Notat // 29/08/08

REGERINGEN I GANG MED AT BRYDE 2015-PLANEN
Den seneste prognose fra Finansministeriet viser en opjustering af det offentlige forbrugs andel
af konjunkturrenset BNP i 2009 til 26½ pct. Uden en opstramning af de offentlige udgifter fra
2009 og frem kan det blive vanskeligt for regeringen at overholde 2015-planen, hvor det
offentlige forbrug maksimalt må udgøre 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015 (det såkaldte
udgiftsloft). Med forudsætningerne i 2015-planen vil det offentlige forbrug udgøre 26,8 pct. af
BNP i 2015 – en overskridelse af udgiftsloftet på 0,3 pct. point, svarende til en stramning af
det offentlige forbrug på 5 mia. kr.
Tæt på brud af 2015-planen til næste år
Det offentlige forbrugs andel af konjunkturrenset BNP vil ifølge Finansministeriets nye
prognose svare præcist til udgiftsloftet på 26½ pct. af BNP i 2009, jf. tabel 1. Således har man
allerede opbrugt den elastik, som var indbygget i den oprindelige 2015-plan.
Opjusteringen af det offentlige forbrug i forhold til tidligere prognoser skal primært ses i lyset
af højere end forudsete lønstigninger i den offentlige sektor. Dermed fortsætter de seneste års
tendens til opjusteringer af de offentlige udgifter.
Tabel 1. Det offentlige forbrugs andel af BNP (konjunkturrenset) frem mod 2015
2007
2008
2009
2010
2015
Pct. af konjunkturrenset af BNP
2015-planen
25,9
26,0
26,1
26,2
26,3
Økonomisk Redegørelse, maj 2008
26,0
26,1
26,4
Økonomisk Redegørelse, august 2008
25,9
26,1
26,5
- fremskrevet med forudsætningerne i
2015-planen
25,9
26,1
26,5
26,6
26,8
Med nulvækst i offentligt forbrug i 2009
25,9
26,1
26,3
26,3
26,5
Anm.:

Kilde:

Fremskrivningen er foretaget med udgangspunkt i ”Mod nye mål – Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport”. For 2015 er det på linje med Finansministeriets forudsætninger forudsat, at konjunkturrenset BNP
svarer til faktisk BNP.
Finansministeriets ”Mod nye mål – Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport”, ”Økonomisk Redegørelse, maj
og august 2008” samt egne beregninger.

Overholdelse af 2015-planen kræver opstramninger i fremtiden
Overskrides loftet i 2015-planen, er regeringen forpligtet til at stramme op på de offentlige
udgifter, jf. Finansministeriets ”Mod nye mål – Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport”:
”Hvis udgifternes andel af (konjunkturrenset) BNP overstiger 26½ pct., indebærer pejlemærket
en forpligtelse til at overveje de finanspolitiske prioriteringer med sigte på at få udgifterne
bragt på niveau med det forudsatte ved planlægningshorisontens udløb i 2015.”
Fortsætter kommunernes systematiske budgetoverskridelser, og realvæksten i det offentlige
forbrug overstiger 1,1 pct. næste år, er der udsigt til at bryde 2015-planens udgiftsloft allerede
i 2009. Det understreger nødvendigheden af, at kommunerne fremover overholder de
indgåede aftaler for den kommunale økonomi, samtidig med at der effektueres en
sanktionsmulighed overfor kommunerne i tilfælde af overskridelse.
I 2015-planen er det desuden lagt til grund, at det offentlige forbrug skal stige som andel af
den samlede økonomi. Det skyldes, at befolkningsudviklingen med flere ældre vil trække i
retning af øget brug af offentlige ydelser i de kommende år.
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Kobles den nye prognose med forudsætningerne i 2015-planen, vil forbrugsandelen stige til
26,8 pct. af BNP i 2015, jf. tabel 1. Det er en overskridelse af udgiftsloftet på omkring 5 mia.
kr. (2009-niveau), hvilket svarer til hele realvæksten i det offentlige forbrug i 2009. Derfor er
det nødvendigt med en opstramning i de offentlige finanser i forhold til den forbrugsvækst,
som aktuelt ligger til grund for 2015-planen. Eksempelvis vil nulvækst i det offentlige forbrug i
2009 kunne bringe de offentlige finanser tilbage på linje med 2015-planen. Uden en
opstramning af det offentlige forbrug i 2009 vil man alternativt være nødt til at håndtere den
demografiske udfordring i forhold til det offentlige forbrug gennem effektivisering af den
offentlige sektor.

Figur 1. Det offentlige forbrugs andel af BNP frem mod 2015
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Kilde: Finansministeriets ”Mod nye mål – Danmark 2015, Teknisk baggrundsrapport”,
”Økonomisk Redegørelse, august 2008” samt egne beregninger.

