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Vores vurdering fra oktober havde to scenarie
I hovedscenariet kort krise og økonomien har ikke taget varig skade
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Situationen har ændret sig siden oktober 2020
Dårlig start på 2021, men kan gå stærkt senere på året

• For pessimistisk scenarie taler:
– Større smitte spredning og mange indlagte
– Der er indført landsdækkende restriktioner

• For det positive scenarie taler:
– Vaccinen kommer tidligere end lagt til grund
– Erfaring fra sommeren 2020 tyder på økonomien kan vende
hurtigt tilbage efter en genåbning
– Finanspolitikken er lempet i forhold til forslaget til finanslov
blandt andet med udbetaling af de sidste to ugers feriepenge

Er der behov for mere ekspansiv finanspolitik?
Næppe på kort sigt, men ting kan ændre sig

• Finanspolitikken er allerede meget ekspansiv
– Øgede offentlige udgifter blandt andet til hjælpepakker samt
udbetaling af feriepenge understøtter økonomien.

• Før smitten er bragt ned, og hjælpepakker afmonteret, er
det svært at stimulere økonomien effektivt. Vigtig
forudsætning.

• Ny modvind kan selvfølgelig ikke udelukkes
– Langsommer vaccinering end ventet; mindre effektive
vacciner (mutationer?) m.v.

Regeringens råderum mod 2025
Store ekstra udgifter i 2020 reducerer teknisk råderummet mod 2025
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Offentligt forbrug og demografisk træk
Ændring mia. kr. 2020 priser
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Anm.: Offentligt forbrug er ekskl. afskrivninger. Skøn for det offentlige forbrug er fra
finanslovsforslaget med et tillæg af covid-19 reserven (krigskassen). Siden er der vedtaget
Finanslov for 2021, der har ændret lidt på udviklingen i det offentlige forbrug på kort sigt.

Udsigt til ny velfærdslov
Kan udfordre økonomistyringen i kommunerne

• Niveauet for kravene i en velfærdslov er afgørende
– Er kravene blot for kommunerne og regionerne under ét vil der
være stor fleksibilitet.
– Kommer der krav på de enkelte velfærdsområder i den enkelte
kommune, vanskeliggør det lokale omprioriteringer mellem
velfærdsområder

• Kan blive sværere at prioritere fornuftigt mellem
investeringer og offentligt forbrug
– Der kan komme krav til minimums forbrugsudgifter, mens der
ikke er krav om investeringerne

Underskud på strukturel saldo
Underskud er tæt på grænsen i budgetloven hele vejen mod 2030
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Budgetloven skal evalueres og revideres
En succes med rum for forbedringer

• Budgetlov og udgiftslofter har være effektive
– Målt på overordnet sundhedstilsand af off. finanser
– Målt på budgetoverholdelse

• Med udsigt til underskud nær grænsen i mange år
– Er der ikke plads til aktiv finanspolitik ved moderate
tilbageslag
– Er der risiko for at der opstår krav om, at finanspolitikken
skal ændres ved mindre ændringer i skøn

• Mere fleksibilitet vil være en fordel
– Det er der plads til ift. EU-regler og vi er holdbare
– En mulighed er at sænke underskudsgrænsen til 1 pct.

