Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen
Direkte telefon 21 23 79 52
4. februar 2010

OFFENTLIG FORBRUGSKVOTE: UDGIFTER UNDER VK LIGGER
41 MIA. KR. OVER NIVEAUET UNDER NYRUP
Dette notat omhandler det offentlige forbrugs andel af det konjunkturrensede BNP. Det
fremgår, at det offentlige forbrugs andel af det konjunkturrensede BNP i 2010 ligger på 28,3
pct. Det er betydeligt højere end på noget tidspunkt under Nyrup-regeringen.
Nyrup regeringen. I 2001 (det sidste
år under Nyrup) lå andelen på 25,9 pct. af BNP. Forskellen udgør 2,4 pct. af BNP svarende til 41
mia. kr. I notatet beregnes også gennemsnittet af den offentlige forbrugsandel under NyrupNyrup
regeringen (1993-2001) og VK-regeringen
regeringen (2002-2010).
(2002 2010). Det ses, at det gennemsnitlige
udgiftsniveau under VK-regeringen
regeringen ligger 1,4 pct. af BNP (24 mia. kr.) højere
e end under NyrupNyrup
regeringen. På grund af det store budgetunderskud ventes en EU-henstilling
EU henstilling at kræve en
opstramning på den strukturelle offentlige saldo svarende til 1½ pct. af BNP eller 26 mia. kr.
Det kan håndteres ved at bringe det offentlige
o
forbrugs andel ned fra 28,3 pct. til 26,8 pct. af
BNP. Et sådant udgiftsniveau nåede man ikke på noget tidspunkt under Nyrup-regeringen.
Nyrup regeringen. I det
mest ekspansive år under Nyrup nåede man 25,9 pct. af BNP.
Dette notat omhandler det offentlige forbrugs andel af det konjunkturrensede BNP (dvs. BNP
renset for konjunkturer) i perioden 1993-2010.
1993 2010. Hvis man ikke konjunkturrenser BNP, vil den
offentlige forbrugskvote ligge ekstra højt i år, hvor BNP ligger lavere end ved normal
kapacitetsudnyttelse (som i 2010).. Udviklingen er angivet i nedenstående figur.
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Tallene viser, at det offentlige forbrugs andel af det konjunkturrensede BNP i 2010 ligger på 28,3
pct. I 2001 (det sidste år under Nyrup) lå andelen på 25,9 pct. af BNP. Forskellen udgør 2,4 pct.
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af BNP svarende til 41 mia. kr. Det burde medføre, at den offentlige service i dag skulle være
markant bedre end under Nyrup-regeringen. Her er det interessant, at man ikke har kunnet
dokumentere, at den oplevede service er forbedret. Tværtimod viser undersøgelser, at
danskerne mener, at servicen er blevet dårligere siden 20011.
Under VK-regeringen har der været en stigende tendens i forbrugskvoten, mens den var mere
konstant under Nyrup-regeringen.
I figuren er også angivet gennemsnittet af den offentlige forbrugsandel under Nyrup-regeringen
(1993-2001) og VK-regeringen (2002-2010). Det ses, at det gennemsnitlige udgiftsniveau under
VK-regeringen ligger 1,4 pct. af BNP (24 mia. kr.) højere end under Nyrup-regeringen.

Beskeden nedgang i forbrugskvote kan håndtere henstilling fra EU
Det relativt høje udgiftsniveau under VK-regeringen er interessant i forhold til den EUhenstilling, der ventes at kræve en opstramning på den strukturelle offentlige saldo svarende til
1½ pct. af BNP eller 26 mia. kr. i perioden 2011-2013. EU-henstillingen kan dermed håndteres
ved at bringe det offentlige forbrugs andel af BNP ned fra 28,3 til 26,8 pct. af BNP. Et sådan
udgiftsniveau nåede man ikke på noget tidspunkt under Nyrup-regeringen. I det mest ekspansive
år under Nyrup nåede man 25,9 pct. af BNP.
Reducerede man den offentlige forbrugskvote til toppunktet under Nyrup i 2001, ville man få en
budgetforbedring svarende til 2,4 pct. af BNP (forskellen mellem 28,3 og 25,9 pct. af BNP). Det
svarer til 41 mia. kr.

Høje udgifter kan skade væksten
Den høje offentlige forbrugsandel kan også have negative effekter på velstanden. Ifølge en ECBundersøgelse2 fra 2008, hvor der fokuseres på sammenhængen mellem udgiftstrykkets størrelse
og væksten i BNP for OECD-lande findes, at en stigning i det offentlige forbrugs andel af BNP på
1 pct.point reducerer væksten i BNP pr. capita med 0,3 pct.point.
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Se CEPOS-notat ” De offentlige udgifter er vokset - men mange mener servicen er forringet”
http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/De_offentlige_udgifter_er_vokset_men_mange_mener_servic
en_er_forringet.pdf
2
“Government size, composition, volatility and economic growth”, Working Paper Series No. 849, Januar 2008, ECB.
Undersøgelsen er udført af António Afonso og Davide Furceri.
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