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INTRODUKTION. 

 

 

FORENKLET ØKONOMISK DEBAT. 

Der har i debatten om den økonomiske politik i Danmark i de senere år indsneget sig en markant forenkling 

i synet på de økonomiske udfordringer såvel som på løsningen af dem. Fra nyliberalt økonomisk hold 

tegnes i nogen grad et billede – i hvert fald overfor offentlig heden - af, at ”blot” vi afskaffer efterlønnen og 

nedsætter skatten er Danmarks økonomiske problemer i det væsentlige løst. Så stiger beskæftigelsen, de 

offentlige finanser forbedres og væksten stiger. Keine hexerei, nur behändigkeit. 

Det er betænkeligt, når reel indsigt i komplekse økonomiske sammenhænge og ditto økonomiske politiker 

må vige pladsen for en ofte ideologisk farvet opfattelse af de økonomiske problemer og navnlig for 

”patentmediciner”, der snarere skal promovere ideologi end virkelige løsninger.  For risikoen stiger hermed 

for, at vi hermed slet ikke får løsninger, men blot får trukket bestemte politiker ned over hovedet. 

Vi vil i modsætning hertil gerne dementere den nyliberale påstand om, at de økonomiske udfordringer kan 

løses med enkle ”patentmediciner”? Vi mener, at de økonomiske udfordringer omkring væksten, 

beskæftigelsen og statsunderskuddet i de kommende år ikke blot er store, men også komplekse. Og at 

løsningen heraf ikke kan ske gennem ”snuptagsløsninger”, men vil tværtimod kræve iværksættelse af en 

række forskelligartede politikker samt kræver et langt sejt træk. 

 

 

DE ØKONOMISKE UDFORDRINGER. 

Der sker pt. fra borgerligt/nyliberalt økonomisk og politisk hold en omprioritering i den økonomiske politik. 

Med kravet om en genopretningsplan for de offentlige finanser og regeringens udmelding om nulvækst på 

de offentlige budgetter i 2011 har nedbringelse af statsunderskuddet fået højere prioritet i forhold til 

arbejdsløsheden. 

Et statsunderskud på 95 mia. kr. i 2010 er alvorligt, ingen tvivl om det. Men man skal dog på den anden side 

ikke forfalde til ”bogholderiøkonomi”.  Den afgørende økonomiske udfordring på kortere sigt er ikke 

statsunderskuddet, men arbejdsløsheden.  Ikke blot fordi arbejdsløsheden betyder tab af job og indkomst 

for de ledige og en fare for, a flere langtidsledige helt tabes for arbejdsmarkedet. Men også fordi en 

stigende og i flere år vedvarende høj arbejdsløshed betyder tab af velstand for hele det danske samfund. 

Omkring 200 mia. kr. vil krisen med de aktuelle udsigter fra 2008 til 2011 koste Danmark.  

Og der er desværre udsigt til at ledigheden vil fortsætte med at stige i 2010 uanset begyndende opsving, 

fordi arbejdsløsheden løber bag efter den økonomiske udvikling. Ind i 2011 må bruttoledigheden forventes 

at ligge mellem 220 og 250.000 personer. Og den må desværre også i de kommende år forventes at blive 



6 

 

vedvarende høj.  Krisen er blevet bremset af omfattende statslige hjælpepakker, men i de kommende år 

må disse forventes nedtrappet pga. statsunderskuddene, hvilket vil bremse et opsving.  Det gælder særligt i 

USA, hvis stimulerende effekt på verdensøkonomien i de kommende vil blive reduceret, fordi man pga. sit 

store stats – og handelsunderskud tvinges til at sætte” tæring efter næring”. Endelig må virksomhederne 

forventes i den skærpede konkurrencekamp forventes at lægge større vægt på øget produktivitet, hvorfor 

vi vil få ”jobløs vækst”. 

Gør vi ikke noget effektivt, vil der altså en årrække være udsigt til en høj arbejdsløshed. Men kan vi løse 

eller i hvert fald reducere dette arbejdsløshedsproblem, er vi godt på vej til at løse de øvrige problemer 

med vækst og statsunderskud. Kan vi omvendt ikke vokse os ud af de økonomiske problemer, bliver der 

kun regeringens strategi tilbage med at spare sig ud af dem med en omfattende beskæring af velfærden og 

større ledighed som konsekvens. 

Dermed på ingen måde sagt, at statsunderskuddet ikke er et væsentligt problem, som der skal findes en 

løsning på. Men i forbindelse med statsunderskuddet er det væsentligt at have proportionerne i orden. Selv 

om de offentlige finanser fra 2008 til 2010 er forværret med over 150 mia. kr., er Danmark takket være en 

række års overskud endnu et godt stykke fra den økonomiske afgrund. Der er råd og tid til at tage tingene i 

den rigtige rækkefølge. Dvs. først at inddæmme og reducere ledigheden, dernæst i anden omgang at tackle 

statsunderskuddet. 

 

 

EN EFFEKTIV KRISE - OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK. 

Det afgørende i denne forbindelse er imidlertid ikke blot prioriteringen af henholdsvis reduktion af 

arbejdsløshed respektive af reduktion af statsunderskuddet, men også valget af virkemidler. 

VK – regeringens strategi har hidtil haft karakter af, at vi skulle ”forbruge os ud” af krisen. Slagnumrene heri 

har været skattelettelser og udbetaling af pensionsopsparing i milliardstørrelse, men resultaterne har set 

beskæftigelsesmæssigt været pauvre. På grund af arbejdsløsheden og navnlig boligkrisen har danskerne 

sparet op og ikke mindst er regeringens pengeudpumpning gået til at nedbringe boligejernes 

prioritetsgæld.  Selvom et opsving nu synes på vej, er det tvivlsomt om dette mønster vil ændre sig nok, så 

længe arbejdsløsheden stiger og boligmarkedet sumper. 

Regeringen kan således ikke siges at føre denne politik af økonomiske grunde, men har valgt den ud fra sit 

overordnede ideologiske mål om at øge det private forbrug og den private sektor, mens det offentlige ditto 

ikke må vokse. Det uanset, at øgede offentlige investeringer og offentlig beskæftigelse økonomisk set ville 

give en langt sikrere og større beskæftigelseseffekt. Og dermed ville give større skatteindtægter, hvor 

regeringens politik primært har forøget statsunderskuddet. 

Oppositionen har da også fornuftigvis foreslået at øge de offentlige investeringer med 34 mia. kr. over to år 

for herigennem at øge beskæftigelsen med omkring 40.000 personer.  Det ville være et godt skridt i den 

rigtige retning, men problemet er, at det er dyrt og at der er brug for mere, hvis vi skal undgå en 

bruttoledighed på op mod 250.000 personer. 
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Vi vil derfor slå til lyd for, at tabuet om øget offentligt forbrug og øget offentlig beskæftigelse brydes 

kombineret med øgede offentlige investeringer.  Offentlige investeringer indenfor energi og miljø, byggeri 

og vedligeholdelse samt infrastruktur og trafik kan øges for 20 til 25 mia. kr. og dermed øge beskæftigelsen 

med 25 til 30.000 personer. Mens offentlige beskæftigelse indenfor uddannelse, ældrepleje og sundhed 

kan øges for omkring 20 mia. kr. med en forøgelse af beskæftigelsen på mellem 30 og 40.000 personer. 

 

 

VÆKSTEN. 

Men en ting er som sagt at udskyde løsningen af statsunderskuddet, men løses skal det. Herudover er der 

imidlertid også en anden væsentlig økonomisk udfordring på længere sigt, nemlig genskabelse af den 

økonomiske vækst.  

Hvor den økonomiske vækst selv i de kriseprægede årtier i sidste halvdel af forrige århundrede har 

ligget mellem 1,8 og 2,0 pct. årligt, faldt den i den seneste årti til 1, 2 pct. trods højkonjunktur og 

historisk lav arbejdsløshed. Og en række økonomiske prognoser for det kommende årti har advaret 

om, at denne lavvækst kan risikere at forsætte. Dette er ikke blot et problem, fordi det koster 

velstand og indsnævrer det økonomiske råderum for såvel privat som offentligt forbrug. Men også 

fordi den tabte velstand også begrænser mulighederne for at reducere statsunderskuddet såvel som 

for jobskabelse. 

Fra nyliberale økonomer i CEPOS, Det Økonomiske Råd og OECD stilles enstemmigt diagnosen: 

Arbejdskraftmangel. Her peges på, at en demografisk fremskrivning viser, at der i løbet af det næste 

årti vil ske en reduktion af arbejdsstyrken med 50.000 personer. Men dette billede er unuanceret. 

For i det kommende årti vil uddannelsesniveauet stige, hvilket vil virke i retning af øget 

arbejdsmarkedstilknytning og senere tilbagetrækning. Tages højde herfor reduceres faldet i 

arbejdsstyrken frem til 2020 til omkring 10.000 personer.´ 

Set historisk er det tilmed heller ikke fra arbejdsmarkedet at hovedbidraget til økonomisk vækst er 

kommet. I det seneste årti har det godt nok været øget arbejdstid og øget beskæftigelse, som har 

trukket væksten. Men det er historisk set en undtagelse. I hele sidste halvdel af 1900 – tallet har det 

æret stigende produktivitet, som har været kilden til vækst i BNP. 

Og det er nok så meget også i produktiviteten, at årsagen til den lave vækst i det seneste årti skal 

søges. For siden midten af 90´erne og navnlig i det seneste årti er produktiviteten faldet til et 

historisk lavpunkt. Årsagen hertil synes temmelig klart at være, at navnlig virksomhedernes 

investeringer i ny teknologi har haltet bagefter og dermed også udviklingen i processer og 

produktionsmetoder. Også utilstrækkelig opkvalificering af arbejdskraften synes dog at spille ind. 

Men hvorfor har virksomhederne ikke investeret på trods af nedsættelse af selskabsskatteprocenten i 

flere omgang og på trods af navnlig VK – regeringens økonomisk ”forkælelse” af erhvervslivet med 

sikring af en høj afsætning via kraftig vækst i det private forbrug. Virksomhederne kun sælge alt, 

hvad de kunne producere og den nemme og billigere løsning var at tilføre flere hænder i stedet for 
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at investere. Kunne det hermed være regeringens forkælelse af den private sektor både 

efterspørgsels - og indtjeningsmæssigt, som blev en sovepude, der stik i mod den angivelige hensigt 

om at stimulere den økonomiske vækst førte til aftagende vækst i ny produktionskapital og 

teknologi? 

Går der en linje fra VK – (og Nyrup) regeringernes nyliberalt inspirerede økonomiske politik til 

produktivitets – og vækstfaldet fra 1995 og navnlig fra 2002 til i dag? 

 

 

PRODUKTIVITETEN SKAL STIMULERES. 

Under alle omstændigheder er det væsentligt at få genskabt produktiviteten i de kommende år som 

led i en økonomisk politik for en højere vækst. Hvis ovenstående tese om årsagerne til 

produktivitetsfaldet er korrekt ligger det lige for, at der hermed er endnu en grund til at droppe den 

nyliberale forkælelse af det private forbrug. For virksomhedernes vedkommende taler det for en 

skattepolitik, som ved at give fradrag for dokumenterede investeringer belønner sådanne i stedet for 

gennem lav selskabsskatteprocent at begunstige overskud uanset om det investeres. 

Men herudover skal derfor gennemføres en selektiv forsknings - og udviklingspolitik, der kombinerer 

efterspørgselspolitik med et samarbejde mellem forskningen (staten) og de virksomheder, der har den 

fornødne kompetence og med målrettede tilskuds - og låneordninger for udvalgte brancher og teknologiske 

områder.  

Et led heri bør være en målrettet teknologipolitik gennem offentlige tilskud, offentlig efterspørgsel og 

offentlige investeringer indenfor miljøfremme, energieffektivisering og klimaforbedring, herunder til 

vedvarende energi (vindmøller mm.) 

Endelig skal arbejdskraftens bidrag til øget produktivitet og vækst udbygges gennem en anderledes 

slagkraftig uddannelsespolitik, der skal sikre den til øgede produktivitetsinvesteringer modsvarende 

opkvalificering af arbejdsstyrken og som på længere sigt kan sikre en generel højnelse af 

uddannelsesniveauet frem mod fremtidens videnssamfund.   

Erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal omlægges og frigøres fra den nyliberale 

uddannelsespolitik samt tilføres øgede midler for at sikre at en større andel af ungdomsårgangene 

gennemfører. Velfærdsuddannelserne skal oprustes økonomisk for at sikre det offentlige flere 

fagprofessionelle og de videregående uddannelser skal også frigøres fra den nyliberale uddannelsespolitik 

og tilføres flere midler med sigte på en øget produktion af kandidater. 

Endelig kan arbejdsmarkedet tilføres 25 til 35.000 i øget arbejdsudbud gennem bedre fastholdelse af 

værende medarbejdere, gennem reduceret udstødning fra arbejdsmarkedet og gennem bedre integration 

af indvandrere og efterkommet samt gennem øget indvandring. 
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BESKÆFTIGELSESFREMME. 

Man skal imidlertid ikke være blind for, at vækst gennem øget produktivitet ikke er synonymt med stærkt 

stigende beskæftigelse, men snarere vil tendere i retning af jobløs vækst. Det er derfor på længere sigt 

væsentligt at den gennem væksten forøgede velstand også investeres i jobskabelse og øget beskæftigelse. 

Her kan det offentlige for det første stimulere de grønne vækstområder og hermed jobskabelsen indenfor 

miljø-, energi- og klima. Det offentlige kan stimulere investeringer heri gennem tilskud og låneordninger, 

men kan også gennem efterspørgsel skabe et marked for udvikling af sådanne industrier. Endvidere kan 

udviklingen stimuleres gennem øget offentlig forskning og udvikling samt gennem offentlig privat 

samarbejde herom. 

Det vil samtidig også på længeres sigt ved vedvarende høj arbejdsløshed være fornuftigt gennem 

vækstpakker fortsat at stimulere beskæftigelsen gennem at fremrykke og iværksætte nye offentlige 

investeringer også på længere sigt. Medborgere, der ellers ville gå arbejdsløse, kan komme i beskæftigelse. 

Det vil være muligt at indhente det forsømte – renovering af skoler og andre bygninger, vedligeholdelse af 

infrastruktur, øget almennyttigt nybyggeri mv.  

Med henblik på at øge beskæftigelsen bør vi også tage fat på at forbedre en række basale 

samfundsfunktioner, som hospitaler i sundhedssektoren, plejehjem i omsorgssektoren, bedre vilkår for 

vore børn i institutionerne og en udbygning af uddannelseskapaciteten på alle niveauer, sikre de 

nødvendige ressourcer til at udvikle vore mange lokalsamfund – og mange andre udmærkede tiltag. 

Kommunernes og regionernes budgetramme skal udvides betydeligt, så kommunerne både kan imødegå 

krisen og sikre et godt velfærdssamfund.  

 

 

KAN EFTERLØNS - OG DAGPENGEFORRINGELSER GENSKABE VÆKSTEN? 

Eftersom reduktionen i arbejdsstyrken ikke synes at være det afgørende problem, når der ved de 

demografiske fremskrivninger tages højde for stigende uddannelsesniveau, siger det sig selv, at den af 

nyliberale økonomer og politikere til hudløshed fremførte ”patentmedicin” om at afskaffe efterlønnen og 

forringe dagpengeordningen skyder forbi de egentlig problemer. 

Hertil kommer, at disse tiltag ikke vil løse problemet med høj og vedvarende arbejdsløshed en årrække 

frem. For i den situation vil det sløjfe efterlønsordningen kun flytte efterlønsmodtagerne over i 

arbejdsløshedskøen og da satsen for dagpenge tilmed er højere end for efterløn vil det oven i købet øge 

statsunderskuddet.  Tilsvarende gælder, at dagpengeforringelser ikke vil skabe et job mere i en situation, 

hvor jobmangel vil være hovedproblemet.  

De nyliberale ”patentmediciner” er ikke blot en ingen løsning, men en helt fejlagtig løsningsmodel, der 

mere synes dikteret af ideologiske end økonomiske overvejelser og burde være mod økonomisk bedre 

vidende.  
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HVAD HAR SKABT STATSUNDERSKUDDET? 

Men hvad gør vi ved statsunderskuddet? Det kan udskydes, men det skal løses. Og hvordan finansierer vi 

udgiftskrævende initiativer indtil da? 

Nu skal man ikke være blind for, at tiltag til at beskæftigelsesfremme såvel som produktivitetsudvikling vil 

være delvist selvfinansierende i det omfang, der herved skabes øget velstand og større skatteindtægter for 

det offentlige end ellers. 

Men det i disse år stigende statsunderskud og den dermed øgede gældsætning af det danske 

samfund skal naturligvis på sigt bringes ud af verden. Her kan imidlertid en overvejelse være nyttig 

over, hvorledes statsunderskuddet er skabt. 

Dette kan naturligvis i betydelig udstrækning tilskrives den internationale økonomiske krise og den 

heraf følgende arbejdsløshedsstigning, som har medført stigende offentlige udgifter til dagpenge 

mm og faldende offentlige skatteindtægter. 

I kølvandet på finanskrisen er statsunderskuddet jf. ovenstående steget hurtigt. Der er dog et stykke 

vej til rekorden fra begyndelsen af 80´erne på 9 pct. af BNP. 

 

Også vedrørende statsunderskuddet må regeringens økonomiske politik imidlertid tage en betydelig 

del af medansvaret. Det gælder helt tilbage under højkonjunkturen, hvor VK – regeringen som 

anført med sit skattestop og skattelettelsespolitik og med sine lånereformer var kraftigt medvirkende 

til en overophedning af boligmarkedet. Underskuddet på de offentlige finanser vil i de kommende 

år være 30 til 20 milliarder mindre end hvis boligboblen ikke havde været der. 

Hertil kommer, at VK ´s skattestop og skattelettelsespolitik siden 2002 i dag og frem til 2010 

betyder, at der i 2010 årligt mangler mellem op mod 60 mia. kr. i statskassen. Det kunne i en 

periode dækkes med midlertidige indtægter fra Nordsøskatten og pensionsafkastskatten, men de er 

nu tørret ud. Pengene er ødslet bort på skattelettelser, der nu viser sig uden dækning. Herved bliver 

statsunderskuddet naturligvis så meget større, da først krisen satte ind. 

Hertil kommer, at VK – regeringens krisepolitik som tidligere anført primært har handlet om at 

pumpe betydelige midler ind i at øge det private forbrug. Herved er de offentlige udgifter i 2009 og 

2010 øget stærkt UDEN at føre til væsentligt øget beskæftigelse, reduktion i arbejdsløshedsudgifter 

og øgede statsindtægter fra skatter og afgifter. Hvilket er selvsagt også har bidraget til at øge 

statsunderskuddet. 

Regeringens økonomiske strategi har altså smidt ”gode penge efter dårlige”. 
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HVORDAN LØSER VI STATSUNDERSKUDDET? 

VK – regeringens skattestop og skattelettelsespolitik har altså et meget stort medansvar for det 

aktuelle statsunderskuds størrelse og det er da selvfølgelig her en løsning på problemet i høj grad 

må søges. 

Der er bevilget skattelettelser, som i realiteten har været uden dækning og disse ”dækningsløse” 

skattelettelser må derfor tilbageføres. Det vil gøre ond – ikke mindst på de, som hovedløst har 

bevilget dem. Men det er det eneste rigtige frem for at lade velfærden betale og bløde, således som 

regeringens strategi synes at være. 

Skattestoppet bør derfor stilles i bero. Og de ved de borgerlige givne skattelettelser bør for de højere 

indkomsters vedkommende rulles tilbage, således at beskatningen igen sker efter skat efter evne 

princippet. 

De skattelettelser, som fastholdes bør omlægges, således at de i højere udstrækning gives til lavere 

indkomster. Det er en simpel måde, hvorpå det offentlige kan øge forbrugskvoten, ved at øge beskatningen 

af de rigeste med den høje opsparingskvote, og nedsætte skatten for dem, der har lave indkomster, men en 

høj forbrugskvote. Og når man tager fra de rige og dermed fra deres opsparing og giver til dem, der 

forbruger alt det, de får, øges det samlede forbrug, og dermed øges samtidig beskæftigelsen. 

Alle skattebegunstigelser af privat opsparing skal endvidere afvikles og formueskatten skal genindføres, og 

der skal indføres en højere beskatning på afkast af opsparing.  

Trods faldende huspriser har store dele af den ældre generation opnået enorme arbejdsfri 

opsparingsgevinster gennem mange års stigende huspriser, og det ville være rimeligt, om en del af denne 

opsparede værdistigning tilfaldt det offentlige, eventuelt realiseret ved ejerskifte. Derfor bør 

ejendomsværdiskatten enten gradvist reetableres eller erstattes med en kapitalgevinstbeskatning i 

forbindelse med salg. 

Endvidere bør som tidligere anført selskabsskatteprocenten hæves samtidig med, at der i øget udstrækning 

gives fradrag for dokumenterede investeringer. Og beskatningen af finansielle institutioner skal skærpes. 
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INDLEDNING. 

Formålet med den herefter følgende rapport er at diskutere udfordringerne for dansk økonomi og 

hvilke strategier, som tegner sig med hensyn til at møde disse udfordringer. 

I første del af rapporten diskuteres først udfordringerne for den danske økonomi og for det danske 

samfund på kortere sigt under finanskrisen og på lidt længere sigt efter finanskrisen. 

 

På kortere sigt under finanskrisen tegner sig et dobbelt problem med henholdsvis stigende 

arbejdsløshed og stigende statsunderskud.  

På længere sigt efter finanskrisen tegner sig et problem med at fastholde den økonomiske vækst, 

men igen synes der at være to sider af problemet: Dels et spørgsmål om mangel på arbejdskraft og 

dels et spørgsmål om mangel på produktivitet.  

Derpå vil i anden del af rapporten blive diskuteret forskellige mulige strategier overfor de kort og 

langsigtede problemer:  

På kortere sigt under finanskrisen: Er løsningen på arbejdsløsheden skattelettelser eller øget 

offentlig investering og beskæftigelse? Og er løsningen på statsunderskuddet en besparelses - eller 

en vækststrategi?  

Og på længere sigt efter finanskrisen - er løsningen på arbejdskraftproblemet at tvinge de i arbejde 

til at arbejde mere eller er løsningen på at investere i at bringe de udenfor arbejdsmarkedet i 

arbejde? Og er løsningen på produktivitetsproblemet yderlige lempelser af skatten på arbejde og 

virksomheder eller består den i en målrettet udviklings – og erhvervspolitik? 

I tredje del af rapporten uddybes det progressive alternativ til den borgerlige besparelsesstrategi: En 

vækst-, beskæftigelses – og udviklingsstrategi. 
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DEL I: UDFORDRINGERNE  

 

FOR ØKONOMI OG VELFÆRD I DANMARK  

 

UNDER OG EFTER KRISEN. 
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KAPITEL 1:  

 

DE ØKONOMISKE UDFORDRINGER  

 

UNDER KRISEN. 
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1.1. KRISEN. 

 

BAGGRUNDEN. 

Den økonomiske krise i Danmark hænger naturligvis sammen med den internationale Finans – og 

økonomikrise, herunder ikke mindst kreditstramninger og fald i den udenlandske efterspørgsel. Men 

samtidig er den økonomiske krise i Danmark også i væsentligt omfang affødt og forstærket af den 

særlige danske krises årsager, den danske boligboble og forbrugsfest for lånte penge. 

Opsvinget i Danmark blev stimuleret dels af den internationale kreditrigelighed og den lave rente i 

begyndelsen af 2000 - årene, dels af fremgangen på eksportmarkederne som følge af den 

internationale konjunkturopgang.   

Modsat blev det danske finansielle system – og herigennem videre boligmarked og virksomheder – 

ramt af den kraftige internationale kreditstramning og de stigende bankrenter, som umiddelbart i 

kølvandet på finanskrisen i 2008.  Og nok så meget blev danske virksomheder videre ramt hårdt på 

eksporten af den globale handelskrise, som efterfulgte finanskrisen. 

Men samtidig har såvel det danske økonomiske opsving såvel nedsvinget haft sin egen baggrund og 

dynamik. VK – regeringens lånereformer i 2002 med indførelse af rentetilpasningslån og 

afdragsfrie lån førte i forening med regeringens stop for ikke mindst ejendomsværdiskatten til en 

særlig kraftig optur på det danske boligmarked - en dansk ”boligboble”, som igen i vid udstrækning 

blev omsat i stigende privat forbrug via låntagning i de stigende friværdier. 

 

Figur: Udvikling af boligformue og forbrugskvote i Danmark 1975 til 2008 samt prognose 2008 til 

2013
1
 

 

                                                           
1 ) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi efterår 2009. 
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Denne lånefinansierede ”forbrugsfest” 
2
 styrkedes yderligere gennem favoriseringen af øget privat 

forbrug i regeringens økonomiske politik og skabte grundlag for et særligt kraftigt dansk opsving, 

hvor bolig – og erhvervsinvesteringer ikke mindst boom’ede og i kølvandet herpå fulgte stigende 

privat forbrug og indenlandsk efterspørgsel.  

Men allerede sidst i 2007/begyndelsen af 2007 begyndte denne særlige ”Fogh ´ske” 

udviklingsmodel at krakelere som følge af, at ”boblen på boligmarkedet” og boligprisernes dermed 

følgende himmelflugt nu bristede, men selvfølgelig også influeret af stigende internationale og 

begyndende stagnation på boligmarkederne internationalt set. Resultatet blev starten på et kraftigt 

prisfald på det danske boligmarked, som igen mere og mere satte en bremse på 

forbrugslåntagningen.   

Hermed løb den indenlandske motor for det særligt kraftige økonomiske opsving i Danmark i 

gradvist tør for benzin, vækstraterne i det private forbrug begyndte at falde og dermed grundlaget 

for det hidtidige høje niveau i investeringer i Danmark.  

 

 

DOBBELT KRISE I DANMARK. 

Krisen i Danmark er således en kombination af international finans – og eksportkrise OG af 

indenlandsk bolig - og forbrugskrise, der tilsammen har påvirket efterspørgsel for og investeringer i 

det danske erhvervsliv kraftigt. Derfor må den økonomiske krise i Danmark også vurderes at blive 

ganske dyb og længerevarende. 

Og selvom de internationalt set lave renter også medvirkede til boligboblen i Danmark, har VK – 

regeringens økonomiske politik under højkonjunkturen således et betydeligt medansvar for den 

efterfølgende krises dybde og langvarighed i Danmark gennem at være kraftigt medvirkende til den 

særligt stærke danske boligboble.  

Dette har ganske kontant forværret krisen. Således ville den samfundsøkonomiske vækst have været 

en tredjedel højere i det kommende, hvis det danske boligmarked ikke var blevet ramt af en af de 

værste prisbobler i verden overhovedet.
3
 

Ny økonomisk fremgang i Danmark vil ikke kræve alene økonomisk bedring på de internationale 

finans – og eksportmarkeder, men forudsætter også overvindelse af den danske boligkrise, hvilket 

efter boligprisernes himmeltur under boligboblen ikke mindst forudsætter et betydeligt prisfald på 

                                                           
2 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Foghs forbrugsfest for lånte penge slut. 1. Okt. 2008. www.henrikherloevlund.dk  

3 ) Kjær Esben: Boligboble gør krise dybere og længere. Politiken 17/9.09. 

http://www.henrikherloevlund.dk/
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muligvis helt op til 25 procent i forhold til, da de toppede.
4
 En så stor tilpasning vil i sagens natur 

blive ganske langvarig og kan nemt vare 1 til 1½ år endnu
5
. 

Tegnene på en sådan dyb og langvarig økonomisk krise i Danmark er da også tydelige.  

Som anført har det private forbrug i høj grad været motoren for det økonomiske opsving, men 

væksten i det private forbrug i Danmark begyndte allerede fra 2007 at stagnere og for så i 2008, 

navnlig andet halvår ligefrem at styrtdykke. På baggrund af såvel bolig- og kreditkrisen som den i 

2009 uundgåeligt stigende ledighed må i 2009 skrumpede det private forbrug med omkring – 5 pct.
6
  

Og fordi faldet i det private forbrug har været tæt koblet til boligkrisen og de faldende friværdier 

samt til en fortsat stigende arbejdsløshed, må dette også forventes at trække en fuld tilbagevenden i 

Danmark til normal økonomisk vækst i langdrag. Hertil kommer – jf. længere fremme – at 

regeringens økonomiske politik efter krisens gennembrud langt fra har været effektiv med hensyn 

til at inddæmme vækstfaldet og arbejdsløsheden. 

Samtidig er Danmark i sagens natur også blevet hårdt ramt af den voldsomme kontraktion i den 

internationale samhandel og dermed hermed følgende kraftige efterspørgselsnedgang ikke mindst 

på de centrale danske eksportmarkeder, Tyskland, England, Sverige og USA, der alle er blevet hårdt 

ramt af den internationale finans- og økonomikrise. 

Resultatet har også været et styrtdyk siden andet halvår 2008 for dansk eksport. Og eftersom krisen 

og dermed efterspørgselsfaldet på de centrale danske eksportmarkeder tegner til at blive dyb 

samtidig med at dansk eksport også rammes af et betydeligt fald i valutakurserne for de pågældende 

markeder 
7
 er den danske eksport i 2009 faldet med omkring 10 pct.

 8
 

Den samlede økonomiske vækst i Danmark er naturligvis med store dyk i både privatforbrug, 

investeringer og eksport i 2009 selv tordnet dernedad og det må her forventes, at der først langsomt 

vil blive tale om højere økonomisk vækst, jf. foranstående betragtning om fortsat stagnation i 

boligpriser og om kun langsom bedring i privatforbruget som følge heraf. Den samlede økonomiske 

væk må i 2010 forventes at blive en svagt positiv, men endnu ikke ”normal” og først i 2011/2012 at 

vende tilbage til mere normale vækstrater på over 1½ procent. 

                                                           
4 ) Jf. Det økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 200. 

5 ) Jf. Det økonomiske Råd: Dansk økonomi efterår 2009. 

6 ) Kilde 2005 til 2008 Nyt fra Danmarks Statistik. Kilde de forskellige prognoser 2009 - 2011: Økonomisk Redegørelse 

dec. 09, s 10, Dansk Økonomi Efterår 2009, s 30 samt egen vurdering (nyt skøn). 

7 ) Jf. Skovgaard, Lars Erik: Dansk eksport rasler ned. Berlingske, onsdag den 8. april 2009. 

8 ) Kilde til prognose 2010 - 2011: Økonomisk Redegørelse dec. 09, s 10, Dansk Økonomi Efterår 2009, s 30 samt egen 

vurdering i ” Lund, Henrik Herløv: ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 09: Regeringen undervurderer igen krisen og 

arbejdsløsheden og fastholder fejlslagen politik. Dec. 09” www.henrikherloevlund.dk/artikler/OekRed09.doc . 

(Vækstskøn for 2010 og 2011 er i forhold hertil dog opjusteret) 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/OekRed09.doc
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Figur: Realvækst i BNP i Danmark (pct.) 2007 til 2011
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. foran må regeringens økonomiske politik tilskrives et ikke uvæsentligt medansvar for 

vækstfaldet og dermed for den hidtidige og fortsatte kriseudvikling. 

 

  

1.2. ARBEJDSLØSHEDEN. 

 

 

LEDIGHEDEN STIGER. 

Det voldsomme fald i både indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel og i den økonomiske vækst vil 

blive ledsaget af en voldsomt stigende arbejdsløshed.  

Alene i 2009 må ledigheden forventes at stige med op til 80.000 i forhold til medio 2008 således at 

antallet af arbejdsløse ved udgangen året er steget til omkring op mod 130.000
10

 svarende til en 

gennemsnitlig fuldtidsledighed på omkring 100.000 i 2009. 

Med udsigterne til fortsat økonomis krise og økonomisk lavvækst også i de kommende år vil 

ledigheden uundgåeligt vokse. Normalt er det en økonomisk tommelfingerregel, at når den 

                                                           
9 ) Kilde: Danmarks konvergensprogram 2009, s 128 samt ” Lund, Henrik Herløv: Krisen, arbejdsløsheden og 

statsunderskuddet” ” (Vækstskøn for 2010 og 2011 er i forhold hertil dog opjusteret) 

10 ) Jf. Bjørsted, Erik og Pedersen, Frederik I: Over 80.000 arbejdsløse – risiko for det dobbelte i 2010. AE-rådet. 
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økonomiske vækst er lavere end produktivitetsudviklingen på ca. 1,5 procent årligt, så falder 

beskæftigelsen. Er den økonomiske vækst fx lig nul, vil beskæftigelsen falde med 40 til 45.000 

personer – og ledigheden næsten stige tilsvarende.  

VK – regeringens økonomiske politik har også her et betydeligt medansvar om end ikke det fulde 

ansvar. For det første har boligboblen med kraftig hjælp fra ejendomsskattestop og afdragsfrie lån 

gennem at koste vækst også kostet i arbejdsløshed. 25.000 flere bliver arbejdsløse end hvis det 

danske boligmarked ikke var blevet ramt af denne boble. 
11

 

Hertil kommer, at regeringens økonomiske politik ikke har formået effektivt at sætte gang i 

økonomien og må denne dermed tage sin del af medansvaret for den hidtidige og fortsatte 

ledighedsstigning. VK - regeringen har ført en fodslæbende økonomisk politik med ”forsigtige” og 

gradvise tiltag mod krisen og arbejdsløsheden, hvilket ikke mindst skyldes at man har anset en 

arbejdsløshedsstigning for hensigtsmæssig af hensyn til lønudviklingen. Disse tiltag har hermed 

været utilstrækkelig og er kommet for sent i forhold til vækstfaldet.   

Hertil kommer, at de anvendte økonomiske politiske redskaber primært har handlet om en 

ideologisk betinget tro på stimulering af det private forbrug gennem navnlig skattelettelser. Hvilket 

indtil nu ikke har virket, fordi danskerne pga. arbejdsløsheden og faldet i boligformuerne har sparet 

op og nedbragt gæld, hvorfor privatforbruget er faldet stærkt.  

 

Figur: Husholdningernes opsparingskvote i Danmark og forbrugskvote i Danmark sammenlignet 

med udvalgte lande.
12

 

 

Og det har de på grund af den særligt stærke danske boligkrise gjort i større udstrækning end i andre 

sammenlignelige lande. 

Hertil kommer, at produktiviteten i de seneste år har ligget lavt – jf. længere fremme, men her må 

det med den økonomiske krise og skærpede konkurrencekamp forventes, at der vil komme langt 

                                                           
11) Kjær Esben: Boligboble gør krise dybere og længere. Politiken 17/9.09. Beregningen er udført af Helge Pedersen, 

Nordea. 

12 ) Kilde: Klok, Jakob og Thomas Bernt Henriksen: Danmark hårdest ramt af forbrugskrise. Børsen. 20/10-09. 
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mere fokus i virksomhederne på øget produktivitet. Hermed følger imidlertid, at beskæftigelsen vil 

halte efter væksten – der vil blive tale om såkaldt ”jobløs vækst”. 

Med et kun langsomt opsving og med ”jobløs vækst” kan ledighedsniveauet forventes fortsat at 

stige i 2010 og ind i 2011.  Der er risiko for, at ledigheden ved udgangen af 2010 vil ligge omkring 

175.000 personer svarende til en gennemsnitlig fuldtidsledighed på over 150.000 personer.  Og for 

at ledigheden også vil fortsætte med at vokse svagt ind i til op imod 200.000 arbejdsløse ved 

udgangen af 2011 svarende til en gennemsnitlig registreret ledighed på omkring 180.000.  

 

Figur: Registreret årsgennemsnitlig fuldtidsledighed i Danmark 2008 til 2011
13
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BRUTTOLEDIGHEDEN. 

Opgørelsen af den registrerede ledighed ovenfor underspiller imidlertid den reelle ”bruttoledighed”. 

I den såkaldt registrerede ledighed som mål for arbejdsløsheden medtages ”´kun” forsikrede 

personer på dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 

På internationalt plan i OECD bruges imidlertid et andet mål – den såkaldte Arbejdskraft-

undersøgelse (AKU), som er en stor kvartalsvis undersøgelse, som Danmarks Statistik foretager. 

Her medtages til forskel fra den registrerede ledighed også bl.a. ledige, der ikke er forsikret og ikke/ 

                                                           

13 ) Kilde: Økonomisk Redegørelse dec. 09, s 10, Dansk Økonomi Efterår 2009, s 5 samt egen vurdering i ” Lund, 

Henrik Herløv: ØKONOMISK REDEGØRELSE DEC. 09: Regeringen undervurderer igen krisen og arbejdsløsheden og 

fastholder fejlslagen politik. Dec. 09” www.henrikherloevlund.dk/artikler/OekRed09.doc ”< 

For 2011 er ledighedsskønnet opjusteret med + 20.000 efter regeringens meddelelse om, at der i dette år vil blive tale 

om nulvækst på de offentlige budgetter og dermed om et fald i offentlig beskæftigelse- 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/OekRed09.doc
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har ret til kontanthjælp; øvrige kontanthjælpsmodtagere samt andre jobsøgende personer, som 

modtager overførselsindkomst.  

Forskellen er ikke ubetydelig, idet den registrerede ledighed udgør omkring 120.000 personer, mens 

AKU ledigheden udgør omkring 180.000 kr. Selvom AKU opgørelsen næppe helt udgør et 

pålideligt mål for arbejdsløsheden, er der på den anden side ingen tvivl om, at den ved fx at 

medtage ikke forsikrede ledige peger på, at ledigheden er noget større end den registrerede 

/ledighed. 

 

Figur: Bruttoledighed i Danmark 2008 til 2013 (årsgennemsnit)
14
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Imidlertid har regeringen på trods af kritik af den registrerede ledighed som mål for arbejdsløsheden 

valgt at fastholde denne som det officielle mål herfor. 

De i foregående tabel anførte skøn over den registrerede ledighed skal imidlertid formentlig 

forhøjes med 30 til 40.000 personer, for at nå frem til den reelle ledighed. Den reelle ”brutto” 

ledighed kan derfor skønnes i 2010 nå op mod200.000 personer og i 2011 nå op mod 240.000. 

 

 

1.3. STATSUNDERSKUDDET. 

 

                                                           
14 ) Kilde: Økonomisk Redegørelse dec. 09, s 10, Dansk Økonomi Efterår 2009, s 5 

samt egen vurdering i ” Lund, Henrik Herløv: Krisen, arbejdsløsheden og 

statsunderskuddet. www.henrikherloevlund.dk/artikler/Krisepolitik (skøn justeret 

siden da i henhold til økonomisk udvikling). 
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ÅRSAGER TIL STATSUNDERSKUDDET. 

En af konsekvenserne af krisen har været et stærkt stigende statsunderskud. Regeringen forventer 

nu et underskud for 2010 på omkring 95 mia. kr. svarende til godt 5,5 pct. af BNP. 

 

Figur: Overskud/underskud på offentlige finanser 2007 til 2011
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Dette kan naturligvis i betydelig udstrækning tilskrives den internationale økonomiske krise og den 

heraf følgende arbejdsløshedsstigning, som har medført stigende offentlige udgifter til dagpenge 

mm og faldende offentlige skatteindtægter. 

I kølvandet på finanskrisen er statsunderskuddet jf. ovenstående steget hurtigt. Der er dog et stykke 

vej til rekorden fra begyndelsen af 80´erne på 9 pct. af BNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 ) Kilde: Økonomisk redegørelse dec. 09, s 176. 
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Figur: Overskud/underskud på offentlige finanser i udvalgte år i perioden 1970 til 2009 i pct. af 

BNP 
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Også her må regeringens økonomiske politik imidlertid tage en betydelig del af medansvaret. Det 

gælder helt tilbage under højkonjunkturen, hvor VK – regeringen som anført med sin skattestop og 

skattelettelsespolitik og med sine lånereformer var kraftigt medvirkende til en overophedning af 

boligmarkedet og dermed lagde grunden til en dybere og længerevarende efterfølgende boligkrise, 

der som anført har uddybet den almindelige økonomiske krise i Danmark. Underskuddet på de 

offentlige finanser vil i de kommende år være 30 til 20 milliarder mindre end hvis boligboblen ikke 

havde været der.
17

 

Hertil kommer, at VK ´s skattestop og skattelettelsespolitik siden 2002 i dag og frem til 2010 

betyder, at der i 2010 årligt mangler mellem op mod 60 mia. kr. i statskassen. Pengene er ødslet bort 

på skattelettelser. Herved bliver statsunderskuddet naturligvis så meget større, da først krisen satte 

ind. 

 

 

 

 

                                                           
16 ) Kilde: Økonomisk redegørelse dec. 09, s 176. 

17) Kjær Esben: Boligboble gør krise dybere og længere. Politiken 17/9.09. Beregningen er udført af Helge Pedersen, 

Nordea. 
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Tabel: Effekt af regeringens samlede skattepolitik.
18

 

  

Hertil kommer, at VK – regeringens krisepolitik som tidligere anført primært har handlet om at 

pumpe betydelige midler ind i at øge det private forbrug. Herved er de offentlige udgifter i 2009 og 

2010 øget stærkt UDEN at føre til væsentligt øget beskæftigelse, reduktion i arbejdsløshedsudgifter 

og øgede statsindtægter fra skatter og afgifter. Hvilket er selvsagt også har bidraget til at øge 

statsunderskuddet. 

Regeringens økonomiske strategi har altså smidt ”gode penge efter dårlige”. 

Øgede offentlige udgifter til investeringer og offentlig beskæftigelse ville naturligvis også have 

belastet de offentlige finanser, men HER ville der have været en positiv modvirkende effekt fra 

sparede dagpenge samt større skatteindtægter.  

 

 

STATSGÆLDEN. 

Den heraf følgende gældsættelse af det offentlige er naturligvis et problem, for så vidt som gælden 

på længere sigt skal betales tilbage og dermed indskrænker det økonomiske råderum til privat 

forbrug og/eller velfærd. Men set i en historisk sammenhæng må der dog siges stadig at være et 

stykke vej endnu fra rekorderne i 80´ erne og 90 ´erne på 75 henholdsvis 80 pct. 

 

                                                           
18 ) Kilde: Skatteministeriet efter Pedersen, Troels: Skattelettelser på 59,5 mia. kr. til danskerne. Børsen 3/10-09. 
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Figur: Statsgæld (ØMU – gæld) i udvalgte år i perioden 1980 til 2010 i pct. af BNP 
19
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Med sit underskud på 4,5 pct. af BNP vil Danmark i 2010 ligge over 3 pct. grænsen i EU ´s 

stabilitetspagt. Men i en international sammenhæng hører det med i billedet at såvel en række EU – 

lande som USA og Japan i en årrække vil have betydeligt større statsunderskud. 

 

Figur: Offentligt underskud i pct. af BNP i 2010.
20

 

 

                                                           
19 ) Kilde: Økonomiministeriet: Den økonomiske udvikling i Danmark i 50 år, figur 22, Økonomisk redegørelse august 

2009-12-30 samt Økonomisk redegørelse dec. 09, s 176. 

20 ) Kilde OECD efter Henriksen; Thomas Bernt: Behov for dansk genopretningsplan. Børsen 20/11.09. 
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KAPITEL 2:  

 

DE ØKONOMISKE UDFORDRINGER  

 

EFTER KRISEN. 
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 På kortere sig udgør krisen det overordnede problem. Men heri ligger som fremgået af foregående 

afsnit et dobbelt problem med henholdsvis stigende arbejdsløshed og stigende statsunderskud. 

Kortere sigt vil under alle omstændigheder sige til ind i 2011, men der er betydeligt risiko for, at 

krisen hvad angår beskæftigelse og dermed også statsunderskud fortsætter frem til 2015. 

Udfordringerne her handler om gennem den økonomiske politik at styrke vækst og beskæftigelse 

såvel som den finanspolitiske holdbarhed. Hvorledes vil blive diskuteret længere fremme i afsnit 

1.3. 

På længeres sigt efter den økonomiske krise tegner der sig også store udfordringer.  Overordnet 

synes et problem med at fastholde den økonomiske vækst. Men også her synes der at være to sider 

af sagen: En arbejdskraftside og en produktivitetsside. 

 

 

2.1. DEN LANGSIGTEDE ØKONOMISKE VÆKST. 

 

I 1998 var Danmark efter OECD ´s opgørelse det 5´te rigeste land i OECD målt ved BNP pr 

indbygger. Ifølge den seneste opgørelse er Danmark faldet uden for top 10 og ligger nummer 11.  

Alt i alt stadig en relativt god placering, men samtidig en udvikling der peger på dårligere 

økonomiske vækst det seneste årti. 

Dette er da også tilfældet. Hvor den økonomiske vækst selv i de kriseprægede perioder i sidste 

halvdele af forrige århundrede har ligget mellem 1,8 og 2,0 pct. årligt, faldt den i den seneste årti til 

1, 2 pct. 

Figur: BNP – vækst pr indbygger.
21
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21 ) Kilde: AE- Økonomiske tendenser 2009, s 78. 
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I forskellige økonomiske fremskrivninger har der været peget på, at denne tendens tegner til at 

fortsætte på længere sigt.  

 OECD udarbejdede i 2006 en mellemfristet fremskrivning for perioden 2008 – 2012 for 

medlemslandenes økonomier, herunder Danmark. Heraf fremgik, at Danmark forventede fortsat at 

have lav vækst, faktisk den laveste vækst for alle 30 OECD lande. Nærmere bestemt skønnede 

væksten gennemsnitligt at blive 1,1 procent i Danmark mod 2,6 pct. årligt i gennemsnit i OECD 

området som helhed. OECD s begrundelse herfor var bl.a. et negativt bidrag til beskæftigelsen fra 

aldringen af befolkningen.
22

 

At der synes at være et problem med den økonomiske vækst på længere sigt fremgik også af VK – 

regeringens egen 2015 – plan fra 2007, der for perioden 2005 til 2015 forudså, at BNP væksten ville 

falde til 1,6 pct. p.a. i forhold et gennemsnit på 2,1 pct. i den foregående 10 års periode. Dette 

tilskrives dels faldende arbejdsstyrke, dels en også en forholdsvis lav vækst i produktivitet på 1,4 

pct. årligt.
23

 

Det økonomiske Råd udarbejdede i 2007 en langsigtet fremskrivning af dansk økonomi. DØR 

kalkulerede hermed en gennemsnitlig årlig real BNP – vækst på lidt over 1½ pct. 2010 til 2019, 

hvilket ifølge DØR tilskrives fald i og ændret sammensætning af arbejdsstyrken. 
24

 

Beregningsmæssigt tog DØR her udgangspunkt i en produktivitet på 2 pct. p.a. 

Senere analyser har imidlertid i højere grad fokuseret på produktiviteten. AE – rådet forudså i 2008, 

at den økonomiske vækst for perioden 2008 til 2018 ville ligge på 1,2 pct. p.a. Denne forventning 

byggede på den økonomiske afmatning, på den befolkningsmæssige udvikling med bl.a. flere ældre 

ville trække beskæftigelse og arbejdstid og samt på en forholdsvis lav produktivitetsudvikling på 

1,5 pct. p.a..
25

 

Endelig har Økonomi og Erhvervsministeriet i 2010 fokuseret på særskilt 

produktivitetsudviklingen, som årsag til den lave økonomiske vækst i Danmark i det seneste ti år og 

som det fremover afgørende vækstproblem: ”Fremadrettet vil den gradvise aldring af befolkningen 

indebære et negativt vækstbidrag. En fortsat fremgang i velstandsniveauet afhænger derfor af en 

markant styrkelse af produktivitetsvæksten i de kommende år”
26

 

En række analyser har således samstemmende peget på risiko for lavere økonomisk vækst på 

længere sigt men med forskellig vægtning af henholdsvis arbejdsmarkedets andel heri respektive af 

produktivitetens. Som det fremgår, er der navnlig fra mere nyliberalistisk økonomisk hold en 

                                                           
22 ) OECD: Economic Outlook June 2006. 

23 ) Kilde: Mod nye mål – Regeringens plan for 2015, s 84. 

24 ) Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2007, kap. II, s 134. 

25 ) Pedersen, Frederik I.: Udsigt til lavere vækst de næste 10 år. AE, aug. 2008. 

26) Økonomi og Erhvervsministeriet: Den danske produktivitetsudvikling, s 23. 2009.  
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tendens til at betone denne side af den langsigtede vækstproblematik, hvilket nok afspejler de hertil 

knyttede økonomiske anbefalinger om at øge arbejdsstyrken gennem arbejdsmarkeds-reformer, 

herunder navnlig afvikling af efterlønnen.  

Velfærdskommissionen 
27

 og Arbejdsmarkedskommissionen 
28

 er eksempler på denne fokusering 

på arbejdsmarkedsmarkedet i forbindelse med den fremtidige økonomiske udvikling. 

 

 

VÆKSTENS HISTORIE. 

Historisk forholder det sig imidlertid ikke sådan, at hovedbidraget til den økonomiske vækst er 

kommet fra arbejdsmarkedet, snarere tværtimod: 

 

Tabel: Bidrag til BNP vækst fra arbejdsmarked respektive fra produktivitet.
29

 

 

At arbejdsmarkedet i det seneste årti har været den væsentligste bidragsyder til den økonomiske 

vækst betegner således snarere en undtagelse. Det altovervejende bidrag til den økonomiske vækst 

er som hovedregel kommet fra stigende produktivitet (herom længere fremme) 

I det følgende ses nærmere på spørgsmålet om, hvor vækstbidragene skal komme fra efter krisen? 

 

 

                                                           
27 ) Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd – vores valg. 2006. 

28 ) Arbejdsmarkedskommissionen: Velfærd kræver arbejde.2009 

29) Kilde: Pedersen, Frederik I og Jeppe Druedahl: Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand. 

AE, sept. 09. 
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2.2. ARBEJDSKRAFTPROBLEMATIKKEN. 

 

 

BEFOLKNING OG ARBEJDSSTYRKE DALER. 

Som bekendt går der i de kommende år nogle store årgange på pension, mens der ikke er tilsvarende 

store yngre generationer, som træder ind på arbejdsmarkedet i stedet. Resultatet er en umiddelbart 

faldende arbejdsstyrke. 

Ser man på den rene demografi under forudsætning af uændret arbejdsmarkedstilknytning vil 

arbejdsstyrken, når der alene tages højde for køn, alder og herkomst, falde i hele perioden frem til 

2018 med knap 38.000 personer eller set helt frem til 2020 med 50.000 personer. 

 

Figur: Ren demografisk fremskrivning af arbejdsstyrken
30

. 

 

 

MEN UDDANNELSESNIVEAUET STIGER. 

Imidlertid viser denne analyse sig at repræsentere en ganske stor forsimpling af problematikken, 

hvis der udover den rene demografi inddrages uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. I de 

kommende år vil uddannelsesniveauet stige og uddannelsessammensætningen ændres i retning af 

flere længere uddannelser. Væksten i uddannelsesniveauet er godt aftaget navnlig i VK – 

                                                           
30 ) Kilde: AE- Økonomiske tendenser 2009, s 62. 
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regeringens tid, men den er det fortsat og må også forventes at forsætte i det næste ti – år og med 

den uddannelsessammensætningen. 

 

Figur: Årlig vækst i befolkningens uddannelsesniveau. 
31

 

 

 

 

Det i denne forbindelse afgørende er nemlig, at der er store forskelle på netop 

arbejdsmarkedstilknytning alt, efter hvilken uddannelse man har. Folk med en faglig eller 

videregående uddannelse har fx. en større arbejdsmarkedstilknytning og mindre risiko for tidlig 

tilbagetrækning end ufaglærte har. Hvis man tager højde for det i fremskrivningen af 

arbejdsstyrken, så viser det sig, at den vækst, der må ville være i befolkningens uddannelsesniveau 

og dermed i uddannelsessammensætningen i det kommende årti, faktisk i betydeligt omfang 

kompenserer for faldet i arbejdsstyrken. 

Indregnes konsekvenserne af befolkningens stigende uddannelsesniveau i langtidsfremskrivningen 

får det den betydning, at faldet i arbejdsstyrken går fra at udgør knap 38.000 til kun at udgøre godt 

5.000 personer. 

 

 

 

                                                           
31 ) Kilde: AE- Økonomiske tendenser 2009, s 60. 
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Figur: Udviklingen i arbejdsstyrken inkl. uddannelse. 
32

 

 

 

Dette kan tilmed forbedres yderligere, hvis en større del af en ungdomsårgang gennemfører 

uddannelse. Herom længere fremme. 

Konklusionen er, at hvis man ser på den rene demografiske udvikling, vil det alt andet lige indebære 

en betydelig reduktion af arbejdsstyrken det næste ti – år med op mod 50.000 personer. Inddrager 

man imidlertid stigningen i befolkningen og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og hermed følgende 

ændring i uddannelsessammensætningen og de effekter det vil have i form af højere 

arbejdsmarkedstilknytning og senere tilbagetrækning vil det langt hen ad vejen opveje reduktionen 

af arbejdsstyrken i hoveder, således at vi i 2020 – alt andet lige - vil stå med en betydelig mindre 

nedgang i arbejdsstyrken på under 10.000. 

Ligeledes må der, hvad angår arbejdstiden også forventes et mindre fald. Ganske vist er 

arbejdstiden under højkonjunkturen steget ganske meget i form af navnlig over – og merarbejde. 

Men med krisen må efterspørgslen herefter forventes at bortfalde og måske tværtimod afløses af 

arbejdsfordelingsordning.  

Hvad angår bidrag til den økonomisk vækst, indebærer denne udvikling i arbejdsstyrke og 

arbejdstid, at der – alt andet lige - samlet ikke kan ventes noget større positivt vækstbidrag fra 

arbejdsmarkedet, snarere tværtimod. 

Dette retter fokus mod den anden hovedbidragsyder til økonomisk vækst: Produktiviteten.  

                                                           
32 ) Oven anførte værk, s 63. 
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2.3. PRODUKTIVITETSPROBLEMET. 

 

PRODUKTIVITETSTILVÆKSTEN DALET. 

Som anført har produktiviteten ikke blot være den anden vigtigste bidragsyder til økonomisk vækst, 

men DEN vigtigste bidragsyder overhovedet i hele den sidste del af forrige århundrede.  

Men især i det seneste årti er det gået stærkt tilbage med produktivitetsvæksten. 

 

Figur: Årlig vækst i dansk produktivitet 1968 – 2005 (2000 priser).
33

 

  

Det er navnlig dette fald, som er årsagen til den tidligere beskrevne afmatning i den økonomiske 

vækst og Danmarks heraf følgende nedtur på den økonomiske hitliste. 

Det har i denne forbindelse været anført, at faldet i produktiviteten i hvert fald for højkonjunkturens 

vedkommende skulle skyldes, at svage grupper er kommet i beskæftigelse i kølvandet på den fulde 

beskæftigelse. Men beregninger fra AE – rådet gennemhuller denne tese: 

” Der er ingen tvivl om, at marginale grupper har et lavere produktivitetsniveau til at starte med end 

de grupper, der er i beskæftigelse i forvejen. Men det står fuldstændig klart, at 

produktivitetsvæksten for hovedgruppen af beskæftigelse også har ligget klart lavere.”
34

. Og da de 

sidste er langt flere end de første er det den sidste tendens, som sætter sig igennem i den generelt 

faldende tendens de sidste 10 år. 

Hvad skyldes så denne tilbagegang?  

 

                                                           
33 ) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen, 02. 2010 

34) AE: Økonomiske tendenser 2009, s 82. 
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ÅRSAGER TIL AFTAGENDE PRODUKTIVITETSTILVÆKST. 

Væksten i produktiviteten er som anført navnlig aftaget det seneste 10 – år. Analyser gennemført af 

Økonomi – og Erhvervsministeriet viser, at den årlige vækst i arbejdsproduktiviteten i Danmark er 

faldet med ca. 1,9 pct. point fra i perioden før 1995 til perioden efter. 

 

Figur: Vækst i arbejdsproduktivitet 1985 til 1995 og 1995 til 2007 samt udviklingen vedr. 

vækstbidrag i nævnte perioder. Markedsmæssig økonomi. 
35

 

  

 

Det fremgår også, at de største bidrag til arbejdsproduktiviteten stammer fra investeringer i 

produktionskapital samt fra den såkaldte ”faktorproduktivitet”. Ved det sidste forstås 

produktivitetsfremskridt fra fx bedre tilrettelæggelse af produktions – og arbejdsprocesser. 

Det ses, at godt halvdelen af faldet i produktvitetstilvæksten skyldes, at mængden af fysisk kapital 

(maskiner, bygninger, køretøjer, inventar) er vokset mindre end tidligere. Det resterende fald 

skyldes primært lavere vækst i ”faktorproduktiviteten”. 

Disse to forhold må dog anses for at være indbyrdes forbundne. Virksomhedernes investeringer i 

nyt produktionsapparat er den væsentligste kilde til indførelse af ny teknologi, men indførelsen af 

ny teknologi er også oftest, som igen giver anledning til ændring og udvikling af 

                                                           
35) Kilde: Økonomi - og Erhvervsministeriet: Den danske produktivitetsudvikling. 
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produktionsprocesser og arbejdstilrettelæggelse i bredere forstand samt i øvrigt til 

kompetenceudvikling i arbejdsstyrken. 
36

 

At navnlig væksten i virksomhedernes investeringer i ny teknologi er aftaget har altså formentlig 

trukket et fald i faktorproduktiviteten og også i vækstbidraget fra uddannelse med sig. 

Det gode spørgsmål er så: Hvorfor har virksomhedernes investeringer i ny teknologi haltet 

bagefter?   

På trods af at Økonomi – og Erhvervsministeriets analyse nok klarlægger omfanget af problemet, 

kommer man ikke frem til en klar afdækning af dette spørgsmål, kun en højlydt undren sig over, 

hvorfor det er gået sådan på trods af ”ellers fremragende rammebetingelser”? 

Dette kunne man godt skærpe lidt. Rent faktisk er i løbet af de seneste 15 år selskabsskatten blevet 

nedsat i flere omgange med netop den begrundelse at skabe et gunstigere klima for 

virksomhedernes investeringer og jobskabelse. Hvorfor har virksomhederne ikke kvitteret med at 

investere mere, men tværtimod sænket investeringstakten? 

Der er imidlertid næppe tvivl om, at analysen fra Økonomi og Erhvervsministeriet nærmer sig et 

kernepunkt, når man peger på, at der kan ses en sammenhæng mellem lav vækst i 

produktionsapparatet og så højt kapacitetspres, jf. nedenstående figur: 

 

Figur: Vækstbidrag til arbejdsproduktivitet fra kapitalintensiviteten. 
37

 

 

                                                           
36) Jf. ovenstående, s 39 ff. 

37 ) Oven anførte værk, s 119. 
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Analysen peger på, at der i midt 80´erne, i midt90´erne og navnlig fra 2003 til 2007 var tale om et 

højt kapacitetspres, hvor produktionen ikke kunne følge med efterspørgslen og hvor udvidelsen af 

produktionen primært skete gennem udvidelse af beskæftigelsen og i mindre grad gennem udvidelse 

af produktionskapitale. 

Når det var i midten af 90´erne og igen i midten af 00´erne var pres på efterspørgslen hænger det 

naturligvis sammen med den i begge perioder førte økonomiske politik, mest udpræget fra 2003 til 

2007, hvor der satsedes på skattelettelser til at styrke vækst og beskæftigelse. Den heraf følgende 

stimulering af det private forbrug skabte således et efterspørgselspres overfor virksomhederne, som 

disse løste på den hurtige måde ved at ansætte flere medarbejdere. Hvorimod incitamentet til 

rationalisering og effektivisering og billiggørelse af produktionen var betydeligt mindre, fordi det i 

høj grad var sælgers marked. 

Tydeligst fremstår denne sammenhæng i den seneste højkonjunktur. Virksomhederne kunne 

billedligt talt sælge alt det, de kunne producere og til den pris, de satte. Der var ikke så vægtige 

grunde til at investere i nyt billiggørende produktionsapparat, det handlede mere om at få varer ud 

af butikken og her var flere hænder en langt hurtigere vej. 

Den gennem skattelettelser forbrugsorienterede økonomiske politik førte med andre hos 

virksomhederne til en overvejende ”ekstensiv produktionsstrategi” med udvidelse af beskæftigelsen 

i stedet for en mere ”intensiv produktionsstrategi” med udbygning af produktionskapitalen gennem 

investeringer. 

Eller måske sagt mere kontant: Regeringens forkælelse af den private sektor både efterspørgsels - 

og indtjeningsmæssigt blev en sovepude, der stik i mod den angivelige hensigt om at stimulere den 

økonomiske vækst førte til aftagende vækst i ny produktionskapital og teknologi.  

Der går med andre ord en lige linje fra VK – (og Nyrup) regeringernes nyliberalt inspirerede 

økonomiske politik til produktivitets – og vækstfaldet fra 1995 og navnlig fra 2002 til i dag. 

 

 

KRAV TIL FREMTIDIG PRODUKTIVITETSTILVÆKST. 

Hvilken betydning vil en fortsat svag produktivitetsudvikling så få for den fremtidige økonomiske 

vækst? 

I denne forbindelse kan man passende inddrage betydningen af de seneste ti til femten års svage 

produktivitetsudvikling for konkurrenceevnen.  

Det fremhæves ofte af borgerlige økonomer, at lønstigningstakten i Danmark har været stærkere 

end i udlandet og dermed svækket Danmarks konkurrenceevne. Disse økonomer fokuserer hermed 

primært på den såkaldte ”lønkonkurrenceevne”.  
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Men i lyset af ovenstående må dette billede præciseres. Høje lønstigninger svækker ikke 

nødvendigvis den samlede konkurrenceevne, hvis produktivitetsvæksten er tilsvarende høj. 

Det et med andre ord kombinationen af større stigninger end udlandet i enhedslønomkostningerne 

(stigning i timeløn korrigeret for stigning i produktivitet) på grund af både løn – og 

produktivitetsudviklingen, som har svækket konkurrenceevnen. Samtidig er denne også blevet 

svækket på kurs af valutakursforhold, nærmere bestemt på grund af en styrkelse af den danske 

krone. 

 

Figur: Stigning i enhedslønomkostninger i Danmark og udlandet 1982 til 2008
38

. 

 

For så vidt som det ligger klart, at der ikke kan forventes noget større positivt vækstbidrag fra 

arbejdsmarkedet, men måske tværtimod et negativt, bliver en genskabelse af 

produktivitetstilvæksten nøglespørgsmålet for, at den økonomiske vækst og dermed velstanden kan 

øges fremadrettet. 

Skal fx den økonomiske vækst under de betingelser stige med 1½ pct. om året frem mod 2020, 

forudsætter det et løft af produktivitetstilvæksten fra i gennemsnit knap 0,8 i 00´erne til 2 pct. jf. 

nedenstående figur. 

 

 

 

                                                           
38 ) Oven anførte værk, s. 33. 
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Figur: Krav til vækst i arbejdsproduktiviteten frem mod 2020, hvis den økonomiske vækst skal stige 

med 1½ pct. p.a. 

 

I denne forbindelse skal man dog tage i betragtning, at Økonomi – og Erhvervsministeriets analyse 

kun inddrager den rent demografiske udvikling i arbejdsstyrken med en reduktion heraf frem til 

2020 på 50.000 personer, men IKKE inddrager stigningen i uddannelsesniveauet med de heraf 

følgende modgående positive effekter i form af større arbejdsmarkedstilknytning og senere 

tilbagetrækning, hvorved reduktionen reduceres med 4/5 til op mod 10.000 personer. 

Hermed reduceres det negative vækstbidrag fra arbejdsmarkedet frem mod 2020 også og dermed 

stiger den samlede økonomiske vækst, såfremt det lykkes at genskabe produktiviteten, jf. 

nedstående korrektion af Økonomi – og Erhvervsministeriets beregning: 

 

Figur: Korrektion af Økonomi – og Erhvervsminsteriets beregning vedr. potentiel BNP – vækst 

2008 til 2020 under forudsætning af produktivitetstilvækst på 2 pct.
39
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39 ) Kilde: Egen beregning. 
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3.1. DEN ØKONOMISKE DEBAT. 

 

 

EN FASTLÅST DEBAT. 

Debatten om, hvad der skal prioriteres i den økonomiske politik, har længe været fastlåst.  

På den ene side har regeringen og hermed allierede økonomer med henvisning til navnlig det 

stigende underskud på de offentlige finanser i kølvandet på krisen argumenteret for en mere 

henholdende økonomisk politik med drypvise tiltag efter behov.  

Hovedvægten hvad angår midler har hidtil ligget på stimulering af det private forbrug gennem 

skattelettelser: ”Danmark skal forbruge sig ud af krisen”. Regeringen har hertil fået opbakning fra 

mere borgerligt og nyliberalistisk orienterede økonomer såsom i DA og DI, fra de fleste 

bankøkonomer samt CEPOS.  

Konsekvensen af denne strategi er, at Danmark ikke kan vokse sig ud af krisen. Dels på grund af 

tilbageholdenheden i den økonomiske politik, dels fordi de anvendte midler med sigte på fortrinsvis 

at stimulere privatforbruget har været meget lidt effektive. 

Heroverfor har oppositionen talt for en mere offensiv økonomisk politik med sigte på navnlig at 

reducere den stigende arbejdsløshed gennem en mere omfattende stimulering af økonomien.  

Hovedvægten i midlerne har i oppositionens oplæg ligget på øgede offentlige investeringer: ”Vi 

skal bygge os ud af krisen”. Hertil har der været opbakning fra LO ´s, fagbevægelsens og AE – 

rådets økonomer samt andre progressive økonomer
40

  

Det økonomiske Råd har haft et ben i begge lejre, idet man på kort sigt har støttet en mere 

ekspansiv politik med øgede offentlige investeringer, men samtidig ivrigt har talt for genopretning 

af balancen i de offentlige finanser på længere sigt. På det seneste har det Økonomiske Råd dog 

efter de første svage økonomiske væksttegn afmeldt yderligere væksttiltag og dermed meldt sig 

entydigt ind i den nyliberale lejr. 

Som vi skal diskutere, er der i oppositionens udspil gode takter, idet det vil indebære et godt indhug 

i arbejdsløsheden på kortere sigt. Men begrænsning på kun at øge det offentlige forbrug gennem de 

offentlige investeringer gør også en sådan vækstpolitik relativt dyr.. Derfor vil en kombination af 

øgede offentlige investeringer og øget offentlig beskæftigelse give en større beskæftigelseseffekt. 

                                                           
40 ) Hertil regner jeg i al beskedenhed undertegnede. 
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Med udsigten til at krisens voldsomme fald i BNP nu er ved at vende, er debatten om 

prioriteringerne og strategierne overfor arbejdsløsheden og statsunderskuddet imidlertid blevet 

skærpet.  

Med henvisning til den dermed stigende statsgæld har borgerlige og nyliberale politikere, 

arbejdsgiverorganisationer og økonomer med tilslutning fra Det økonomiske Råd argumenteret 

kraftigt for, at det nu var vigtigt med en genopretningsplan for de offentlige finanser, der gennem 

besparelser skal reducere statsunderskuddet. Argumentation har mindet om skrækbilleder af et 

Danmark på vej i en økonomisk afgrund pga. statsunderskud og en statsgæld, som i løbet af nogle 

år vil vokse til 233 mia. F.eks. Jan Rose Skaksen, tidligere medlem af Det Økonomiske Råd: 

”Der er fare for, at det udvikler sig til en enorm gældskrise”
41

 

Samtidig er der med henvisning til både underskuddet på de offentlige finanser og et kommende 

opsvings arbejdskraftbehov på længere sigt blevet efterlyst arbejdsmarkedsreformer a la 

Arbejdsmarkeds-kommissionen, ”når krisen vender”. 

 

 

BEHOV FOR HANDLING. 

Man må imidlertid spørge, om Danmark har råd til at lade være med at gøre noget ved 

arbejdsløsheden og krisen her og nu? For jo dybere og jo længere krisen varer og jo større 

arbejdsløsheden bliver, jo større et velstandstab lider Danmark. 

Og det danske samfund som helhed vil blive komme til at lide et meget stort velstandstab. 

Det danske bruttonationalprodukt (BNP) udgør 2010 omkring 1.850 milliarder kroner eller omkring 

350.000 kroner per indbygger. Mens det offentlige forbrug udgør omkring 500 mia. kr. i 2010. I de 

sidste 100 år er dette BNP steget med tæt ved to procent årligt. Så ved en nogenlunde »normal« 

realvækst på et historisk niveau stiger velstanden med over 35 milliarder kroner årligt
42

 

Det samlede dyk i den økonomiske realvækst i 2008 og 2009 har således kostet det danske samfund 

omkring 185 mia. kr., mens katastrofefaldet i BNP i 2009 formentlig alene vil koste Danmark 

omkring 115 mia. kr. Men også den fortsat krise og lavvækst vil koste. Over en 4 årig periode 

formentlig omkring 200 mia. kr. 

 

 

                                                           
41 ) Citeret fra Information 10/9, 2009: ”Tid til exit”. 

42 ) JF. Skovgaard, Lars Erik: Kæmperegning venter danskerne forud. Berlingske Tidende, 14. december 2008. 
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Tabel: Velstandstab 2008 – 2011
43

.  

 Væksttab  

(pct. i forhold til historisk 

vækst) 

Velstandstab 

(mia. kr.) 

2008 3 50 

2009 6,5 115 

2010 1,5 25 

2011 0,5 10 

I ALT for hele perioden 2009 

til 2011 

11,5 200 

 Note: Forudsat de tidligere anførte reale vækstprocenter for BNP i Danmark 2009 til 2011. 

 

Samme resultat er dagbladet Børsen kommet til jf. nedenstående figur
44

: 

 

 

 

                                                           
43 ) Siden 1. Udgave opjusteret for 2009, jf. nye tal fra DS vedr. stort fald i BNP i 2. Kvartal 2009. 

44 ) Kilde: Børsen, 23. december 2009 – Dyr regning for finanspolitikken. 
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3.2. VK – REGERINGENS KRISEPOLITIK: FORBRUGE OG SPARE OS UD 

AF KRISEN. 

 

REGERINGENS HIDTIDIGE KRISEPOLITIK. 

Regeringens strategi hidtil har som anført været kendetegnet ved følgende: 

1. Spare på krudtet (”krudtet skal holdes tørt”) = Drypvise væksttiltag når ledigheden tager 

overhånd 

2. Det er øget privat forbrug, der skal trække os ud af krisen dvs. vi skal forbruge os ud af 

krisen. 

Udgangspunktet for regeringens hidtidige ”drypvise” krisestrategi været, at krisen indtil nu for 

regeringen egentlig repræsenterer en nødvendig og tiltrængt ”tilpasning” til den strukturelle 

arbejdsløshed alias den ”naturlige” arbejdsløshed, der er nødvendig for at holde lønmodtagerne i 

ave og lønudviklingen nede. Denne naturlige arbejdsløshed har i de senere år været fastsat lidt 

forskelligt af Finansministeriet i et interval mellem 110 og 125.000 fuldtidsledige. 

Regeringen har dybest set ment, at det ville være økonomisk skadeligt at gøre noget mere 

omfattende mod krisen før dette arbejdsløshedsniveau var nået. Derfor blev i 2009 ”krudtet holdt 

tørt”. Denne ”fodslæbende” økonomiske politik var som nævnt medansvarlig for, at krisen og 

vækstfaldet blev så dybt som tilfældet var med et fald i BNP i 2009 på over 4 pct. 

Herudover har regeringens hidtidige krisepolitik også været stærkt præget af ideologiske hensyn 

snarere end af overvejelser om økonomisk effektivitet. Uanset at en stærkt medvirkende faktor til 

krisens dybde i Danmark var først aftagende vækstrater i det private forbrug og siden direkte fald i 

det private forbrug har VK – regeringen insisteret på, at det var selvsamme private forbrug som 

skulle vokse og ikke det offentlige forbrug. 

Effekten heraf har som nævnt imidlertid været, at regeringens pengeudpumpning i stor udstrækning 

er blevet sparet op eller er gået til nedbringelse af prioritetsgæld. Først var regeringens økonomiske 

politik jf. foran stærkt medvirkende til en særlig stærk dansk boligboble og dermed den følgende 

boligkrise, som nu er en væsentlig årsag til at forbrugerne sparer op i stedet for at forbruge. Og 

dernæst har regeringen pumpet milliarder ud til samme forbrugere, men uden større positiv 

beskæftigelses – og væksteffekt, fordi de netop sparer op. I denne forstand har regeringen ”smidt 

gode penge efter dårlige” og har dermed både et medansvar for vækstfaldet, ledighedsstigningen og 

statsunderskuddet. 

 

 

REGERINGENS KRISEPOLITIK I 2010. 
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Regeringens hidtidige krisepolitik har som anført haft begrænset effekt i 2009 og må vurderes også 

tilsvarende at ville have det i 2010. For at få det til at se ud af mere har regeringen ved opgørelsen 

af den økonomiske politiks effekt indregnet effekten af den internationalt set p.t. ekstraordinært lave 

rente. Man skriver således i ”Økonomisk redegørelse dec. 2009”, at ”..finanspolitikken i 2009 og 

2010 og rentefaldet siden 2008 isoleret set kan forøge BNP med 4 – 5 pct. næste år og dæmpe faldet 

i beskæftigelsen med omkring 80.000 personer
45

. 

Dette er imidlertid at ”pynte sig med lånte fjer”, idet den lave rente i DK grundet fastkurspolitikken 

er besluttet i ECB, som igen har skævet kraftigt til lavrentepolitikken fra FED i USA. Af den 

samlede virkning angivne forbedring af beskæftigelse 2009 - 2010 på i alt +80.000 personer må op 

mod 30.000 skrives på de lave renters konto siden 2009.
46

 

Hertil kommer, som gjort opmærksom på af AE – rådet, at finansministeriet i denne forbindelse 

”har glemt” at indregne 2. års effekterne af de til gengæld høje renter i 2008
47

. Herved reduceres 

den samlede af regeringen angivne beskæftigelseseffekt af rente og finanspolitik i 2009 til 2010 til 

+ 67.000 personer i 2010 og de lave renter bidrag reduceres til + 18.000 personer. 

Den angivne nettoeffekt af regeringens egen krise – og finanspolitik er således over 2009 og 2010 

en samlet forøgelse af beskæftigelsen ved udgangen af 2010 med + 49.000 personer. 

Også denne vurdering må imidlertid tages med betydelig forbehold, idet den bygger på en særdeles 

optimistisk vurdering af skattelettelsernes effekt på det private forbrug i 2010. Således angives det 

private forbrug efter et direkte fald på - 4,7 pct. i 2009 i 2010 at stige til +2.4 pct. svarende til 

niveauet i 2007 før krisen dvs. en forbedring med hele 7,1 pct. point. 

I forhold hertil har selv Det økonomiske Råd en mere behersket vurdering i 2010 med en 

forventning om, at det private forbrug kun vokser med +1,2 pct. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 ) Jf. Økonomiske Redegørelse December 2009, s. 8. 

46 ) Jf. oven anførte værk, s 197. 

47 ) Jf. Pedersen, Frederik I. og Jeppe Druedahl: Regeringens jobskabelse pyntes med lånte fjer fra renten. AE, dec. 09. 
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Figur Realvækst i privat forbrug 2007 til 2011
48
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Selv dette kan muligvis vise sig at være for optimistisk. Regeringens forhåbning om en stor stigning 

i privat forbruget bygger på at regeringens skattelettelser vil give gennemsnitlige stigninger i 

husholdningernes realindkomster på over 5 pct.  

Men for det første er forøgelsen af de disponible indkomster ganske ulige fordelt med forholdsvis 

beskedne månedlige forbedringer for de lavere indkomster og så ganske store forbedringer for de 

højeste indkomstgrupper. Dvs. at skattelettelserne falder der, hvor opsparingskvoten i forvejen ville 

være højst.  

Og hertil kommer den yderligere opsparingsfremmende effekt, hvis boligkrisen og 

arbejdsløshedsstigningen som forventeligt fortsætter. Den samlede effekt af regeringens krisepolitik 

må derfor vurderes at blive noget mere beskeden. 

I forhold til den af regeringen i Økonomisk Redegørelse dec. 09 angivne beskæftigelsesforbedring 

på + 50.000 personer ekskl. renter og med korrektion for overvurdering af renteeffekt og samt for 

overvurdering af forbrugsstigning, at den samlede forbedring snarere ligger i størrelsesordenen 

under 40.000 personer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 ) Kilde: Økonomisk Redegørelse dec. 09, s 10, Dansk Økonomi Efterår 2009, s 30 samt egen vurdering (nyt skøn) 
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Tabel: Samlet beskæftigelsesvirkning 2009 -2010 af regeringens finanspolitik ekskl. rente. 

 2009 2010 

(samlet virkning over to år) 

1. Finanslov 2009, herunder skattelettelser fra 07 
49

 + 8 til 10.000 +12 til 17.000 

2. Trafikforlig 
50

 +2.000 +5.000 

3. Udbetaling af SP pension 
51

 + 3 til 4.000 + 6 til 9.000 

4. Underfinansiering af skattereform 
52

  + 2 til 4.000 

5. Renoveringspulje, kommunal anlægsramme  +4.000 +6.000 

6. Fremrykning af offentlige investeringer udover 2 og 

4
53

 

 5.000 

7. Kreditpakke
54

  500 

8. Vækstpakke i finanslovsaftale 2010
55

  +2.500 

SAMLET EFFEKT  +17 til 20.000 +39 til 50. 

                                                           
49 ) Kilde: Forårspakke 2.0 samt Pedersen, Frederik E og Madsen, Martin: Forårspakke 2.0 tager kun toppen af 

ledighedsstigning. AE – rådet. 3. marts 2009. Effekten er dog af undertegnede skønnet muligvis lavere grundet 

forventning om lavere stigning i forbrugsraten i 2010 

50 ) Kilde: Ibid. 

51 ) Jf. Pedersen, Frederik I. og Jeppe Druedahl: Regeringens jobskabelse pyntes med lånte fjer fra renten. AE, dec. 09. 

samt jf. Økonomisk Redegørelse.dec.09, s 197. Effekten er dog af undertegnede skønnet muligvis lavere grundet 

forventning om lavere stigning i forbrugsraten i 2010  

52 ) Kilde: Forårspakke 2.0 samt Pedersen, Frederik E og Madsen, Martin: Forårspakke 2.0 tager kun toppen af 

ledighedsstigning. AE – rådet. 3. marts 2009. Effekten er dog af undertegnede skønnet muligvis lavere grundet 

forventning om lavere stigning i forbrugsraten i 2010 

53 ) Kilde: Madsen, Martin: Finanslov 2010 er ingen vækstpakke. AE, aug. 2009 

54 ) Kilde: Madsen, Martin og Frederik I. Pedersen: Råd og plads til vækstpakke i finansloven for 2010. 

55 ) Kilde: Madsen, Martin: Meget få arbejdspladser i regeringens vækstpakke. AE , nov. 09. 
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Hertil kommer det problem, at de mest beskæftigelsesfremmende elementer heri, nemlig øgede 

offentlige investeringer, synes at halte langt bagefter det planlagte, herunder både i stat og i 

kommuner dvs. at regeringen har overvurderet tempoet.  
56

. Hermed kan de planlagte 

beskæftigelsesforbedringer på i alt + 18.500 i 2010 fra øgede offentlige investeringer skrumpe til 10 

til 15.000.  

Den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens krisetiltag i 2010 tegner således snarere end til + 

50.000 personer til betydeligt mere beskedent at ville ligge omkring + 30 til 35.000 personer. Mens 

bruttoledigheden som tidligere fremgået kan frygtes at ville stige med helt om mod 70.000 personer 

i året. 

Regeringens krisepolitik er således ikke effektiv til at imødegå og dæmme op for krisen og 

ledighedsudviklingen. Ja, regeringen har tilmed annonceret nulvækst for det offentlige i 2011, 

hvilket må vurderes at vil medføre en reduktion af offentlige beskæftigelse med fra 20 op til 30.000 

personer, jf. længere fremme. 

Og da evt. yderligere økonomisk politiske tiltag besluttet i 2010 vil ½ til 1 år for at få fuld og 

effektiv effekt, er konsekvensen af regeringens alt for langsomme og små krisetiltag, at krisen og 

arbejdsløsheden i 2010 får lov at bide sig yderligere fast. Alt i alt betegner regeringens 

krisepolitik med sin blanding af drypvise beskæftigelsestiltag og satsen på at vi skal forbruge os ud 

af krisen således en ineffektiv politik overfor krisen og arbejdsløsheden?  

Og da de hidtidige erfaringer har vist, at politikken med i høj grad at satse på skattelettelser og 

stimulering af det private forbrug ikke giver større beskæftigelse og dermed heller ikke kaster øgede 

skatteindtægter af sig i større omfang, er denne politik sammen med skattestop og skattelettelser i 

væsentligt omfang medansvarlig for krisen. 

 

 

REGERINGENS KRISEPOLITIK I 2011. 

Som anført har VK – regeringen er allerede begyndt at optone statsunderskuddet i forhold til 

prioriteringen af beskæftigelsen og fra og med 2011 tegner det til i de kommende år at skulle have 

førsteprioriteten i VK – regeringens økonomiske politik.  

Der tegner sig således et klarere og klarere billede af, at højrefløjens strategi for krisen på 

mellemlangt hold – i konsekvens af den manglende vækstpolitik – består i, at Danmark skal spare 

sig ud af krisen og gældsklemmen på kortere sigt og at arbejdsmarkeds ”reformer” i form af 

forringelse af efterløn, dagpenge, fleksjob og førtidspension bliver en væsentlig del af svaret på 

længere sigt. Om det sidste længere fremme i del 2.2. 

                                                           
56 ) Jf. Madsen, Martin og Frederik I. Pedersen: Regeringens plan for offentlige investeringer halter katastrofalt. AE, 

Dec. 09 



49 

 

I og med, at regeringen har forskertset enhver mulighed for, at Danmark kan vokse sig ud af krisen, 

står der for regeringen kun tilbage, at Danmark skal spare sig ud af krisen. 

Statsministerens meddelelse om, at det i 2011 står på nulvækst i den offentlige sektor både hvad 

angår den kommunale og den statslige del ligger nøje på denne linje. Men konsekvenserne vil blive 

voldsomme. 

Effekten af en fastfrysning af de offentlige budgetter på kronebeløbet vil for det første være en 

løbende direkte nedskæring af velfærden.  For hermed vil de offentlige budgetter ikke engang blive 

reguleret for inflationen, der aktuelt udgør mod 2 pct. (fra 2008 til 2009)
57

. Det betyder, at der ikke 

engang vil være tale om uændret realværdi af de offentlige udgifter, men tale om en realreduktion i 

størrelsesordenen 1½ pct. 

Dette skal sammenholdes med, at fordi antallet af ældre på pension i disse år stiger, skal de 

offentlige udgifter blot for at modsvare denne demografiske udvikling stige med uændrede standard 

med omkring 1,2 pct. årligt realt dvs. udover inflationen eller i løbende priser altså mellem 2½ og 3 

pct. 

Det konservative kroneloft vil altså betyde en drastisk udhuling af de offentlige ydelser. Dette 

fremstilles af VK - regeringen som blot et spørgsmål om effektivisering.  Men kommunerne har 

allerede i årevis været i gang med denne effektiviseringsøvelse og så sent som i den seneste 

kommuneaftale blev aftalt, at kommunerne skulle effektivisere for yderligere en milliard. 

Et sådant kroneloft kan dermed ikke undgå på lidt længer e sigt at føre til direkte nedskæringer i 

velfærden generelt. Hertil kommer, at hvis væksten nogle steder fortsat alligevel skal kunne øges, fx 

i sundhedssektoren ” 
58

 og i ældresektoren betyder det imidlertid, at folkeskolen og daginstitutioner 

til gengæld skal spare så meget mere. 

Der er hermed udsigt til en regulær nedsabling af velfærden. 

En helt klar konsekvens heraf vil være, at fyringer af offentligt ansatte ikke undgås. De offentlige 

udgifter udgør inkl. overførsler omkring 900 mia. kr. og ekskl. overførsler omkring 500 mia. kr. 

Heraf udgør lønninger lidt over 300 mia. kr. 
59

 

Antages det, at det er de offentlige udgifter ekskl. overførsler, der skal sættes et stop for, skal der i 

løbende priser spares op mod 10 mia. kr. årligt. Men hertil kommer, at der skal findes dækning for 

merudgifter til flere pensionister for 4 til 5 mia. kr. årligt. Alt i alt en årlig besparelse på op mod 15 

mia. kr. 

                                                           
57 ) Kilde Danmarks Statistik 

58 ) Jf. Horn, Ulrik og Mette Dyrskjøt: Lene E vil fastfryse offentlige budgetter. Børsen 13/1-10. 

59 ) Kilde Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 132: Offentlige budgetter og finanser 
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Skal lønandelen bidrage hertil forholdsmæssigt vil det betyde lønbesparelser på op mod 10 mia. kr. 

årligt. Det vil betyde reduktion af offentlige beskæftigelse med over 20 til 30.000 årligt. Selv under 

antagelse af en vis naturlig afgang kan det ikke klares på lidt længere sigt uden fyringer af måske op 

til 10 - 15.000 medarbejdere årligt. 

Velfærden og den offentlige sektor skal hermed betale for et statsunderskud, der for største delens 

vedkommende er udløst af skattelettelser uden dækning samt af en fejlslagen økonomisk politik, jf. 

del 1.1. 

 

 

3.3. OPPOSITIONENS VÆKSTPAKKE: ”BYGGE OS UD” AF KRISEN. 

 

OPPOSITIONENS ”VÆKSTPAKKE”. 

Det er på denne baggrund selvsagt væsentligt, hvorvidt der fra den politiske oppositions side stilles 

et klart og effektivt alternativ op hertil. 

Oppositionens (Socialdemokraternes) modspil til regeringen har bestået i forslag om en vækstpakke 

over 2 år til samlet 34 mia. kr. Kernen i planen er øgede offentlige investeringer på en lang række 

områder: 

 

- klima, energi og miljø 

- udbygning og vedligeholdelse af offentlige institutioner 

- øget investering i kollektiv trafik 

- øget boligbyggeri, byudvikling og vedligeholdelse 

- nye tilbud om uddannelse og omstilling på arbejdsmarkedet. 
60

 

Herigennem vil socialdemokraterne over 2 år skabe i alt yderligere 42.000 arbejdspladser. 

 

 

 

 

                                                           
60 ) Socialdemokraternes vækstplan, februar 2009. 
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Tabel: Effekt af socialdemokraternes vækstplan
61

. 

 

 

Det må i denne forbindelse klart anerkendes, at offentlige investeringer er mere effektive til at skabe 

beskæftigelse end skattelettelser. Det ”spild” i form af opsparing og import, som der vil være ved 

skattelettelser/øget privat forbrug, vil der ikke være ved offentlige investeringer.  Vi får således 

mere for de samme penge ved at øge de offentlige investeringer end ved at pumpe pengene ud til 

skattelettelser. 

Samtidig kom der imidlertid en udmelding fra Socialdemokratiet imod øget offentlig beskæftigelse: 

”Det ville være uansvarligt at ansætte flere i den offentlige sektor, fordi det ville udvide den i en 

krisesituation, hvor offentlige investeringer skal målrettes til at sætte gang i den kriseramte private 

sektor”. 
62

  

Hvor VK – regeringen vil forbruge sig ud af krisen, kan krisestrategien for Socialdemokraterne 

således karakteriseres som ”at bygge sig ud af krisen”. 

 

 

GODE TAKTER, MEN ER DET NOK AT VILLE BYGGE SIG UD AF KRISEN? 

Imidlertid må også Socialdemokratiets vækstplan vurderes i forhold til dybden og varigheden af 

krisen og dermed omfanget af ledigheden de kommende år. Som det er fremgået foran må 

ledigheden i 2010 og 2011 vurderes at stige med samlet omkring 90.000 personer.  

I forhold hertil vil 42.000 yderligere arbejdspladser anerkendes som et godt skridt i den rigtige 

retning. Men i forhold til arbejdsløshedsudviklingen ikke helt tilstrækkeligt. Og 

beskæftigelseseffekten vil da også kun være lidt større end VK – regeringens samlede 

vækstinitiativer. 

Der vil også være grænser for, hvor stor merbeskæftigelse yderligere der kan skabes gennem 

offentlige investeringer. Det hænger sammen med, at offentlige investeringer er en meget dyr måde 

at skabe øget beskæftigelse. Som det også fremgår af Socialdemokraternes vækstplan koster en 

                                                           
61 ) Oven anførte værk, s. 11. 

62 ) Jf. Helle Thorning Schmidt i Jyllandsposten 18. april 2009. 
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ekstra arbejdsplads op mod 1 mio. kr. Hvorimod udgiften til øget offentlig beskæftigelse er under 

det halve pr. arbejdsplads 

Øgede offentlige investeringer er således nok et vigtigt bidrag til en effektiv økonomisk politisk 

mod krisen, men øgede offentlige investeringer kan i sig selv langt fra at dæmme tilstrækkeligt op 

for ledighedsstigningen.  

Det er således ikke realistisk blot at ”bygge sig ud af krisen”. 

 

 

3.4. EN ALTERNATIV KRISEPOLITIK, INKL. ØGET OFFENTLIG 

BESKÆFTIGELSE. 

 

 

ØGEDE OFFENTLIGE INVESTERINGER OG ØGET OFFENTLIG BESKÆFTIGELSE. 

En effektiv krisepolitik bør derfor kombinere øgede offentlige investeringer med øget offentlig 

beskæftigelse, hvis jobskabelsen skal have et tilstrækkeligt stort omfang i forhold 

ledighedsstigningen de nærmeste år.  

Endvidere er der spørgsmålet om mest muligt i arbejdspladser for pengene? 

Som vi har set er en krisepolitik, der bygger på skattelettelser og ”forbruge sig ud af krisen”, være 

så ineffektiv, at det nærmer sig at kaste gode penge efter dårlige. En vækstpolitik, der i hovedsagen 

bygger på øgede offentlige investeringer, vil være økonomisk betydeligt mere effektiv, men til 

gengæld meget dyr og vil dermed formentlig forblive utilstrækkelig af omfang. I forhold hertil vil 

en krisepolitik, der udover øgede offentlige investeringer også indbefatter øget offentlig 

beskæftigelse, være betydeligt mere økonomisk effektiv. 

Under VK – regeringen har været et gennemgående ”dogme”, at det primært var det private (det 

private forbrug og den private sektor) som skulle vokse, ikke det offentlige. 

Det offentlige forbrug – dvs. velfærden - har derfor været sat på ”stand by” og ikke fulgt med 

velstandsudviklingen, hvorfor velfærden ikke er blevet opdateret siden 2001, hvad angår kvalitet og 

serviceniveau, men tværtimod er blevet nedslidt. 
63

 Udhulingen af velfærden er sket såvel 

økonomisk som personalemæssigt. Der er derfor behov for at tilføre velfærden flere ressourcer. 

Alene på grund af den demografiske udvikling med flere ældre på pension i de kommende år og 

deraf følgende stigende behov for ældrepleje og sundhedsydelser vil der frem til 2015 - 2020 være 

behov for at øge offentlig beskæftigelse med op til 30.000.  

                                                           
63 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Nyliberalismen, velfærden og kvalitetsreformen. www.henrikherloevlund.dk  

http://www.henrikherloevlund.dk/
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Tabel: Hovedområder for øget offentlig beskæftigelse 2009 - 2010
64

. 

 

1.  UDDANNELSE: Opkvalificering af arbejdsløse, praktikpladsgaranti unge,  

     efteruddannelse lavt uddannede, flere ressourcer til folkeskolen  

1. ÆLDREPLEJE: Færre skiftende hjemmehjælpere, forbedring af kommunernes 

hjemmehjælp, bedre normering plejehjem og hjemmehjælp i takt med flere ældre   

2. DAGINSTITUTIONER: Øgede åbningstider, bedre normering, støtte til svage; 

gratis måltid til børnene  

4.  SUNDHEDSSEKTOR: Tilbagerulning af driftsbesparelser offentlige sygehuse, 

     øget normering i takt med flere ældre  

I ALT: FORØGELSE AF OFFENTLIG BESKÆFTIGELSE MED 30 TIL 45.000 

PERSONER. UDGIFTER PÅ 20 MIA. KR. 

 

Efterslæbet i det offentlige forbrug omfatter også de offentlige investeringer, idet der også over en 

årrække kan konstateres et betydeligt efterslæb hvad angår velfærdsinvesteringer. 
65

Hertil kommer 

nye investeringsbehov vedr. energibesparelse for at opfylde Danmarks forpligtelser med hensyn til 

CO2 reduktion  

Der er derfor af hensyn til beskæftigelsen, velfærden og klimaet behov for et opgør med tabuet om 

at det offentlige ikke må bruge mere og at den offentlige sektor ikke må vokse. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 ) Kilde: Egen beregning. 

65 ) Kommunernes Landsforening: Fundament for fremtiden. Maj 2009. 
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 Tabel: Hovedområder for øgede offentlige investeringer. 

 

1. OFFENTLIGE BYGNINGER: Afskaffe anlægsloft i kommuner, øge anlægsramme 

    til udbygning og vedligeholdelse af skoler, ældreboliger, daginstitutioner og sygehuse  

2.  INFRASTRUKTUR OG TRAFIK: Genopretning af kloakker, fremskyndelse af 

     jernbanerenovering og opgradering af jernbaner, fastholdelse af busdrift, udbygning   

     af cykelstier  

3.  ENERGI OG MILJØ: Energirigtig renovering af offentlige bygninger, støtte til 

     tilsvarende energibesparelse i private huse og lejligheder, investeringer i og støtte til 

     alt. energi  

4.  ALMENE BOLIGER: Renovering + byggeri af nye boliger  

I ALT: BESKÆFTIGELSESFORØGELSE PÅ OMKRING + 25 TIL 30.000 

PERSONER.  

MERUDGIFT 20 – 25 MIA. KR. 

 

Den samlede beskæftigelseseffekt vil således være mellem + 55 og + 75.000 personer dvs. rundt 

regnet + 65.000 personer til en udgift af 40 til 45 mia. kr. 

 

 

FINANSIERING. 

Men hvorledes finansiere denne plan på kortere sigt (den langsigtede politik for statsunderskud og 

statsgæld vil blive behandlet i næste afsnit)? Socialdemokraterne anfører i deres vækstplan, at de 

offentlige udgifter ikke må øges varigt på den private sektors bekostning. De øgede offentlige 

investeringer kaldes derfor alene en fremrykning.  

Men som vi har set vil alle krisestrategier, der kun vil skabe øget beskæftigelse i den private sektor, 

have utilstrækkelig effekt og efterlade en meget stor ledighed. Set ud fra såvel velfærdens behov 

som ud fra en betragtning om økonomisk effektiv i jobskabelsen er øget offentlig beskæftigelse 

uomgængeligt.  

En satsning på øget offentlig beskæftigelse vil jf. nedenstående tabel koste rundt regnet det samme 

som regeringens forbrugsstimulerende ”vækstinitiativer”, men give en større beskæftigelseseffekt 
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Tabel: Udgifter til og beskæftigelseseffekt af regeringens vækstinitiativer 
66

, Socialdemokratiets 

vækstplan
67

 og alternativ krisepolitik. 

 

Mia. kr. Regeringens 

krisepolitik
68

 

Socialdemokratiets 

vækstplan
69

 

Alternativ 

Krisepolitik
70

 

I alt udgift over  

to – årig periode 

 

30 til 40 
71

 

 

34 

 

40 til 45  

Samlet 

beskæftigelseseffekt 

2009 til 2010 

(1000 personer) 

 

30 til 35
72

 

 

42 

 

55 - 75 

 

Forøgelsen af de offentlige udgifter kan for det første finansieres gennem øget offentlig låntagning, 

hvilket det aktuelle lave stade af Danmarks udlandsgæld og den offentlige gæld taget i betragtning 

ikke på kortere sigt vil være noget kæmpe økonomisk problem. (Derimod skal opgaven med 

stigende statsunderskud og statsgæld på længere sigt tackles effektivt – herom længere fremme) 

For det andet bør til finansiering af ikke mindst en aktiv offentlig beskæftigelses- og 

jobskabelsespolitik i de kommende år ske en revision af det snævre skattereformforlig (Forårspakke 

2.0) mellem regeringen og Dansk Folkeparti, idet en skattereform i stedet for skattelettelser snarere 

                                                           
66 ) Jf. Finansministeriet: Oversigt over forårspakke 2.0, pkt. 4: Bidrag til vækst samt jf. Pedersen, Frederik I og 

Madsen, Martin: Forårspakke 2.0 tager kun toppen af ledighedsstigning. AE – rådet 3. Mart 2009. 

67 ) Jf. Socialdemokratiets vækstplan. 

68 ) Omfatter lempelser på finansloven, navnlig skattelettelser i 2009 som følge af pakken ”Lavere skat på arbejde ” 

(2007), grøn transportpolitik, underfinansiering af skattereformen, udbetaling af SP – pension, renoveringspulje samt 

højere kommunal anlægsramme. 

69 ) Jf. Socialdemokratiets vækstplan. 

70 ) Kilde: Jf ovenstående egen beregning. 

71 ) Kilde: Økonomisk redegørelse dec. 09, s 197 samt Nykredit om Dansk økonomis udfordringer i 2010 i Børsen 

30/12 2009. Baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Finansministeriet 

72 ) Jf. foran. 
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bør styrke det offentliges provenu og dermed det offentliges evne til at skabe jobs og beskæftigelse i 

velfærdssektoren og gennem offentlige investeringer. 
73

 

 

 

 

                                                           
73 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Skattereformen i Forårspakke 2.0: Fordelingspolitisk, samfundsøkonomisk og klimamæssig 

effekt. Og hvad er alternativet? 27. marts 09. www.henrikherloevlund.dk  

http://www.henrikherloevlund.dk/


57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 4: 

 

 LANGSIGTET ØKONOMISK STRATEGI  

 

– HVAD KAN SIKRE VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG 

 

OFFENTLIGE FINANSER? 
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4.1. TO MÅL FOR DEN LANGSIGTEDE ØKONOMISKE STRATEGI. 

 

Krisepolitikken på kortere sigt bør altså ikke være en besparelsespolitik, men en 

beskæftigelsespolitik, som gennem øgede offentlige investeringer OG øget offentlig beskæftigelse 

reducerer ledighed og derigennem begrænser statsunderskuddet. 

Men hvorledes på længere sigt – når Danmark er på vej ud af krisen - fastholde væksten og komme 

ud af statsunderskuddet? 

Som det er fremgået foran tegner der sig på længere sigt 2 mål. 

For det første at genskabe og fast holde den økonomiske vækst. Som vi har set tidligere har denne 

problemstilling to aspekter: Forsyning med arbejdskraft på den ene side og produktiviteten på den 

anden side. 

For det andet at komme ud af statsunderskuddet. Hvis vi på kortere sigt bør prioritere beskæftigelse 

over statsunderskuddet, udskydes den opgave at komme ud heraf. Men den forsvinder ikke.  Også 

denne problematik har imidlertid to aspekter: De offentlige indtægter på den ene side og de 

offentlige udgifter på den anden side. 

Som vi skal se ligger fokus i den borgerligt/nyliberale strategi respektive i en progressiv strategi for 

oppositionen her forskelligt. 

Den borgerligt/nyliberale strategi fokuserer på at øge arbejdskraftforsyningen og på at reducere de 

offentlige udgifter, mens en progressiv strategi for opposition bør fokusere på at genskabe 

beskæftigelsen, produktiviteten og de offentlige indtægter 

 

 

4.2. DEN BORGERLIGT/NYLIBERALE STRATEGI: DE, SOM HAR ARBEJDE, 

SKAL ARBEJDE MERE. 

 

HOVEDMÅL: ARBEJDSMARKEDSREFORMER. 

Som anført er de borgerligt/(ny)liberale i den aktuelle krisepolitik i færd med klart at opprioritere 

nedbringelse af statsunderskuddet i forhold til nedbringelse af arbejdsløsheden. På sigt indebærer 

det, at man opgiver at Danmark kan vokse sig ud af krisen, arbejdsløsheden og statsunderskuddet. 

Vægten lægges på en besparelsespolitik. 
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På længere sigt har de borgerligt/(ny)liberale gennem opslutning omkring Arbejdsmarkeds-

kommissionens ”reformforslag” vedr. arbejdsmarkedet 
74

 fastholdt, at det afgørende problem på 

længere sigt består i at sikre en øget forsyning med arbejdskraft til arbejdsmarkedet overfor de 

stigende tilbagetrækning fra store årgange i de kommende kontra en lav tilgang fra små nye 

årgange. 

Centralt i denne strategi er forslagene om helt at afskaffe efterlønnen og/eller fremskynde 

afviklingen af efterlønnen i forhold til det ved velfærdsforliget i 2007 besluttede om at afvikle den 

fra og med 2019.  

Endvidere forslag om en række stramninger i dagpengelovgivningen, herunder halvering af 

dagpengeperioden, udvidelse af genoptjeningskravet fra 26 til 52 uger, udvidelse af den såkaldte 

unge regel om halve dagpenge til også at omfatte 25 til 29 årlige samt begrænsning af dimittenders 

dagpengeret til et år.  

Endelig indgår omlægning af løntilskuddet til fleksjob og nedsættelse af tilskuddet for højere 

lønnede fleksjobbere og indførelse af et midlertidigt ”forstadie2 til førtidspension, kaldet 

udviklingsforløb”.
75

 

 

 

ER DIAGNOSEN OM MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT SOM HOVEDPROBLEMET RIGTIG? 

Fra nyliberalt hold er der udfoldet store bestræbelser på at fastslå, at det er ”ældrebomben” og dermed 

mangel på arbejdskraft, som er hovedproblemet i den økonomiske politik på længere sigt efter krisen. 

Og det er lykkedes i ganske høj grad at sælge dette letforståelige budskab til offentligheden og præge den 

økonomiske politiske dagorden hermed.   

Men spørgsmålet er om denne diagnose er rigtigt?  

Som vi har set synes problemet umiddelbart betydeligt, idet der i 2020 ved en ren demografisk 

fremskrivning tegner sig et fald i arbejdsstyrken på omkring 50.000 personer, hvilket i sig selv vil give en 

reduktion i den økonomiske vækst på -0,5 procentpoint.  Men hvis der ved fremskrivningen tages højde for 

øget uddannelsesniveau og dermed for stigende tilknytning til arbejdsmarkedet og senere tilbagetrækning 

reduceres dette fald til netto omkring 5.000 personer, jf. nedenstående figur. 

 

 

 

                                                           
74) Jf. Arbejdsmarkedskommissionen: Velfærd kræver arbejde.  August 2009. 

75) Jf. oven anførte værk. 
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Figur: Udviklingen i arbejdsstyrken , inkl. uddannelse 2010-2020.76 

 

Hertil kommer, som foran vist, at det er en undtagelse i den økonomiske udvikling i Danmark, når 

arbejdsmarkedet i det seneste ti år har været den væsentlige kilde til økonomisk vækst.  Det har da også 

kun været tilfældet i kraft af en usædvanlig lav produktivitet i samme periode. Og set over lang tid er det da 

også øget produktivitet, som i Danmark er den altovervejende kilde til økonomisk vækst og velstand. 

Kan således produktiviteten forøges og genskabes, vil det hurtigt opveje det oven anførte mere 

begrænsede fald i arbejdsstyrken, når effekten af stigende uddannelsesniveau indregnes.   

 

Figur: Gevinst af stigende uddannelsesniveau.77 

 

 

 

                                                           
76 ) Kilde: AE – rådet: Økonomiske tendenser 2009, s. 63. 

77 ) Ibid. 
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Og fordi økonomisk vækst i Danmark historisk set er kommet herfra er forøgelse af produktiviteten er 

simpelthen DET AFGØRENDE PROBLEM for at genskabe og fastholde den økonomiske vækst og velstand på 

længere sigt. 

 

 

KRITIK AF ”KUREN”: ARBEJDSMARKEDSREFORMER. 

Samtidig vil de midler, som Arbejdsmarkedskommissionen udpeger, heller ikke virke.  78 

Som vi har set foran er der meget, der tyder på en også på længere sigt frem til 2015 vedvarende høj 

arbejdsløshed. Dels vil de statslige hjælpepakker over alt i den vestlige verden blive nedtrappet af hensyn til 

statsunderskuddet, så snart økonomierne begynder at gå op ad igen, hvilket vil modvirke den økonomiske 

vækst og dermed beskæftigelseseffekten heraf.  Og dels tyder meget på, at den kommende økonomiske 

udvikling efter krisen vil være præget stærkt af bestræbelser hos virksomhederne på at øge 

konkurrenceevnen gennem produktivitetsforøgelse, rationalisering og effektivisering.  Hermed vil der være 

tale om økonomisk vækst med markant langsommere beskæftigelsesfremgang end set fra 2003 til 2006 – 

om såkaldt ”jobløs vækst”. 

Handler de økonomiske realiteter, så langt vi kender dem, om stor og vedvarende arbejdsløshed. I denne 

sammenhæng skaber det selvfølgelig heller ikke på længere sigt mere beskæftigelse, hvis man lukker 

efterlønsordningen ned eller svinger den økonomiske pisk over dagpengemodtagere. Og det skaber slet 

ikke beskæftigelse, hvis man presser mennesker med i forvejen begrænset arbejdsevne tilbage på 

arbejdsmarkedet, snarere tværtimod.  

Det siger sig selv, at hvis Arbejdsmarkedskommissionens forslag på grund af krisen og arbejdsløsheden ikke 

har nogen som helst positiv effekt på beskæftigelsen, vil de heller ikke have det på de offentlige finanser, 

fordi der ingen udsigt er til øgede skatteindtægter herigennem. Også udsigten til besparelserne på de 

offentlige udgifter igennem Arbejdsmarkedskommissionens forslag må vurderes at være begrænset, hvad 

der også erkendes af kommissionen selv. 

En række af Arbejdsmarkedskommissionens forslag kunne tværtimod øge arbejdsløsheden. I en situation, 

hvor arbejdsløsheden er stor og stigende, er fx forslaget om at fremskynde forhøjelsen af efterlønsalderen, 

ikke blot dumhed, men nærmer sig en forbrydelse. For de ældre, som så ikke ville kunne opnå efterløn, ville 

med stor sikkerhed i stedet kunne stille direkte op i arbejdsløshedskøen. Arbejdsløsheden ville altså vokse, 

ikke falde79. 

                                                           
78) For en samlet kritik af Arbejdsmarkedskommissionen se Lund, Henrik Herløv: Arbejdsmarkedskommissionen – 

Forkert timing og fejlagtige virkemidler. Småskrift nr. 2. www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm   

79) For en nærmere kritik af Arbejdsmarkedskommissionens forslag vedr. efterløn, se Lund, Henrik Herløv: Tak og lov 

for efterlønnen. Politiken. 19.jan 2010  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm
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Heller ikke stramningen af dagpengeordningen vil skabe øget beskæftigelse. Forslagene tilsigter at øge de 

lediges motivation til at søge jobs, men med en permanent ledighed omkring 250.000 i årene frem til 2015 

vil det ikke gøre nogen forskel om man skriver 10 eller 20 ansøgninger om ugen, fordi det som der vil være 

mangel på er jobs80. 

 Ligesom har de mennesker med reduceret arbejdsevne, som det fx skulle lykkes kommissionen at 

forhindre i at få førtidspension og fleksjob, ingen jordisk chance har for beskæftigelse. For i det 

arbejdsmarked, som tegner sig en årrække fremover, vil selv de, som normalt er arbejdsgivernes første 

valg, få vanskeligere ved at finde job. Hvor meget vanskeligere vil de da ikke blive for potentielle 

fleksjobbere og førtidspensionister81.  

 

 

MANGLENDE BESKÆFTIGELSESEFFEKT = MANGLENDE FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER. 

Det siger sig selv, at selvom det skulle lykkes at komme igennem med sådanne reformer og dermed øge 

arbejdsudbuddet, vil det selvsagt ikke øge beskæftigelsen, men kun arbejdsløsheden, så længe 

efterspørgslen ikke stiger i større omfang, Hvilket efter al sandsynlighed som anført vil være tilfældet frem 

til 2015 og muligvis også herefter på grund af nedtrapningen af statslige hjælperpakker og pga. jobløs 

vækst. 

Med ingen eller kun i begrænset omfang vil en sådan strategi dermed heller ikke bedre de offentlige 

finanser og reducere statsunderskuddet. Tværtimod vil statsunderskuddet stige i det omfang 

efterlønsmodtagere tvinges til i stedet at gå på arbejdsløshedsdagpenge på grund af de højere satser og 

dermed større udgifter hertil. 

Hermed bliver for den borgerligt nyliberale strategi kun besparelsespolitikken tilbage som eneste middel til 

at reducere statsunderskuddet. Og med det statsunderskud, som vi – jf. foran – udvikler i disse år, vil det 

kræve ganske omfattende offentlige besparelser at reducere dette.  

Dvs. betydelige velfærdsforringelser. 

 

 

 

                                                           
80) For en nærmere kritik af Arbejdsmarkedskommissionens forslag vedr. dagpengeordningen, se Lund, Henrik Herløv 

og Claus Piculell: Hvorfor egentlig forringe dagpengeordningen? www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm   

81 ) For en nærmere kritisk af forslagene vedrørende førtidspension og fleksjob, se Lund, Henrik Herløv: Er timen inde 

for Arbejdsmarkedskommissionen? Kritisk Debat, dec. 2009. www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm
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4.3. ALTERNATIV OG PROGRESSIV ØKONOMISK STRATEGI: VÆKST-, 

BESKÆFTIGELSES -OG UDVIKLINGSSTRATEGI. 

 

 

Karakteristisk for den borgerligt/nyliberale tilgang til spørgsmålet om den økonomiske strategi på længere 

sigt er troen på ”patentmediciner” i hvert fald i det billede, som tegnes overfor offentligheden. Her får man 

nærmest den opfattelse, at blot man kommer af med efterlønnen er de fremtidige økonomisk problemer i 

det store og hele løst med et snuptag. Så stiger beskæftigelsen og de offentlige finanser forbedres. 

Denne forsimplede fremstilling holder som tidligere fremført ikke.  Tværtimod er de økonomiske problemer 

og sammenhænge betydeligt mere komplekse. Så længe Danmark har en vedvarende høj arbejdsløshed og 

krise i det danske erhvervsliv, vil afvikling af efterlønnen blot øge arbejdsløsheden og dermed de offentlige 

udgifter.  

Der findes en alternativ strategi til denne besparelses – og velfærdsforringelsesstrategi. Men det skal 

samtidig understreges, at den nyliberale påstand om, at de økonomiske udfordringer kan løses med enkle 

”patentmediciner” ikke holder.  Løsningen af de 3 store udfordringer omkring væksten, beskæftigelsen og 

statsunderskuddet sker ikke nødvendigvis med samme midler, men vil tværtimod kræve iværksættelse af 

forskelligartede politikker. 

 

 

4.3.1. Fokuspunkter for en progressiv vækst -, beskæftigelses – og 

udviklingsstrategi. 

 

For det første må det være et langsigtet økonomisk mål at genskabe væksten. Mangel på arbejdskraft kan 

her være et delaspekt, men som vi har set tidligere består hovedproblemet her i afmatningen af 

produktivitetstilvæksten, der historisk har leveret hovedbidraget til produktivitetsvæksten i nyere tid. 

I stedet for at Danmarks skal spare sig ud krisen og statsunderskuddet gennem store velfærdsforringelser 

og besparelser, skal derfor den økonomiske vækst og velstandsudviklingen først og fremmest genskabes og 

fastholdes gennem en økonomisk politik og erhvervspolitik, der fremmer produktivitetsudvikling og 

gennem uddannelsespolitik.  

Da dette kan være en længerevarende proces, som muligvis først giver resultater hen ad vejen, kan det dog 

ikke afvises, at der i et vist omfang kan blive brug for et øget arbejdsudbud. Her bør løsningen imidlertid 

ikke være, at de der har arbejde skal arbejde mere, men at vi inddrager flere af de udenfor 

arbejdsmarkedet gennem begrænsning af udstødningen fra arbejdsmarkedet.  
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Og midlet skal ikke være Arbejdsmarkedskommissionens økonomiske pisk, men at det offentlige tværtimod 

investerer i at opruste de udenfor arbejdsmarkedet uddannelsesmæssigt, økonomisk og på anden måde 

gennem at tilføre dem øgede ressourcer til at få og beholde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Men genskabelse af væksten med hovedvægt på øget produktivitet vil ikke automatisk samtidig skabe mere 

beskæftigelse, idet vækst baseret på høj produktivitetstilvækst snarere vil give såkaldt ”jobløs vækst”. 

Derfor må tiltag, der fremmer produktivitetsudvikling, suppleres med jobskabelse. 

 

For det andet må det derfor være et mål at øge beskæftigelsen gennem at skabe flere arbejdspladser.   

Her kommer en igen erhvervs-, industri -, teknologi – og forskningspolitik ind generelt. Men ikke mindst 

handler det særligt om gennem en aktiv miljø-, energi – og klimapolitik at skabe flere arbejdspladser 

indenfor fremtidens grønne vækstområder. 

Et andet område, der bør oprustes, herunder beskæftigelsesmæssigt. er de offentlige velfærdsområder, der 

skaber forudsætningerne for virksomhedernes konkurrenceevne: Uddannelsessystemet, sundhedssystemet 

og infrastrukturen fx 

Sådanne beskæftigelsesfremmende tiltag såvel som produktivitetsfremmende ordninger vil imidlertid 

kræve finansiering. Øget økonomisk vækst vil på sigt skabe højere velstand og dermed større indkomster, 

hvilket vil give højere skattebetalinger. Og øget beskæftigelse vil reducere offentlige udgifter til dagpenge 

og kontanthjælp og øgede skatteindtægter. Men navnlig de indledende offentlige investeringer vil kræve 

økonomiske midler og dermed ikke bidrage til at nedbringe statsunderskuddet, men muligvis det modsatte. 

 

Det må derfor for det tredje være et længeresigtet mål at nedbringe statsunderskuddet. På kortere sigt her 

under krisen bør beskæftigelsen prioriteres over statsunderskuddet, men når vi er ude af krisen, må 

opgaven med at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser og dermed undgå en større gældsætning 

af det danske samfund prioriteres højt. 

Skabes der øget vækst, vil det bidrage til at gøre opgaven nemmere, idet det med en øget velstand vil være 

nemmere samtidig at øge de disponible indkomster og det private forbrug samtidig med at der afsættes en 

del af velstandsstigningen til at øge det offentlige forbrug og nedbringe statsunderskuddet. Det vil også 

bidrage relativt til bedre offentlige finanser end i dag, hvis der gennem den økonomiske politik i højere grad 

skabes beskæftigelse i forhold til i dag, hvor der kastes økonomiske midler ud i hidtil forgæves forsøg på at 

øge det private forbrug. 

I sidste ende er det uomgængeligt i forbindelse med nedbringelse af statsunderskuddet også at skulle se på 

skattepolitikken. Som anført er det ikke mindst regeringens skattestop og skattelettelsespolitik, der har 

ansvaret for størrelsen af det aktuelle statsunderskud. Det vil derfor dels være nødvendigt at sætte 

skattestoppet i stå og at tilbagerulle væsentlige dele af VK - regeringens skattelettelser for hermed at styrke 

de offentlige finanser på indtægtssiden. 
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Samtidig må der også ses på omlægning heraf, idet VK – regeringen ved fortrinsvis at give skattelettelser til 

de højere indkomster samtidig også selv har bidraget til at de i stor udstrækning opspares. Skattelettelser til 

de lavere indkomster vil have medført, at en betydelig større del af skattelettelserne var blevet forbrugt. 

 

 

 

4.3.2. Vækst gennem produktivitetsudvikling og uddannelsespolitik82. 

 

SIKRING AF EN HØJ PRODUKTIVITETSTILVÆKST. 

Som fremgået tidligere har det egentlige hovedproblem bag afmatningen i den økonomiske vækst navnlig i 

det seneste årti været en svag produktivitetsudvikling.  En hovedopgave for genskabelse af væksten og 

velstandsudviklingen er således genskabelse af produktiviteten. 

Der er generelt mange og komplekse faktorer, som afgør udviklingen i produktivitetstilvæksten: Den 

teknologiske udvikling gennem virksomhedernes investeringer i maskiner og andet kapitalapparat; 

udviklingen i arbejdsstyrkens kvalifikations – og uddannelsesniveau, forskning, udvikling og innovation mm. 

Men som fremgået foran har det aktuelle produktivitetsproblem især handlet om, at virksomhedernes 

investeringer i ny teknologi har haltet bagefter. Dette har igen sammenhæng til den gennem 

skattelettelser forbrugsorienterede økonomiske politik, som allerede fra midten af 90´erne og 

navnlig efter VK – regeringens tiltræden, der hos virksomhederne førte til en overvejende 

”ekstensiv produktionsstrategi” med udvidelse af beskæftigelsen i stedet for en mere ”intensiv 

produktionsstrategi” med udbygning af produktionskapitalen gennem investeringer. 

Eller sagt mere kontant: Regeringens forkælelse af den private sektor både efterspørgsels - og 

indtjeningsmæssigt blev en sovepude, der stik i mod den angivelige hensigt om at stimulere den 

økonomiske vækst førte til aftagende vækst i ny produktionskapital og teknologi.  

Der går med andre ord en lige linje fra VK – (og Nyrup) regeringernes nyliberalt inspirerede 

økonomiske politik til produktivitets – og vækstfaldet fra 1995 og navnlig fra 2002 til i dag.  

Den første sten til genskabelse af produktivitetsudviklingen handler således at droppe den nyliberale 

økonomiske politik med at øge det private forbrug såvel som blindt at forkæle virksomhederne 

gennem skattelettelser.  

I stedet må der føres en målrettet skattepolitik overfor virksomheder og selskaber, der i stedet for at 

beskatte overskud lempeligere gennem nedsat selskabsskatteprocent, satser på at stimulere 

investeringer og teknologiudvikling via målrettede fradrag for og/eller tilskud til dokumenterede 

                                                           
82 ) Dette afsnit er inspireret af Kai Vangskjær. 
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investeringer. Til gengæld kan så selskabs – og virksomhedsskatteprocenten forøges igen for at 

beskatte overskud, der ikke investeres. 

Der er som anført heller ikke nogen grund til blindt at forøge det private forbrug, eftersom det også har vist 

sig at være en sovepude i produktivitetsmæssig henseende. Jf. længere fremme bør skattestoppet ophøre 

og lettelserne i den personlige indkomstbeskatning omlægges og reduceres for de højere indkomsters 

vedkommende. 

 I stedet kan det øgede offentlige skatteprovenu udover til reduktion af statsunderskuddet bruges til en 

målrettet oprustning af offentlig indsats på områder, der kan gavne beskæftigelse og øge 

produktivitetsudviklingen. 

Der skal derfor gennemføres en selektiv forsknings - og udviklingspolitik, der kombinerer 

efterspørgselspolitik med et samarbejde mellem forskningen (staten) og de virksomheder der har den 

fornødne kompetence og med målrettede tilskuds - og låneordninger for udvalgte brancher og teknologiske 

områder.  

Et led heri bør være en målrettet teknologipolitik gennem offentlige tilskud, offentlig efterspørgsel og 

offentlige investeringer indenfor miljøfremme, energieffektivisering og klimaforbedring, herunder til 

vedvarende energi (vindmøller mm.) 

 

 

EN SLAGKRAFTIG UDDANNELSESPOLITIK. 

Der skal endvidere gennemføres en anderledes slagkraftig uddannelsespolitik, der skal sikre den til øgede 

produktivitetsinvesteringer modsvarende opkvalificering af arbejdsstyrken og som på længere sigt kan sikre 

en generel højnelse af uddannelsesniveauet frem mod fremtidens videnssamfund.   

Erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal omlægges og frigøres fra den nyliberale 

uddannelsespolitik samt tilføres øgede midler for at sikre at en større andel af ungdomsårgangene 

gennemfører. Velfærdsuddannelserne skal oprustes økonomisk for at sikre det offentlige flere 

fagprofessionelle og de videregående uddannelser skal også frigøres fra den nyliberale uddannelsespolitik 

og tilføres flere midler med sigte på en øget produktion af kandidater. 

Endelig bør offentlige investeringer udbygges navnlig indenfor områder, hvor det kan spille sammen med 

produktivitetsudvikling og investeringer, fx gennem fornyelse af infrastrukturen, udbygning af kollektiv 

trafik osv. 
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4.3.3. Arbejdskraftforsyning: Begrænsning af udstødning fra arbejdsmarkedet 

mm.83. 

 

ØGET ARBEJDSUDBUD. 

Som fremgået tegner problemet omkring reduktionen af arbejdsstyrken i det kommende årti betydeligt 

mere begrænset end det fremgår af den nyliberale dagsorden, hvis man vel at mærke indregner effekten af 

stigende uddannelsesniveau. Og det tilbageværende problem kan endda begrænses ved at øge indsatsen 

for at 95 procent af en ungdomsårgang i det kommende årti gennemfører en ungdomsuddannelse.84 

Imidlertid vil som anført genskabelsen af en høj produktivitetstilvækst være en længeresigtet opgave og det 

kan derfor muligvis blive nødvendigt at kompensere den dalende arbejdsstyrke dvs. for at øge rekrutte-

ringsgrundlaget til erhvervsliv såvel som offentlig sektor.  

Og i denne forbindelse er det vigtigt at fastholde og tage udgangspunkt i den realitet, at der er betydelig 

beskæftigelsesreserve af personer udenfor arbejdsmarkedet. En del heraf kan gennem en kombination af 

en række forskellige tiltag og gennem et langt sejt træk genvindes for arbejdsmarkedet.  

Det er i denne forbindelse vigtigt, at det ikke skal ske gennem de af Arbejdsmarkedskommissionen 

foreslåede initiativer til at bruge øget økonomisk pisk, men at der tværtimod bør være tale om offentlig 

investeringer i oprustning af de udenfor arbejdsmarkedet økonomisk, uddannelsesmæssigt og på anden 

måde til bedre at kunne fastholde beskæftigelse og/eller selv at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

 

MULIGE INDSATSOMRÅDER FOR ØGET ARBEJDSUDBUD. 

Der er betydelige muligheder i at fastholde de nuværende ansatte længere. Dels ved at gøre det mere at-

traktivt at blive i de offentlige jobs gennem seniorstillinger, indsats for bedre arbejdsmiljø samt en udvik-

lings-/uddannelsesgaranti for ældre offentligt ansatte over 50 år.  Samtidig vil ikke mindst mere fleksible 

tilbagetrækningsordninger, hvor det bliver mere økonomisk fordelagtigt at arbejde på deltid kombineret 

med efterløn på deltid, også kunne udbygge arbejdsstyrken. Trepartsforhandlingerne har her intet at 

bidrage med.  Endvidere er mange offentligt ansatte på deltid. Kunne de bringes op på fuld tids 

beskæftigelse ville det give en større offentlige beskæftigelse 

Endvidere kan der tages initiativer, der reducerer den store beskæftigelsesreserve personer udenfor ar-

bejdsmarkedet. Der vil selvfølgelig være mange her, som har været igennem en så langvarig og belastende 

                                                           
83) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Mod det todelte Samfund. Forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne 

(beregning dog revideret) 

84 ) Uddybning heraf kan læses i Lund, Henrik Herløv: VK – regeringens uddannelsespolitik på fortsat fejlkurs. 

www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm
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social deroute, at de i dag er uden for arbejdsmarkedets rækkevidde. Men et langt sejt træk vil vi kunne 

øge den samlede beskæftigelse og herigennem også offentlig beskæftigelse betydeligt. Bærende i en sådan 

indsats bør være uddannelse under ret til offentlige dagpenge. Dels i form af en ret til videre uddannelse til 

de med kun folkeskoleuddannelse – ikke mindst mange indvandrere befinder sig i denne gruppe. Dels i 

form af en ret til efteruddannelse i et vist omfang til alle også de med uddannelse. 

Ikke mindst er også et stor potentiale til øget arbejdsudbud i en øget erhvervsfrekvens af indvandrere og 

deres efterkommere, der i dag ligger en del under erhvervsfrekvensen for personer med dansk oprindelse.  

Det som her er brug for, er ikke regeringens forarmelsespolitik gennem starthjælp og kontanthjælpsfor-

ringelser, men først og fremmest en styrket uddannelsesindsats. Og så er der brug for, at det offentlige 

forpligter sig til at ansætte en større andel af indvandrere. Hvor indvandrerne i dag udgør omkring 6 

procent af befolkningen, udgør deres andel af den offentlige arbejdsstyrke kun et par procent. 

 

SAMLET POTENTIALE FOR ØGET ARBEJDSUDBUD. 

Samlet kan der altså skabes en forøgelse af arbejdsudbuddet med 25 til 30.000 personer. 

 

Tabel: Samlet potentiale for øget arbejdsudbud. 

Indsatsområde: Beskæftigelsesforbedring: 

(beskæftigede personer) 

Bedre fastholdelse, mere fleksible tilba-

getrækningsordninger mm. 

 

 5 til 10.000 

Reduceret udstødning gennem uddannelse, 

genoptræning mm. 

 

 5 til 10.000 

Styrket indvandrerintegration gennem uddan-

nelse, offentlig kvoteordning mm. 

10.000 

I ALT 25 til 30.000 
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4.3.4. Beskæftigelsens fremmes gennem grøn jobskabelse og oprustning af 

velfærden. 

 

GRØN JOBSKABELSE. 

Som tidligere anført vil en produktivitetsfremmende økonomisk og erhvervsmæssig politik ikke i sig selv 

medføre øget beskæftigelse, idet der i høj grad vil være tale om ”jobløs vækst”. Derfor vil det være 

nødvendigt med supplerende initiativer med henblik på at nedbringe ledigheden og øge beskæftigelsen. 

Her for det første peges på, at det offentlige kan stimulere de grønne vækstområder og hermed 

jobskabelsen indenfor miljø-, energi- og klima. Det offentlige kan stimulere investeringer her gennem 

tilskud og låneordninger, men kan også gennem efterspørgsel skabe et marked for udvikling af sådanne 

industrier. Endvidere kan udviklingen stimuleres gennem øget offentlig forskning og udvikling samt gennem 

offentlig privat samarbejde herom. 

 

OPRUSTNING AF VELFÆRDEN. 

Det vil samtidig også på længeres sigt ved vedvarende høj arbejdsløshed være fornuftigt gennem 

vækstpakker fortsat at stimulere beskæftigelsen gennem at fremrykke og iværksætte nye offentlige 

investeringer også på længere sigt. Medborgere, der ellers ville gå arbejdsløse, kan komme i beskæftigelse. 

Det vil være muligt at indhente det forsømte – renovering af skoler og andre bygninger, vedligeholdelse af 

infrastruktur, øget almennyttigt nybyggeri mv.  

Med henblik på at øge beskæftigelsen bør vi også tage fat på at forbedre en række basale 

samfundsfunktioner, som hospitaler i sundhedssektoren, plejehjem i omsorgssektoren, bedre vilkår for 

vore børn i institutionerne og en udbygning af uddannelseskapaciteten på alle niveauer, sikre de 

nødvendige ressourcer til at udvikle vore mange lokalsamfund – og mange andre udmærkede tiltag. 

Kommunernes og regionernes budgetramme skal udvides betydeligt, så kommunerne både kan imødegå 

krisen og sikre et godt velfærdssamfund.  
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4.3.5. Statsunderskuddet nedbringes gennem skattereform 85. 

 

SKATTESTOP STILLES I BERO. 

Det er imidlertid afgørende, at selvom øget beskæftigelse i et vist omfang vil være selvfinansierende 

gennem øgede skatteindtægter skal der tilvejebringes den nødvendige supplerende finansiering gennem en 

skattereform, der tilbagefører betydelige dele af VK – regeringens skattelettelser til de højeste indkomst og 

herigennem også styrker de offentlige finanser og reducerer statsunderskuddet. 

Som anført er det også vigtigt, at et alternativ til den nyliberalt/borgerlige økonomiske strategi tager højde 

for statsunderskuddet og opstiller veje til på længere sigt at reducere og eliminere dette.  

Som anført er VK – regeringens skattepolitik med skattestop og skattelettelser ansvarlig for 2/3 af det 

aktuelle statsunderskud og den aktuelle fejlslagne økonomiske politik med skattelettelser til de økonomisk 

bedst stillede er ansvarlig for endnu mere, idet skattelettelser i stedet i stor udstrækning opspares. 

Skattestoppet, der 2010 har kostet det offentlige 60 mia. kr. årligt i tabte skattetindtægter, bør derfor 

stilles i bero. Og de ved de borgerlige givne skattelettelser bør for de højere indkomsters vedkommende 

rulles tilbage, således at beskatningen igen sker efter skat efter evne princippet. 

 

SKATTELETTELSER RULLES TILBAGE. 

De skattelettelser, som fastholdes bør omlægges, således at de i højere udstrækning gives til lavere 

indkomster. Det er en simpel måde, hvorpå det offentlige kan øge forbrugskvoten, ved at øge beskatningen 

af de rigeste med den høje opsparingskvote, og nedsætte skatten for dem, der har lave indkomster, men en 

høj forbrugskvote. Og når man tager fra de rige og dermed fra deres opsparing og giver til dem, der 

forbruger alt det, de får, øges det samlede forbrug, og dermed øges samtidig beskæftigelsen. 

Alle skattebegunstigelser af privat opsparing skal endvidere afvikles og formueskatten skal genindføres, og 

der skal indføres en højere beskatning på afkast af opsparing.  

Trods faldende huspriser har store dele af den ældre generation opnået enorme arbejdsfri 

opsparingsgevinster gennem mange års stigende huspriser, og det ville være rimeligt, om en del af denne 

opsparede værdistigning tilfaldt det offentlige, eventuelt realiseret ved ejerskifte. Derfor bør 

ejendomsværdiskatten enten gradvist reetableres eller erstattes med en kapitalgevinstbeskatning i 

forbindelse med salg. 

Endvidere bør som tidligere anført selskabsskatteprocenten hæves samtidig med, at der i øget udstrækning 

gives fradrag for dokumenterede investeringer. Og beskatningen af finansielle institutioner skal skærpes. 

 

                                                           
85 ) Dette afsnit trækker på Thorbek, Ole: Er der en vej ud af krisen og på Lund, Henrik Herløv: "SKATTEREFORMEN 

(forårspakke 2.0): Fordelingspolitisk, samfundsøkonomisk og klimamæssig effekt - OG HVAD ER ALTERNATIVET?" 


