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Nulvækst i det offentlige forbrug 
 

Nulvækst koster knap 6.000 
private job 
 

Tal fra Finansministeriet viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 

32.000 offentlige ansatte i forhold til det planlagte. Nulvækst er dog ikke kun en besparelse på 

offentligt ansatte. Det vil ligeledes koste private arbejdspladser i Danmark. For hver 100 of-

fentligt ansatte afhænger 18 private job indirekte af det offentlige forbrug. Det betyder, at nul-

vækst koster yderligere 5.800 arbejdspladser i private virksomheder. Samlet koster nulvækst 

dermed næsten 38.000 arbejdspladser i forhold til det planlagte.  

 
 

 

Af senioranalytiker Jens Sand Kirk   20. januar 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Finansministeriets tal viser, at det vil koste 32.000 offentligt ansatte jobbet i 2020, i for-
hold til de mål der er fremlagt af Regeringen, hvis man fører nulvækst fra 2015-2020.  
 

• Rigtig mange danskeres job afhænger – direkte eller indirekte – af det offentlige forbrug. 
Udover de direkte afhængige job – f.eks. sygeplejersker og pædagoger – er der rigtig 
mange, der arbejder i private virksomheder, hvis omsætning afhænger indirekte af det 
offentlige forbrug. 
 

• For hver 100 offentlige ansatte afhænger 18 private job indirekte af det offentlige forbrug 
 
Udover de offentlige ansatte betyder nulvækst dermed yderligere tab af 5.800 arbejds-
pladser i private virksomheder 
  

• Nulvækst vil samlet betyde tab af både offentlige og private arbejdspladser på i alt knap 
38.000 job i 2020.   
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Nulvækst koster private job 

Rigtig mange danskeres job afhænger – direkte eller indirekte – af det offentlige forbrug. Faktisk er det 

offentlige forbrug den vigtigste drivkraft i dansk økonomi. I alt afhænger 920.000 job i Danmark af det 

offentlige forbrug. Det fremgår af figur 1, hvor den samlede beskæftigelse i Danmark er fordelt på de 

nationalregnskabets endelige formål: Offentligt forbrug, privat forbrug, investeringer og eksport.  

 

For eksempel er det endelige formål med landmandens produktion af smågrise, at private forbrugere i 

produktionskædens sidste led køber en kotelet i deres lokale supermarked. Supermarkedets ansatte er 

direkte afhængige af privat forbruget, mens landmanden og de ansatte på gården er indirekte afhængige 

af privatforbruget. Det forholder sig på samme måde med det offentlige forbrug. Udover de direkte af-

hængige job – f.eks. sygeplejersker og pædagoger – er der rigtig mange danskere, der arbejder i private 

virksomheder, hvis omsætning afhænger indirekte af det offentlige forbrug. 

 

Figur 1. Beskæftigelsen i Danmark fordelt på dansk endelig anvendelse og eksport 

 

Note: Beregningen er lavet på data for 2011, da det er det seneste år med tilstrækkeligt detaljeret data. 

Kilde: AE på baggrund af input-output-tabel i nationalregnskabet 2011 fra Danmarks Statistik 

 

For hver 100 offentligt ansatte afhænger 18 private job indirekte af det offentlige forbrug. I en krisetid, 

hvor privatforbrug, eksport og investeringer svigter, spiller det offentlige forbrug en vigtig rolle som 

stabiliserende kraft i økonomien. Tabel 1 viser det offentlige forbrugs bidrag til beskæftigelsen. 

 

Tabel 1. Det offentlige forbrugs bidrag til beskæftigelsen  

Offentligt ansatte         
(Direkte) 

Privat beskæftigelse         
(Indirekte) 

I alt Privat beskæftigelse per 
100 offentligt ansatte 

780.000 142.000 920.000 18 

Note: Beregningen er lavet på data for 2011, da det er det seneste år med tilstrækkeligt detaljeret data. 

Kilde: AE på baggrund af input-output-tabel i nationalregnskabet 2011 fra Danmarks Statistik 

 

Finansministeriet har beregnet, at det vil koste 32.000 offentligt ansatte jobbet i 2020, i forhold til de 

mål der er fremlagt af Regeringen, hvis man fører nulvækst fra 2015-2020. Omregnet til fuldtidsperso-

ner svarer det til ca. 28.000 personer. Det viser svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 52 og 62 fra 

henholdsvis d. 28. november 2014 og d. 3. december 2014. 
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I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Det 

offentlige forbrug vil være 20 mia. kr. mindre og den offentlige beskæftigelse vil være 32.000 personer 

lavere i 2020 end planlagt i konvergensprogrammet, hvis man kører med nulvækst fra 2015. Tabel 2 

viser, hvad nulvækst koster på det offentlige forbrug og på den offentlige beskæftigelse. Beregningerne 

er udarbejdet af Finansministeriet på baggrund af svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 51 og 62 (Alm. 

del). 

 

Tabel 2. Besparelse i mia. og offentlig beskæftigelse ved nulvækst  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Offentligt forbrug (2014-priser) -3 -6 -10 -13 -16 -20 

Off. beskæftigede (1.000 personer) -6 -12 -18 -23 -27 -32 

Kilde: AE på baggrund af Finansudvalget FIU Alm. del 51 og 62. 

 

Udover de offentlige ansatte betyder nulvækst yderligere tab af 5.800 arbejdspladser i private virk-

somheder, hvis omsætning afhænger indirekte af det offentlige forbrug. Nulvækst vil altså samlet be-

tyde tab af tæt på 38.000 arbejdspladser i 2020.  Det fremgår af tabel 3, der viser den samlede reduk-

tion af ansatte ved nulvækst i forhold til det planlagte i dag. 

 

Tabel 3. Den samlede beskæftigelsesvirkning af nulvækst, 2020 

 Ansatte 

Offentligt ansatte -32.000 

Privat beskæftigelse -5.800 

I alt -37.800 

Note: 32.000 offentlige ansatte svarer til 28.000 fuldtidspersoner.  

Kilde: AE på baggrund af input-output-tabel i nationalregnskabet 2011 fra Danmarks Statistik og Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 62 (Alm. 

del) af 6. november 2014 

 

Regeringen har i forvejen et ambitiøst mål om, at der i Danmark skal skabes 195.000 flere arbejdsplad-

ser fra i dag (20131) til 2020. Det bliver betydeligt vanskeligere, hvis nulvækstambitioner bliver en rea-

litet. Men dertil kommer jo også, at den reducerede kvalitet i uddannelse og sundhed der følger af nul-

vækst, risikerer at koste dyrt i form af lavere velstand på den lange bane.  

 

                                                                 
1 Pba. Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018, Finansministeriet August 2014. 


