Figuren viser det forudsatte forløb for beskæftigelsen på ugeplan i hovedscenariet for 2020. 
Figuren er ikke et udtryk for det faktiske fald i beskæftigelsen, men viser hvor mange 
beskæftigede fuldtidspersoner, det anslåede produktionstab svarer til. Den grønne kurve viser 
det skønnede forløb for beskæftigelsen inkl. aftalen med KL og DR, men fratrukket personer på 
lønkompensation. Kurven er identisk med den røde, stiplede kurve i figur A.1. I den grå kurver 
tillægges et produktivitetstab. For at få det samlede produktionsfald korrigeres yderligere for 
faldet i den offentlige produktion.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Erhvervsstyrelsen, Jobindsats.dk og egne beregninger. 

 
For hele året indebærer det detaljerede forløb for beskæftigelsen et fald i den faktiske 
beskæftigelse på godt 60.000 personer. Når der yderligere korrigeres for personer på 
lønkompensationsordningen, det forudsatte fald i produktiviteten samt korrektionen af 
offentlig produktion, så anslås beskæftigelsestabet at udgøre ca. 175.000 personer 
opgjort som årsgennemsnit. Det svarer til et fald på ca. 6 pct. sammenlignet med et 
hypotetisk forløb uden coronapandemien og udgør arealet mellem nullinjen og den 
røde linje i ovenstående figur A.2. 
 

                                                 
8 Danmarks Statistik, “BNP-fald på 2,1 pct. i første kvartal 2020”, Nyt fra Danmarks Statistik, d. 29. maj 2020; Jørgen 

Elmeskov, “Ekstraordinære forhold påvirker BNP-indikatoren”, Rigsstatistikerens klumme, d. 11. maj 2020. 

9 Det er ikke alle offentligt ansatte i de nævnte brancher, der har været hjemsendt. Nogle pædagoger har stået for 

nødpasning, og nogle ansatte i bl.a. kulturinstitutioner og ved domstole har kunnet arbejde hjemmefra. 
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Den ovenfor beskrevne, skønnede nedgang i produktionen opgjort i “beskæftigelses-
enheder” anvendes som et bud på den procentvise reduktion i BNP set i forhold til et 
baseline-scenarie uden coronapandemien. Det indebærer en implicit antagelse om, at 
de personer, der ikke arbejder, er lige så produktive som gennemsnittet. Der er dog en 
overvægt af personer på lønkompensation inden for de arbejdskraftintensive brancher 
som f.eks. hoteller og restauranter, transport, handel, rejsebureauer mv. med relativ lav 
produktivitet. Dette forhold betyder, at en-til-en overgangen fra beskæftigelsesenheder 
til BNP kan overvurdere produktivitetsnedgangen – og dermed BNP-nedgangen – i år. I 
den anden retning trækker, at det forudsatte produktivitetsfald beskrevet ovenfor kan 
være fastsat relativt forsigtigt. 

A.3 Sammenligning med april-scenarier 
 
Siden Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser blev offentliggjort i 
april er ny information blevet tilgængelig. Det har medført, at flere forudsætninger er 
blevet ændret. Figur A.3 viser en sammenligning af det forudsatte beskæftigelsesforløb 
i hovedscenariet og det optimistiske scenarie fra april. 
 
Bunden på begge kurver i figur A.3 samt hastigheden af genopretningen i april og maj 
er fastsat på baggrund af input-output-beregninger, jf. Corona-scenarier for dansk 
økonomi og de offentlige finanser. Antallet af personer på lønkompensation steg 
kraftigt fra uge 11 og resten af marts måned. Fordelingen af det samlede antal 
ansøgninger på startdato er anvendt til at justere indfasningshastigheden, hvilket 
forklarer den lavere hældning på den grønne kurve i figur A.2. Det trækker lidt op i de 
første uger af nedlukningen. Bunden mellem uge 11 og uge 16 er alligevel lavere, fordi 
Danmarks Statistik har korrigeret det kvartalsvise nationalregnskab for offentlige 
ansatte, der er hjemsendt uden mulighed for at arbejde hjemme. 
 
Figur A.3 Sammenligning mellem hovedscenariet og det optimistiske scenarie fra april 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Erhvervsstyrelsen, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
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Genopretning i april og maj vurderes fortsat at bidrage til en hurtig beskæftigelses-
fremgang på baggrund af genåbningens fase 1 og udvidelsen af fase 2 og fase 3, jf. 
boks A.1. 
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttede 18. april i en trepartsaftale at 
udvide lønkompensationsordningen med en ekstra måned. Sidenhen blev det 5. juni i 
en ny trepartsaftale besluttet at forlænge lønkompensationsordningen yderligere frem 
til 29. august. Da der skønnes at være ca. 60.000 personer tilbage på lønkompensation 
i de sidste 2½ måneder, bliver produktionstabet i denne periode større, hvilket øger 
arealet mellem de to kurver i figur A.3. 
 
Ved udgangen af 2020 forventes output gap at være mere negativt end i april-
scenarierne, fordi industrien er ramt af, at den forventede BNP-vækst i Danmarks 
primære aftagerlande nu forventes at være lavere, end der blev lagt til grund i april, jf. 
bilag C. Derudover er der fortsat enkelte restriktioner, der nu forventes at have en 
længere varighed end forudsat i april. Det gælder eksempelvis den delvise 
grænselukning. 
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BILAG B: Historiske erfaringer om økonomiske genopretninger 
Bilaget giver et kort overblik over den historiske udvikling efter recessioner i dansk 
økonomi og danner baggrund for den forudsatte genopretning i hovedscenariet 
præsenteret i afsnit 2. Overordnet er hovedscenariets genopretning af dansk økonomi i 
tråd med de historiske erfaringer, særligt recessioner forbundet med negative 
udbudsstød eller påvirkning fra udlandet (f.eks. oliekriserne). I forhold til 
genopretningen efter recessioner, hvor økonomien har været præget af store 
ubalancer (f.eks. finanskrisen), er hovedscenariet mere positivt.  
 
Historisk set har både opsving og recessioner haft forskellige varigheder og dybde. 
Ikke meget tilsiger, at opsving slutter alene som følge af længere varighed. Ubalancer i 
økonomien, f.eks. på boligmarkedet, bidrager derimod til øget risiko for, at opsving 
slutter, men alderen på et opsving har ikke umiddelbart nævneværdig betydning.1 
Recessioner er derimod kendetegnet ved, at de har en klart stigende sandsynlighed for 
at slutte, som tiden går. Recessioner er derfor generelt relativt kortvarige. I kombination 
med finansielle kriser er recessioner typisk dybere og mere længerevarende.2 
Recessioner som følge af sundhedskriser (f.eks. SARS i 2003 og Hong Kong influenza 
i 1968) har imidlertid typisk været kortvarige, med efterfølgende hurtig genopretning.3 
 
De fleste recessioner er kendetegnet ved både general nedgang i økonomien og øget 
usikkerhed. Den nuværende økonomiske situation er imidlertid præget af 
ekstraordinær stor usikkerhed. Udover de direkte påvirkninger fra restriktioner og 
risikoen for smittefare kan usikkerhed påvirke virksomheder og forbrugere, og dermed 
bidrage til yderligere nedgang. Alene øget usikkerhed kan føre til nedgang i 
økonomien, fordi virksomheder er tilbageholdende med at investere og ansætte nye 
medarbejdere.4 Et usikkerhedschok leder dog oftest til kortvarig nedgang i økonomien 
med efterfølgende hurtig genopretning. Da virksomheder og forbrugere under øget 
usikkerhed er tilbageholdende, kan mere generelle stabiliseringspolitiske tiltag have en 
mindre effekt i perioder med stor usikkerhed.5  
 
Udgangspunktet for dansk økonomi før coronapandemien var stærkt og uden synlige 
ubalancer. Genopretningen ventes i hovedscenariet at udvikle sig sammenligneligt 
med historiske erfaringer fra tidligere recessioner forsaget af udbudsstød og nedgang i 
udlandet, f.eks. oliekriserne i 1973 og 1979. I hovedscenariet er kun vedtagen politik 

                                                 
1 Kramp, P. L. og J. Pedersen (2020): Opsving slutter ikke på grund af alderdom. Danmarks Nationalbank. Analyse nr. 

10, 15. juni 2020 
2 Claessens, S., Kose, A., Laeven, L., og Valencia, F. (2014): From Recession to Recovery: How Soon and How 

Strong? I Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses. IMF Elibrary.  
3 Chang Ma, J. Rogers og S. Zhou (2020): Modern health crises: Recession and recovery. VOX CEPR Policy Portal.  
4 Bloom, N. (2009): The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, Econometric Society, vol. 77(3), side 623-685. 

5 Bloom, N., M. Floetotto, N. Jaimovich, I. Saporta-Eksten og S. J. Terry: Really uncertain business cycles. 

Econometrica, Vol. 86, No. 3 (May, 2018), 1031–1065. 
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lagt til grund, og evt. politikinitiativer, der måtte blive besluttet i fremtiden, kan dermed 
ændre hastigheden, hvormed dansk økonomi genoprettes. 
 
Der findes ingen bredt anerkendt definition på bestemmelsen af recessioner og deres 
specifikke start- og sluttidspunkt.  En klassisk tommelfingeregel definerer en recession 
ved, at BNP falder i to kvartaler i træk. Det vil klassificere ti recessioner i Danmark i 
perioden 1970-2019, inkl. en recession i 2006 i en periode med stigende 
beskæftigelse. I USA daterer et udvalg under NBER recessioner. Her anvendes en 
langt bredere definition omkring generel nedgang i økonomien, men uden et entydigt 
regelsæt. Det giver mulighed for, at recessioner kan være længerevarende og have 
perioder med midlertidig opgang, uden at recessionen vurderes at være ovre.6 I 
Danmark har Nationalbanken definerede syv danske recessioner siden 19707 med 
udgangspunkt i en algoritme, som blandt andet finder vendepunkter i realt BNP.8 
Definitionen har et bredere perspektiv end den simple tommefingerregel, men er dog 
mere enkel end NBER’s klassificering.  
 
I det følgende tages der udgangspunkt i Nationalbankens definition. Figur B.1 viser 
udviklingen i realt BNP og beskæftigelsen, inkl. udviklingen i hovedscenariet, 
sammenholdt med de daterede recessioner. De to første recessioner i perioden (1974-
75 samt 1980-81) startede efter oliekriserne i udlandet. De tre følgende recessioner 
(1987-88, 1990-91 samt 1992-93) startede efter finanspolitiske stramninger, herunder 
kartoffelkurven, og betegnes også som “de syv magre år”. Perioden kan også 
betragtes som én sammenhængende recession. Nedgangen i økonomien i 2001 kom 
primært fra udlandet efter IT-boblen bristede i 2000. Den seneste recession er 
finanskrisen, som er dateret fra 2008-09. Den blev dog afløst af den europæiske 
statsgældkrise, og det kan derfor oplagt diskuteres, om denne recession i virkeligheden 
varede længere. 
 
Recessionerne er fundamentalt forskellige, og man skal derfor være varsom med 
sammenligninger. Dels fordi økonomien har ændret sig strukturelt over perioden, dels 
fordi den førte politik før, under og efter recessionerne har været forskellig. Med disse 
forbehold kan en deskriptiv sammenligning alligevel give en indikation af længden og 
omfanget af det præsenterede hovedscenarie sammenholdt med de tidligere 
recessioner i dansk økonomi. De omtalte historiske recessioner har i gennemsnit varet 
fem kvartaler ud fra Nationalbankens definition.  
 
 
                                                 
6 For nærmere beskrivelse henvises til: Business Cycle Dating Committee, National Bureau of Economic Research: The 

NBER’s Recession Dating Procedure. 

7 Jensen, R. M. og D. M. Haugaard (2019): Risikoen for global recession er steget. Danmarks Nationalbank. Analyse nr. 

16, 15. august 2019.  

8 Algoritmen bag estimationen er derudover tillagt restriktioner omkring tid mellem toppe og den enkelte recessions top 

og bund, samt en vurdering af sammenfaldende fald i beskæftigelsen. Ydermere tillægges en konkret vurdering af 

recessionen, hvilket eksempelvis har resulteret i fjernelsen af en recession i 2006. 



- 35 - 
 

Figur B.1 De syv historiske recessioner og udviklingen i BNP og beskæftigelse 

 Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

 
Det er særligt svært at definere sluttidspunktet for en recession, da ikke alle dele af 
økonomien viser tegn på genopretning samtidig. I alle recessionerne, som defineret af 
Nationalbanken (bortset fra IT-boblen i 2001-02), ramte BNP et bundniveau i det sidste 
kvartal for recessionen for derefter at stige. Beskæftigelsen falder typisk forskudt i 
forhold til BNP, og genopretningen fra bunden kommer derfor også oftest senere.9 I det 
følgende ses på udviklingen fra bunden af hhv. BNP og beskæftigelse for hver 
recession. 
 
Aktuelt skønnes dansk økonomi at befinde sig i bunden af recessionen, når der tages 
udgangspunkt i BNP, og allerede fra tredje kvartal 2020 ventes der fremgang, jf. bilag 
A. I figur B.2 illustreres BNP-udviklingen før og efter bunden af den enkelte recession.10 
Både nedgangen og den efterfølgende første del af genopretningen skønnes i 
hovedscenariet mere abrupt, end det tidligere er set i de omtalte historiske recessioner. 
Det skal ses på baggrund af, at nedgangen i 2020 er særlig i en historisk kontekst, da 
økonomien – ud over den sundhedsmæssige usikkerhed omkring coronapandemien – 
blev ramt af nedlukninger af dele af samfundet.  
 
Den nuværende økonomiske nedgang i Danmark adskiller sig også fra mange tidligere 
kriser ved, at økonomien grundlæggende var sund, inden den blev ramt af et eksogent 
chok i form af coronapandemien. Nedgangen ventes derfor også på denne baggrund at 
være markant, men kortvarig, og efterfulgt af en ligeledes hurtig umiddelbar 

                                                 
9 I det følgende sammenlignes udviklingen før og efter bunden af recessionen defineret ud fra både BNP og 

beskæftigelse, og der vil således være forskel i tidspunktet for bunden af BNP-udviklingen og bunden af 

beskæftigelsesudviklingen.  

10 Bunden er defineret som sidste kvartal i recessionen med negativ vækst, hvilket typisk er sammenfaldende med 

sidste kvartal af recessionen. Bunden er for recessionen 2001K4-2002K2 dog først dateret til 2003K2, da der i 

perioden efter recessionen var små skiftevise stigninger og fald i BNP. 
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genopretning. Denne udvikling støttes også af erfaringerne fra tidligere sundhedskriser 
samt litteraturen omkring effekten af usikkerhedschok, jf. bilagets indledning. Efter den 
første umiddelbare genopretning skønnes økonomien at udvikle sig sammenligneligt 
med genopretningen fra tidligere recessioner (hvilket kan ses ved at sammenligne 
udviklingen fra kvartalet efter bunden i hver recession, K+1 i figur B.2). I 
hovedscenariet ventes BNP således at vokse 4½ pct. fire kvartaler efter 
genopretningens start (fra K+1 til K+5 i figur B.2), hvor BNP efter de historiske 
recessioner til sammenligning i gennemsnit voksede 3¼ pct. i de første fire kvartaler.  
 
Figur B.2 BNP-udvikling før og efter recessioner 

Anm.: Serierne er indekseret i kvartalet efter “bunden” af recessionen, K+1. Bunden er for recessionen 
2001K4-2002K2 først defineret til 2003K2, da der i perioden efter recessionen var små skiftevis 
stigninger og fald i BNP. For de resterende recessioner er bunden defineret som det sidste 
kvartal i recessionen.  

Kilde: Danmark Nationalbank, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Hovedscenariets skøn for beskæftigelsesudviklingen er sammenligneligt med 
udviklingen efter de daterede recessioner, herunder særligt recessionerne i kølvandet 
på den første oliekrise og IT-boblen, jf. figur B.3. Figuren illustrerer genopretningen fra 
bunden af recessionen, som dog for beskæftigelsen typisk ligger senere end for BNP, 
hvorfor tidsperioderne ikke er umiddelbart sammenlignelige på tværs af de to figurer.11 
Beskæftigelsen påvirkes ikke lige så markant i den nuværende krise, som BNP-
udviklingen. Det skal ses i lyset af lønkompensationsordningerne, der holder 
beskæftigelsen oppe for personer i perioden, hvor de er hjemsendt, og dermed ikke 
bidrager til BNP. I fravær af lønkompensationsordningerne kunne effekten på 
beskæftigelsen i den nuværende situation forventes at have været mere markant, 
ligesom det ses i BNP-udviklingen. 
                                                 
11 Bunden er defineret som det kvartal, hvor beskæftigelsen er lavest under eller umiddelbart efter recessionens 

afslutning, dog uden at indgå i en ny recession. Konkret er 1975K1 angivet som bunden for recessionen i 1974K1-

1975K2, 1982K1 i recessionen i 1980K2-1981K2, 1989K3 i recessionen i 1987K3-1988K3, 1991K2 i recessionen i 

1990K3-1991K4, 1993K4 i recessionen i 1992K4-1993K2, 2003K2 i recessionen i 2001K4-2002K2, 2010K1 i 

recessionen i 2008K1-2009K2 og 2020K4 i hovedscenariet (2020K1-2020K2). 
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Figur B.3 Beskæftigelsesudviklingen før og efter recessioner 

Anm.: Serierne er indekseret i den beskæftigelsesmæssige bund af recessionen. Bunden er defineret 
ud fra det laveste beskæftigelsesniveau under eller efter recessionen, og varierer således fra 
bunden af BNP. Se de præcise dateringer i fodnote 11. 

Kilde: Danmark Nationalbank, Danmarks Statistik samt egne beregninger.  
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BILAG C: Baggrund for hovedscenariet 
Dette bilag indeholder baggrunden for en række forudsætninger og skøn, der ligger til 
grund for hovedscenariet. Først præsenteres forudsætninger om vækst i udlandet og 
om renteudviklingen. Dernæst gennemgås skøn for indenlandsk efterspørgsel, især 
med fokus på de underliggende komponenter i det private forbrug, hvor der findes en 
række indikatorer for udviklingen i første del af året. 

C.1 International økonomi og renter 

Væksten i international økonomi ventes at aftage betydeligt i år 
 
Den sammenvejede BNP-vækst for Danmarks primære aftagerlande var 1,7 pct. i 
2019. Udbruddet af corona har medført en pludselig og meget kraftig nedjustering i de 
internationale prognoser. Der er således udsigt til et stort fald i væksten for Danmarks 
primære aftagerlande på ca. 6¼ pct. i 2020, jf. tabel C.1. I disse scenarier er der taget 
udgangspunkt i den seneste prognose fra EU-Kommissionen. Vækstskønnet for de 
primære aftagerlande er på samme niveau som i den seneste prognose fra den 
internationale valutafond IMF, men ca. 1 pct.point lavere end forudsat i Corona-
scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser fra april. Vækstskønnet er ca. 1⅓ 
pct.point højere end i OECD Economic Outlook, June 2020. 
 
Tabel C.1: Skøn for international økonomi, årlig vækstrate i BNP 

  2019 2020 2021 Vægt 

Tyskland 0,6 ( 0,1 ) -6,5 (  -7,0 ) 5,9 ( 4,5 ) 20,5 

USA 2,3 ( -0,1 ) -6,5 (  -8,3 ) 4,9 ( 2,7 ) 14,1 

Sverige 1,2 ( 0,1 ) -6,1 (  -7,3 ) 4,3 ( 1,9 ) 13,2 

Norge 1,2 ( -1,0 ) -5,5 (  -7,2 ) 3,0 ( 1,0 ) 9,0 

Storbritannien 1,4 ( 0,3 ) -8,3 (  -9,2 ) 6,0 ( 4,2 ) 8,3 

Holland 1,8 ( 0,1 ) -6,8 (  -8,1 ) 5,8 ( 4,3 ) 5,7 

Kina 6,1 ( -0,1 ) 1,0 (  -4,7 ) 7,8 ( 2,7 ) 5,5 

Frankrig 1,3 ( 0,0 ) -8,2 (  -9,2 ) 7,4 ( 6,0 ) 5,5 

Polen 4,1 ( 0,1 ) -4,3 (  -7,2 ) 4,1 ( 1,5 ) 3,7 

Italien 0,3 ( 0,2 ) -9,5 ( -9,8 ) 6,5 ( 5,6 ) 3,2 

Finland 1,0 ( -0,4 ) -6,3 ( -7,7 ) 3,7 ( 2,3 ) 3,0 

Spanien 2,0 ( -0,1 ) -9,4 ( -10,8 ) 7,0 ( 6,2 ) 3,0 

Belgien 1,4 ( 0,3 ) -7,2 ( -8,2 ) 6,7 ( 5,6 ) 2,8 

Japan 0,7 ( -0,3 ) -5,0 ( -5,3 ) 2,7 ( 2,9 ) 2,5 

Primære aftagerlande 1,7 ( -0,1 ) -6,3 ( -7,7 ) 5,3 ( 3,4 ) 100,0 

Anm.: Tallene i parentes angiver ændringen ift. Dansk Økonomi, efterår 2019. I beregningen af den 
sammenvejede vækst i Danmarks primære aftagerlande er anvendt andelen af den danske 
industrieksport, der går til det pågældende land, som vægt. 

Kilde: EU-Kommissionen, Spring 2020 Economic Forecast, d. 6. maj 2020. 
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IMF præsenterer i World Economic Outlook, april 2020 et alternativt scenarie med et 
længerevarende udbrud af corona i 2020, hvilket medfører et fald i væksten i 2020 på 
yderligere ca. 3 pct.point. Det pessimistiske scenarie i OECD Economic Outlook, June 
2020 indebærer en forventning om, at væksten i Danmarks primære aftagerlande 
falder med ca. 9⅓ pct. Derfor er det i det pessimistiske scenarie forudsat, at 
udlandsvæksten falder med yderligere 3 pct.point, jf. også afsnit 3 i notatet.  
 
Den tyske regering forventer en vækst på -6,0 pct. i 2020, jf. Stabilitetsprogrammet. På 
baggrund af en undersøgelse blandt tyske virksomheder foretaget i maj forventer ifo 
Instituttet en vækst på -6,6 pct. i 2020 og en vækst på 10,2 pct. i 2021.1 Dermed vil 
økonomien være tilbage på niveauet fra før coronapandemien midt i 2021. Disse 
estimater er baseret på, at virksomhederne forventer, at de er tilbage til et normalt 
aktivitetsniveau i løbet af 8-9 måneder.2 Det forudsættes, at en anden smittebølge kan 
undgås, og at der ikke forekommer en bølge af konkurser efter nedlukningen. I et 
alternativt scenarie ventes en genopretning til et normalt aktivitetsniveau i løbet af ca. 
16 måneder, hvilket vil mindske BNP-væksten med yderligere knap 3 pct.point. 
 
Sveriges finansdepartement opererer i deres budget med to scenarier, hvor BNP enten 
kan falde med 4 pct. eller 10 pct., og ifølge finansministeren er det bedste bud midt 
imellem.3 Konjunkturinstituttet har vurderet, at væksten i år bliver ca. -7 pct.4 De 
officielle tal viser et omtrent uændret BNP i Sverige fra fjerde kvartal 2019 til første 
kvartal 2020, hvilket er en væsentlig mere positiv udvikling end i en række andre lande, 
jf. figur C.1. Den svenske eksport har dog en stor andel af maskinindustri og er derfor 
meget konjunkturfølsom, hvilket gør, at EU-Kommissionen forventer et stort fald i 
eksporten i 2020. 
 
USA er blevet ramt hårdt af coronapandemien og er pr. primo juni det land med både 
flest smittede personer og flest dødsfald. Det uafhængige Congressional Budget Office 
(CBO) skønner i deres seneste prognoseopdatering fra d. 19. maj en BNP-vækst i USA 
på -5,6 pct. i 2020 og 4,2 pct. i 2021. Ved udgangen af 2021 forventes BNP at være 
1,6 pct. lavere end i fjerde kvartal 2019. BNP-væksten i USA skønnes at blive -6½ pct. 
i 2020, jf. tabel C.1, hvilket er ca. 1 pct.point lavere end CBO’s skøn for 2020. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ifo Instituttet, “Economic forecast 2020 Update: Economic Contraction of 6.6 Percent in Germany Most Likely”, d. 28. 
maj 2020 

2 Lufthavnsbranchen forventer at være tilbage efter 16 måneder, men i værste fald kan tilbagevendingen vare helt op til 
33 måneder. Den tyske rejsebranche forventer at være tilbage til et normalt aktivitetsniveau om 13 måneder. 

3 Det er det optimistiske scenarie, der indgår i Sveriges konvergensprogram for 2020, jf. EU-Kommissionen. 

4 Konjunkturinstituttet, “Updated economic outlook”, Swedish Economy Report, d. 4. maj 2020 
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Figur C.1 BNP i udvalgte lande og euroområdet 

Anm.:  Seneste observation er 1. kvartal 2020. 
Kilde:  Macrobond. 

 
Kina var det første land, der blev ramt af coronavirus, men er lykkes med at inddæmme 
smitten, og pr. primo juni er Kina ikke længere blandt de 15 lande med flest bekræftede 
smittetilfælde. Dermed kan udviklingen i Kina give nogle indikationer på, hvordan 
genopretningen kan forventes at være i Europa og USA. De seneste kinesiske Caixin 
PMI-tal for industrien fra maj på 50,7 viser igen et niveau større end 50, hvilket 
indikerer fremgang sammenlignet med måneden før, jf. figur C.2. For 2020 forventes 
en BNP-vækst på ca. 1¼ pct. i Kina, jf. tabel C.1. 
 
Figur C.2 Udvikling i industriens PMI-indeks for udvalgte lande 

Anm.: PMI-indekset for industrien er baseret på svar fra indkøbschefer i industrien og sammensat af 
fem individuelle indeks for områderne: nye ordrer, produktion, beskæftigelse, leverandørers 
leveringstider og lager af indkøbte varer. Markit opgør ikke et indeks for Sverige. 

Kilde: Macrobond, IHS Markit. 
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Et alternativt bud på de makroøkonomiske vækstudsigter kan estimeres på baggrund 
af finansielle data. På enkelte aktiemarkeder er det muligt at købe dividend futures, der 
giver en investor ret til at modtage fremtidige dividendeudbetalinger fra en virksomhed 
eller et aktieindeks. Prisændringer på dividend futures har historisk vist sig at være en 
brugbar prædiktor for økonomisk vækst, jf. boks C.1. Markedet venter, baseret på 
denne indikator, en vis genopretning, hvilket afspejles i, at der ventes en højere (om 
end fortsat negativ) vækstrate fra primo juni 2020 til juni 2021, end der gjorde fra marts 
2020 til marts 2021.  
 



 

- 42 - 
 

Boks C.1 Et finansielt markeds bud på BNP-vækst og genopretningshastighed 

 

Gormsen og Koijen (2020) præsenterer en ny metode til at anvende prisændringer for dividend futures 

på det amerikanske og europæiske aktiemarked til at give et bud på den forventede BNP-vækst et år 

frem og en nedre grænse for årene fremover. Dividend futures er en finansiel kontrakt, der giver 

investorer mulighed for at købe fremtidige dividendeudbetalinger for et givent år. Dermed kan 

prisudviklingen på dividend futures med forskellige udløb anvendes til at skønne over den økonomiske 

vækst henover tid. Van Binsbergen mfl. (2013) har vist, at dividend futures er bedre til at forudsige 

økonomisk vækst end både nominelle og reale obligationsrenter. 

 

Nedenstående figur A bygger på data fra Gormsen og Koijen (2020) og viser ændringen i den 

forventede 1-årige BNP-vækst for USA og EU ift. 1. januar 2020 på et givent tidspunkt. Dermed kan 

tallene i figuren ikke direkte sammenlignes med tabel C.1, der er opgjort som år-til-år ændringer. Efter 

at have ligget konstant i begyndelsen af året er det først med nedlukningen af Italien i begyndelsen af 

marts, at prisen på dividend futures og dermed det afledte estimat for BNP-vækst falder markant.  

 

For at omregne figuren til den forventede 1-årige vækstrate skal den forventede vækst pr. 1. januar 

trækkes fra. I IMF’s World Economic Outlook Update, January 2020 skønnes væksten for 2020 at blive 

1,3 pct. for euroområdet og 2,0 pct. for USA. Hvis dette lægges til grund, kan figuren oversættes til, at 

der for USA ventes et fald i BNP på knap 6 pct. fra 20. april 2020 til midt april 2021. For euroområdet 

forventes i samme periode en lidt lavere vækst på ca. -7,5 pct. Vækstforventningerne fra juni og et år 

frem er ca. 2 pct.point højere for USA og 3,5 pct.point højere for EU sammenlignet med april. 

 

Figur A Ændringer i forventet 1-årig BNP-vækstrate 

Anm.:  Figuren viser ændringer i den 1-årige vækstrate. Dividend futures kan købes med udløb i 
december hvert kalenderår, og derfor er prisændringerne beregnet som interpolerede 
værdier. Prisændringerne for både USA og EU er omregnet til vækstrater med den samme 
faktor beregnet med data for USA, hvor der er mere data tilgængelig. 

 
Kilder:  Niels J. Gormsen og Ralph Koijen (2020), “Coronavirus: Impact on Stock Prices and Growth 

Expectations”, Working Paper, d. 8. april; Jules van Binsbergen m.fl. (2013), “Equity yields”, 
Journal of Financial Economics, nr. 110, s. 503-519. 
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Renter forudsættes at forblive lave i år 
 
Centralbanker verden rundt har gennemført en lang række likviditets- og 
aktivitetsunderstøttende tiltag i forbindelse med coronapandemiens påvirkning af 
økonomierne. Den amerikanske centralbank nedsatte af to omgange den ledende 
rente i løbet af marts til intervallet 0-25 pct., hvor den fortsat ligger. Den europæiske 
centralbanks ledende rente har gennem hele forløbet ligget på -0,5, og ECB har i 
stedet foretaget ukonventionelle pengepolitiske tiltag. I scenarierne i dette notat 
forudsættes centralbankrenterne at forblive på de nuværende niveauer gennem 2020 
og 2021. 
 
Den danske statsobligationsrente steg betydeligt i marts, jf. figur C.3. Rentestigningen 
var sammenfaldende med stigninger i de europæiske renter og skyldes i overvejende 
grad en markant stigning i obligationsudstedelserne som følge af massive 
hjælpepakker til den globale økonomi. Siden er der faldet mere ro på de finansielle 
markeder, og de danske statsobligationsrenter er faldet igen. De ligger dog fortsat 
højere end niveauet umiddelbart før nedlukningerne og coronapandemiens markante 
aftryk på den globale økonomi. Den tiårige statsobligationsrente forudsættes at være 
omtrent uændret, med svag tendens til stigning mod slutningen af året. Det indebærer 
et skønnet årsgennemsnit på -0,3 pct. i år, jf. tabel C.2. Uroen på de finansielle 
markeder i marts gav også en markant stigning i realkreditrenterne, jf. figur C.4. 
Stigningen var imidlertid kortvarig, og den 30-årige realkreditrente er faldet igennem 
april og maj. Renten forudsættes at være omtrent uændret året år, og årsniveaet 
skønnes at blive ca. 1,2 i 2020. 
 
Figur C.3 Tiårig statsobligationsrente  Figur C.4: 30-årig Realkreditrente 

Kilde:  Macrobond. 
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Tabel C.2 Hovedtræk af renteprognosen 

 

Olieprisen har udvist store udsving i løbet af foråret 
 
Olieprisen faldt markant i løbet af foråret, og nåede i slutningen af april et niveau på 
omkring 20 dollar pr. tønde, der ikke er set så lavt siden begyndelsen af 00’erne, jf. 
figur C.5. Siden er prisen steget til i begyndelsen af juni at ligge omkring 40 dollar pr. 
tønde. Olieprisen forudsættes i hovedscenariet at stige svagt mod udgangen af året og 
nå et årsgennemsnit på knap 45 dollar pr. tønde. 
 
Figur C.5 Oliepris 

Kilde:  Macrobond. 

C.2 Løn og priser 
 
I foråret blev overenskomsterne på det private arbejdsmarked fornyet for en treårig 
periode. Aftalerne blev indgået umiddelbart inden udbruddet af corona, hvor 
konjunkturudsigterne var væsentligt anderledes end eksempelvis i hovedscenariet i 
dette notat. Overenskomsten indebærer ifølge Dansk Arbejdsgiverforening en 
lønstigning i industrien på ca. 2¾ pct. i år og knap 3 pct. i 2021, jf. figur C.6. Historisk 
indebærer de lokale lønforhandlinger i industrien i de fleste tilfælde et tillæg til den 
aftalte overenskomst, hvorfor den faktiske lønstigningstakt vil overstige den aftale. I 

2019 2020 2021

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

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

Dansk realkreditrente 1,6 1,2 1,2

Dansk statsobligation -0,2 -0,2 -0,2

Tysk statsobligation -0,3 -0,5 -0,4

Dansk realkreditrente 1,3 1,2 1,3

---------------------- Årsgennemsnit ---------------

------------------------ Ultimo året ------------------
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tider med økonomisk nedgang ses der dog også en tendens til mere afdæmpet 
lønvækst, der giver sig udslag i lønstigninger under det aftalte. Det galt eksempelvis i 
forbindelse med finanskrisen i 2009. 
 
Der er i den nuværende situation også flere forhold, der taler for en mere afdæmpet 
lønstigningstakt i år. Dels har der i mange virksomheder været et betydeligt 
omsætningstab i begyndelsen af året, og der er fortsat usikkerhed omkring den 
fremtidige situation. Det dæmper lønpresset ved de lokale forhandlinger. Foreløbige 
oplysninger tyder på, at de lokale lønforhandlinger i industrien indtil videre i gennemsnit 
har givet en lønstigning på ca. 0,8 pct. i år. Hertil kommer, at der i nogle virksomheder 
kan være aftalt lønnedgang i en periode. Omvendt var lønstigningerne i begyndelsen af 
året relativt høje (2,8 pct. i første kvartal), hvilket modvirker effekten fra andet halvår, 
når der ses på den gennemsnitlige lønstigning fra 2019 til 2020. Hertil kommer, at både 
virksomheder og lønmodtagere kan have en formodning om, at der er tale om et 
relativt kortvarigt tilbageslag. Samlet set skønnes lønstigningerne i 2020 at ligge lige 
omkring 2¼ pct. i år. 
 
Figur C.6 Lønstigninger i industrien   Figur C.7 Forbrugerprisstigninger 

Anm.:  Søjlerne i venstre figur angiver Finansministeriets referenceforløb på industriens område, som 
viser den forventede lønstigning på baggrund af overenskomsten, herunder gennemslaget fra 
lokale forhandlinger.  

Kilde:  Finansministeriet og Danmarks Statistik. 

 
Inflationen lå lavt gennem store dele af 2019 og i begyndelsen af 2020. De seneste 
måneder er prisstigningstakten aftaget yderligere, således at inflationen i april og maj 
var omtrent 0, jf. figur C.7. De lave prisstigningstakter er ikke kun et dansk fænomen, 
men ses også i f.eks. euroområdet og USA og skal ses i lyset af det betydelige 
olieprisfald, jf. afsnit C.1, der slår igennem på andre energipriser. Den seneste stigning 
i olieprisen ventes på den baggrund at trække op i inflationen de kommende måneder. 
Omvendt lægger den generelt svagere aktivitetsudvikling som følge af 
coronapandemien et nedadgående pres på priserne. Samlet set ventes afdæmpede 
prisstigninger i år i omegnen af ¼ pct. 
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C.3 Privat forbrug og boligmarked 

Det private forbrug ventes at falde omkring 3 pct. i 2020 
 
Det samlede private forbrug er tydeligt påvirket af nedlukningerne og den generelt 
faldende aktivitet i første halvår 2020. Forbrugerne viste på linje med øvrige dele af 
økonomien en markant reaktion i målingen af forbrugertilliden i april, jf. figur C.8. 
Udviklingen skyldes særligt stærkt forværrede forventninger til Danmark økonomi, men 
også forventningerne til familiernes egen økonomi og forventningerne til anskaffelsen 
af større forbrugsgode faldt tilbage i april. Opgørelsen for maj tyder imidlertid på, at 
forbrugerne ser lidt mere lyst på fremtiden end i april. Generelt vurderes familiens 
økonomiske situation bedre end den generelle økonomiske situation i Danmark, hvilket 
er med til at understøtte forventningen om, at BNP ventes at falde mere end det private 
forbrug i hovedscenariet. 
 
Figur C.8 Forbrugertillid 

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et gennemsnit af fem spørgsmål, heraf bl.a. spørgsmål om den 
økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden og i dag sammenlignet med om et 
år for hhv. familien og hele Danmark. I figuren er vist svarene på spørgsmålene for i dag 
sammenlignet med om et år.  

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Politiktiltag, som f.eks. lønkompensationsordningerne, har været med til at holde 
hånden under forbruget i løbet af foråret. Hertil kommer, at et godt udgangspunkt for 
forbrugernes økonomi har bidraget til en begrænset nedgang. I efteråret ventes meget 
af usikkerheden at være aftaget, men lavere indkomst for dele af befolkningen betyder, 
at forbruget ikke ventes fuldt normaliseret. Det er lagt til grund, at en stor del af 
usikkerheden omkring coronapandemien er aftaget efter sommerferien, hvilket selvsagt 
er et stort usikkerhedsmoment. Særligt kontaktintensive brancher kan dog vente en 
større nedgang, hvis usikkerheden skulle blive større end ventet. 
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Samlet ventes forbruget i hovedscenariet at falde omkring 3½ procent i 2020. Især 

bilforbruget og turismen ventes at blive ramt hårdest af nedgangen, jf. tabel C.3 og 

gennemgangen af de enkelte forbrugskomponenter i næste afsnit.  

 

Tabel C.3 Privat forbrug i 2020 (mængder)  

  

Vækst i 
hovedscenarie   

Andel af samlet forbrug i 
2019 

Samlet privat forbrug -3½           100         

Herunder       

Energi 3           5         

Biler -20           4         

Benzin -9           3         

Udlændinges køb i Danmark -40           6         

Danskeres køb i udlandet -44           4         

Boligbenyttelse 1           22         

Tjenester og transport -10           37         

Varer 1           32         

Anm:       Andele er opgjort i nominelle værdier. Udlændinges køb i Danmark indgår ikke i          

opgørelsen af det samlede private forbrug, og andelene summerer derfor ikke til 100. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Betydelig forskel i udviklingen på tværs af forbrugskomponenter 

 

Fordelingen mellem forbrugskomponenter er i år særligt påvirket af, at dele af forbruget 

er underlagt restriktioner og særligt udsat for smittefare, imens andre ikke er.5 Modsat 

er dele af forbruget også positivt påvirket af, at mange har været hjemsendt. 

 

Indikatorer tyder på, at både dele af vareforbruget (f.eks. køb af dagligvarer, og køb i 

byggemarkeder) og energiforbruget6 har været højere i perioden med hjemsendelser. 

Denne effekt er gradvist forsvundet i takt med, at flere arbejdspladser åbner for fysisk 

tilstedeværelse og andre dele af samfundet lukker op. Udviklingen understøttes af 

forbrugsdata fra Danske Bank,7 som fra midt i marts frem til begyndelsen af maj viser 

et forbrug ca. 15 pct. lavere end normalt (for dankort og MobilePay) men stigende mod 

niveauet i 2019 i løbet af maj, jf. figur C.9. Forbruget i dagligvareforretninger var 

modsat væsentligt højere end normalt frem mod påske, og har således bidraget til at 

holde forbruget oppe trods nedgang i andre dele af forbruget. Resten af året 

forudsættes disse komponenter at ligge på omtrent samme niveau som sidste år. Det 

                                                
5
 Asger Lau Andersen, Emil Toft Hansen, Niels Johannesen og Adam Sheridan (2020): Pandemic, Shutdown and 
Consumer Spending: Lessons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19. De finder i et tidligt studium af 
effekten af coronapandemien, at forbrugsnedgangen ikke udelukkende skyldes restriktioner. Forbrugsnedgangen i de 
første uger af nedlukningen af Danmark blev estimeret til 25 pct., mens den i Sverige, der i mindre grad har indført 
restriktioner, blev estimeret til 29 pct. 

6
 Energinet samt arbejdspapir fra DST (2020): Pernille Yde Nielsen: Husholdningers elforbrug vidner om ændret 
aktivitet.  

7
 Data er fra Danske Banks Spending Monitor. Det omfatter kun køb med dankort og MobilePay og dækker ikke køb 
med f.eks. kontanter, PBS eller bankoverførsler. Dermed vil især faste udgifter ikke indgå som f.eks. udgifter til 
boligbenyttelse og el. 
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giver samlet en stigning på ca. 1 pct. i forbruget af andre varer og på ca. 3 pct. for 
husholdningernes energiforbrug. 
 
Figur C.9 Forbrug med dankort og Mobile Pay 

Anm.: Figuren viser forbruget betalt med dankort og Mobile Pay sammenlignet med samme ugedag 
sidste år (dvs. 364 dage tidligere). De grå søjler viser således helligdage i både 2019 og 2020, 
og data er her ikke umiddelbart sammenligneligt. Data er opdateret til og med 9. juni 2020. De 
stiplede linjer er dagsobservationer, og de fuldt optrukne er et 7-dags centreret glidende 
gennemsnit. De grå søjler markerer helligdage, både i år og sidste år. Grundet de mange 
helligdage særligt sidst i perioden, skal man være varsom med at tolke på udviklingen her. Den 
lodrette sorte streg er ved d. 11. marts, datoen hvor nedlukningen af Danmark blev meldt ud. 

Kilde: Danske Banks Spending Monitor og egne beregninger. 

 
Særligt forbruget af tjenester er påvirket markant af nedlukninger og øvrige 
restriktioner. Eksempelvis viser forbrugsdata fra Danske Bank en nedgang i forbruget 
på restauranter og hoteller på hhv. 80 og 65 pct. i perioden midt marts til 17. maj8. 
Herefter kunne de åbne igen, og der ses tydeligt en stigning i forbruget, om end endnu 
under et normalt niveau, jf. C.10. På tværs af brancher er der betydelig forskel i 
hastigheden af genopretningen af forbruget, hvor der f.eks. blev brugt flere penge på 
frisører end normalt i flere uger efter de kunne åbne, hvorimod forbruget på tandlæger 
langsommere har nærmet sig et normalt niveau. Der er dog samlet tydelig fremgang 
efter restriktionernes ophør, hvor forbruget aktuelt nærmer sig et normalt niveau. 
Henover sommeren påvirkes forbruget af tjenester negativt af, at der stadig ventes 
markant færre turister, som beskrives nærmere nedenfor. Det opvejes dog delvist af, at 
flere danskere ventes at holde ferie i Danmark. Efter sommerferien ventes forbruget af 
tjenesteydelser at nærme sig et normalt niveau, dog med undtagelse af særlige typer 
af arrangementer med mange gæster, som f.eks. festivaler eller store koncerter. 
 
 
 

                                                 
8 Det begrænsede forbrug der alligevel var i perioden med nedlukning er f.eks. til take away. 
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Figur C.10 Hoteller og restauranter 

Anm.: Figuren viser forbruget betalt med dankort og MobilePay sammenlignet med samme ugedag 
sidste år (dvs. 364 dage tidligere). Data er opdateret til og med 9. juni 2020. De stiplede linjer er 
dagsobservationer, og de fuldt optrukne er et 7-dags centreret glidende gennemsnit. De grå 
søjler markerer helligdage, både i år og sidste år. Grundet de mange helligdage særligt sidst i 
perioden, skal man være varsom med at tolke på udviklingen her. Den første lodrette sorte 
streg er ved d. 11. marts, datoen hvor nedlukningen af Danmark blev meldt ud. Den sidste 
lodrette sorte streg er ved d. 18. maj, datoen hvorfra hoteller og restauranter kunne genåbne på 
mere almindelige vilkår.  

Kilde: Danske Banks Spending Monitor. 

 
Bilsalget påvirkes især af usikkerhed, fordi forbrugerne er tilbageholdende med at 
anskaffe større forbrugsgoder. Foreløbige tal fra første kvartal i år viser, at bilforbruget 
allerede der faldt 10 pct. fra fjerde kvartal i 2019. Antallet af nyregistrerede biler er i 
april og maj ligeledes væsentligt lavere end normalt. Den store nedgang i salget i 
foråret ventes at bidrage til lavere priser i efteråret, hvilket er med til at understøtte en 
genopretning af bilsalget allerede i sidste halvår af 2020. Først i løbet af 2021, ventes 
der dog fuld genopretning til et normalt niveau, da usikkerheden omkring større 
ledighed netop ventes at bidrage med tilbageholdenhed for at anskaffe større, varige 
forbrugsgoder, jf. figur C.8. På den baggrund ventes bilsalget samlet at falde 20 
procent i 2020. 
 
I perioden med nedlukning og hjemmearbejde ses et markant fald i personbiltrafikken 
på 30 pct. fra midt mart til ultimo maj, jf. figur C.11. I samme periode viser forbrugsdata 
et fald i forbruget på tankstationer på 25 pct., hvilket dog ligeledes skal ses i lyset af 
kraftigt faldende benzinpriser som følge af de lave oliepriser, jf. figur C.5. Tallene tyder 
dog på, at trafikken og forbruget er omtrent normaliseret, og for resten af året er der 
antaget et normalt niveau for benzinforbruget. På den baggrund ventes benzinforbruget 
at falde godt 9 procent i 2020 og være på normalt niveau i 2021. 
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Figur C.11 Trafikken ift. niveauet i uge 9 

Anm.: Data er opdateret til og med 3. juni 2020. Udviklingen er opgjort som et gennemsnit fra 30 
tællestationer fordelt på det danske vejnet. De stiplede linjer er dagsobservationer, og de fuldt 
optrukne er et 7-dags centreret glidende gennemsnit. De grå søjler markerer helligdage i år. 

Kilde: Vejdirektoratet og egne beregninger. 

Turisme er hårdt ramt af nedlukningen 
 
Særligt turismen er hårdt ramt af nedlukningen og usikkerheden som følge af 
coronapandemien. Allerede i første kvartal faldt turismeforbruget i udlandet og 
udenlandske turisters forbrug i Danmark, hvor foreløbige tal viser en nedgang på hhv. 
17 og 7,5 pct. Fra 14. marts til 15. juni har de danske grænser været lukkede for 
turister. I denne periode plejer omkring 25 pct. af både turisters forbrug i Danmark og 
danskeres forbrug i udlandet at ligge. Dermed er turismeforbruget i andet kvartal 
markant lavere end normalt. 
 
Fra 15. juni åbnes grænserne mellem Danmark og Norge, Tyskland og Island (dog ikke 
for rejser til store byer), hvorfor der ventes en stigning i tredje kvartal, hvor størstedelen 
af turismen foregår. I 2018 gik omkring 8 pct. af danskernes rejser på mindst fire dage 
til et af disse lande og for kortere rejser gik op mod 45 pct. dertil, jf. Danmarks 
Statistik.9 Til sammenligning udgjorde turister fra de omtalte landes overnatninger i 
Danmark godt 65 pct. af den samlede udenlandske turisme i Danmark, jf. Danmarks 
Statistik. Derfor er det lagt til grund, at turismeforbruget fra danskere i udlandet 
påvirkes mere negativt end turismeforbruget for udlændinge i Danmark.  
 
VisitDanmark laver hvert år en undersøgelse af turisters forbrug i Danmark, hvor det 
fremgår, at turister fra Norge og Tyskland i 2018 stod for godt 42 pct. af 
turismeforbruget fra udenlandske turister i Danmark. VisitDanmark opgør ligeledes 
turismeforbruget fordelt på forskellige typer forbrug (her dog beregnet samlet for 
danske og udenlandske turister i Danmark). Klassiske turismeprodukter (som f.eks. 

                                                 
9 Andelen til Island er for lille til at indgå i statistikken fra Danmarks Statistik. 



 

- 51 - 
 

forbrug på overnatning, restauranter, transport mv.) udgjorde i 2018 godt halvdelen af 
det samlede forbrug og detailhandlen udgjorde knap 15 pct. Resten er ikke 
specificeret.10 
 
På baggrund af ovenstående er det for sommerperioden lagt til grund, at turisters 
forbrug i Danmark er omkring 50 procent lavere end et normalt år, hvorefter der 
antages fuld normalisering i løbet af efteråret. Samlet giver det et fald i udlændinges 
forbrug i Danmark på 40 pct. i 2020.  
 
Det er ligeledes lagt til grund, at danskernes forbrug i udlandet i sommerferieperioden 
er godt 50 pct. under et normalt forbrug, da størstedelen ventes at holde ferie i 
Danmark, og ligeledes ventes en normalisering mod slutningen af året. På den 
baggrund skønnes danskeres forbrug i udlandet at falde knap 45 pct. i 2020. Det 
antages, at en del af det mindre forbrug i udlandet i stedet vil blive brugt i Danmark, og 
dermed bidrage til et højere forbrug af varer- og tjenester i Danmark. 

Betydelig nedgang, men overraskende hurtig genopretning på boligmarkedet 
 
Boligmarkedet blev i lighed med resten af økonomien ramt abrupt i marts. Indikatorer 
fra Boligsiden viser, at det samlede boligsalg faldt 20 pct. i den første uge efter 
regeringens annoncering af nedlukningen, jf. figur C.12. Særligt salget af ejerlejligheder 
blev påvirket med et fald på 46 pct. den første uge. Da boligsalget var på sit laveste, 
var det samlet faldet omkring en tredjedel i forhold til før nedlukningen. Homes 
fremvisningsindeks viste ligeledes et markant fald i marts på godt 20 pct. for både 
ejerlejligheder og enfamiliehuse, jf. figur C.13. 
 
Figur C.12 Boligsalg   Figur C.13 Fremvisningsindeks 

Anm.: I venstre figur er samme uge 2019 lig 100. Den lodrette streg markerer ugen, hvor nedlukningen 
blev annonceret. I højre figur er gennemsnittet af 2013 lig 100. 

Kilde: Boligsiden (venstre), Home og Danske Bank (højre). 

 
Aktivitetsnedgangen var dog kortvarig, og indikatorerne fra Boligsiden tyder på en 
hurtig genopretning, så hussalget allerede i slutningen af april (uge 18) var tilbage på 
niveauet fra før nedlukningen. Ved udgangen af maj var det samlede salg knap 50 pct. 

                                                 
10 Visit Denmark: Turismens økonomiske betydning 2018. 
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højere end sidste år. Det trækkes i særdeleshed op af en voldsom stigning i salget af 
sommerhuse, men også salget af ejerlejligheder lå knap 25 pct. højere end på samme 
tidspunkt sidste år. Billedet understøttes af fremvisningsindekset, der viser kraftig 
stigning allerede i april og videre i maj.  
 
Den initiale reaktion på boligmarkedet skyldes formentlig dels tilbageholdenhed som 
følge af pludseligt opstået usikkerhed omkring de fremtidige privatøkonomiske forhold, 
dels at realkreditrenterne også steg kraftigt i ugen efter nedlukningen, jf. afsnit C.1. 
Kombinationen af disse forhold har formentlig fået en række boligkøbere til at udskyde 
købet. Stigningen i den 30-årige realkreditrente var dog kortvarig, og renterne er faldet 
gennem april og maj. Dermed er et af usikkerhedsmomenterne på boligmarkedet 
aftaget igen. Der er dog fortsat usikkerhed omkring de fremtidige økonomiske forhold, 
og i det lys er det overraskende (om end positivt), at aktiviteten på boligmarkedet ser 
ud til at være genoprettet i løbet af kort tid. Udviklingen indikerer, at husholdningerne er 
optimistiske med hensyn til deres egen økonomiske fremtid, og at det initiale chok 
tilsyneladende vurderes at være kortvarigt. Udviklingen skal dog også ses i lyset af, at 
boligmarkedet forud for krisen var i fremgang og uden væsentlige ubalancer. 

Forventning om boligprisfald på 2 pct. i år i hovedscenariet 
 
Danmarks Statistiks opgørelse af boligpriserne viste et markant fald på ca. 4 pct. for 
enfamiliehuse i marts, mens opgørelsen af kvadratmeterpriser fra Boligsiden viser et 
mere afdæmpet fald på 0,5 pct., jf. figur C.14. Indeksene anvender forskelligt 
datagrundlag og statistiske metoder og viser derfor ikke samme udvikling fra måned til 
måned. Danmarks Statistiks opgørelse er traditionelt den væsentligste kilde i 
udarbejdelsen af skøn for boligprisudviklingen, men Boligsidens prisindeks anvendes 
som en indikator for udviklingen de kommende måneder, da den offentliggøres 
hurtigere.  
 
Salget af villaer og rækkehuse for april var i gennemsnit for måneden lavere end sidste 
år, ligesom nedslagene ifølge Boligsiden var højere for måneden som helhed end før 
nedlukningen. Det peger i retning af, at boligpriserne også er faldet i april. Boligsidens 
markedsindeks peger da også på et fald på knap 1 pct. i april og yderligere ca. 0,5 pct. 
i maj, jf. figur C.15.  
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Figur C.14 Boligpriser  Figur C.15 Nedslag pr. uge 

Anm.: I højre figur er samme uge 2019=100. Egen sæsonkorrektion af Boligsiden. 
Kilde: Boligsiden, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
De privatøkonomiske forhold forud for krisen var gode, og det seneste års rentefald har 
givet anledning til en række konverteringer, der samlet har betydet en lavere andel af 
variabelt forrentede lån og dermed større sikkerhed om husholdningernes boligudgifter. 
Herudover har restriktionerne på dele af forbruget medført større opsparing i løbet af 
foråret for husholdningerne i det omfang de ikke har været ramt af midlertidig 
lønnedgang eller fyring. Det betyder, at husholdningerne er i en god position til at 
fortsætte huskøb, når det første chok i forbindelse med coronapandemien har lagt sig. 
Boligpriserne påvirkes traditionelt betydeligt af ændringer i beskæftigelsen, og 
situationen på arbejdsmarkedet, herunder eventuelt fornyet usikkerhed om udviklingen 
i løbet af andet halvår, vil være af afgørende betydning for boligprisudviklingen i år. 
 
I hovedscenariet er det lagt til grund, at priserne kan være faldet betydeligt i april, men 
prisfaldende antages at ophøre i andet halvår og afløses af svag fremgang. Det bygger 
på, at der i hovedscenariet kun ventes afdæmpet ledighedsstigning resten af året, 
hvilket vil dæmpe husprisfaldet. Samlet set ventes boligpriserne i hovedscenariet at 
falde knap 2 pct. i år. Det er et lidt mindre fald end i forbindelse med den europæiske 
statsgældskrise i 2011-12, og betydeligt mindre end faldet i forbindelse med 
finanskrisen (knap 13 pct.). Boligmarkedet var dog i tiden op til finanskrisen præget af 
betydelige ubalancer, hvilket ikke var tilfældet forud for coronapandemiens påvirkning 
af økonomien. 

Boliginvesteringerne løftes af renoveringsaktivitet 
 
Boliginvesteringerne er typisk en udpræget konjunkturfølsom komponent af den 
indenlandske efterspørgsel og har historisk set vist markant fremgang i opgangstider 
og tilsvarende store fald i nedgangstider. Boliginvesteringerne er derfor også steget 
over de seneste år, hvor dansk økonomi har været i fremgang. Bygge- og 
anlægssektoren har ikke været direkte påvirket af nedlukninger og herudover har en 
stor del af aktiviteterne en vis varighed. Coronapandemien og den deraf følgende 
usikkerhed ses derfor endnu ikke i de officielle tal for boliginvesteringerne i år, og 
aktivitetsnedgangen i forbindelse med pandemien forventes at slå igennem på 
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investeringerne med en vis forsinkelse i takt med, at eksempelvis planlagte byggerier 
skrinlægges. Skønnet for udviklingen i boliginvesteringerne i hovedscenariet bygger 
blandt andet på information fra Dansk Byggeri, jf. boks C.2. 
 
I midten af maj blev der indgået en politisk aftale om renovering af almene boliger i regi 
af Landsbyggefonden. Transport- og Boligministeriet har skønnet et ekstraordinært 
investeringsafløb på 3½ mia. kr. i 2020 og 9½ mia. kr. i 2021, jf. også boks C.2. Hvis 
projekterne realiseres i forudsat omfang, bidrager dette til et markant løft af 
boliginvesteringerne i 2020, men særligt i 2021. Erfaringerne fra tidligere viser dog, at 
det kan være vanskeligt at få igangsat og færdiggjort investeringer i stort omfang på 
meget kort tid. Tiltaget har ingen effekter for de offentlige finanser, og effekten af 
tiltaget afspejles i hovedscenariet derfor kun i vurderingen af boliginvesteringerne i år. 
Samlet set er det vurderingen i hovedscenariet, at boliginvesteringerne i år vil have 
omtrent samme niveau som sidste år, men stige godt 3 pct. næste år. 
 
Boks C.2 Dansk Byggeris skøn over dele af boliginvesteringerne 

C.5 Eksport og erhvervsinvesteringer 
 
Tal for nationalregnskabet for første kvartal 2020 viste et lille fald i eksporten på knap 1 
pct. i forhold til fjerde kvartal 2019. Det dækker over fremgang i vareeksporten, mens 
tjenesteeksporten faldt godt 3 pct. Sidstnævnte skyldes primært et betydeligt fald i 
bygge- og anlægstjenester. Tilbagegangen i tjenesteeksporten generelt skal ses i 
sammenhæng med de mange restriktioner omkring rejser, herunder særligt flyrejser.  
 

Boliginvesteringerne kan opdeles i nybyggeri, hovedreparation og handelsomkostninger. De to 

førstnævnte komponenter udgør hver især omkring 40 pct. af de samlede boliginvesteringer. Dansk 

Byggeri har foretaget vurderinger af udviklingen i de to førstnævnte komponenter. 

 

Dansk Byggeri skønner samlet set, at nybyggeriet i år falder med ca. 1 mia. kr. Det skal ses i lyset af, at 

de byggeprojekter, der var igangsat i begyndelsen af året, antages at fortsætte omtrent uændret, mens 

der vil ske et mindre fald i de byggerier, som var planlagt, men ikke igangsat endnu. I hovedscenariet 

fra Dansk Byggeris seneste vurdering er faldet i planlagte byggerier dog også relativt begrænset, fordi 

der forudsættes en relativt hurtig genopretning af aktiviteten på boligmarkedet og boligpriserne. 

 

For hovedreparationernes vedkommende har Dansk Byggeri lagt Transport- og Boligministeriets 

vurdering af det ekstraordinære investeringsafløb som følge af aftalen om renovering af almene boliger 

i regi af Landsbyggefonden til grund. Det indebærer et ekstraordinært investeringsafløb på 3½ mia. kr. i 

2020 og 9½ mia. kr. i 2021.1 I tillæg til effekten fra Landsbyggefonden kommer private husholdningers 

renovering af egen bolig. Dette vil normalt falde i perioder med usikkerhed. Omvendt har perioden med 

hjemmearbejde under coronakrisen tilsyneladende udløst et behov for boligforbedringer, enten som 

gør-det-selv eller udført professionelt. Samlet skønner Dansk Byggeri, at hovedreparationerne stiger 

0,7 mia. kr. i år.  
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Udenrigshandelstallene viser et betydeligt fald i vareeksporten på godt 10 pct. i april, jf. 
figur C.16. Det ser dermed ud til, at vareeksporten rammes lidt forsinket i forhold til de 
brancher, der har været mest direkte berørt af nedlukningerne. Som følge af en 
markant nedjusteret, vækst i Danmarks primære aftagerlande forventes det, at dansk 
eksport vil opleve et markant fald i resten af 2020. Undtaget herfra vil formentligt være 
brancher som medicinalindustrien – der fylder ca. 20 pct. af dansk industriproduktion – 
og vindmølleindustrien, der ikke er særlig konjunkturfølsom.11 
 
Figur C.16 Vareeksport 
 

 Figur C.17 Erhvervenes sammensatte
forventninger 

Anm:  Nettotal er forskellen imellem andelen af virksomheder, der angiver positiv hhv. negativ 
udvikling. Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er maj 2020. Egen sæsonkorrektion af 
vareeksporten. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
Udsigterne til generelt lavere aktivitetsniveau i økonomien, herunder særligt et 
betydeligt fald i eksporten betyder, at virksomheder forventes at være tilbageholdende 
med at investere i år. Denne udvikling forstærkes yderligere af, at flere virksomheder 
har været nødsaget til at fyre medarbejdere eller sende dem (midlertidigt) hjem. Særligt 
maskininvesteringerne ventes at falde i 2020, hvorimod bygge- og 
anlægsinvesteringerne for en stor dels vedkommende allerede ventes at være 
besluttet, inden coronapandemien ramte. Erhvervenes sammensatte forventninger for 
både april og maj viste negative forventninger på omtrent samme niveau som under 
finanskrisen, dog viste alle fire erhverv en lille fremgang i maj, jf. figur C.17. Samlet 
ventes et fald i erhvervsinvesteringerne på knap 13 pct. i år. 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Jørgen Elmeskov, “Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?”, Rigsstatistikerens klumme, d. 28. 

august 2019 
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C.6 Offentligt forbrug 
 
Der skønnes i 2020 en høj stigning i de nominelle offentlige forbrugsudgifter i 2020 på 
ca. 4½ pct. Dette skyldes blandt andet, at de offentlige budgetter i 2020 kan øges med 
coronarelaterede udgifter.  
 
Normalt vil dette medføre en høj realvækststigning i det offentlige forbrug, men i den 
aktuelle situation er der nogle særlige forhold, der påvirker opgørelsen af det offentlige 
forbrug.  
 
På grund af nedlukningen af samfundet har mange offentligt ansatte ikke kunne møde 
fysisk på arbejde i foråret 2020. Mange har været i stand til at passe deres arbejde 
hjemmefra, men der er også offentligt ansatte, der ikke har mulighed for at passe deres 
normale arbejde hjemmefra. Det drejer sig om opgaver, hvor den fysiske 
tilstedeværelse på arbejdspladsen er afgørende. Det gælder f.eks. ved børnepasning 
og for visse kulturinstitutioner.  
 
De hjemsendte ansatte har fået løn og ville således normalt tælle med i opgørelsen af 
det offentlige forbrug i mængder fra den såkaldte inputmetode, hvor det offentlige 
forbrug opgøres som værdien af de input af løn og varekøb, der anvendes til at 
producere den pågældende service. Men Eurostat har sammen med de nationale 
statistikinstitutioner besluttet, at personer, der er hjemsendt uden at kunne passe deres 
arbejde ikke skal tælle med i opgørelsen af det offentlige forbrug i mængder. De 
offentlige udgifter i kroner er imidlertid uændrede af dette således, at de reducerede 
mængder modsvares af en tilsvarende højere pris på det offentlige forbrug. Danmarks 
Statistik har på den baggrund valgt at foretage en korrektion i fordelingen af det 
nominelle offentlige forbrug på, hvad der er priser, og hvad der er mængder for første 
kvartal 2020. 
 
Det er i denne fremskrivning vurderet, at op mod en sjettedel af de offentligt ansatte var 
fraværende i en periode uden at kunne passe deres arbejde. Det gjorde sig gældende, 
mens børneinstitutionerne var lukkede. Efter børneinstitutionerne blev genåbnet efter 
påske faldt antallet af offentligt ansatte, der ikke kunne passe deres arbejde, markant. 
Som et gennemsnit for hele året er det i denne fremskrivning antaget, at der vil være 
hjemsendt offentlige arbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra svarende til 2 pct. af 
den offentlige timebeskæftigelse. De beskæftigede har imidlertid fået den samme 
lønudbetaling så den offentlige timelønsudvikling er i 2020 2 pct.point højere, end den 
ellers ville have været. 
 
De hjemsendte medarbejdere trækker isoleret set væksten i det offentlige forbrug ned, 
men ikke helt så meget som faldet i timetallet, da det offentlige varekøb antages at 
være upåvirket af, at en del af medarbejderne har været hjemsendt uden at kunne 
arbejde. Samlet trækker de hjemsendte medarbejdere ned i væksten i det offentlige 
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forbrug med 1,2 pct.point, jf. figur C.18. Det medfører en tilsvarende højere vækst 
næste år, hvor den offentlige timeløn stiger mindre. 
 
Figur C.18 Vækst i det offentlige forbrug i 2020 og 2021 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2020 og egne beregninger. 

 
Væksten i det offentlige forbrug i år er trukket op af, at der er vedtaget en række 
ekstraudgifter afledt af covid-19-tiltag, der øger det offentlige forbrug. Samlet set er der 
vedtaget udgifter på ca. 7 mia. kr., hvilket isoleret set øger vækst i det offentlige forbrug 
i år med ca. 1,2 pct.point og trækker væksten tilsvarende ned i 2021, hvor disse tiltag 
forudsættes at være ophørt. 
 
Den samlede vækst i det offentlige forbrug i 2020 og 2021 er således forholdsvis tæt 
på den vækst, der var planlagt i udgiftslofterne for de to år, men det dækker over, at 
der er to væsentlige forhold, der tilfældigvist er af samme størrelse, men med modsat 
fortegn. 
 
For den offentlige saldo har Danmarks Statistiks opgørelse af de fraværende 
medarbejdere ikke nogen betydning for de samlede offentlige udgifter, da de har fået 
deres normale løn. Derimod bliver væksten i det offentlige forbrug og derved BNP i år 
lavere som følge af, at nogle medarbejdere ikke har kunnet passe deres arbejde, når 
de har været fraværende fra deres arbejdsplads. Det vil så hæve væksten i 2021. 
Modsat forøges væksten i det offentlige forbrug og BNP i år som følge af covid-19 
udgifter. Den høje vækst modsvares af en tilsvarende mindre vækst næste år, hvor 
disse merudgifter er forudsat at bortfalde. 
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BILAG D: Covid-19-tiltag 
I dette bilag gennemgås først Finansministeriets skøn for, hvordan covid-19-tiltagene 
påvirker de offentlige udgifter, hvilket også er udgangspunktet for denne fremskrivning. 
Dernæst diskuteres, hvordan tiltagene har afledte virkninger på de offentlige finanser. 
Efterfølgende diskuteres, hvordan tiltagene påvirker den strukturelle saldo. Til sidst i 
bilaget gennemgås de enkelte tiltag. 

D.1 Den direkte virkning af covid-19-tiltagene på de offentlige udgifter 
 
De besluttede covid-19-tiltag skønnes at øge de offentlige udgifter med 125 mia. kr. i 
2020, svarende til 5,6 pct. af BNP, jf. tabel D.1. Dette er primært udtryk for det beløb, 
den offentlige sektor udbetaler til den private sektor enten i form af kompensation til 
virksomheder, lønkompensation, højere indkomstoverførsler mv. Beløbet er skatte-
pligtigt for virksomheder, lønmodtagere, overførselsmodtagere mv., hvorfor effekten på 
de offentlige finanser er mindre end det udbetalte beløb, jf. også diskussionen om 
tilbageløb nedenfor.  
 
I denne prognose tages udgangspunkt i regeringens vurdering af udgifterne ved 
vedtagelsen af de forskellige ordninger, hvilket også er udgangspunktet for Økonomisk 
Redegørelse, maj 2020. Skønnet for lønkompensation er dog opdateret med aftalen fra 
5. juni 2020. Dertil kommer, at konsekvenserne af kommune- og regionsaftalen samt 
trepartsaftalen om lærlinge fra 28. maj er medregnet i skønnene.  
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Tabel D.1 Den direkte virkning på offentlige finanser af covid-19-tiltag i 2020 
 Mia. kr. Pct. af BNP 

Samlede tiltag 125,3 5,6 
   
Direkte offentlig støtte til virksomheder i alt 98,0 4,4 
  Virksomheders faste udgifter  65,3 2,9 
  Kompensation til selvstændige  14,1 0,6 
  Lønkompensation 12,4 0,6 
  Øvrige støtteordninger  6,2 0,3 
   
Tab på garantier  11,3 0,5 
  Igennem vækstfond og EKF 5,5 0,2 
  Forsikringer  5,0 0,2 
  Øvrige 0,8 0,0 
   
Betalingsfrister til det offentlige  0,7 0,0 
  Moms og A-skat mv.  0,1 0,0 
  Rentefrie lån i staten 0,6 0,0 
  Øvrige 0,0 0,0 
   
Tiltag rettet mod overførselsmodtagere 0,5 0,0 
   
Investeringer  2,5 0,1 
  Anlægsloftet hæves i kommuner 2,5 0,1 
  Renovering af almene boliger -  
   
Højere offentlige covid-19-udgifter 6,9 0,3 
  Regioner 3,1 0,1 
  Kommuner 2,6 0,1 
  Stat 1,3 0,1 
   

Trepartsaftale om elever og lærlinge 5,4 0,2 
Kilde: Kilden til den direkte støtte er tabel 3.1 i Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe 

vedrørende udfasning af hjælpepakker, 27. maj 2020 samt Konvergensprogram 2020. Skønnet 
for lønkompensation er imidlertid hævet med 2,2 mia. kr. som følge af aftalen 5. juni. Kilden til 
tabene på garantier er Økonomisk Redegørelse, maj 2020. Saldovirkningen af udskydelse af 
betalingsfrister og tiltagene målrettet overførselsmodtagere er taget fra lovforslagene. De højere 
covid-19-udgifter fremgår af Aftale om regionernes økonomi for 2021 og Aftale om 
kommunernes økonomi for 2021, 29. maj 2020, og Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til 
elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag), maj 2020.  
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D.2 Tilbageløb og adfærd af covid-19-tiltag  
 
Tallene i ovenstående tabel afspejler størrelsen af de direkte skattepligtige tilskud fra 
staten til virksomheder. Svækkelsen af de offentlige finanser er dog mindre, når der 
korrigeres for skattebetalinger af overførslerne til den private sektor – det såkaldte 
tilbageløb.  
 
I nærværende prognose er der ved vurderingen af skatteindtægter søgt at tage højde 
for, at hjælpepakkerne holder hånden under indtægterne blandt husholdninger og 
virksomheder. Det har dog ikke været muligt at beregne den isolerede virkning på 
tiltagene på skatterne. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 
skattegrundlagene udover tiltagene er påvirket af en lang række forhold, herunder 
nedlukningen og den generelle økonomiske situation. Derfor kan det være meget 
vanskeligt at udskille den isolerede effekt af tiltagene.  
 
Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte covid-19-tiltag kan påvirke skattebetalingerne, 
herunder de tiltag hvor regeringen har foretaget et skøn over tilbageløbet.  
 
Lønkompensationsordningen giver isoleret set anledning til højere indkomstskatter. 
Beskatningen indebærer isoleret set, at ca. 40 pct. af de direkte udgifter kommer 
tilbage. Dertil kommer, at staten sparer udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, og 
lønmodtagernes højere disponible indkomst indebærer isoleret set også en stigning i 
det private forbrug og dermed højere momsindtægter, hvorfor tilbageløbet er højere 
end 40 pct.  
 
Udskydelserne af betalingsfristerne indebærer, at virksomhederne sparer renteudgifter 
til optagelse af lån. Dette øger isoleret set selskabsskattegrundlaget. Skatteministeriet 
har foretaget et skøn for tilbageløbet for dette tiltag, som skønnes til godt 40 pct. af den 
direkte virkning.  
 
Tiltagene rettet mod overførselsmodtagerne indebærer, at der betales indkomstskat af 
overførslerne, og tiltagene reducerer arbejdsudbuddet.  
 
De direkte støtteordninger til selvstændige øger isoleret set selvstændiges indkomst og 
dermed grundlaget for indkomstskatterne og selvskabsskatterne.  
 
Uden kompensationen til virksomheders faste udgifter skulle virksomhederne optage 
lån, hvor afdrag og renteudgifter på lånene kan modregnes i grundlaget for 
selskabsskatten, og tilbagebetalingen af lånene reducerer muligheden for at udbetale 
udbytter til aktionærer mv. Udbytterne øger yderligere husholdningernes disponible 
indkomster. Kompensationsordningerne øger derfor isoleret set grundlaget for 
kapitalindkomstskatterne samt moms og afgifter. Derfor vil en del af tilskuddene (før 
eller siden) komme tilbage til statskassen i form af selskabsskat, aktieudbytter, moms 
og en række andre skatteindtægter.  
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Tilbageløbet afspejler effekten på de offentlige finanser, før der tages højde for 
adfærdsvirkninger og aktivitetsvirkninger af tiltagene.  
 
Tilskudsordningerne kan give anledning til både positive adfærdsvirkninger (for 
eksempel færre konkurser af sunde virksomheder) og negative adfærdsvirkninger (for 
eksempel incitamenter til mindre omsætning). Tilskuddene kan endvidere påvirke 
konkurrencen og virksomhedsdynamik. Det er meget vanskeligt at skønne over de 
konkrete adfærdsvirkninger og deres betydning for de offentlige finanser, og der er ikke 
eksplicit taget højde for mulige adfærdsvirkninger af tiltagene i denne prognose.  
 
Sammenfattende kan det siges, at det er yderst vanskeligt at skønne over effekten af 
covid-19-tiltagene på de offentlige finanser. Den direkte virkning kan opgøres, når 
trækket på de forskellige ordninger kendes, men tilbageløbet og særligt 
adfærdsvirkningen fra tiltagene er forbundet med betydelig usikkerhed.  

D.3 Covid-19-tiltagenes påvirkning af den strukturelle saldo 
 
Dette afsnit beskriver, hvorfor De Økonomiske Råds sekretariat både foretager en 
beregning af den strukturelle saldo i 2020, hvor covid-19-tiltag behandles som et 
engangsforhold og en beregning, hvor konsekvenserne af covid-19-tiltag tæller med i 
beregningen af den strukturelle saldo. Det bemærkes, at regeringen har besluttet, at 
“budgetlovens underskudsgrænse ikke er en bindende restriktion i finanspolitikken i 
2020.” Derfor har disse overvejelser ingen praktisk betydning for finanspolitikken i 
2020. 
 
Finansministeriet har en tilgang, hvor tiltagene direkte afledt af coronapandemien ikke 
tæller med i opgørelsen af den strukturelle saldo (de håndteres som en såkaldt one-
off), jf. Konvergensprogram 2020. Ved offentliggørelsen af konvergensprogrammet for 
2020 var besluttet tiltag for 111 mia. kr., hvoraf Finansministeriet betragter tiltag for 
101,6 mia. kr. som engangsforhold i beregningen af den strukturelle saldo. Siden 
konvergensprogrammet for 2020 er besluttet en forlængelse af lønkompensations-
ordningen, en trepartsaftale om lærlinge, og der er nye skøn for offentlige merudgifter, 
hvoraf størstedelen håndteres som engangsforhold, jf. tabel D.2.  
 
Regeringens opgørelser af hjælpepakkerne afspejler et skøn over de konkrete 
udbetalinger til virksomheder mv. Virkningen på de offentlige finanser af 
støtteordningerne er som nævnt ovenfor væsentligt mindre end de direkte 
udbetalinger. Dette afspejler blandt andet, at støtteordningerne øger (eller begrænser 
faldet i) virksomhedernes indtjening og dermed grundlaget for selskabsskatten og 
aktieudbytteskatten samt husholdningernes disponible indkomst og dermed også 
grundlaget for momsen. Dertil kommer, at lønkompensationsordningen og støtten til 
selvstændige indebærer højere indtægter fra indkomstskatter og moms og lavere 
udgifter til arbejdsløshedsdagpenge.  
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Tabel D.2 Finansministeriets opgørelse af covid-19-tiltag i den strukturelle saldo 
 Mia. kr. Pct. af strukturel BNP 
Engangsforhold i alt i KP2020 101,6 4,3 
Forlængelse af lønkompensation  2,2 0,1 
Trepartsaftale om lærlinge 5,4 0,2 
Offentlige merudgifter 6,1 0,3 
Engangsforhold inkl. nye tiltag 115,3 4,9 
Tilbageløb fra engangsforhold  -9,4 -0,4 
Engangsforhold inkl. tilbageløb 105,9 4,5 
   
Tiltag i den strukturelle saldo i alt  9,7 0,4 
Kilde: Konvergensprogrammet 2020, tilbageløb for engangsforhold fremgår af bilagstabel 8.4 i 

Økonomisk Redegørelse, maj 2020. De offentlige merudgifter er beregnet med afsæt i skønnet 
for merudgifterne på 6,9 mia. kr. fratrukket udgifter for 0,8 mia. kr., som indgik i 
konvergensprogrammet. Skønnene for forlængelse af lønkompensation og trepartsaftalen er 
baseret på skøn fra Finansministeriet. Derudover er der beregnet et tilbageløb på 0,9 mia. kr. 
fra forlængelsen af lønkompensationsordningen. 

 
I Finansministeriets opgørelse af den strukturelle saldo korrigeres konsekvenserne af 
udbetalingerne til virksomheder for den faktiske saldo som nævnt ud. Derfor skal de 
højere skattebetalinger, udbetalingerne giver anledning til, også trækkes ud.  
 
Finansministeriet korrigerer kun for den del af tilbageløbet, som vedrører 
indkomstskatter. Dette skal ses i sammenhæng med, at det strukturelle niveau for 
kapitalindkomstskatterne beregnes ud fra en bottom-up tankegang, hvor der beregnes 
et særskilt strukturelt niveau for de enkelte skatter, som ikke umiddelbart påvirkes af de 
højere faktiske indtægter i 2020 og de efterfølgende år. 
 
Finansministeriet begrunder denne korrektion med, at støtteordningerne er et 
engangsforhold af ikke-tilbagevendende karakter og kort varighed.  
 
Den strukturelle saldo korrigeres generelt for store engangsindtægter, mens der også 
korrigeres for store engangsudgifter, der forbedrer de offentlige finanser strukturelt eller 
er afledt af juridiske forpligtigelser. Der blev for eksempel foretaget en korrektion for 
udbetalingen af efterlønsbidrag i 2012 og 2018, for ekstraordinære indtægter i 
forbindelse med SP-udbetalingen i 2009-10 og fra omlægning af beskatning af 
eksisterende kapitalpensioner i 2013-15. Derudover korrigeres for kompensationen til 
boligejerne i 2021-22.  
 
Disse korrektioner er blandt andet udtryk for, at udviklingen i den strukturelle saldo 
bliver vanskelig at fortolke, hvis der medregnes store engangsudgifter og 
engangsindtægter af midlertidig karakter. Der er mange fællestræk mellem de 
midlertidige støtteordninger og de øvrige engangsforhold, som der korrigeres for i 
beregningen af den strukturelle saldo. Dette er et argument for at korrigere for 
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støtteordningerne påvirkning af den faktiske saldo i beregningen af den strukturelle 
saldo på linje med Finansministeriets tilgang.  
 
Et argument imod en korrektion for engangsforhold er, at EU-Kommissionen ikke 
foretager ikke en korrektion i den strukturelle saldo for covid-19-tiltag. De Økonomiske 
Råds sekretariat følger som udgangspunkt EU-Kommissionens principper og 
retningslinjer for korrektioner for engangsforhold i den strukturelle saldo.  
 
Dertil kommer, at alle covid-19-tiltagene kan ses som løsningen på de samme 
udfordringer. Det bør som udgangspunkt ikke påvirke den strukturelle saldo, hvorvidt 
tiltagene afspejler støtteordningerne til virksomheder, som oplever et omsætningsfald, 
eller efterspørgselsbaserede tiltag, hvor formålet er at øge omsætningen. Dette er et 
argument for at medregne alle covid-19-tiltagene i opgørelsen af den strukturelle saldo.  
 
På den baggrund er det har valgt at foretage to beregninger, jf. bilag E.4. I den ene 
foretages en korrektion for engangsforhold, hvor der tages udgangspunkt i 
Finansministeriets afgrænsning. I den anden beregning medregnes alle covid-19-
tiltagene i opgørelsen af den strukturelle saldo.  

D.4 Beskrivelse af covid-19-tiltagene 
 
Nedenfor beskrives de største tiltag. 

Direkte støtte til virksomheders faste udgifter  
 
Det største enkeltstående tiltag er støtte til selskabers og selvstændiges faste udgifter, 
jf. boks D.1. Tiltagene indebærer, at staten betaler en andel af virksomhedernes 
udgifter til husleje og øvrige faste udgifter ved store fald i omsætningen, mens 
virksomhederne ikke modtager støtte, hvis omsætningsnedgangen er mindre end 35 
pct.. Derudover kan virksomheder sende medarbejdere hjem med fuld løn frem til 29. 
august, hvis virksomheder står overfor at varsle afskedigelser for mindst 30 pct. af 
medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte.  
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Boks D.1 Direkte støtteordninger 
 
Den direkte støtteordning til virksomheders faste udgifter i Danmark 
Der er virksomheder, der er påbudt lukket. Disse virksomheder kan få dækket alle deres faste udgifter, så 
længe forbuddet er gældende. For øvrige virksomheder afhænger kompensationen af faldet i 
omsætningen i perioden fra 9. marts til 8. juli 2020 set i forhold til en referenceperiode, der som 
udgangspunkt er den samme periode i 2019.  
 

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

 
Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter er lavere end en bagatelgrænse. Denne 
grænse er 12.500 kr. set over en tremåneders periode. Dermed kommer flere mindre virksomheder med i 
ordningen. Den maksimale kompensation udgør 110 mio. kr. pr. virksomhed for en fire måneder periode 
fra 8. marts til 8. juli. Virksomheder kan ikke både modtage mere end 60 mio. kr. i støtte og udbetale 
udbytte i 2020 og 2021.  
 
Kompensationen til selvstændige og freelancere 
Størrelsen af kompensationen afhænger af omsætningstabet fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020 set i forhold 
til de tre foregående måneder. 
 
Kompensationen fra staten udgør 90 pct. af omsætningstabet. Der kan dog maksimalt modtages 23.000 
kr. pr måned eller 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Der 
kompenseres for 100 pct., hvis der er forbud mod at holde åbent.  
 
Ordningen gælder for selvstændige med maksimalt 25 ansatte. Selvstændige med en månedlig 
omsætning på mindst 10.000 kr. kan søge om kompensation. 
 
Lønkompensationsordning 
Den statslige lønkompensation til fyringstruede medarbejdere udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter i 
perioden 9. marts til 29. august 2020 for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer. Arbejdsgiverne 
skal betale den resterede del af lønnen. Medarbejderne kan beholde deres løn, og virksomhederne må 
ikke fyre i den periode, hvor der modtages støtte. Medarbejderne må ikke arbejde i den periode, hvor der 
modtages støtte, og der er et krav om, at der bruges fem feriedage frem til 8. juli, og 15 feriedage i 
perioden 9. juli til den 29. august. Det maksimale støtteniveau udgør 30.000 kr. pr. måned pr. 
fuldtidsansat. 
 
For virksomheder, som er fuldt lukket som følge af forbud mod at holde åbent, ophører ordningen først, 
når forbuddet ophæves. 
 
Udvalgte øvrige direkte støttetiltag 
 
Sygedagpengerefusion til coronasyge 
Tiltaget indeholder en udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige i to uger og sygedagpengerefusion til 
arbejdsgiverne på grund af covid-19 i de første 30 dage. Ordningen er midlertidig og gælder frem til 1. 
januar 2021.  
 
Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer 
Kompensationsordningen henvender sig til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres 
væsentligt eller udskydes på grund af coronavrius. Ordningen omfatter enkeltstående arrangementer på 
mere end 350 deltagere. Ordningen gælder både private arrangører og arrangører, der primært er 
finansieret af offentlige driftstilskud. Ordningen løber fra 6. marts til 31. august. 
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Garantier og lån til virksomheder  
 
Der er besluttet en række nye statslige garantiordninger, jf. boks D.2. Hensigten er at 
få bankene til at ville låne penge til virksomheder, som oplever en 
omsætningsnedgang. Garantierne påvirker umiddelbart hverken den offentlige saldo 
eller den offentlige gæld, men der vil være nogle garantier, som bliver udløst, hvor 
staten må betale en del af bankernes tab (typisk 70-80 pct.). Tiltagene indebærer 
overordnet set, at der kan foretages lån i banker mv. for ca. 100 mia. kr. med 
statsgarantier, og Finansministeriet forventer tab på disse garantier på ca. 11 mia. kr. 
Tabene vil blive større, hvis krisen bliver dybere end forudsat, og der er flere konkurser 
og virksomheder, som ikke betaler lånene tilbage.  
 
Staten påtager sig typisk 70-80 pct. af risikoen ved lånene, mens bankerne påtager sig 
20-30 pct. af risikoen. Det er typisk et krav, at omsætningstabet skal være mindst 30 
pct., hvis en virksomhed skal foretage lån med disse statsgarantier.  
 
Ordninger målrettet store virksomheder fungerer på markedsvilkår, så virksomhederne 
betaler en præmie ved statsgaranterede lån, som modsvarer det forventede statslige 
tab på garantierne. Derudover ydes statsgaranti til forsikringsselskaber, når 
virksomheder tegner en forsikring mod udeblevne forsikringer. De konkrete 
garantiordninger er beskrevet i boksen nedenfor.  
 
Udover udskydelser af betalingsfrister er den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer også 
blevet frigivet. Siden finanskrisen har bankerne sat penge til side i den kontracykliske 
kapitalbuffer. Formålet med bufferen er, at den opbygges i gode økonomiske tider, så 
pengene kan frigives, når konjunkturerne vender. Erhvervsministeren har besluttet at 
frigive den kontracykliske kapitalbuffer d. 12. marts 2020, så den er nul med 
øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende 
kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle 
indskrænke deres udlån. 
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Boks D.2 Garantiordningerne i hjælpepakkerne 
 
Garantier for udlån til SMV’er og større virksomheder 
Staten stiller garanti for 70 pct. af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, som oplever 
omsætningstab på minimum 30 pct. i en periode på mindst 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 
30. september 2020. Staten dækker eventuelle tab på garantier for SMV. For store virksomheder skal 
ordningen fungere på markedsvilkår. 
 
Garanti til virksomheders forsikringer i 2020 
Mange danske virksomheder tegner en forsikring mod udeblevne betalinger, når de handler med både 
danske og udenlandske virksomheder. For at sikre de danske virksomheder adgang til forsikring af deres 
handel og eksport oprettes en statslig garantidækning, hvor staten påtager sig en del af 
kreditforsikringsselskabers risiko for tab på porteføljen af handelsforsikringer tegnet i hele 2020 til 
gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis 
forsikringskapacitet i det danske marked.  
 
Rejsegarantifonden  
Rejsegarantifonden yder i dag kompensation til forbrugere, som får aflyst deres pakkerejser, fordi 
rejseudbyderen går konkurs. Fonden betales af rejseselskaberne. Med aftalen d. 19. marts 2020 udvides 
fondens formål, så den også kan yde kompensation i forbindelse med aflyste rejser fra 26. januar, hvor 
Udenrigsministeriet skærpede sin rejsevejledning, og frem til 10. maj 2020. Fonden får tildelt en statslig 
garanti på 1,5 mia. kr., så den kan efterkomme krav om kompensation.  
 
Garanti til SAS1 
Det er en treårig statsgaranti, som dækker betalingen af renter, afdrag og andre finansielle transaktioner 
forbundet med kredit til SAS. I tilfælde af aktivering af statsgarantien kan den danske stat maksimalt miste 
1 mia. kr. 
 
Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden2  
Dette tiltag er målrettet iværksættere og venturevirksomheder, som mangler finansiering til at starte noget 
nyt op. Den 18. april 2020 blev det besluttet at etablere to såkaldte matchfinansieringstiltag i 
Vækstfonden, som er målrettet iværksættere i de tidlige faser samt venturevirksomheder. Samtidig får 
Vækstfonden bedre mulighed for at foretage kapitalindskud i virksomheder og fonde. Baggrunden for 
tiltaget er, at iværksættere oplever, at det er vanskeligt at låne på det private marked.  
 

Tiltag rettet mod overførselsmodtagere  
 
Det er besluttet, at dagpenge og sygedagpengemodtagere kan sikres lempeligere 
vilkår. Disse tiltag gælder fra 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Det er blandt 
andet besluttet, at perioden fra 9. marts til 30. juni ikke tæller med i den lediges 
dagpengeanciennitet, og ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklarings-
forløb til og med den 30. juni 2020. Dertil kommer beslutningen om, at hjemsendte 
medarbejdere kan få løn i stedet for dagpenge. Dette tiltag er medregnet under den 
direkte støtte til virksomheder i den ovenstående oversigt.  

Offentlige investeringer 
 
Den 26. marts aftalte regeringen, KL og Danske Regioner, at investeringerne kan øges 
i 2020. KL har tilkendegivet, at de forventer at kunne øge investeringerne med ca. 2½ 
mia. kr. i 2020.  

                                                 
1 Kilde: Aktstykke nr. 145 fra 24. april 2020. 

2 Kilde: Aktstykke nr. 151 fra 24. april 2020. 
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Den 19. maj blev det besluttet at fremrykke renoveringer af boliger i den almene sektor. 
Regeringen skønner et investeringsafløb på 3½ mia. kr. i 2020 og ca. 9 mia. kr. i 2021 
som følge af aftalen.3 Investeringer i almene boliger påvirker ikke de offentlige finanser.  

Covid-19-udgifter i offentlige institutioner 
 
Det blev med Aftale om COVID-19-initiativer af 19. marts 2020 mellem samtlige partier 
i Folketinget aftalt, at det skal være muligt for offentlige myndigheder at afholde 
ekstraordinære driftsudgifter som følge af covid-19.  
 
De statslige covid-19-udgifter skønnes foreløbigt til 1,3 mia. kr., jf. Økonomisk 
Redegørelse, maj 2020. I kommuneaftalen for 2021 fremgår det, at der foreløbig 
skønnes covid-19-udgifter i kommunerne for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 til blandt andet 
rengøring, differentieret forældrebetaling, udstyr og indkøb af værnemidler. I aftalen om 
regionernes økonomi for 2021 skønnes covid-19-udgifterne foreløbigt til 3,1 mia. kr. i 
2020 til blandt andet indkøb af værnemidler og medicinsk udstyr.  

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder 
 
Aftalen omfatter blandt andet en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 
2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 
pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler. 
Udgifterne til de nye løntilskudsordninger er opgjort til 3,1 mia. kr. i aftaleteksten. 
Derudover fremgår det af aftalen, at AUB-indbetalingen suspenderes i 2020, og dette 
sænker betalingen for private arbejdsgivere med 1 mia. kr. Samlet set skønnes aftalen 
at svække saldoen med 5,4 mia. kr. i 2020. 

                                                 
3 Jf. Beskæftigelseseffekt ved ekstraordinær fremrykning af renoveringer støttet af Landsbyggefonden, 19. maj 2020. 
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BILAG E: Udviklingen på de offentlige finanser 
I dette bilag beskrives først udviklingen på de offentlige finanser i hovedscenariet. 
Derefter sammenlignes den offentlige saldo i 2020 og 2021 i nærværende 
hovedscenarie med Dansk Økonomi, efterår 2019 og “Corona-scenarier for dansk 
økonomi og de offentlige finanser” fra april 2020. Efterfølgende sammenlignes 
skønnene for den faktiske saldo i 2020 og 2021 med Økonomisk Redegørelse, maj 
2020. Afslutningsvis uddybes tallene for den strukturelle saldo. 

E.1 Udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter 2019-21 
 
Der har været overskud på de offentlige finanser siden 2017, og i 2019 er overskuddet 
foreløbigt opgjort til 85 mia. kr., jf. tabel E.1. Overskuddet de seneste år er både drevet 
af en konjunkturfremgang og høje indtægter fra kapitalindkomstskatter. Corona-
pandemien medfører en brat ændring i disse overskud, der ændres til et underskud. I 
2020 skønnes foreløbigt et underskud på ca. 180 mia. kr. Coronapandemien og 
hjælpepakkerne i kølvandet på krisen antages primært at påvirke de offentlige finanser 
i 2020. I løbet af 2021 forbedres den offentlige saldo således til et underskud på ca. 40 
mia. kr. 
 
Det store underskud i 2020 skyldes for det første nedlukning af samfundet i foråret, 
som førte til et fald i den økonomiske aktivitet, der mindsker indtægterne fra blandt 
andet moms og personskatter og øger udgifterne til understøttelse. For det andet er 
der besluttet en række hjælpepakker, som samlet har øget de offentlige udgifter med 
125 mia. kr. Disse tiltag er nærmere beskrevet i bilag D om covid-19-tiltag. Langt 
størstedelen af støtteordningerne placeres nationalregnskabsmæssigt som 
subsidierne, hvorfor disse er ekstraordinært store i 2020.  
 
Det offentlige forbrug eksklusive afskrivninger forudsættes at stige nominelt med 24 
mia. kr. fra 2019 til 2020. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 
folketinget har besluttet, at højere udgifter i den offentlige sektor til værnemidler og 
øvrige covid-19-tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter. Der forudsættes øgede 
udgifter til indkøb af værnemidler og øvrige covid-19-tiltag på 7 mia. kr. i 2020.  
 
Covid-19-tiltagene har samtidig bidraget til at reducere den økonomiske nedtur, 
ligesom støtteordningerne er skattepligtige. Derfor øger støtteordningerne isoleret set 
de offentlige indtægter, hvorfor den isolerede effekt af støtteordningerne på de 
offentlige finanser bliver mindre end de direkte udbetalinger. Det er dog meget 
vanskeligt at skønne over den præcise størrelsesorden af støtteordningernes 
betydning for indtægterne. Men støtteordningerne bidrager til, at faldet i personskatter, 
arbejdsmarkedsbidrag og moms er mindre end faldet i BNP, jf. også bilag D om covid-
19-tiltag. 
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Tabel E.1 De offentlige indtægter og udgifter 
2019 2020 2021

Personskatter mv.a) 453 453 473
Aktieskat 27 16 18
Arbejdsmarkedsbidrag 101 100 105
Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 70 52 60
Nordsø-indtægter 4 0 0
Pensionsafkastskat 63 18 13
Moms 222 219 233
Registreringsafgift 20 16 20
Punktafgifter 69 68 70
Afskrivninger 61 63 64

Øvrige skatter og afgifterb) 100 88 91

Offentlige primære indtægter i altc) 1.190 1.093 1.148
Offentligt forbrug ekskl. afskrivninger 497 521 523
Afskrivninger (del af off.forbrug) 61 63 64

Offentlige investeringerd) 79 82 84
Indkomstoverførsler 366 389 398
Subsidier (dansk finansieret) 38 137 42
Øvrige udgifter 70 88 83

Offentlige primære udgifter i altc) 1.111 1.279 1.193
Offentlige primære saldo 79 -186 -45
Nettorenteindtægter i off. sektor 6 6 6
Offentlige saldo, i alt 85 -181 -40

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

 
a) Personskatter omfatter kildeskatter – herunder ejendomsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag, 

husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskatter, som omfatter beskatning af 
kapitalpension. 

b) Posten omfatter blandt andet grundskyld.  
c) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
d) Offentlige investeringer er inkl. udgifter til forskning og udvikling. 

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

 
Udover faldet i de offentlige indtægter som følge af den lavere aktivitet er der nogle 
særlige poster på de offentlige finanser, der må forventes at falde særligt meget i år. 
Det drejer sig blandt andet om selskabsskatterne, hvor det kraftige fald i selskabernes 
indtægter medfører et lavere overskud og dermed et lavere grundlag for 
selskabsskatterne. Faldet i selskabernes indtægter bliver delvist opvejet af den støtte, 
selskaberne modtager fra hjælpepakker, men det er ikke tilstrækkeligt til fuldt at opveje 
nedgangen i selskabernes overskud. 
 
Aktieskatten ventes at falde med godt 10 mia. kr. i forhold til 2019. Det skyldes for det 
første, at niveauet i 2019 vurderes at være over det langsigtede strukturelle niveau 
som følge af betydelige afkast på aktiemarkedet. For det andet ventes det, at 
provenuet fra aktieskat i år vil være lavere end det langsigtede strukturelle niveau, da 
selskaberne forventeligt udbetaler mindre i udbytte i 2020. Det er dels baseret på en 
forudsætning om, at der er restriktioner på muligheden for at udbetale udbytter, hvis 
der modtages store beløb fra hjælpepakkerne, og dels baseret på en forudsætning om, 
at selskaberne generelt søger at konsolidere sig som følge af krisen. Næste år ventes 
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der også lave indtægter, hvilket blandt andet kan henføres til forholdsvis lave 
aktieudbytter, fordi selskaberne ventes at overføre mindre overskud fra 2020 til 2021. 

E.2 Årsager til ændrede skøn for faktisk saldo i 2020-21 
 
Den samlede offentlige saldo er svækket markant siden Dansk Økonomi, efterår 2019. 
Skønnet for saldoen i 2020 er reduceret med godt 190 mia. kr., og hvor der i efteråret 
var ventet et overskud i år, ventes nu et betydeligt underskud. For 2021 er der også 
sket en markant nedjustering af skønnet for den offentlige saldo, hvor der i efteråret var 
ventet et lille underskud, så ventes nu et underskud på ca. 40 mia. kr., jf. tabel E.2.  
 
Sammenlignet med vurderingen i april er den samlede offentlige saldo også 
nedjusteret i år, hvor der tilbage i april var ventet et underskud på godt og vel 140 mia. 
kr., ventes nu et underskud på godt 180 mia. kr. Det større underskud er drevet af 
større offentlige udgifter til blandt andet hjælpepakkerne, som er blevet forlænget. 
Derimod ventes de offentlige indtægter samlet set nu at blive lidt højere, end det var 
tilfældet i april. 
 
Tabel E.2 Offentlige indtægter, udgifter og saldo nu og tidligere 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Personskatter mv. 465 474 452 471 -13 -3

Arbejdsmarkedsbidrag 104 107 100 105 -4 -2

Aktie- og virksonhedsskat 28 26 16 19 -11 -6

Selskabsskatter 63 64 53 61 -11 -3

Pensionsafkastskat 21 17 18 13 -4 -4

Moms og afgifter 319 326 304 323 -16 -3

Afskrivninger 62 64 63 64 1 0

Øvrige skatter og afgifter 98 99 88 91 -10 -8

Offentlige primære indtægter i alt 1.161 1.176 1.093 1.148 -68 -28

Offentligt forbrug ekskl. afskr. 511 522 521 523 10 1

Afskrivninger (del af off.forbrug) 62 64 63 64 1 0

Offentlige investeringer 79 80 82 84 3 4

Indkomstoverførsler 378 388 389 398 10 10

Øvrige udgifter, bl.a. corona-pakker 119 127 225 124 106 -3

Offentlige primære udgifter i alt 1.150 1.181 1.279 1.193 130 12

Offentlige primære saldo 11 -5 -186 -45 -198 -40

Nettorenteindtægter i off. sektor -1 -1 6 6 6 7

Offentlige saldo, i alt 11 -6 -181 -40 -191 -34

Hoved-    
scenarie

-----------------  Mia. kr.  ----------------- Ændringer mia. kr. 

E19 April
Hoved- scenarie

2020

458

100

14

47

6

299

62

97

1.083

1.224

-141

-1

-142

512

62

81

388

181

Anm.: Kolonnen med ændringer er den aktuelle vurdering (Hovedscenarie) sammenlignet med 

vurderingen i Dansk Økonomi, efterår 2019 (E19). April er det optimistiske fra Corona-scenarier for dansk 

økonomi og de offentlige finanser.  
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Personskatterne ventes nu at blive højere end i april, hvilket skal ses i lyset af, at 
beskæftigelsen nu vurderes at være højere i 2020, end det var tilfældet i april. Dette 
skyldes blandt andet en større udnyttelse af lønkompensationsordningen, end det var 
forudsat i april, så der nu forventes et mindre fald i arbejdsstyrken end i april. Det 
samme forhold er med til at drive arbejdsmarkedsbidraget marginalt op sammenlignet 
med situationen i april. 
 
Aktieskatterne vurderes at give et lidt større provenu, end det var tilfældet i april. Det 
drives af to modsatrettede forhold. På den ene side er der kommet restriktioner på 
mulighederne for at betale aktieudbytte i 2020 og 2021, hvis et selskab modtager mere 
end 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger, hvilket vil trække ned i 
indtægten fra aktieindkomstskatten. På den anden side har det danske aktiemarked 
rettet sig markant, siden det ramte bunden, hvilket trækker i retning af større 
aktieindkomstskat som følge af realiserede kursgevinster. 
 
Selskabsskatterne er justeret lidt op i forhold til skønnet i april. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at hjælpepakkerne er blevet udvidet, hvilket medfører, at selskabernes 
skattepligtige indtægter er forøget. Det kan medføre et større provenu fra 
selskabsskatten i år for de virksomheder, der ender med at få overskud trods det 
midlertidige fald i deres omsætning i løbet af perioden, hvor hjælpepakkerne løber. 
 
Pensionsafkastskatten vurderes nu at give et provenu på 18 mia. kr. i år, hvilket er tæt 
på det strukturelle provenu. Det er væsentligt mere end de 6 mia. kr., der var skønnet i 
april. Det skyldes, at aktiemarkedet har rettet sig markant siden april. Samtidigt var der 
tilbage i april uro på de finansielle markeder, der midlertidigt øgede de danske renter, 
hvilket umiddelbart ville trække ned i provenuet fra pensionsafkastskatten, hvis 
renterne ikke nåede at blive normaliseret inden årets udgang. Siden april har de 
danske renter stabiliseret sig, og det forventes nu, at renterne er stort set uændrede for 
stats- og realkreditobligationer fra primo til ultimo året. 
 
De forventede moms- og afgiftsindtægter er lidt højere end i april. Det skyldes særligt 
større moms fra investeringer, hvor boliginvesteringerne nu er højere end i april. 
Derudover er provenuet fra registreringsafgift nu lidt højere, da bilforbruget er forudsat 
at falde lidt mindre end det var tilfældet i april. Modsat er der et lidt lavere provenu fra 
de øvrige punktafgifter. 
 
Udgiften til offentligt forbrug vurderes nu at blive noget større i år, end det var tilfældet i 
april. Det skyldes primært, at skønnet for covid-19-relaterede udgifter er blevet forøget i 
forhold til skønnet i april. I scenarierne fra april var det forudsat, at der ville komme et 
ekstra offentligt forbrug på en milliard kroner til covid-19-relaterede udgifter. Med de 
netop indgåede kommune- og regionsaftaler skønnes der nu væsentligt større udgifter. 
 
Overførselsindkomsterne er justeret lidt op. Det skyldes primært en ny vurdering af 
udgifterne til ikke-ledighedsrelaterede overførselsindkomster, mens skønnet for udgifter 
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til dagpenge er stort set uændret, da der kun har været en marginal ændring i skønnet 
for ledigheden. 
 
Posten øvrige udgifter er vokset væsentligt siden april. Det skyldes primært, at 
hjælpepakkerne er blevet forlænget og udvidet. Samtidigt er der også kommet nye 
hjælpepakker til, der yderligere har øget udgifterne. 
 
Der ventes i år, at der vil være positive nettorenteindtægter for det offentlige. Det er en 
forbedring i forhold til april-scenariet. Det skyldes, at der er indarbejdet nye oplysninger 
fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har ændret på afgrænsningen mellem 
renteudgifter og omvurderinger, hvilket påvirker den offentlige saldo, men er neutralt 
over for udviklingen i den offentlige gæld. 

E.3 Faktisk saldo i forhold til Økonomisk Redegørelse 
 
Overordnet set er der forholdsvis begrænsede forskelle mellem skønnene for den 
faktiske saldo i 2020 og 2021 i nærværende hovedscenarie og i Økonomisk 
Redegørelse, maj 2020. Dette dækker over, at der ventes lidt mindre indtægter fra 
kapitalindkomstskatterne i nærværende hovedscenarie. Omvendt er skønnet for 
beskæftigelsen og dermed personskatterne lidt højere i hovedscenariet.  
 
For udgiftsskønnene for hjælpepakkerne er der ikke forskelle, da Finansministeriets 
skøn for udgifterne til hjælpepakkerne er lagt til grund for denne prognose. Der er dog 
indarbejdet nye oplysninger om det offentlige forbrug i år på baggrund af aftalerne med 
KL og DR fra 29. maj, trepartsaftalen om flere lærlinge fra 28. maj og aftalen om 
lønkompensation d. 5. juni 2020. Nedenfor gennemgås forskellene af de enkelte 
udgifter og indtægter.  
 
Den offentlige saldo ventes i hovedscenariet at udvise et lidt større underskud end 
Finansministeriet vurderede i Økonomisk Redegørelse, maj 2020. Det er sammensat 
af, at de samlede indtægter ventes at blive lidt lavere, mens det samlede udgifter 
vurderes at blive noget større end skønnet af Finansministeriet. 
 
For 2021 er der mindre forskelle på den offentlige saldo, hvor Finansministeriet venter 
et underskud på 43 mia. kr., mens der i det aktuelle hovedscenarie ventes et 
underskud på 40 mia. kr., jf. tabel E.3. Når underskuddet er stort set ens i begge 
fremskrivninger, er det dog sammensat af, at der i denne fremskrivning ventes både 
større indtægter og større udgifter i 2021, end det er vurderet i Økonomisk 
Redegørelse. 
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Tabel E.3 Sammenligning af de offentlige finanser med Finansministeriet  

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Personskatter mv. 452 471 448 466 5 5

Arbejdsmarkedsbidrag 100 105 100 104 0 1

Aktie- og virksonhedsskat 16 19 25 27 -9 -7

Selskabsskatter 53 61 51 55 2 6

Pensionsafkastskat 18 13 23 18 -5 -5

Moms og afgifter 304 323 300 311 4 12

Afskrivninger 63 64 63 65 0 -1

Øvrige skatter og afgifter 88 91 90 91 -2 0

Off. primære indtægter i alt 1.093 1.148 1.099 1.137 -5 11

Offentligt forbrug ekskl. afskr. 521 523 515 522 6 1

Afskrivninger (del af off.forbrug) 63 64 63 65 0 -1

Offentlige investeringer 82 84 82 84 0 0

Indkomstoverførsler 389 398 386 392 2 6

Øvrige udgifter, bl.a. corona-pakker 225 124 218 123 7 1

Off. primære udgifter i alt 1.279 1.193 1.264 1.186 15 7

Offentlige primære saldo -186 -45 -166 -49 -21 4

Nettorenteindtægter i off. sektor 6 6 6 6 0 0

Offentlige saldo, i alt -181 -40 -160 -43 -21 3

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

Hovedscenarie ØR maj 20 Forskel

 
 
Indtægterne fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag vurderes højere i denne 
fremskrivning, end Finansministeriet gør. Det skyldes primært, at der i denne 
fremskrivning ventes et mindre fald i beskæftigelsen end skønnet i Økonomisk 
Redegørelse. Det medfører en større samlet lønsum, hvilket giver anledning til højere 
personskatter i både 2020 og 2021. 
 
Aktieindkomstskatten vurderes noget lavere i denne fremskrivning end af 
Finansministeriet. Det skyldes primært, at Finansministeriets vurderer, at indtægterne 
fra aktieindkomstskatten i år bliver tæt på det langsigtede strukturelle provenu, mens 
det i denne fremskrivning er forudsat, at aktieskatten vil bidrage med mindre end sit 
langsigtede provenu i de kommende år. 
 
Pensionsafkastskatten vurderes at give et lidt mindre provenu i denne fremskrivning, 
hvilket skyldes nogle relativt små forskelle i den skønnede renteudvikling, men 
pensionsafkastskatten bliver meget påvirket af selv små forskelle. 
 
Indtægterne fra moms og afgifter er lidt højere i denne fremskrivning end i Økonomisk 
Redegørelse. Det primært at investeringerne i denne fremskrivning er lidt højere end i 
Økonomisk Redegørelse, og investeringer har også et forholdsvist højt momselement. I 
2021 ventes der i denne fremskrivning en væsentligt højere vækst i det private forbrug, 
hvilket er med til at øge indtægterne fra moms i forhold til skønnet i Økonomisk 
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Redegørelse. Modsat vurderes provenuet fra punktafgifterne i år at blive lidt lavere, 
end Finansministeriet skønner. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der i denne 
fremskrivning skønnes et fald i benzinforbruget på knap 10 pct., mens 
Finansministeriet skønner et fald på blot 2 pct.  
 
Det offentlige forbrug vurderes at være 6 mia. kr. højere end i Økonomisk Redegørelse 
i 2020. Det skyldes, at der efter offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse er 
kommet nye oplysninger om coronarelaterede udgifter i kommunerne og regionerne, 
der er indarbejdet i denne fremskrivning. I 2021 er det offentlige forbrug på linje med 
skønnet i Økonomisk Redegørelse. 
 
Indkomstoverførslerne vurderes at blive noget højere, end Finansministeriet skønner. 
Det skyldes blandt andet, at ledigheden i denne fremskrivning skønnes at stige mere, 
end Finansministeriet vurderer. Det gælder for såvel 2020 som 2021. 
 
Den nedenstående tabel viser skønnene for de offentlige finanser i pct. af BNP. 
Finansministeriet skønner et lidt lavere underskud i pct. af BNP i 2020 og et lidt større 
underskud i 2021, jf. tabel E.4.  
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Tabel E.4 Sammenligning af de offentlige finanser med Finansministeriet, pct. af BNP 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Personskatter mv. 20,8 21,3 20,6 21,0 0,2 0,2

Arbejdsmarkedsbidrag 4,6 4,7 4,6 4,7 0,0 0,0

Aktie- og virksonhedsskat 0,7 0,9 1,2 1,2 -0,4 -0,3

Selskabsskatter 2,4 2,7 2,3 2,5 0,1 0,3

Pensionsafkastskat 0,8 0,6 1,0 0,8 -0,2 -0,2

Moms og afgifter 14,0 14,6 13,8 14,0 0,2 0,5

Registreringsafgift 0,8 0,9 0,8 0,8 0,0 0,1

Punktafgifter 3,1 3,1 3,2 3,1 -0,1 0,0

Afskrivninger 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0

Øvrige skatter og afgifter 4,0 4,1 4,1 4,1 -0,1 0,0

Off. primære indtægter i alt 50,3 51,8 50,6 51,3 -0,3 0,5

Offentligt forbrug ekskl. afskr. 24,0 23,6 23,7 23,6 0,3 0,0

Afskrivninger (del af off.forbrug) 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0

Offentlige investeringer 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0

Indkomstoverførsler 17,9 18,0 17,8 17,7 0,1 0,3

Øvrige udgifter, bl.a. corona-pakker 10,4 5,6 10,0 5,6 0,3 0,0

Offentlige primære udgifter i alt 58,9 53,8 58,2 53,5 0,7 0,3

Offentlige primære saldo -8,6 -2,0 -7,6 -2,2 -0,9 0,2

Nettorenteindtægter i off. sektor 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Offentlige saldo, i alt -8,3 -1,8 -7,4 -1,9 -1,0 0,2

Strukturel saldo -4,3 0,3 -0,1 0,4 -4,2 -0,1

ØMU-gæld 47,1 47,2 43,2 41,5 3,8 5,7

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

Hovedscenarie ØR maj 20 Forskel

 

E.4 Den strukturelle saldo 2019-21 
 
I dette afsnit uddybes tallene for den strukturelle saldo beregnet på baggrund af 
budgetlovens metode, og der foretages en sammenligning med Finansministeriets 
skøn i Økonomisk Redegørelse, maj 2020.  
 
Det bemærkes, at EU’s regeringsledere har besluttet, at budgetlovens 
underskudsgrænse ikke er en bindende restriktion i finanspolitikken i 2020, mens det 
for 2021 foreløbigt er den danske regerings udgangspunkt, at budgetlovens 
underskudsgrænse skal overholdes, når finanslovsforslaget for 2021 fremlægges, jf. 
nedenstående boks.  
 
  



- 76 - 
 

Boks E.1 EU’s og budgetlovens saldoregler i 2020 og 2021 
 
EU’s og budgetlovens saldoregler i 2020 
I normale tider skal der være omtrent balance på de offentlige finanser i Danmark og eurolandene. Det 
gælder dog ikke i 2020. Den 23. marts 2020 aktiverede EU’s finansministre og stats- og regeringschefer 
den såkaldte generelle undtagelsesklausul i stabilitets- og vækstpagten. Denne klausul kan aktiveres, 
såfremt der konstateres en stor økonomisk nedtur i hele EU. Dette giver mulighed for, at finanspolitikken 
kan lempes, og saldogrænser samtidig overskrides.  
 
EU's regler om balancerede budgetter er implementeret i landenes nationale lovgivning. I Danmark er 
dette formaliseret ved budgetlovens underskudsgrænse for den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. 
Danmark og de øvrige lande kan godt vælge, at underskudsgrænsen skal overholdes i 2020, selvom EU 
giver mulighed for overskridelser. Formelt set skal der aktiveres en såkaldt national undtagelsesklausul, 
hvis budgetlovens underskudsgrænse skal overskrides.  
 
Dette er formelt set sket i konvergensprogrammet for 2020, hvor der fremgår: ”På linje med beslutningen 
blandt EU’s finansministre og stats- og regeringschefer er det den danske regerings vurdering, at 
coronaepidemien udgør en sådan exceptionel situation, hvor budgetlovens underskudsgrænse ikke er 
bindende” 
 
Sammenfattende kan det siges, at både EU’s stats- og regeringschefer og den danske regering er enige 
om, at underskudsgrænser ikke er bindende i 2020.  
 
EU’s og budgetlovens saldoregler i 2021 
Ifølge EU’s regler skal konsolideringen af de offentlige finanser først påbegyndes, når den exceptionelle 
omstændighed er ophørt, og outputgappet er mindre end -1,5 pct. af BNP, jf. Baggrundsnotat til 
Budgetloven og finanspolitiske rammer, Dansk Økonomi, efterår 2019. Derudover tillægger EU-
kommissionen også et mål for udgiftsvæksten sammenlignet med den potentielle BNP-vækst, og den 
konkrete stilling på den faktiske offentlige saldo. 
 
I forhold til budgetloven fremgår af Økonomisk Redegørelse, maj 2020: 
 
“For 2021 er det endnu for tidligt at vurdere den samlede økonomiske og sundhedsmæssige situation og 
dermed også, om der vil være tale om exceptionelle omstændigheder. Finanspolitikken vil således som 
udgangspunkt skulle tilrettelægges inden for de udgifts- og finanspolitiske rammer, der følger af 
budgetloven i normale tider.” 
 
Budgetlovens underskudsgrænse skal i normale tider overholdes, når finanslovsforslaget for det 
kommende år fremlægges. Regeringens foreløbige vurdering er dermed, at budgetlovens 
underskudsgrænse for den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP skal overholdes, når finanslovsforslaget 
for 2021 fremlægges i august 2020.  
 

 
Den faktiske saldo har været stærkt påvirket af det økonomiske tilbageslag, der fulgte 
med coronapandemien. Det har, som beskrevet i afsnit 2, reduceret beskæftigelsen og 
øget arbejdsløsheden. Derved er de offentlige indtægter fra indkomstskatter og moms 
blevet reduceret, mens udgifterne til ledighedsunderstøttelse er forøget. Der korrigeres 
for konjunkturernes bidrag til den faktiske saldo i beregningen af den strukturelle saldo. 
 
Den strukturelle saldo beregnes med udgangspunkt i Finansministeriets metode, men 
med skønnene for skatter og udgifter i nærværende hovedscenarie. Dertil kommer, at 
håndteringen af engangsforhold (one-offs) i visse tilfælde afviger fra Finansministeriets, 
hvilket har stor betydning i 2020.  
 
Der er som nævnt besluttet nogle meget store hjælpepakker i 2020, som svækker den 
faktiske saldo. Normalt korrigeres den faktiske saldo ikke for effekten af finanspolitiske 
tiltag. Finansministeriet har dog valgt at behandle størstedelen af hjælpepakkerne som 
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et engangsforhold i beregningen af den strukturelle saldo, jf. Konvergensprogram 2020 
og bilag D om covid-19-tiltag. De Økonomiske Råds sekretariat følger almindeligvis 
EU-Kommissionens tilgang til håndtering af engangsforhold i beregningen af den 
strukturelle saldo, og EU-Kommissionen medregner alle udgifter til hjælpepakker i 
beregningen af den strukturelle saldo.  
 
I det følgende er det derfor valgt at beregne den strukturelle saldo på to måder: Dels 
hvor hjælpepakkerne medregnes i den strukturelle saldo som normalt i tilfældet med en 
finanspolitisk lempelse, dels hvor hjælpepakkerne behandles parallelt med 
behandlingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2020. 

Udviklingen i den strukturelle saldo i hovedscenariet 
 
Den strukturelle saldo i 2019 skønnes til 0,1 pct. af BNP, hvis EU’s behandling af 
hjælpepakkerne lægges til grund og 0,2 pct. af BNP i det tilfælde, hvor 
Finansministeriets behandling af hjælpepakkerne er udgangspunktet for beregningen, 
jf. tabel E.5. Forskellen mellem de to beløb skyldes, at nogle af hjælpepakkerne 
påvirker den strukturelle saldo med et syv-års glidende gennemsnit og dermed også 
har betydning for saldoen i 2019.  
 
Tabel E.5 Strukturel saldo i hovedscenariet og i Dansk Økonomi, efterår 2019 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Hovedscenarie, EU's behandling af hjælpepakker 0,1 -4,3 0,3

Hovedscenarie, Finansministeriets behandling af hjælpepakker 0,2 0,0 0,3

Dansk Økonomi, efterår 2019 -0,3 0,0 -0,1 -0,3 0,0 -0,1

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

Bidrag til forskel:

Strukturelle almindelige poster 0,5 -4,2 0,3 0,5 0,0 0,3

- faktisk saldo ekskl. særlige poster 0,2 -7,1 -1,1 0,2 -2,9 -1,1

- konjunkturrensning 0,3 2,9 1,5 0,3 2,9 1,5

Strukturelle særlige poster -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

 - heraf PAL-indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - heraf Nordsøindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 - Selskabsskat ekskl. Nordsø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Offentlige nettorenter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 - Specielle poster -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

 - Aktieskat -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

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

 
Den strukturelle saldo er dermed opjusteret med knap 0,5 pct. af BNP i 2019 i forhold 
til Dansk Økonomi, efterår 2019. Der er overordnet set to forklaringer på denne 
opjustering.  
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For det første blev den faktiske saldo bedre end ventet i Dansk Økonomi, efterår 2019. 
Den bedre faktiske saldo forbedrer isoleret set den strukturelle saldo med 0,2 pct. af 
BNP i 2019. For det andet er skønnene for output gap og beskæftigelsesgap revideret. 
Dette indebærer en lidt mindre konjunkturrensning af den strukturelle saldo, og dette 
forbedrer isoleret set den strukturelle saldo med 0,3 pct. af BNP. 
 
Fra 2019 til 2020 forværres den strukturelle saldo markant. Dette skal primært ses i 
lyset af de besluttede hjælpepakker. Den strukturelle saldo forværres fra 0,1 pct. af 
BNP i 2019 til -4,3 pct. af BNP i 2020 i beregningen, hvor EU’s tilgang til behandling af 
hjælpepakkerne lægges til grund. Omvendt er der kun en forværring på 0,2 pct. af BNP 
i beregningen, hvor Finansministeriets tilgang lægges til grund for håndteringen af 
hjælpepakkerne. Det skal ses i lyset af nogle tiltag i forbindelse med coronapandemien 
regnes med i den strukturelle saldo. Det gælder f.eks. de 2,5 mia. kr. i ekstra 
kommunale anlægsinvesteringer i 2020. 
 
Hjælpepakkerne vedrører kun 2020 og påvirker således kun i mindre omfang den 
strukturelle saldo for 2021. I 2021 skønnes en strukturel saldo på 0,3 pct. af BNP. Den 
lidt forbedrede strukturelle saldo fra 2019 til 2021 er baseret på to væsentlige 
forudsætninger. For det første forudsættes det, at finanspolitikken ikke lempes for at 
understøtte økonomien. For det andet er det beregningsteknisk antaget, at den 
strukturelle beskæftigelse ikke er negativt påvirket af coronapandemien, jf. afsnit 2. 
Såfremt finanspolitikken lempes i 2021, eller det viser sig, at coronapandemien har 
påvirket de strukturelle niveauer negativt, vil det svække den strukturelle saldo i 2021.  
 
Sammenlignes med Dansk Økonomi, efterår 2019 er skønnet for den strukturelle saldo 
i 2021 forbedret med 0,4 pct. af BNP i begge beregninger. Dette skyldes en række 
tekniske forhold, som samlet set trækker i retning af en lille forbedring. Ændringer i 
skønnene for den faktiske saldo og konjunkturrensningen af denne trækker i retning af 
en lille forbedring på 0,3 pct. af BNP. Dertil kommer, at Danmarks Statistik har ændret 
opgørelsen af nettorenteindtægterne, som nævnt ovenfor. Denne ændring indebærer 
isoleret set en forbedring af saldoen med 0,2 pct. af BNP. De forbedrede 
nettorenteindtægter kommer på trods af en markant stigende offentlig gæld, men med 
de nuværende renteniveauer påvirker den stigende gæld stort set ikke 
nettorenteudgifterne. Omvendt indebærer udviklingen på de finansielle markeder en 
lille nedjustering af aktieindkomstskatten, hvor det strukturelle provenu beregnes som 
et syvårs glidende gennemsnit af de historiske og skønnede provenuer fra 
aktieindkomstskatten. 
 
Beregningen af den strukturelle saldo er forbundet med betydelig usikkerhed, og 
særligt vurderingen af den strukturelle saldo i 2021 er usikker. For det første afhænger 
beregningen af en forudsætning om, at finanspolitikken ikke lempes yderligere. For det 
andet er opgørelsen af den strukturelle saldo meget følsom overfor størrelsen af de 
strukturelle niveauer i dansk økonomi. Aktuelt medfører den igangværende krise en 
større end normal usikkerhed omkring de strukturelle niveauer. Dette indebærer, at der 
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er en større end normal usikkerhed knyttet til den strukturelle saldo. Der er ikke 
foretaget en egentlig genberegning af de strukturelle niveauer i forbindelse med denne 
fremskrivning. 

Sammenligning med Økonomisk Redegørelse, maj 2020 
 
Der er umiddelbart meget store forskelle på den strukturelle saldo i Finansministeriets 
opgørelse af den strukturelle saldo og i nærværende beregning i 2020, hvor det vælges 
at følge EU-Kommissionens behandling af hjælpepakkerne, hvor alle udgifter regnes 
med i den strukturelle saldo som en normal finanspolitisk lempelse. Det giver anledning 
til en forskel på over 4 pct. af BNP i 2020, hvor hjælpepakkerne er af en betydelig 
størrelse, jf. tabel E.6.  
 
Hjælpepakkerne påvirker også den strukturelle saldo i både 2019 og 2021 på trods af, 
at hjælpepakkerne primært vedrører engangsudbetalinger i 2020. Det skyldes, at nogle 
af udgifterne i Finansministeriets metode indgår som et syvårs glidende gennemsnit og 
derfor påvirker den strukturelle saldo i hele perioden fra 2017 til 2023.  
 
Tabel E.6 Sammenligning af strukturel saldo med Finansministeriet 

2019 2020 2021

Hovedscenarie, inkl. hjælpepakker 0,1 -4,3 0,3

Korrektion for hjælpepakker 0,1 4,3 0,1

Hovedscenarie, korigeret for hjælpepakker 0,2 0,0 0,3

Økonomisk Redegørelse, maj 2020 0,4 -0,1 0,4

Forskel -0,3 0,2 -0,1

Heraf

    Konjunkturbidrag 0,1

    Nordsøindtægter -0,1 0,1 0,0

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

    Nettorenter 0,0 0,0 0,1

    PAL-indtægter -0,3 -0,4 -0,4

    Andet 0,0 0,5 0,3   

Anm.:  I beregningen af strukturel saldo er det antaget, at de strukturelle niveauer for BNP og 

beskæftigelse svarer til dem, der fremgår af Dansk Økonomi, efterår 2019. 

 
Når hjælpepakkerne behandles på samme måde, er der mindre forskelle på den 
strukturelle saldo, hvor der skønnes et lidt mindre overskud end Finansministeriet i 
2021, jf. tabel E6.  
 
Dette skyldes primært metodemæssige forskelle i opgørelse af de strukturelle 
indtægter fra pensionsafkastskatten. De Økonomiske Råds sekretariat vurderer 
indtægterne fra pensionsafkastskatten giver et noget lavere provenu end 
Finansministeriet skønner. Forskellen på afkastet fra pensionsafkastskatten skyldes, at 
De Økonomiske Råds sekretariat ved beregningen af det strukturelle provenu 
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anvender den lange rente i 2025 som det strukturelle niveau, mens Finansministeriet 
anvender den lange rente på lang sigt, hvor den forudsættes normaliseret til et højere 
niveau. Det giver aktuelt anledning til nogle forholdsvis store forskelle, da den lange 
rente i 2025 hos både Finansministeriet og De Økonomiske Råds sekretariat forventes 
at være væsentligt lavere end det langsigtede niveau. 
 
Det strukturelle provenu fra aktieindkomstskatten beregnes af De Økonomiske Råds 
sekretariat som et syvårs glidende gennemsnit af det faktiske provenu fra 
aktieindkomstskatten, mens Finansministeriet også bruger syvårsglidende gennemsnit 
af beholdninger kombineret med det beregnede afkast for forskellige grupper af 
investorer.1 Aktuelt skønner De Økonomiske Råds sekretariat et forholdsvis lavt afkast 
fra aktieindkomstskatten i 2020 og 2021, hvilket reducerer det strukturelle afkast i alle 
de tre år. Det strukturelle provenu bliver derfor lidt lavere end skønnet af 
Finansministeriet. 
 
Danmarks Statistik har som nævnt ændret deres opgørelse af de offentlige 
nettorenteindtægter, hvilket påvirker den strukturelle saldo i såvel nærværende 
beregning som Finansministeriet. Der er dog en lidt større opjustering i nærværende 
vurdering end hos Finansministeriet, hvilket trækker den strukturelle saldo lidt op i 2021 
i De Økonomiske Råds sekretariats beregning relativt til Finansministeriet. 
 
Endeligt er der en lang række forskellige indtægter og udgifter, der kan svinge med 
konjunkturerne. Disse vurderes samlet set at give et større provenu, end vurderet af 
Finansministeriet, når der er korrigeret for konjunkturbidraget til den offentlige saldo.  
 

                                                 
1 Jf. https://fm.dk/media/10194/strukturelt-provenu-fra-aktieindkomstskat.pdf. 
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