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Underskud mindre end ventet 
– fejlskøn bag EU-henstilling 
 

Nye tal viser, at Danmarks offentlige underskud i 2010 er på 47,4 mia. kr., svarende til 2,7 pct. 

af BNP, når det opgøres med EU's sammenlignelige metode. Underskuddet i 2010 er endnu 

mindre, end de 50,8 mia. kr. som nationalregnskabstallene fra sidste uge viste og kun halvde-

len af det underskud på ca. 95 mia. kr., som Finansministeriet og efterfølgende EU skønnede i 

starten af 2010, og som var udslagsgivende for, at Danmark fik en henstilling af EU, fordi det 

overskred underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP. Fejlskønnet sendte Danmarks underskud un-

der EU's grænse, men det nye tal viser, at EU's henstilling til Danmark er givet på et fejlagtigt 

grundlag.  

  

af chefanalytiker Martin Madsen 4. april 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

• Nye tal fra Danmarks Statistik, som er opgjort med den metode, der benyttes til EU-
sammenligninger, viser, at underskuddet i Danmark er på 47,4 mia. kr., svarende til 2,7 
pct. af BNP. 

 
• Underskuddet er dermed under 3 procent, som er grænsen for EU’s procedure for ufor-

holdsmæssigt store underskud. Dermed burde Danmark ikke have haft en henstilling fra 
EU – det er fejlskønnet, som er baggrunden for, at Danmark fik en henstilling.  

 

• Derudover er Danmarks offentlige ØMU-gæld på 43,6 pct. af BNP ligeledes under EU's 
gældsgrænse på 60 pct. af BNP.  

 

• De nye glædelige tal vil øge manøvrerummet for, at Danmark kan føre en finanspolitik, 
som ikke dikteres af en uretmæssig EU-henstilling. 
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Offentligt underskud endte på 47 mia. kr., men var skønnet til 94 mia. kr. 

For 1½ uge siden var den store nyhed, at Finansministeriet havde skønnet 43 mia. kr. for højt på det of-

fentlige underskud ifølge tal fra Danmarks Statistik. Underskuddet, som Finansministeriet havde sendt 

til EU i februar 2010, var skønnet til at blive på 94,4 mia. kr. i 2010, men endte på 50,8 mia. kr. på nati-

onalregnskabsform. 

 

Men nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, som er opgjort med den metode, der benyttes til EU-

sammenligninger – den såkaldte EDP-form – at underskuddet er endnu mindre. Underskuddet er 47,4 

mia. kr. og svarer til 2,7 pct. af BNP1
. 

 

EU-landene er ifølge EU’s stabilitets- og vækstpagt forpligtet til at holde den offentlige saldo over et 

underskud på 3 pct. af BNP og den offentlige gæld under 60 pct. af BNP. Danmark opfylder begge krav. 

 

Finansministeriets fejlskøn er med de nye tal på 47 mia. kr., men det er ikke det mest interessante. Det 

mest interessante er, at underskuddet nu er et stykke under EU's grænse på 3 pct. af BNP, som vi ellers 

troede Danmark ville overskride i 2010 og på baggrund heraf fik en henstilling fra EU. 

 

Danmark skal ikke spare på grund af EU  

Danmark skulle med de nye tal ikke have haft en henstilling fra EU – det er fejlskønnet, som er bag-

grunden for, at Danmark fik en henstilling. De nye glædelige tal vil øge manøvrerummet for, at Dan-

mark kan føre en finanspolitik, som ikke dikteres af en uretmæssig EU-henstilling. 

 

Tabel 1 viser den offentlige saldo med de endelige tal fra Danmarks Statistik sammenholdt med Fi-

nansministeriet skøn for et år siden (februar 2010), som var de tal, der blev sendt til EU og dannede 

baggrund for, at Danmark fik en henstilling om at bringe underskuddet ned under EU's underskuds-

grænse.  

 

Underskuddet udgjorde 2,7 procent af BNP, og dermed burde Danmark ikke være en del af proceduren 

for uforholdsmæssigt store underskud. Finansministeriet skønnede, at underskuddet blev 5,5 pct. af 

BNP og viser, at der har været tale om et fejlskøn på 47 mia. kr. 

 

Tabel 1. Offentlig saldo: Finansministeriets skøn sendt til EU sammenholdt med de endelige tal 

 Regeringens Konvergensprogram Danmarks Statistik (EDP-form) Revision 

Offentlig saldo i 2010 Februar 2010 4. april 2011  

- Mia. kr. -94,4 -47,4 -47 

- Pct. af BNP -5,5 -2,7  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Finansministeriet. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Se http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR155.pdf 
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Fejlskøn bag henstilling fra EU 

Opgørelsen af den offentlige saldo på den såkaldte EDP-form – som benyttes i EU-sammenligningerne 

– adskiller sig på visse tekniske punkter fra saldoopgørelsen på nationalregnskabsform.  

 

Samlet set betyder EDP-korrektionerne, at underskuddet er 3,3 mia. kr. lavere, svarende til 0,2 pct. af 

BNP lavere. Det skyldes især korrektionerne for SWAT-arrangementer, men også håndtering af ind-

tægterne ved salget af statens UMTS-licenser. For ydereligere forklaring se Danmarks Konvergenspro-

gram side 92 boks 4.1 om indberetning af offentlig saldo og gæld under EDP2. 

 

Danmarks offentlige ØMU-gæld i 2010 er på 43,6 pct. af BNP. Gælden holder sig således også på den 

rigtige side af EU's gældsgrænse på 60 pct. af BNP. Det fremgår af tabel 2, der viser kravene, som sta-

bilitets- og vækstpagten stiller til medlemslandenes budgetdisciplin. 

 

Tabel 2. EU's konvergenskriterier for offentlig saldo og gæld og Danmarks status i 2010 

 EU-krav Danmarks Statistik 

Pct. af BNP, 2010  

- Offentlig EDP-saldo  -3 -2,7 

- Offentlig ØMU-gæld 60 -43,6 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Danmark fik en henstilling af EU, fordi underskuddet i 2010 overskred EU's underskudsgrænse ifølge 

skønnene i fra 2010. Men de nye tal viser, at det var fejlskøn, som sendte Danmarks underskud under 

EU's grænse.  

 

                                                                 
2http://www.fm.dk/Publikationer/2010/1940-

DANMARKS%20KONVERGENSPROGRAM%202009/~/media/Publikationer/Imported/2010/1940-

DANMARKS%20KONVERGENSPROGRAM%202009/978-87-92480-50-7.pdf.ashx 

 


