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For første gang i 20 år fylder den offentlige sektor mere i Danmark end i Sverige
Tal fra OECD viser, at 2008 er året, hvor Danmark for første gang i 20 år har et offentligt
forbrug, der er større end i Sverige. Dermed vil Danmark i 2008 være det land i OECD der har
det største offentlige forbrug i procent af BNP. I de kommende år vil Danmark udbygge
forskellen til Sverige, fordi det skønnes, at væksten i BNP vil være lavere end i Sverige, mens
væksten i den offentlige sektor vil være større. En udbygning af den offentlige sektor kan virke
som en velstandsdæmper. Dels indebærer en større offentlig sektor før eller siden højere
skatter. Det reducerer arbejdsudbud og velstand. Dels peger studier på, at ressourcer i den
offentlige sektor anvendes mindre effektivt end i den private sektor.
Tal fra OECD1 viser, at 2008 er året, hvor Danmark for første gang i 20 år har et offentligt
forbrug som andel af BNP, der er større end i Sverige. Dermed vil Danmark i 2008 være det
land i OECD der har det største offentlige forbrug i procent af BNP. Ifølge OECD ventes det
offentlige forbrug at udgøre 26,1 pct. af BNP i 2008 i Danmark, mens andelen i Sverige er 25,8
pct. af BNP.
Figur 1. Det offentlige forbrug i Danmark og Sverige, 1970-2010

Kilde: OECD Economic Outlook database

Sidst det offentlige forbrug var højere i Danmark end i Sverige var et enkelt år i 1980’erne
(1988). Før det skal man tilbage til 1974 og 1975 for at finde et tilsvarende billede. Det
normale billede gennem 4 årtier har været, at Sverige har en større offentlig sektor end
Danmark.
I årene 2009 og 2010 vil Danmark ifølge OECD fortsat have et større offentligt forbrug end
Sverige og forskellen vokser, så det offentlige forbrugs andel af BNP er hhv. 0,9 og 1,2 pct. af
BNP større i 2009 og 2010. Det skyldes, at det offentlige forbrug i Danmark vokser til 27,0
hhv. 27,2 pct. af BNP, hvor det i Sverige udgør 26,2 og 26,1 pct. af BNP i 2009 og 2010.

1

OECD Economic Outlook database

1

Notat // 30/12/08

Den voksende forbrugsandel i Danmark i 2009 og 2010 skyldes en forventet realvækst i det
offentlige forbrug på 1,5 og 1,0 pct. i 2009 hhv. 2010 kombineret med en realvækst i BNP på 0,5 og 0,9 pct.
I Sverige udgør realvæksten i det offentlige forbrug i 2009 og 2010 1,0 og 0,5 pct., hvilket er
væsentligt lavere end i Danmark, mens BNP-væksten udgør 0,0 og 2,2 i 2009 og 2010. Det
bemærkes, at Sverige i alle årene i perioden 2006-2010 har højere BNP-vækst og lavere
vækst i det offentlige forbrug, se bilag hvor realvækst i BNP og offentligt forbrug fremgår for
årene 2006-2010 for Danmark og Sverige.
Der skal gøres opmærksom på, at Island i 2009 overtager førstepladsen (med Danmark på
andenpladsen), når der ses på offentligt forbrug i pct. af BNP. Det skyldes i høj grad Islands
forventede fald i BNP i 2009 på hele 9,3 pct. (i reale termer).
En udbygning af den offentlige sektor kan dæmpe den økonomiske vækst
En udbygning af den offentlige sektor kan virke som en vækstdæmper. Dels indebærer en
større offentlig sektor på længere sigt højere skatter. Det reducerer arbejdsudbud og velstand.
Dels peger studier på, at ekstra ressourcer til den offentlige sektor anvendes mindre effektivt
end i den private sektor2. En ECB-undersøgelse3, hvor der ses på sammenhængen mellem den
offentlige sektors størrelse og væksten i BNP for OECD- og EU-lande, finder, at den
økonomiske vækst alt andet lige reduceres, når det offentlige forbrug øges.
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Bilag

Tabel 1: Realvækst i BNP I %

Danmark
Sverige

2006
3,9
4,4

2007
1,7
2,9

2008
0,2
0,8

2009
-0,5
0,0

2010
0,9
2,2

2007
1,6
1,1

2008
0,9
0,6

2009
1,5
1,0

2010
1,0
0,5

Kilde: OECD, Economic Outlook 84, december 2008

Tabel 2: Realvækst i det offentlige forbrug i %

Danmark
Sverige

2006
2,0
1,5

Kilde: OECD, Economic Outlook 84, december 2008
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