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Udsigt til forstærket fremgang i dansk økonomi 
Der har været positiv, om end beskeden vækst i dansk økonomi det seneste halvandet år. 
Det forventes, at fremgangen i dansk økonomi forstærkes de kommende år. Væksten 
vurderes at være bredt funderet. Den ventede fremgang drives således både af en forventet 
normalisering af den indenlandske forbrugs- og investeringsadfærd samt stigende eksport. 
Fremgangen skal blandt andet ses på baggrund af en meget lempelig europæisk 
pengepolitik, lav eurokurs, lav oliepris og mindre vækstdæmpende finanspolitik end hidtil i 
Europa. 
 
Der ventes en vækst i BNP på knap 2 pct. i år tiltagende til omkring 2¼ pct. i 2016. 
Væksten vurderes at være kraftig nok til, at output gap reduceres fra ca. -4¼ pct. af BNP i 
2014 til ca. -2½ pct. i 2016. I samme periode forventes beskæftigelsen at stige med ca. 
65.000 personer i den private sektor, mens den offentlige beskæftigelse forventes omtrent 
uændret. 
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger:  
“Der har været behersket fremgang i dansk økonomi det seneste halvandet år, og vi 
vurderer, at fremgangen nu vil tage til i styrke. Vi forventer, at BNP vil vokse med omkring 
2 pct. både i år og næste år. Det vil trække den private beskæftigelse op med 60-70.000 
personer.” 
 
 

Målsætninger i finanspolitikken vurderes overholdt 
Den planlagte finanspolitik indebærer en relativt lav vækst i det offentlige forbrug og et 
fald i de offentlige investeringer, og der er dermed udsigt til en gradvis opstramning af 

Vismandsrapport indeholder denne gang fire kapitler: 

• Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering samt anbefalinger vedrørende den 
økonomiske politik 
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finanspolitikken de kommende år. Formandsskabet vurderer, at de forskellige 
finanspolitiske målsætninger vil blive overholdt med den vedtagne og planlagte politik. 
 
Finanspolitikken vurderes at være holdbar på lang sigt, og der er udsigt til overskud på de 
offentlige finanser i 2020. Det strukturelle underskud, der ifølge Budgetloven maksimalt 
må udgøre ½ pct. af BNP, forventes at holde sig under denne grænse alle år frem til 2020, 
om end der med et forventet strukturelt underskud på ca. ¼ pct. af BNP i såvel 2015 som 
2016 ikke er stor afstand til grænsen. 
 
Den faktiske saldo må i henhold til EU’s Stabilitets- og Vækstpagt under normale 
omstændigheder maksimalt udvise et underskud på 3 pct. af BNP. Det forventede 
underskud i 2016 er netop på 3 pct. af BNP – og der er dermed risiko for, at grænsen 
overskrides. Underskuddet forventes imidlertid hurtigt reduceret i årene efter, og det 
forventes derfor ikke, at Danmark vil få nogen EU-henstilling i tilfælde af en mindre 
overskridelse. 
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger:  
“Vi vurderer, at de offentlige finanser grundlæggende er sunde og holdbare på lang sigt. 
Underskuddene på de offentlige finanser går til grænserne i 2015 og 2016, men vi 
vurderer, at de finanspolitiske målsætninger vil blive overholdt. Denne vurdering bygger 
på, at de planlagte finanspolitiske opstramninger frem mod 2020 gennemføres.” 
 
 

Planlagte finanspolitiske stramninger er passende 
Den planlagte finanspolitik vurderes at dæmpe væksten med ca. ¼ pct.-point pr. år i 2015 
og 2016 såvel som i årene år frem mod 2020. Dette er der taget hensyn til i prognosen, der 
peger på forstærket fremgang i dansk økonomi. 
 
Opstramningen af finanspolitikken i 2015 og 2016 vurderes at være hensigtsmæssig både 
ud fra et stabiliseringspolitisk hensyn og ud fra hensynet til de underskudsgrænser, der 
gælder for dansk finanspolitik. 
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger:  
“Vi vurderer, at den planlagte opstramning af finanspolitikken er hensigtsmæssig. Den er 
for det første godt afstemt med den forventede fremgang i økonomien, og for det andet vil 
de offentlige finanser komme på kant med underskudsgrænserne i budgetloven og 
Stabilitets- og Vækstpagten, hvis der ikke strammes op. Vi synes ikke, man skal stramme 
hurtigere, end der er lagt op til, for opsvinget har dårligt nok manifesteret sig endnu.”  
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Ophæv nominalprincippet for ejendomsværdiskatten 
Renterne er faldet markant de seneste år og kommet ned på et meget lavt niveau. Sammen 
med olieprisfaldet, svækkelsen af den effektive kronekurs og ny økonomisk fremgang kan 
dette føre til kraftigt stigende ejendomspriser, som så senere vil falde, når renter mv. 
normaliseres. Dette indebærer risici for den finansielle såvel som den makroøkonomiske 
stabilitet. 
 
Disse risici ville reduceres, hvis økonomiens automatiske stabilisatorer var stærkere. 
Skattestoppets nominalprincip forhindrer ejendomsværdiskatten i at bidrage til at stabilisere 
udsvingene i boligpriser og økonomien generelt. 
 
Man kan meget hurtigt – eksempelvis fra 2016 eller 2017 – genindføre en ejendomsværdi-
skat på 1 pct. af ejendomsværdien uden at belaste boligejerne voldsomt, ved samtidig at 
indføre en skatterabat, der umiddelbart kompenserer for skattestigningen, men fastholdes i 
kroner og øre et stykke tid og derefter aftrappes langsomt. Den stabiliserende effekt på 
huspriserne vil så indtræffe med det samme.  
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger:  
“Der er flere gode grunde til at ophæve nominalprincippet for ejendomsværdiskatten og 
genindføre en beskatning på 1 pct. af ejendommens værdi. Det vil med det samme virke 
stabiliserende for boligmarkedet og økonomien som sådan og reducere behovet for 
pludselige indgreb. På længere sigt vil det mindske favoriseringen af investeringer i 
ejerboliger, og det vil forbedre de offentlige finanser og f.eks. give mulighed for at nedsætte 
beskatningen af arbejdsindkomst.” 
 

 

God logik i dansk deltagelse i EU’s bankunion 
EU har oprettet en bankunion. Den består af overnationale tilsyns- og afviklings-
myndigheder og indeholder et mellemnationalt forsikringselement til brug for håndtering af 
kommende bankkriser. Eurolandene er fødte deltagere, mens det er valgfrit for de øvrige 
EU-lande at deltage. 
 
Danmark er tæt finansielt integreret med eurolandene, hvilket taler for dansk deltagelse. 
Bankunionen vil bidrage til en fælles praksis i tilsynet med banker. Det vil gøre det 
nemmere for udenlandske banker at etablere sig i Danmark og dermed styrke konkurrencen 
på bankområdet. Bankunionen vil også sikre en mere ensartet og konsekvent anvendelse af 
de nye regler om, at ejere og kreditorer skal tage tab ved håndtering af i nødlidende banker 
(såkaldt bail-in). Den fælles praksis kan være et værn mod, at Danmark selvstændigt 
slækker på kvaliteten i tilsyns- og afviklingspraksis.  
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I bankunionen vil kriseramte banker blive håndteret i fællesskab. Det gør deltagelse i 
bankunionen interessant for Danmark, der har en stor finansiel sektor. Nogle af de danske 
banker er så store, at de er vanskelige for Danmark at håndtere alene, hvis de bliver 
alvorligt nødlidende. Det mellemnationale forsikringselement i bankunionen er et 
væsentligt argument for dansk deltagelse. Udformningen af de fælles 
finansieringsordninger er dog endnu ikke faldet helt på plads, så der resterer en usikkerhed 
på dette punkt. 
 
Deltagelse i bankunionen kan medføre nogle ulemper. Harmoniseringen af tilsyns- og 
afviklingspraksis kan skabe gnidninger med den danske realkreditmodel og gøre det svært 
at opretholde god dansk tilsynspraksis som f.eks. tilsynsdiamanterne og offentliggørelse af 
bankernes individuelle solvensbehov og af inspektionsrapporter.  
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: 
“Bankunionen giver god mening, og vi vurderer, at Danmark grundlæggende har en 
interesse i at deltage. Det bør dog være en forudsætning, at der kan laves en 
forhåndsaftale, der sikrer den danske realkredit. Kan det opfyldes, ser vi en økonomisk 
fordel ved dansk deltagelse.” 
 
 

Høj social mobilitet i yderområderne 
Uddannelsesniveauet i yderkommunerne er generelt lavere end i resten af Danmark, og 
man kunne frygte, at et begrænset udbud af uddannelser ville gøre det sværere for børn fra 
yderområderne at bryde den sociale arv. En analyse af indkomst- og uddannelses-
mobiliteten på tværs af landets kommuner tyder imidlertid på, at dette ikke er tilfældet. 
 
Analysen viser blandt andet, at børn af ufaglærte forældre har en mindre sandsynlighed for 
selv at blive ufaglærte som voksne, når de er vokset op i yderkommunerne, end hvis de har 
baggrund i de større byer. Analysen viser også, at hvis man tager højde for forskelle i 
forældrenes indkomst, så klarer børn fra yderområderne sig indkomstmæssigt lige så godt, 
når de bliver voksne, som børn fra andre områder. 
 
Analysen tyder altså på, at den sociale mobilitet er lige så høj i yderområderne som i 
byerne. Det er positivt – både ud fra grundlæggende fordelingshensyn og ud fra ønsket om 
at udnytte det fulde potentiale hos børn og unge, uanset hvor de er født. 
  
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: 
“Man kunne frygte, at dårlige uddannelsesmuligheder i yderområderne var en alvorlig 
hæmsko for børn og unge, der vokser op uden for de større byer. Den gode nyhed er, at det 
tilsyneladende ikke er tilfældet. Vores analyser viser, at mobiliteten i uddannelse og 
indkomst mellem generationerne er mindst lige så høj i yderområderne som i resten af 
landet.” 
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Fordele ved urbanisering udfordrer støtte til yderområderne 
Befolkningstallet i yderområderne har været faldende i absolut forstand de senere år og i 
relativ forstand gennem en årrække. Tilbagegangen i yderområderne er et spejlbillede af 
den urbaniseringsproces, der trækker den økonomiske aktivitet i retning af de større byer. 
Det er lettere at finde kvalificeret arbejdskraft tæt på byerne, og der er en række 
stordriftsfordele, der gør det mere attraktivt at placere virksomheder i og omkring byerne.  
 
Tilbagegangen i yderområderne – og modstykket hertil, urbaniseringen – bidrager dermed 
positivt til produktivitetsudviklingen og den samlede velstand i samfundet. 
 
Urbaniseringen giver samtidig en række udfordringer i yderområderne. Det drejer sig 
blandt andet om udhulingen af skattegrundlaget, der gør det vanskeligt at opretholde den 
offentlige service, og en tilbagegang på boligmarkedet, der blandt andet fører til flere 
tomme boliger. Ønskes tilbagegangen bremset, kan der være grund til at se på støtten til 
yderområderne. Men øget støtte til yderområderne vil i givet fald indebære en omkostning i 
form af mindre, samlet velstand. Denne omkostning må opvejes med værdien af, at 
befolkningen og den økonomiske aktivitet i yderområderne fastholdes.  
 
Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: 
“Yderområderne er i relativ tilbagegang, og der synes at være et politisk ønske om at 
bremse denne tilbagegang. Øget støtte til yderområderne, der fastholder befolkning og 
aktivitet i disse områder, vil med stor sandsynlighed indebære lavere produktivitet og 
dermed lavere velstand i samfundet som helhed. Denne omkostning må opvejes mod den 
værdi, der måtte være ved at fastholde en del af befolkningen og den økonomiske aktivitet i 
yderområderne.” 
 
 
 
 Vismandsrapporten er udarbejdet af De Økonomiske Råds formandskab til mødet i 

Det Økonomiske Råd den 26. maj 2015. Vurderinger og anbefalinger i rapporten og i 
denne pressemeddelelse er alene formandskabets. 
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