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Overordnet kommentar til rapporten 

Det fremgår af Det Økonomiske Råds (DØR) forårsrapport for 2015, at Væksten forventes at stige 

med knap 2 pct. i 2015 og 2¼ pct. i 2016. Der er tale om en opjustering i forhold til DØR’s seneste 

rapport fra efteråret 2014. Opjusteringen skyldes bl.a. opsvinget i USA og fremgangen i Europa, som 

understøttes af den lempelige pengepolitik.  

Beskæftigelsen forventes at stige med 28.000 og 36.000 i hhv. 2015 og 2016. Igen er der tale om en 
opjustering på samlet set 18.000 i forhold til DØR’s forudsigelser i efteråret 2014. Beskæftigelses-
fremgangen vil ifølge DØR udelukkende finde sted i den private sektor.  

Der er udsigt til reallønfremgang på ca. 1,2 pct. i 2015, hvor priserne fortsat holder sig i ro, og 0,5 
pct. i 2016. 

Der er fortsat et væsentligt outputgab i dansk økonomi. Der er altså masser er ledig kapacitet i øko-
nomien og derfor ikke umiddelbart grund til at bremse op. Danmarks BNP-vækst har potentiale til 
at være højere, end den er i dag. Outputgabet forventes at udgøre 3,5 pct. i 2015 og 2,5 pct. i 2016. 
Det forventes at være udlignet i 2020  

Ifølge DØR kan den faktiske saldo forventes at ville overskride budgetlovens grænser i 2016, hvis 
der ikke foretages en opstramning på finansloven for 2016. DØR anbefaler derfor en opstramning af 
finanspolitikken fra og med 2016 med ¼ pct. DØR anfører dog, at en mindre overskridelse næppe 
vil udløse reaktioner fra EU.  

Vores vurdering 

HK glæder sig over, at væksten og ikke mindst beskæftigelsen er på vej tilbage på sporet. Det er 
imidlertid HK’s vurdering, at der fortsat hersker usikkerhed om styrken af opsvinget, og at det der-
for vil være for tidligt at foretage en økonomisk opstramning i 2016.  

Det bemærkes i den forbindelse, at gennem de seneste 4-5 år har de centrale økonomiske forudsi-
gelser generelt været for optimistiske i skønnene for væksten og for pessimistiske i forudsigelserne 
for underskuddet på de offentlige finanser. Udover at væksten i Danmark mangler at bide sig fast 
for alvor, er der flere risikofaktorer (Grækenland, Ukraine m.v.), der kan få negativ effekt på inter-
national samhandel og vækst.  
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Kommentar til rapportens temaer   

Forårsrapporten for 2015 indeholder tre temakapitler om bl.a. offentlige finanser, bankunionen og 
yderområder i Danmark. Nedenfor kommer HK’s kommentarer til disse temaer. 

Offentlig finanser:  

Holdbarhedsberegningen viser, at dansk økonomi er holdbar på lang sigt. I forhold til sidste år er 
der sket en markant opjustering af holdbarheden til 0,3 pct. fra minus 0,1 pct. point. Det betyder, 
at det permanent er muligt at reducere den primære offentlige saldo med 0,3 pct. af BNP svarende 
til ca. 7 mia. kr. og stadigt fastholde den offentlige gældskvote på et stabilt niveau. 

Den såkaldte ”hængekøje”, dvs. perioden fra omkring 2030, hvor det strukturelle underskud for-
ventes at overstige de tilladte 0,5 pct., er derfor snarere et formelt end et reelt problem. DØR anbe-
faler, at EU-regelsættet ændres, så det bliver muligt at modregne den udskudte pensionsskat i 
ØMU-gælden og afkastet heraf i saldoen, eller alternativt, at ratepensioner blev omfattet af straks-
beskatning. Tidligere beregninger foretaget af DØR viser, at en omlægning af beskatningen på rate-
pension vil medføre, at saldoen vil være tæt på balance helt frem til 2070, og problemet med hæn-
gekøjen vil helt forvinde. Forslaget om at øge tilbagetrækningsalderen, som har været fremme tidli-
gere på foråret, vil ikke blot øge holdbarheden til 0,5 pct., men også ramme generationer, der over 
hele livet har været nettobidragsydere til den offentlige sektor; senere generationer kan derimod 
forvente at modtage flere ydelser fra det offentlige end de betaler i skat.   

HK er videre enig i at ”hængekøjen” ikke er et reelt problem i og med at dansk økonomi er holdbar 
på lang sigt. Der er derimod behov for at ændre EU-regelsættet, så det bl.a. bliver muligt at tage 
højde for den udskudte skat af pensionsformuen.  

Bankunionen:  

Den væsentligste fordel ved tilslutning til Bankunionen er Den Fælles Afviklingsfond, der i ekstraor-
dinære tilfælde kan vise sig værdifuld for danske banker/det danske samfund. Der er både fordele 
og ulemper ved tilslutningen, men tilslutningen vurderes overordnet set at være til fordel for Dan-
mark. 

Yderområder i Danmark:  

Det fremgår bl.a. at erhvervsindkomsten er relativ lav i yderområderne, hvor befolkningstallet er 
gået relativt tilbage, og boligmarkedet præget af lavere priser og flere tomme huse. Den gennem-
snitlig erhvervsindkomst pr. beskæftiget er 12-13 pct. lavere i yderområderne end i de større by-
kommuner. Når der korrigeres for baggrundsvariable (bl.a. erhvervsstruktur og personlige karakte-
ristika) konkluderes det, at erhvervsindkomsterne i yderområder er 8-9 pct. lavere. Denne forskel er 
uændret over de seneste 20 år. Det fremgår videre, at der ikke er nogen væsentlige geografiske for-
skelle i social mobilitet og indkomstmobilitet.  

I HK mener vi, det er for småt med nye tiltag rettet mod yderområderne. Det understreges, at ad-
gangen til uddannelsestilbud er vigtig af hensyn til den sociale sammenhængskraft. Erfaringer fra 
bl.a. Tyskland viser, at tilstedeværelsen af højere uddannelsesinstitutioner kan have en positiv virk-
ning på den regionale velstand. Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur er ligeledes vigtige, 
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fordi de er med til at gøre det attraktivt for borgere og virksomheder at slå sig ned i yderområder. 
Forslag om skattebegunstigelse fejes derimod af banen med henvisning til erfaringer fra de nordi-
ske lande. Om udflytning af statslige arbejdspladser fremgår det, at der ikke kan konstateres nogen 
særlig afsmitning på den private beskæftigelse i området.  
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Bilag A: Dansk Økonomi i hovedtal 

 

 

 


