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RESUME

13

MANCHET
Corona - krisen tegner i 2020 til at blive dybere end Finanskrise
og måske lige så langvarig.
Krisen kræver en ekspansiv finanspolitik, der genstarter
økonomien og samtidig fremmer lighed, velfærd og grøn
omstilling.
Fordi krisen vil blive længerevarende, er det nødvendigt, at den
lempelige finanspolitik videreføres i 2021.
Det vil efter alt at dømme kræve, at Budgetloven og
Finanspagten også suspenderes – eller endnu bedre: afskaffes –
i krisens videre forløb.
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KONKLUSION:
1. En større økonomisk krise end Finanskrisen.
Coronakrisen tegner økonomisk set til at blive en endnu større krise
end finanskrisen, ja det kan frygtes, at den globalt set bliver den
største krise siden – og måske på niveau med – depressionen i 30´erne.
Det skyldes dels, at den internationale økonomi allerede før krisen var
sårbar, bl.a. på grund af høj gældsætning af en lang række
virksomheder og stater. Dels skyldes de dystre udsigter, at Coronapandemien hærger verden over og dermed har ført til et internationalt
økonomisk nedsving, der ikke mindst tegner til at blive dybt i de
økonomiske sværvægtere USA og Europa. Som følge af nedlukninger
og faldende efterspørgsel skrumper den globale handel. Ifølge WTO,
Verdens Handels Organisationen, vil verdenshandlen i bedste tilfælde
skrumpe 12-13 procent i 2020, men i værste tilfælde op til 20 – 30
procent.

2. Corona – krisen er global.
Faldet i verdenshandlen og de nationale nedlukninger vil ramme den
globale vækst som en hammer. Under finanskrisen faldt den globale
økonomiske realvækst til – 2 procent. Men IMF, Den Internationale
Valutafond, mest optimistiske prognose indebærer et endnu dybere
fald, hvor verdensøkonomi skrumper i 2020 med – 3 procent.

15

Figur: Global BNP - realvækst 2019 og 2020 ifølge IMF, grundskøn. 1

IMF og andre håber ganske vist på et hurtigt opsving allerede i 2021,
en V – formet krise.
Men det må vedrørende krisens varighed frygtes, at det kan komme til
at gå endnu værre og at den internationale krise kan nærme sig
depressionen i 30´ erne med en minusvækst på – 6 procent i 2020 og
fortsat minus – eller lavvækst i følgende år.
Bekymringen er med andre ord, at Coronakrisen – som krisen i
30´erne – kan blive langvarig: Med andre ord kan blive en L – formet
krise som finans – og statsgældskrisen blev det i EU.

) Kilde: IMF: Growth projections.
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/Arrows.ashx?la=en
1
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Figur: V- formet, U – formet, W - formet eller L – formet
kriseforløb.2

3. Også dyb økonomisk krise i Danmark.
For Danmark tegner udsigterne sig også ret bekymrende. Danmark
rammes af epidemien og nedlukning, men også et forventet voldsomt
fald i eksporten, fordi både EU og USA vil blive langt hårdere ramt af
krisen end den tredje verden. Regeringen har i Danmark været
hurtigt og godt ude med hjælpepakker til at holde hånden under
virksomheder og beskæftigelse. Men hvor finanskrisen i 2009 udløste
en minusvækst i Danmark på godt – 5 procent, kan økonomien i 2020
alligevel – trods hjælpepakkerne - ifølge en række prognoser risikere
at skrumpe op til – 6½ procent på grund af ikke mindst et forventet
hårdt tilbageslag for eksport til EU og USA.

) Jf. den amerikanske økonomiprofessor Nouriel Roubini. (også kaldet Dr. Doom, fordi han før
alle andre forudså finanskrisen)
2
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Figur: Forventet realvækst i BNP 2020. 3
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4. Risiko for høj arbejdsløshed i 2020.
Beskæftigelsen understøttes pt. godt af hjælpepakkerne, men
ledigheden er allerede steget til omkring 150.000 fuldtidsledige.
OG : Ifølge Den Økonomiske Ekspertgruppe vedr. udfasning af
hjælpepakker må det forventes, at en tredjedel af personer på
lønkompensation samt på kompensation for freelancere mm heraf
overgår til ledighed, hvilket betyder, at ledigheden i andet halvår 2020
risikerer at stige med op til 90.000 personer 4 svarende til yderligere
op til 45.000 fuldtidsledige på årsbasis.
Hermed kan den samlede bruttoledighed i forhold til 2019 samlet stige
med op mod 90.000 til et niveau på op mod 200.000 fuldtidsledige.
) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering

3

) Jf. Andersen, Torben M; Michael Svarer og Phillip Schröder: Rapport fra den økonomiske
ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker, maj 2020, s. 35 for neden.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-ekspertgruppe-er-klar-med-inputtil-udfasning-af-hjaelpepakker/
4
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Dette svarer til omkring en kraftig stigning bruttoledigheden fra 3,7
procent i 2019 til omkring 6½ procent.

Figur: Forventet bruttoledighed i Danmark 2020 (fuldtidspersoner). 5
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5. Kraftig stigning i statsunderskud.
En række ”institutionelle prognosemagere” (DØR, Nationalbanaken
og i flere omgange Finansministeriet) har spået om en kraftig
forværring af de offentlige finanser i 2020 som følge af Corona –
krisen. Et gennemsnit af de institutionelle prognoser ender på et
underskud på omkring – 7 procent af BNP. Spørgsmålet er imidlertid,
om disse prognoser er for optimistiske? Den forventede større
stigning i ledigheden, jf, foran, taler for, at underskuddet kan blive
endnu større end forventet i de hidtil afgivne institutionelle prognoser.
Et alternativt skøn herfor lyder på et offentligt underskud i 2020 på 9 pct. af BNP.
) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering

5
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Figur: Forventet offentligt underskud i pct. af BNP 2020. 6
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Og med udsigt til stort vækstfald og betydelig arbejdsløshed samt et
stort eksportfald pga. en lang, international økonomisk krise ikke
mindst i EU, må krisen også i Danmark forventes at fortsætte i 2021
og blive længerevarende.

6. Krise – og genopretningspolitik.
Når epidemiens nuværende bølge er overstået og Danmark genåbner,
vil der derfor blive stærkt brug for at forsætte den nuværende
keynesianske krisepolitik med at stimulere økonomien gennem en
ekspansiv finanspolitik.

) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering

6
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Figur: Lempelig finanspolitik skal sætte gang i kriseramt økonomi. 7

Den gode nyhed er her, at de forskellige lande – indtil nu - har lært af
finanskrisen og selv EU foreløbig har droppet den monetaristiske
sparepolitik som akut svar på krisen for i stedet at slå ind på
keynesiansk stimuluspolitik. I både Kina, USA og Europa har
centralbanker og finansministerier sendt gigantiske hjælpepakker ud,
som ubestrideligt vil tage brodden af krisen.
Men der er ingen grund til at tro at højrefløjen kræfter har opgivet
ævred. De vil lige så snart epidemien er under kontrol stå parat til at
føre kampagne for neoliberalistisk økonomisk genopretningspolitik.

7. Højrefløjens bud: Skattelettelser og sparepolitik.
Når selve epidemien er bragt under kontrol, må det forventea, at den
hidtidige politiske borgfred blive erstattet af en voldsom kamp fra de
borgerlige og arbejdsgiverne for, at DE skal blive tilgodeset af de
økonomiske lempelser, men friholdes for at betale regningen. De
borgerlige partier vil, sekunderet af erhvervsorganisationerne,
CEPOS og borgerlige økonomer og medier slår allerede til lyd for en
) Kilde: Kureer, Henrik: International økonomi.
https://io-a.systime.dk/?id=363
7

21

finanspolitik, der har skattelettelser som omdrejningspunkt: Selskabs
– og virksomhedsskattelettelser, lettelser af topskat, lettelser af
energiafgifter og bilafgifter mm. De vil hævde, at det øger forbrug og
investeringer og at det øger væksten gennem at stimulere
arbejdskraftudbuddet. Samtidig vil de kræve, at velfærdsforbedringer
skal aflyses og at der i stedet skal spares på velfærden, når regningen
skal betales.
Der er ingen grund til at købe disse velkendte travere fra
neoliberalismens økonomisk – politiske værktøjskasse – det er ren
interessepolitik, intet andet. Der er kun tvivlsom dokumentation for de
såkaldte dynamiske effekter af skattelettelser. Der vil være langt
højere vækst – og beskæftigelseseffekt af at øgede offentligt forbrug
og/eller offentlige investeringer end af at sænke erhvervs – og
personskatter.
Figur: Forøgelse af BNP – vækst og beskæftigelsesløft ved brug af
provenu på 2,2. mia. kr (2018-niveau).8
(Finansministeriets 1. års beskæftigelsesmultiplikatorer)

8) Kilde: Egen beregning på basis af Finansministeriet: Opdaterede finanseffekter –
dokumentationsnotat, tabel 3.2 og 3.3., s. 22 og 23. Dec. 2017.
https://fm.dk/udgivelser/2017/december/opdaterede-finanseffekter-dokumentationsnotat/
Opdatering af Madsen, Martin: Dynamiske effekter af offentlige udgifter og konsekvensen af
offentlig nulvækst, tabel 2, side 10. AE, 31.10.13.
https://www.ae.dk/analyser/dynamiske-effekter-af-offentlige-udgifter-og-konsekvensen-afoffentlig-nulvaekst
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Og det vil endelig være at føje spot til spe, hvis vi som skatteborgere
først skal redde erhvervslivets røv for herefter også at komme til at
betale endnu engang gennem besparelser på vores alle sammens
velfærd, således som højrefløjen kræver.

8. Aktiv, ekspansiv finanspolitik, der styrker velfærd og grøn
omstilling.
I stedet skal vi føre en aktiv og ekspansiv finanspolitik, der stimulerer
samfundsøkonomien, men på en sådan måde, at det samtidig
genopretter velfærden og det sociale sikkerhedsnet, styrker
sundhedsvæsenet og fremmer den grønne omstilling.
Det private forbrug øges langt mere effektiv end gennem
skattelettelser til topskatteydere ved at give flere penge til de fattige:
Kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, hvilket samtidig vil
øge ligheden.
Figur: Marginel forbrugstilbøjelighed fordelt på indkomstdeciler. 9

) Kilde: Caspersen, Sune: Økonomisk støtte batter mest i bunden. AE – rådet, 22.05.20.
https://www.ae.dk/analyser/oekonomisk-stoette-batter-mest-i-bunden
9
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Lønmodtagerne vil også være langt mere forbrugsindstillede end de
rige: Derfor kan de indefrosne feriepenge udbetales og komme ud og
arbejde.
Økonomien kan også styrkes gennem at øge det offentlige forbrug og
samtidig styrke velfærden og den offentlige sektor. Der er ingen grund
til at aflyse de aftalte velfærdsforbedringer, for en sådan sparepolitik
vil kunne øge og forlænge krisen. Samtidig er der hårdt brug for fx
flere midler til det offentlige sygehusvæsen, således at dette samtidig
genoprettes efter mange års udpining og vi er bedre rustet til nye
Coronabølger og andre epidemier.
Og endelig kan den grønne omstilling styrkes samtidig med en aktiv
finanspolitik gennem at fremme energirenoveringer af virksomheder
og boliger og ved at fremrykke investeringer i havvindmølleparker,
solceller og varmepumper.

9. Finansiering gennem pensionskat og tilbagerulning af
(top)skattelettelser.
Mens krisen raser, er det langt fornuftigere, at det offentlige gennem
pengeudpumpning holder hånden under økonomien end gennem
besparelser at forstærke og forlænge den, som det skete efter
finanskrisen. Offentlig gæld er i dag minimal og staten kan låne langt
billigere end nogen private.
Men finansieringen? Der kan hentes midler til et mærkbart løft af
velfærden ad to veje. For det første har det offentlige et stort
tilgodehavende i form af udskudt skat på den store opsparede
pensionsformue i Danmark. Pensionsformuen udgjorde i 2017 mellem
4.000 og 4.500 mia. kr. Betalingen af denne udestående skat kan
fremrykkes.
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Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt
udestående skat på pensionsformue. 10
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Den dag, hvor økonomien forhåbentlig er på fode igen og virksomheder og lønmodtagere er i omdrejninger, kan man for det andet – og
navnlig - passende begynde at tilbagerulle nogen af de 50 – 70 mia. kr.,
som borgerlige regeringer fra 2001 og frem primært tildelte deres
egne kernevælgere i indkomst – og boligskattelettelser.

10) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning
2001 – 2025 (mia. kr., 2019 -niveau) 11
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) Kilde: Foranstående tabel.
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SAMMENFATNING:

Indledning:
Siden februar/marts har en pandemi hærget verden. Udsprunget fra Kina har
Corona – virusset spredt sig til især de vestlige lande og har her gennem
sygdommen Covid – 19 truet med at lægge sygehusvæsener ned og sprede død
især blandt risikogrupper. Også Danmark har været ramt, hvilket fra og med
11. marts førte til nedlukning af Danmark ligesom det er sket i de fleste
europæiske lande. Danmark er dog siden påsken i gang med en gradvis
genåbning.
Der har i Danmark under den sundhedsmæssige håndtering af Corona- krisen
langt hen ad vejen været borgfred blandt de politiske partier om de tiltag, som
er blevet taget for at begrænse smittespredningen og sikre sygehusvæsenets
behandlingskapacitet.
Men sundhedskrisen har gennem nedlukning af ikke blot store dele af det
danske samfund, men også pga. pandemiens nedlukning af mange af vore
vigtigste eksportmarkeder, affødt også en økonomisk krise. I takt med, at denne
økonomiske krise er vokset og trådt tydeligere frem, er den hidtidige politiske
borgfred begynder at krakelere mere og mere.
I takt med, at den sundhedsmæssige krise kommer endnu mere under kontrol og
aftager, må det da også forventes, at der vil komme en stærkere og stærkere
politisk kamp om, hvordan den økonomiske krise imødegås og økonomien
genoprettes. I den forbindelse må forventes, at gamle ideologiske uenigheder og
politiske interesseforskelle om den økonomisk politik igen vil slå igennem i
forskelligartede bud på, hvorledes vækst og velstand genoprettes? Og navnlig
må der forventes en hård interessepolitisk og ideologisk strid om, hvordan og af
hvem regningen for Corona – krisen skal betales?
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Del I: KRISENS KONSEKVENSER FOR ØKONOMIEN – GLOBALT OG I DANMARK.
1. Corona - pandemiens påvirkning af samfundsøkonomien og
krisens mulige former generelt set.
Pandemien påvirker for det første økonomien gennem et ”negativt udbudsstød”,
der betyder, at dele af økonomien er helt eller delvist afskåret fra at producere
under normale forhold. Udbuddet påvirkes negativt bl.a. pga. reduktion af
arbejdsstyrken og timetallet samt på grund forsyningsvanskeligheder, bl.a. i
forbindelse med grænselukninger.
For det andet påvirkes økonomien af et ”negativt efterspørgselsstød”. Det
indebærer, at efterspørgslen pludselig falder grundet dalende eksport, faldende
indenlandsk efterspørgsel, dalende indkomster og voksende usikkerhed. Endelig
påvirkes for det tredje de offentlige finanser negativt af stigende
arbejdsløshedsudgifter, faldende skatteindtægter og øgede udgifter til
hjælpepakker.
Den af Corona – pandemien affødte økonomiske krise kan få 4 mulige former,
afhængig af dybde og varighed:
1) En kort, V – formet krise
2) En længere, U – formet krise
3) Et kort opsving efterfulgt af tilbageslag, en W – formet krise
4) En langvarig minusvækst/lavvækst, en L – formet krise.
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Figur: V- formet, U – formet, W - formet eller L – formet kriseforløb.12

2. Globale økonomiske virkninger af Corona – krisen i 2020.
Corona – krisen skyldes imidlertid ikke blot dette stød for den internationale
økonomi, men hænger også sammen med, at verdensøkonomien siden
Finanskrisen har kæmpet med problemer og på det seneste vist svaghedstegn i
form af aftagende vækstrater. Problemerne har først og fremmest bestået i, at
en lang række både stater og virksomheder har opbygget en historisk høj
gældsbyrde, som ikke mindst skyldes centralbankernes overlempelige
pengepolitik.
Corona – krisen gør ondt værre. Den foranlediger et økonomisk nedsving i de
enkelte lande, som igen medfører et globalt tilbageslag i international handel.
Ifølge Den Internationale Handelsorganisation, WTO, vurderes den globale
handel i 2020 at falde mellem 12 og op til 30 procent. I sidste tilfælde vil
tilbageslaget i international handel overstige det, som var tilfældet ved
Finanskrisen i 2009.
Det kraftige handelsnedsving vil sammen med de negative økonomiske effekter
af epidemien og nedlukningerne i de enkelte lande selvsagt påvirke den globale
økonomiske vækst negativt.

) Jf. den amerikanske økonomiprofessor Nouriel Roubini. (også kaldet Dr. Doom, fordi han
før alle andre forudså finanskrisen)
12
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Ifølge WTO og IMF vurderes den globale vækst i bedste tilfælde at falde med op
til – 3 procent i 2020.
Figur: BNP realvækst 2019 og 2020 ifølge IMF, grundskøn. 13

Til sammenligning lå realvæksten for globalt BNP under Finanskrisen i 2009 på
– 2 pct. Coronakrisen tegner på globalt plan således til at blive værre end
Finanskrisen og måske lige så slem som den store depression i 30´erne.
Krisens forløb på globalt plan er pt. uafklaret. Der har været forhåbninger
blandt borgerlige økonomier og politikere om en kort V – formet krise med
hurtigt opsving, hvis pandemien var hurtigt overstået. Imidlertid synes vi på
indeværende tidspunkt at være forbi en hurtigt overstået sundhedsmæssig og
økonomisk krise.
Det synes således, at det bedste der håbes på er en U – formet krise med lidt
længere nedsving i tilfælde af, at det tager længere tid at få pandemien under
kontrol. Men det er i høj grad også en mulighed, at krisen bliver W – formet
dvs. efter et kort opsving skærpes igen, fx hvis der optræder en eller flere nye
bølger i pandemien, hvorved krisen bliver længerevarende indtil en vaccine
endelig sætter en stopper for smittespredning. Det kan imidlertid vare flere år.
Men pga. usikkerheden om, hvornår pandemien er under kontrol og navnlig
fordi det globalt og især i de vestlige lande tegner til et stort fald i forbrugs – og
investeringslyst, grundet stor arbejdsløshed og krisens dybde, så er der i høj
) Kilde: IMF: Growth projections.
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/Arrows.ashx?la=en
13
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grad også muligheden af en L – formet krise med længerevarende minus –
og/eller lavvækst i 2021 og 2022
Af stor betydning for dansk økonomi er, at den internationale økonomiske krise
især tegner til at ramme de udviklede, vestlige økonomier hårdt med en af IMF
forventet minusvækst på -5,9 pct. af BNP i USA og – 5,2 pct. i Japan. Særligt
negativt er det for Danmark, at vækstfaldet forventes at blive specielt hårdt i
EU, hvor økonomien forventes at skrumpe med -7,5 pct. af BNP i 2020.
Figur: Realvækst i BNP i 2020 i USA, EU (euroland) og Japan ifølge IMF
(grundprognose). 14
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3. Corona – krisens hidtidige forløb i Danmark og
hjælpepakkerne herimod.
I Danmark har konsekvenserne af Corona – epidemien og nedlukningen været
hårde for virksomheder og lønmodtagere. Virksomhederne, især i
oplevelseserhverv og transporterhverv, har oplevet stor omsætningsnedgang og
som følge heraf betydeligt fald i værditilvæksten, især i de hårdest ramte
brancher.

) Jf. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 19 – 21, Annex table 1.1.1.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
14
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Konsekvensen har for lønmodtagerne været en hastig stigning i ledigheden, der
inden Corona – krisen lå på lidt over 100.000 personer. antallet af nytilmeldte
ledige frem til og med udgangen af april er steget med 45.000 personer til i alt
omk. 150.000 personer maj 2020.
Hertil kommer, at hjælpepakkernes lønkompensationsordninger indtil nu har
forhindret, at yderligere 150.000 personer har indgået i
arbejdsløshedsstatistikken. Finansministeriet har beregnet at hjælpepakkerne
heroverfor understøtter beskæftigelsen med i størrelsesordenen 100.000
personer i 2020 opgjort som gennemsnit for hele året.
Figur: Beskæftigelsesudviklingen med og uden tiltag (ekskl. likviditetsinitiativer). 15

Medregnes personer på lønkompensation udgør den reelle ledighed ved
indgangen til maj måned på omkring 300.000 personer og dermed betydeligt
over ledigheden under finanskrisen.
Herudover forventer Dansk Industri at yderligere op til 100.000 vil blive
omfattet af lønkompensations - ordningerne i krisens videre forløb.

) Kilde: Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, boks 1.2, s. 16.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
15
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4. Udsigterne vedr. krisens dybde og varighed i Danmark.
For krisens dybde og varighed i Danmark er ikke blot selve epidemiens og
nedlukningens omfang, men også den globale krises størrelse af betydning,
sidstnævnte via en forventet stor reduktion i eksporten. Der forventes af WTO
en reduktion i eksporten i 2020 på mellem 14 og op til 30 pct., hvilket kan bringe
op til 100.000 danske arbejdspladser i fare.

Figur: WTO - scenarier for eksportfald i 2020 som følge af Corona – krisen.

16

Eksportfaldet, nedlukningen og epidemien forventes at medføre et fald i den
økonomiske vækst i Danmark i 2020, som vil være større end under
Finanskrisen i 2009. En række institutioner har udarbejdet prognoser for det
forventede vækstfald i 2020 i Danmark: Finansministeriet, Det Økonomiske Råd
og Nationalbanken samt IMF, Den Internationale Valutafond. Grundet
usikkerheden operer disse prognosemagere med op til 3 scenarier for krisens
omfang i 2020: Et ”mildere” og ”kortvarende” vækstfald på den ene side (V –

) Kilde: Hjarsbeck, Jens: WTO advarer om kollaps i verdenshandlen – mere end 100.000
arbejdspladser er i fare, figur 3, s. 5 øverst. Axcelfuture. 15.04.40
https://axcelfuture.dk/nyheder
16
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formet krise) og et længerevarende og dybt vækstfald på den anden side (L –
formet krise) samt et middelscenario herimellem (U eller W – formet krise).
På grund af epidemiens længde, den globale krises og eksportfaldets hårdhed og
omfanget af tab for virksomhederne og stigning i arbejdsløshed må det
imidlertid som anført vurderes, at vi for længst er forbi de ”milde” og
kortvarige scenarier. Tilbage som reelle ”muligheder” er kun det virkeligt
slemme, L – formede scenarie og det ”lidt mindre slemme” U – eller W –
formede scenarie.
I Finansministeriets seneste prognose fra Økonomisk Redegørelse Maj 2020 17 er
scenarierne indskrænket til en samlet prognose for væksten i 2020, som
imidlertid ligger i den pessimistiske ende af de tidligere 3 scenarier med et
vækstskøn for 2020 på -5,3 procent af BNP. Spørgsmålet er imidlertid, jf.
længere fremme, om man ikke undervurderer ledighedsstigningen i kølvandet
på Coronakrisen og dermed også vækstfaldet.
Minusvæksten i 2020 må på den baggrund forventes at ligge mellem et i bedste
tilfælde mindst – 5 procent af BNP og op til – 6,5 procent af BNP i værste
tilfælde.
Figur: Forventet realvækst i dansk BNP 2020. 18
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) Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
17

) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering

18
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Til sammenligning kan anføres, at finanskrisen i 2009 medførte, at BNP
skrumpede med – 4,9 procent.
En minusvækst i 2020 på – 6.5 procent af BNP svarer til velstandstab på – 150
mia. kr.

5. Forventet arbejdsløshed i Danmark i 2020.
En så stor minusvækst vil medføre meget stor ledighed. Ledigheden lå før
Corona – krisen på lidt over 100.000 fuldtidsledige og vil ifølge de foreliggende
prognoser (middel og pessimistiske scenarier) stige med mellem 35.000 og op til
70.000 fuldtidsledige i 2020.
Spørgsmålet er imidlertid om dette er for optimistisk, taget i betragtning det
store antal, som er blevet omfattet og må forventes omfattet af lønkompensationsordningerne: Jf. foran op til 250.000 personer?

6. Udsigterne for krisens varighed i Danmark.
Jf. foran må det vurderes, at økonomien i Danmark er forbi er kort, V – formet
kriseforløb med et opsving allerede i andet halvår af 2020. Der må i bedste
tilfælde forventes en U – formet krise med et længerevarende nedsving ind i
andet halvår 2020 og muligvis ind i 2021. Hvis epidemien vender tilbage i en ny
bølge i efteråret 2020, kan der i stedet for et U – formet indtræffe et W – formet
forløb, hvor nedsvinget vender tilbage i andet halvår 2020 eller i begyndelsen af
2021, og hvor krisen må forventes at vedvare i 2021. Sålænge en vaccine ikke er
indtruffet. kan en sådan genopblussen af epidemien ikke udelukkes, og en
vaccine vil sandsynligvis først foreligge i 2022.
Det må imidlertid forventes at få konsekvenser for krisens varighed i Danmark,
hvis den globale krise, jf. foran, bliver ikke alene dyb i 2020, men også
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længerevarende ind i 2021 og 2022. Hertil kommer, at der er en betydelig risiko
for, at der indtræffer et stort og længerevarende fald i forbrugs – og
investeringslysten i Danmark som reaktion på usikkerheden.
En sådan langvarig nedgang i forbrugskvoten indtraf efter Finanskrisen i 2008.
Figur: Husholdningernes forbrugskvote 2000 til 2019. Andel af den disponible
indkomst som forbruges, 4. kvt. gennemsnit. 19

I så tilfælde må det vurderes, at en langstrakt økonomisk krise, en L – formet
krise over adskillige år frem til 2022, også kan blive tilfældet i Danmark.

7. Konsekvenserne af Corona – krisen for de offentlige
finanser i Danmark i 2020.
Et stort fald i eksport og vækst og en stærk stigning i arbejdsløsheden vil ramme
også de offentlige finanser hårdt, idet de offentlige udgifter stiger til dagpenge og
hjælpepakker, mens skatteindtægterne falder. Der må derfor i 2020 forventes et
meget stort statsunderskud. Ifølge Finansministeriet vil underskuddet i 2020
udgør mellem 165 mia. kr. og 197 mia. kr. Dette kan endda blive højere, hvis
hjælpepakkerne forlænges yderligere end til nuværende udløb medio juli eller

) Rasmussen, Klaus m. fl: Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt DI, maj
2019.
19
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hvis der skal ny finanspolitisk stimulering til for at sætte gang i efterspørgslen
efter, at åbningen er afsluttet over sommeren 2020.
Vedrørende dette overskud er det imidlertid helt centralt, at fordi størstedelen
af overskuddet skyldes hjælpepakkerne, er der tale om udgifter af midlertidig
karakter, som nok påvirker den faktiske saldo, men ikke den strukturelle.
Uanset, om der er tale om engangsudgifter, vil de dog under alle
omstændigheder øge den offentlige gæld.
Vedr. underskud og statsgæld i procent af BNP har de institutionelle
prognosemagere – Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og Nationalbanken –
også her opereret med henholdsvis et ”optimistisk” kontra et ”pessimistisk”
scenario med et ”middelscenario” ind i mellem. Jf. foran må vi også her
imidlertid vurderes at være forbi ”det optimistiske”.
Det er også konklusionen i Finansministeriets seneste prognose i Økonomisk
Redegørelse Maj 2020, hvor skønne for statsunderskud og gæld i 2020 ligger i
den pessimistiske ende af de tidligere scenarier. 20
Et gennemsnit af de institutionelle prognoser ender på et underskud på omkring
– 7 procent af BNP. Spørgsmålet er imidlertid, om disse prognoser er for
optimistisk? Den forventede større stigning i ledigheden, jf, foran, taler for, at
underskuddet kan blive endnu større end forventet i de hidtil afgivne
institutionelle prognoser.
Et alternativt skøn herfor lyder på et offentligt underskud i 2020 på - 9 pct. af
BNP.

) Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
20
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Figur: Forventet offentligt underskud i pct. af BNP 2020. 21

0
-5
-7
-9

-10
-15
Gns. af institutionelle prognoser
Gns. af institutionelle prognoser

Alternativ vurdering
Alternativ vurdering

Hvad angår statsgælden (ØMU – gælden), vil den selvsagt også vokse ganske
betydeligt. Bortses der også fra optimistiske scenarier, må ØMU - gælden
vurderes i 2020 at vokse fra i 2019 omkring 33 procent af BNP
Et gennemsnit af de institutionelle prognoser anslår en ØMU-gæld i % af BNP i
2020 på omkring 42 procent, hvilket ikke ligger langt fra Finansministeriets
seneste prognose, der forventer en ØMU-gæld i 2020 på 43, 2 procent.
Jf. foran er det imidlertid også her spørgsmålet, om disse prognoser er for
optimistiske i betragtning af den pessimistiske forventning til forværringen af
det offentlige underskud?
Tages der udgangspunkt i den mest pessimistiske forventning til forværring af
det offentlige underskud må der også forventes en højere ØMU – gæld på op til
44 pct. af BNP.

) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering
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Figur: Gns. af institutionelle prognoser og alternativ vurdering af forventet
omfang af offentlig ØMU - gæld i Danmark i pct. af BNP 2020. 22
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Del II: GENOPRETNING AF ØKONOMIEN – OG
FINANSIERING HERAF.

8. Muligt paradigmeskift i økonomisk tænkning og politik?
I de seneste årtier har mainstream økonomisk tænkning og politik været
domineret af et neoliberalistisk/monetaristisk inspireret paradigme. Men først
Finanskrisen og siden nu Coronakrisen har sat et kraftigt spørgsmålstegn
herved. Finanskrisen satte for det første et stort spørgsmålstegn ved den
neoliberalistisk funderede deregulering af markedsøkonomierne, navnlig af
finanssektoren, fordi dette muliggjorde den spekulation, som udløste
finanskrisen. Finanskrisen satte endvidere for det andet et spørgsmålstegn ved
) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering
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den globalisering af kapitalbevægelser, som gjorde spekulationen og krisen
verdensomspændende. 23 Endelig satte Finanskrisen og den efterfølgende
gældskrise i EU for det tredje spørgsmålstegn ved den stramme monetaristiske
sparepolitik, som blot forstærkede og forlængede krisen.
Nu sætter Coronakrisen spørgsmålstegn ved yderligere aspekter af det
neoliberalistiske paradigme. For det første sættes en spørgsmålstegn ved
dyrkelsen af markedet frem den offentlige sektor, for det er den offentlige sektor
i skikkelse af sygehusvæsenet, som under Coronakrisen et blevet samfundets
redningsmand. For det andet sætter Corona – krisen spørgsmålstegn ved
neoliberalismen tilbagetrængning af det statens regulerende rolle i økonomien. for
det er netop staten som gennem hjælpepakker har reddet erhvervslivet fra en
mere eller mindre total nedsmeltning. Og for det tredje sætter Coronakrisen et
spørgsmålstegn ved den liberalistiske velfærdsmodel baseret på
forsikringsordninger og privat leveret, betalingsvelfærd. For det er netop denne
model i det amerikanske sundhedsvæsen, som har medført, at mange ikke har
haft råd til at lade sig teste og/eller sygemelde pga. Covid – 19, hvilket har
udbredt sygdommen yderligere.
Finanskrisen og Corona-krisen har hermed ikke blot sat spørgsmålstegn ved det
i årtier fremherskende neoliberalistisk inspirerede paradigme, men
reaktualiseret det før neoliberalismen fremherskende keynesianske paradigme i
økonomisk tænkning og politik som alternativ hertil.

9. Keynesiansk kontra neoliberalistisk/monetaristisk krise – og
genopretningspolitik.
Kernepunkter i keynesiansk krisepolitik er for det første den erkendelse, at
markedsøkonomien har en iboende krisetendens og at statslig økonomisk
regulering derfor er nødvendig for at imødegå og bekæmpe kriser og genoprette
23

) Jf. Stieglitz, Josef: Corona er endnu et søm i liberalismens ligkiste. Information, 04.04.20.
https://www.information.dk/moti/2020/04/nobelprisvindende-oekonom-corona-endnu-soemliberalismens-ligkiste
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økonomien. Når krisen kradser, falder privat forbrug og private investeringer
pga. usikkerhed og derfor er der brug for staten til at kompensere for aftagende
privat efterspørgsel. Et hovedelement i keynesiansk krisepolitik er for det andet,
at hovedvirkemidlet hertil handler om lempelig finanspolitik (og pengepolitik).
Når der spares i den private sektor, er det essentielt for den samlede
samfundsøkonomi, at staten til gengæld opvejer dette ved at bruge flere penge
end den har, hvilket nødvendiggør, at man finansierer pengeudpumpningen
gennem lånoptagelse. I opgangstider skal gælden så igen nedbringes.
Figur: Lempelig finanspolitik skal sætte gang i kriseramt økonomi. 24

Efterspørgselsstimulering er altså alfa og omega i keynesiansk krisepolitik.
Centralt heri er for det tredje, at staten mest effektivt stimulerer efterspørgslen
gennem at øge offentligt forbrug og offentlige investeringer, idet alle de
anvendte økonomiske midler så går direkte ud i det økonomiske kredsløb og
øger efterspørgslen. Dette er i modsætning til brug af skattelettelser, hvor en del
af forøgelsen af de disponible indkomster opspares og dermed ikke øger
efterspørgslen, hvilket gør skattelettelser mindre effektive som virkemiddel til
efterspørgselsstimulering.
I modsætning til Keynes ´s vægt på statslig regulering af økonomien lægger
neoliberalistisk/monetaristisk økonomisk politik for det første vægt på at styrke
markedsøkonomien og vil derfor i krisepolitikken lægge vægt på at fremme
privat forbrug og investeringer og især det private erhvervsliv. Endvidere ser
neoliberalisme/ monetarisme for det andet skeptisk på brug af finanspolitik og
) Kilde: Kureer, Henrik: International økonomi.
https://io-a.systime.dk/?id=363
24
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lægger i stedet vægt på pengepolitik overfor økonomisk krise. I modsætning til
keynesiansk underbudgettering og lånefinansiering er det for det tredje et
centralt mål for neoliberalisme/monetarisme, at der bør være ligevægt på
offentlige finanser, hvorfor neoliberalisme ved offentligt underskud vil
foretrække sparepolitik fremfor stimuluspolitik. I modsætning til keynesiansk
efterspørgselsstimulering vil neoliberalistisk/monetaristisk økonomisk politik og
derfor også krisepolitik endelig for det fjerde lægge vægt på at styrke
økonomiens udbudsside og bl.a. derfor navnlig på skattelettelser som
virkemiddel.

10. Erfaringer fra Finanskrisen om neoliberalistisk respektive
keynesiansk krisepolitiks påvirkning af samfundsøkonomien.
Finanskrisen og den i EU efterfølgende gældskrise har givet righoldige
erfaringer med effekt og effektivitet af neoliberalistisk respektive keynesiansk
krisepolitik.
I modsætning til keynesiansk vægt på statslige økonomisk regulering lægges som
anført ovenfor i neoliberalistisk/ monetaristisk økonomisk politik og krisepolitik
vægten på styrkelse af den private sektor, erhvervslivet og markedskræfterne. Det
var en tilgang, som efter Finanskrisen og i den efterfølgende ”Gældskrise” også i
høj grad forsøgtes implementeret i EU. I EU´s ”Europagt” og ”Finanspagt” mm
var en vigtig løsningsmodel til bekæmpelse af krisen at styrke erhvervslivets
konkurrenceevne ved at sænke omkostningsniveauet via at reducere lønninger,
forringe pensioner, understøttelse mm. Erfaringerne med denne politik var
imidlertid dårlige, idet de sociale forringelser sammen med sparepolitikken
overfor velfærden bidrog til at forringe efterspørgsel og vækst og herigennem til
at øge arbejdsløshed, underskud og gæld.
En anden centrale skillelinje har som ovenfor beskrevet handlet om, at i
modsætning til keynesianismens vægt på efterspørgselsstimulering har
neoliberalistisk inspireret økonomisk og krisepolitik prioriteret at styrke
udbudssiden i økonomien. Også her har EU, herunder ikke mindst Danmark,
efter Finanskrisen budt på erfaringer, idet man bl.a. forsøgte at skabe ny
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økonomisk dynamik gennem udbudsreformer med det sigte at øge
arbejdskraftudbuddet gennem forringelse af pension, understøttelse m.m.
Resultatet af denne krisepolitik var imidlertid sammen med sparepolitikken
overfor velfærdsservice, at ”reformerne” forringede efterspørgslen og øgede
arbejdsløsheden.
I modsætning hertil har USA efter Finanskrisen budt på positive erfaringer med
keynesiansk ekspansiv finanspolitik. Her løftede Obama gennem massiv
pengeudpumpning den samfundsmæssige efterspørgsel og udvirkede
herigennem, at nedsvinget i USA blev mindre dybt og især mindre langvarigt
end i EU.
Figur: Årlig realvækst i BNP (pct.) 2008 – 2013. EU 25 og USA 26.

Endelig handler en væsentlig skillelinje mellem neoliberalistisk og keynesiansk
krisepolitik som anført om, hvorledes krise – og genopretningspolitik
finansieres? Den neoliberalistisk/monetaristiske tilgang handler som beskrevet
om at føre sparepolitik for at sikre statsfinansiel ligevægt. Her byder EU og
herunder Danmark på et righoldigt erfaringsmateriale, idet man gennem
”Finanspagtens” underskudsregler gennemtvang en stram finanspolitik i EU –
landene for at reducere statsunderskud og gæld. Problemet hermed var
imidlertid både i Euroland og Danmark (fra 2010 til 2013), at sparepolitikken
) Kilde: Eurostat: Real GDP growth rate, EU - 27.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
25

) IMF: World Economic Outlook Database: Real GDP growth rate, USA.
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/USA?zoom=USA&highlight=US
A
26
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ved yderligere at sænke efterspørgslen medførte, at krisen tværtimod bed sig
fast og forlængedes.

11. Den danske højrefløjs overordnede strategi vedr.
genopretning efter Corona – krisen.
Når Corona – epidemien er under kontrol, vil der efter alt at dømme blive udløst
en voldsom politisk kamp om krise – og genopretningspolitikken. Højrefløjen i
dansk politik har i form af en kronik fra de 5 borgerlige partiledere 27 givet et
første bud herpå. Den viser, at højrefløjen langt hen ad vejen vil videreføre
tilgangene fra den neoliberalistisk inspirerede økonomisk politik, som de
borgerlige har stået for i de seneste årtier. 28
De borgerlige finder, at hjælpepakkerne til erhvervslivet har været helt
nødvendige, men vil i forlængelse af neoliberalistisk økonomisk politik ikke lade
det blive stående ved hjælp til virksomhederne. Genopretningen efter Corona –
nedlukningen skal primært styrke den private sektor yderligere, herunder ved at
lette erhvervslivet for byrder. Man går næppe fejl af, at de borgerlige
partiledere her har lempelse af selskabs – og erhvervsskatter i tankerne.
Men de borgerlige partiledere antyder, at man ikke vil lade det blive stående ved
erhvervsskattelettelser, men at taler ydermere om at ville skabe ”positive
incitamenter til at arbejde”. For det første går man næppe fejl af, at der hermed
signaleres, at man generelt gerne vil lette (top)skatten. Og for det andet erklærer
de borgerlige lige ud at ville fastholde de forringelser af overførselsindkomster,
som man har gennemført for at øge arbejdskraftudbuddet, ja man antyder, at
der skal ske yderligere forringelser for de arbejdsløse.
) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 2 for neden
– s. 3 på midten. Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
27

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice siden 2001.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
28
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Et sidste vigtigt signal fra de borgerlige partiledere handler om, at betaling af
regningen for Corona – krisen har høj prioritet og at det indebærer, at der skal
holdes igen med offentlige udgifter og spares på velfærden. Et synspunkt som
også borgerlige økonomer deler. 29

12. CEPOS – forslag til udmøntning og konkretisering af
borgerlig genopretningspolitik.
Den borgerlige, (neo)liberalistiske tænketank CEPOS har fremlagt et katalog 30
til uddybning og yderligere konkretisering af borgerlig genopretningspolitik.
Her lader man det ikke blive ved antydninger om lempelser for erhvervslivet,
men stiller direkte konkrete forslag om en lang række skattelettelser for
virksomheder og ejere: Lavere selskabsskat, nedsættelse af skat på aktie – og
kapitalindkomst og nedsættelse af afgifter mm.
Også topskatteyderne skal selvfølgelig tilgodeses, fx gennem fremrykning af
planlagte skatte og afgiftslettelser og navnlig gennem en maskeret
topskattelettelse bestående i at fjerne loft over beskæftigelsesfradraget. Derimod
skal overførselsindkomster selvfølgelig IKKE lettes, fx afvises højere
kompensationsgrad for dagpenge.
Og mens den private sektor som ovenfor fremgået skal nurses, er det ifølge
CEPOS den offentlige sektor, som skal betale Corona – regningen. Der skal
gennemsættes tilbageholdenhed og besparelser på offentlige udgifter: Det
offentlige forbrug og offentlige investeringer bør ikke øges og der skal ikke
accepteres lempeligere kommuneaftaler.

29

) Jf, interview med Nina Smith i Bagge, Christoffer Løvstrup: Coronakrisen kan koste dansk velfærd i ti år.
”. TV 2, 06.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-06-coronakrisen-kan-koste-dansk-velfaerd-i-ti-aar-vi-bliverfattigere
) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen. CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
30
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13.Kritisk diskussion af højrefløjens krise – og genopretningspolitik.
På baggrund af højrefløjens betoning af ”økonomisk ansvarlighed” efter Corona
– epidemien må det forventes, at man efter krisen vil køre en skræmmekampagne om stigningen i offentligt underskud og gæld. Det må forventes, at
man fra højrefløjens side vil forsøge at tegne et billede af Danmark på vej i en
økonomisk afgrund og man vil kræve, en ”ansvarlig økonomisk politik”, der
prioriterer at nedbringe underskud og gæld på velfærdens bekostning.
Det vil imidlertid hverken være nødvendigt eller rigtigt. Det er ikke nødvendigt
at spare, fordi Danmark på ingen måde vil være på vej i en økonomisk afgrund.
Tværtimod havde Danmark forud for Corona – krisen en meget lav bruttogæld
(ØMU – gæld) og havde positiv nettogæld med nettotilgodehavender på 3,9 pct.
af BNP og en udlandsformue på over 1800 mia. kr.
Figur: ØMU – gæld i Danmark 1980 til 2020. 31

Danmark kan sagtes øge sin gæld med adskillige hundrede milliarder og tilmed
uden væsentlige renteudgifter, fordi renterne er negative. Vi kan også sagtens
vælge i nogle år at fortsætte med et højere gældsniveau og så derefter afdrage i
) Kilde Økonomisk Redegørelse Maj 2020, figur 1.13, s. 21 for neden
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
31
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et roligt og behersket tempo – således at det ikke går ud over velfærden. Og det
vil ikke bare være unødvendigt, men aktuelt direkte forkert at slå ind på en
sparepolitik, fordi det i de kommende år tværtimod gælder om at holde hånden
under økonomien ved, at det offentlige skaber efterspørgsel til erstatning for det
forventelige efterspørgselsdyk fra den private sektor.
Et andet politisk hovedtema fra højrefløjen må forventes at blive vækstskabelse
– at der skal skabes ny økonomisk vækst OG at det skal ske gennem de
borgerliges foretrukne virkemiddel: udbudsøkonomiske reformer, navnlig i
skikkelse af skattelettelser og forringelse af det sociale sikkerhedsnet. Først og
fremmest må de borgerlige forventes at ville køre hårdt på med skattelettelser til
erhvervslivet og til topskatteyderne. For det andet må der herfra også forventes
krav om af kontanthjælp m.m. for at øge arbejdskraftudbuddet og for at betale
Corona – regningen.
Skattelettelser vil imidlertid ikke være nogen effektiv krisepolitik og nogen
genvej til vækst. Tværtimod må den private sektor i de nærmeste år forventes at
ligge underdrejet pga. manglende efterspørgsel. Erhvervsskattelettelser vil
derfor ikke øge investeringerne, sålænge der mangler omsætning. Og sålænge
der er stor arbejdsløshed efter Corona – krisen, vil det også være
kontraproduktivt at øge arbejdskraftudbuddet, fordi det så blot vil øge
ledigheden. Hertil kommer, at de såkaldt dynamiske effekter af
(top)skattelettelser langt henad vejen savner dokumentation og derudover lider
af den slagside, at de borgerlige økonomer ikke medregner modsvarende
effekter af offentlige udgifter. 32
Det vil som anført tværtimod være brug for en ekspansiv finanspolitik til at
holde hånden under økonomien ved at holde efterspørgslen oppe. Og her vil
skattelettelser i øvrigt også være ineffektivt, fordi en betydelig del heraf
opspares, jo mere jo højere indkomst. At øge det offentlige forbrug og offentlige
investeringer vil være langt mere effektivt end skattelettelser, fordi det fuldt og
helt går ind i det økonomiske kredsløb.

32

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk teori og politik.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
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Figur: Forøgelse af BNP – vækst og beskæftigelsesløft ved brug af provenu på
2,2. mia. kr (2018-niveau).33
(Finansministeriets 1. års beskæftigelsesmultiplikatorer)

Og ved at målrette offentlige investeringer til at reducere CO2 – belastning kan
samtidig den grønne omstilling styrkes, mens øget offentligt forbrug kan bidrage
til genopretning af velfærden, ikke mindst sygehusvæsenet, efter mange års
udhuling. 34
Og det vil endelig også være mere effektivt til at stimulere samfundsøkonomien
ved at øge overførselsindkomster fremfor gennem topskattelettelser, fordi de
fattige slet og ret forbruger en større del af indkomstforøgelsen end
topskatteyderne.
33) Kilde: Egen beregning på basis af Finansministeriet: Opdaterede finanseffekter –
dokumentationsnotat, tabel 3.2 og 3.3., s. 22 og 23. Dec. 2017.
https://fm.dk/udgivelser/2017/december/opdaterede-finanseffekter-dokumentationsnotat/
Opdatering af Madsen, Martin: Dynamiske effekter af offentlige udgifter og konsekvensen af
offentlig nulvækst, tabel 2, side 10. AE, 31.10.13.
https://www.ae.dk/analyser/dynamiske-effekter-af-offentlige-udgifter-og-konsekvensen-afoffentlig-nulvaekst

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice siden 2001.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
34
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Figur: Marginel forbrugstilbøjelighed fordelt på indkomstdeciler. 35

14.Forsøg på kort indkredsning af Socialdemokratiets
krisepolitik.
Det må på den ene side anerkendes, at regeringen indtil nu i skikkelse af en
række hjælpepakker har ført en overvejende keynesiansk stimuluspolitik
overfor krisen. Og at for så vidt angår genopretning, så tyder signalerne fra
regeringen på, at man vil fortsætte med en ekspansiv finanspolitik for at sætte
gang i hjulene. Så langt så godt.
Men det har på den anden side lydt ildevarslende, at fremtrædende
socialdemokrater, herunder statsministeren, har antydet, at REGNINGEN for
krisen skal betales ved at spare på velfærden. 36 37

) Kilde: Caspersen, Sune: Økonomisk støtte batter mest i bunden. AE – rådet, 22.05.20.
https://www.ae.dk/analyser/oekonomisk-stoette-batter-mest-i-bunden
35

) Kongstad, Jesper m.fl.: Statsministeren: Krisen vil forandre vores velfærdssamfund – også
efter nedlukningen. Finans, 23.03.20.
https://finans.dk/politik/ECE12030571/statsministeren-krisen-vil-forandre-voresvelfaerdssamfund-ogsaa-efter-nedlukningen/?ctxref=ext
36
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Det rejser spørgsmålet, om hvorvidt Mette Frederiksen har tænkt sig at gentage
Thornings kovending i det sorte tårn og om hun også vil dreje skarpt til højre og
føre en borgerlige genopretningspolitik med tilbageholdenhed med offentlige
udgifter. En sparepolitik, som i givet tilfælde skal føres sammen med de
borgerlige, og hvor prisen for den alliance ydermere kan befrygtes at blive
indrømmelser til de borgerlige i form af skattelettelser.

15. Bud på en progressiv genopretningspolitik: Genopretning
af samfundsøkonomi, velfærd og socialt sikkerhedsnet.
Der er et progressivt alternativ til højrefløjens – og måske til Socialdemokratiets
– genopretningspolitik.
At koncentrere krisemidlerne på at skabe vækst og arbejdspladser i den private
sektor vil her og nu være ineffektivt, fordi den private sektor som anført må
forventes i en længere periode at ligge økonomisk underdrejet. I stedet bør det
offentlige forbrug til velfærd øges som led i både at genoprette
samfundsøkonomien og i at holde hånden under beskæftigelsen samtidig med at
genoprette velfærden efter mange års udhuling.
Den offentlige sektor er gennem en årrække udhulet af borgerlige regeringens
spare – og skattelettelsespolitik. Derfor skal den offentlige sektor tilføres
ressourcer som led i genopretningen. Den økonomiske genopretning skal også
bidrage til genopretning af velfærden. Her kan for det første peges på et klart
behov for at styrke det offentlige sygehusvæsen, som gennem mange år har været
udpint af snævre rammer og vedvarende krav om produktivitetsstigninger.
Corona – krisen har for det andet også vist betydningen – for familierne og for
erhvervslivet – af velfungerende og tilstrækkeligt rummelige daginstitutioner og
folkeskoler. Og endelig har Corona – krisen vist, hvor sårbare plejehjem og
hjemmepleje er. Ældreplejen har været udpint gennem mange års nedskæring

37

) Jf Larsen, Johan Blem: KL – formand varsler ringere velfærd. Politiken, 27.03.20.
https://politiken.dk/indland/art7727389/%C2%BBForuds%C3%A6tningerne-for-at-leveredem-er-blevet-vanskeligere%C2%AB%E2%80%8B
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af timetallet i hjemmeplejen. Der er derfor for det tredje også brug for at
genoprette velfærden på ældreområdet.
Som et led i en økonomisk genopretningspolitik er der brug for også at styrke
det private forbrug. Men de borgerlige evindelige sang om (top)skattelettelser er
en dårlig ide, idet det både øger uligheden og er ineffektivt i forhold til at øge
efterspørgslen, fordi en betydelig del af skattelettelsen ikke forbruges, men
opspares. I modsætning hertil vil som anført opnås en hurtig og kraftig
forbrugsvirkning af at målrette øgede midler til modtagere af dagpenge,
kontanthjælp og integrationsydelse. Dette vil kombinere social genopretning med
økonomisk genopretning.
Endelig skal de samfundsmæssige investeringer styrkes gennem øgede offentlige
investeringer i velfærd – og i grøn omstilling. Offentlige investeringer kan styrkes
gennem renovering og udbygning af offentlige institutioner samt gennem
renoveringer af almennyttigt byggeri. Og det offentlige kan styrke den grønne
omstilling gennem øgede investeringer i nye havvindmølleparker, udbygning af
infrastrukturen til el-biler og gennem udbygning af solceller samt af
affaldssortering. Økonomisk genopretning og genopretning af klima skal gå
hånd i hånd.
Der må som anført foran forventes, at der vil blive brug for en ekspansiv
finanspolitik til at holde hånden under samfundsøkonomien ikke bare i 2020,
men også herefter. I 2020 har EU – kommissionen suspenderet Finanspagtens
underskudsregler og Finansministeriet har herhjemme tilsvarende suspenderet
Budgetlovens. Men skal der føres en ekspansiv finanspolitik over flere år,
kræver det, at både Budgetlov og Finanspagt også suspenderes efter 2020 – eller
bedre - helt afskaffes. 38

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven – revideres eller afskaffes?
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
38
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16. Alternativt bud på betaling af Corona - regningen.
Men hvis Corona – regningen ikke skal betales gennem sparepolitik og
udbudsreformer, således som det er blevet eller kan ventes foreslået af de
borgerlige, hvordan så?
Der kan hentes midler til et mærkbart løft af velfærden ad to veje. For det første
har det offentlige et stort tilgodehavende i form af udskudt skat på den store
opsparede pensionsformue i Danmark. Pensionsformuen udgjorde i 2017
mellem 4.000 og 4.500 mia. kr.
Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat
på pensionsformue. 39
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I forbindelse med opbygningen af denne pensionsopsparing har pensionsindbetalingerne imidlertid været fradragsberettigede, mens pensionen først
beskattes ved udbetaling. En sanering heraf kunne påbegyndes ved, at fradraget
for pensionsindbetalinger gøres ens for alle ved at ske i bunden af skatten.

39) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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MEN: Hvis beskatningen af denne pensionsopsparing ydermere fremrykkes, vil
alene det betyde en stor udbygning af det økonomiske råderum til løft af
velfærden med mere end 40 mia. kr. årligt.
Hertil kommer for det andet, at der i indkomstskattelettelser og lettelse af
boligskatter gennem skattestoppet siden 2001 og til i dag i varig virkning er givet
skattelettelser for omkring 50 mia. kr. Disse lettelser er langt henad vejen
finansieret med tilbageholdenhed og besparelser på velfærden. og er primært
kommet de højeste indkomster til gode. At tilbagerulle disse skattelettelser for at
genoprette samfundsøkonomien og velfærden igen og fremme den grønne
omstilling vil være naturligt. Her kunne man starte med at rulle de mest skæve
skattelettelser – dvs. dem i topskatten – tilbage.
Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025
(mia. kr., 2019 -niveau) 40
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Samfundsøkonomisk genopretning skal således også finansieres gennem
genopretning af skattesystemet.

) Kilde: Foranstående tabel.

40

53

Illustration: Coronavirus. 41
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) Kilde:
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Rapportens baggrund: Coronakrise transformeres fra
sundhedskrise til økonomisk krise – og politisk kamp.
Siden februar/marts 2020 har en pandemi hærget verden. Udsprunget fra Kina har
Corona – virusset spredt sig til især de vestlige lande og har her gennem sygdommen
Covid – 19 truet med at lægge sygehusvæsener ned og sprede død blandt
risikogrupper. Også Danmark har været ramt, hvilket fra og med 11. marts førte til
nedlukning af Danmark ligesom det er sket i de fleste europæiske lande. Danmark er
dog siden påsken i gang med en gradvis genåbning.
Der har i Danmark under den sundhedsmæssige håndtering af den verserende Corona
krise langt hen ad vejen været borgfred blandt de politiske partier om de tiltag, som er
blevet taget for at begrænse smittespredningen og sikre sygehusvæsenets
behandlingskapacitet.
Men sundhedskrisen har gennem nedlukning af ikke blot store dele af det danske
samfund, men også pga. pandemiens nedlukning af mange af vore vigtigste
eksportmarkeder, affødt også en økonomisk krise.
I takt med, at den økonomiske krise er vokset og trådt tydeligere frem er den
hidtidige politiske borgfred begyndt at krakelere mere og mere.
I takt med, at den sundhedsmæssige krise kommer endnu mere under kontrol og
aftager, må det da også forventes, at debatten om domfang og varighed af krisens
økonomiske konsekvenser vil træde mere og mere i forgrunden, men navnlig må en
heftig politisk uenig ventes om, hvordan den økonomiske krise imødegås og
økonomien genoprettes?
I den forbindelse må forventes, at gamle ideologiske uenigheder og politiske
interesseforskelle om den økonomisk politik igen vil slå igennem i forskelligartede
ideologisk farvede bud på, hvorledes vækst og velstand genoprettes. Og navnlig må
en voldsom politisk kamp forventes vedrørende spørgsmålet om, hvordan og af hvem
regningen for Corona – krisen skal betales?
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Rapportens formål.
Formålet med denne rapport er for det første at belyse dybde og varighed af den
økonomiske krise, som globalt og i Danmark er udløst af Corona - krisen.
Hvilke konsekvenser tegner sig nærmere bestemt for den globale økonomi generelt,
mene i særdeleshed for samfundsøkonomi, vækst og beskæftigelse i Danmark?
Men for det andet er formålet for denne rapport at diskutere håndteringen af denne
krise i den økonomiske politik: Hvorledes kan økonomien genoprettes efter Corona –
krisen og hvorledes kan krisepolitik og genopretning finansieres?
Der vil være i sidstnævnte forbindelse i denne rapport dels blive sat fokus på at
diskutere, hvilke strategier, redskaber og tiltag, der kan forventes bragt i forslag som
løsningsmodeller for den økonomiske krise i kølvandet på Corona-epidemien?
Og der vil dels – og navnlig - blive sat fokus på at diskutere, hvilke forslag, som må
forventes at blive bragt i spil, med hensyn til at finansiere de økonomisk politiske
tiltag mod krisen såvel som de afledte kriseomkostninger:

Rapportens opbygning.
Rapporten er opdelt i 2 dele.
I del I redegøres for analyseres de økonomiske konsekvenser af Corona – krisen
indtil nu og i forventet videre forløb. Disse konsekvenser analyseres for den globale
økonomi og dernæst for Danmarks vedkommende.
Dernæst undersøges og diskuteres i del II krisepolitikken overfor Corona - krisen,
nærmere bestemt hvordan økonomien kan genoprettes efter Corona – krisen og
hvorledes hjælpepakker og genopretning finansieres?
I denne forbindelse vil blive fokuseret på, hvilke forskellige økonomiske politikker,
som er blevet eller kan forventes at blive fremlagt for genopretningen efter Corona –
krisen og finansieringen heraf?
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Vi vil med andre ord forsøge at forudskikke, hvilken politisk kamp, vi står foran med
hensyn til, hvem genopretningen skal tilgodese og hvem der skal betale regningen for
Corona - krisen?

Indhold af del I.
I denne første del af rapporten redegøres for og analyseres de (kendte og forventede)
økonomiske virkninger af Corona - krisen, først globalt og dernæst i Danmark.
Denne del rummer 7 kapitler.
I kapitel 1 redegøres for det første kort for, hvorledes Corona - epidemien generelt
har påvirket samfundsøkonomierne såvel på udbudsside som efterspørgselsside samt,
hvad angår de offentlige finanser? Og for det andet analyseres, hvilke former krisens
forløb kan tænkes at tage?
Dernæst indkredses i kapitel 2 omfang og karakter af den globale økonomiske krise,
som tegner sig i kølvandet på pandemien.
Der ses for det første nærmere på verdensøkonomiens tilstand inden Corona - krisen
og på kriseudbruddets effekt på den globale handel og vækst. Videre undersøges for
det andet krisens forventede dybde i 2020 og varighed i årene frem globalt set. Og for
det tredje undersøges krisens påvirkning af særlige de vestlige økonomier og navnlig
EU.
Herefter analyseres i kapitel 3 krisens hidtidige 42 økonomiske virkninger i Danmark
og indhold og effekt af hjælpepakkerne imod krisen.
Videre diskuteres i kapitel 4 den forventede dybde i 2020 af den økonomiske krise,
som epidemien tegner til at udløse i Danmark. Det undersøges nærmere bestemt,
hvilken økonomisk vækst der kan forventes i Danmark i 2020?

) Fra og med begyndelsen af marts til og med udgangen af april 2020.
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Herefter analyseres i kapitel 5 den forventede effekt af Coronakrisen på ledigheden i
2020, hvorefter i kapitel 6 udsigterne i Danmark vedr. krisens varighed fra 2021 og
frem diskuteres.
Sidst, men ikke mindst sluttes del I med i kapitel 7 at analysere konsekvenserne af
krisen for de statslige finanser nærmere bestemt i form af krisens forventede effekt på
offentligt underskud og offentlig gæld.

Indholdet i del II.
I denne sidste del af rapporten undersøges og diskuteres - som beskrevet foran - med
hvilken krisepolitik, krisen kan imødegås og økonomien genoprettes efter Corona epidemien og hvorledes hjælpepakker og genopretning finansieres?
Denne del rummer 9 kapitler.
Indledningsvist analyseres i kapitel 8 kort, hvorledes først Finanskrisen og nu Corona
– krisen åbner for et muligt paradigmeskifte i økonomisk tænkning og politik.
Herefter redegøres i kapitel 9 for de overordnede mål og virkemidler, hvad angår
krise- og genopretningspolitik, som nærmere bestem er karakteristiske for
keynesianisme respektive neoliberalisme/monetarisme.
Videre diskuteres i kapitel 10, hvorledes en keynesiansk respektive en
neoliberalistisk/monetaristisk inspireret krisepolitik påvirker samfundsøkonomien.
Dernæst præsenteres i kapitel 11 den danske højrefløjs overordnede krise - og
genopretningsstrategi, fremlagt i en kronik af de 5 borgerlige partiledere
Efterfølgende præsenteres i kapitel 12 en udmøntning og konkretisering af den
borgerlige krise – og genopretningspolitik, fremlagt af den i den borgerlige lejr ofte
toneangivende tænketank CEPOS.
Herefter diskuteres i kapitel 13 den danske højrefløjs krise - og genopretningspolitik
kritisk.
Videre søges i kapitel 14 kort den socialdemokratiske regerings planer for økonomisk
genopretning indkredset og omfattet af en kritisk diskussion
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Herefter fremlægges i kapitel 15 et bud på en progressiv for økonomisk genopretning,
der samtidig genopretter velfærden og det sociale sikkerhedsnet og fremmer den
grønne omstilling.
Og i tilslutning hertil fremlægges endelig i kapitel 16 et bud på, hvorledes
genopretning af økonomien efter Corona – krisen kan finansieres gennem
tilbagerulning af (top)skattelettelser og fremrykning af pensionsbeskatning.

Afslutning.

Sammenfatning og konklusion bringes først i rapporten som en introduktion til den.

Udgaver og opdateringer.
1. udgave af denne rapport er udgivet 14. maj 2020. Kapitel 13 er 22.05.20 suppleret
med figur over ”Marginel forbrugstilbøjelighed fordelt på indkomstdeciler”. 43
Rapporten er 30. maj udgivet i 2. udgave, hvor en række kapitler i del I er opdateret i
forhold til ”Økonomisk redegørelse maj 2020”. 44 Det gælder navnlig kapitel 4, 5 og
7. Endvidere er i samme forbindelse del II udbygget med en række illustrationer. Det
gælder navnlig kapitel 13 og kapitel 15.

) Kilde: Caspersen, Sune: Økonomisk støtte batter mest i bunden. AE – rådet, 22.05.20.
https://www.ae.dk/analyser/oekonomisk-stoette-batter-mest-i-bunden
43

) Jf. S-regeringen og Finansministeriet: Økonomisk redegørelse maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
44
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Illustration:
Økonomien hænger i laser i mange lande – men ikke
bare som følge af Coronakrisen.
45

) Kilde: Arbejderen. https://arbejderen.dk/udland/%C3%B8konomien-h%C3%A6nger-ilaser-i-mange-lande-%E2%80%93-og-det-er-ikke-kun-p%C3%A5-grund-af-coronakrisen
45
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DEL I:
CORONA – KRISENS
ØKONOMISKE VIRKNINGER
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Indledning til del I.
I denne første del af rapporten analyseres de økonomiske virkninger af Corona –
krisen. Disse virkninger af Corona – krisen undersøges nærmere bestemt først globalt
og dernæst i Danmark
Denne del rummer som foran anført 7 kapitler.
I kapitel 1 redegøres for det første kort for, hvorledes Corona - epidemien generelt
har påvirket samfundsøkonomierne såvel på udbudsside som efterspørgselsside samt,
hvad angår de offentlige finanser? Og for det andet analyseres, hvilke former krisens
forløb kan tænkes at tage?
Dernæst indkredses i kapitel 2 omfang og karakter af den globale økonomiske krise,
som tegner sig i kølvandet på pandemien.
Der ses for det første nærmere på verdensøkonomiens tilstand inden Corona - krisen
og på kriseudbruddets effekt på den globale handel og vækst. Videre undersøges for
det andet krisens forventede dybde i 2020 og varighed i årene frem globalt set. Og for
det tredje undersøges krisens påvirkning af særlige de vestlige økonomier og navnlig
EU.
Herefter analyseres i kapitel 3 krisens hidtidige 46 økonomiske virkninger i Danmark
og indhold og effekt af hjælpepakkerne imod krisen.
Videre diskuteres i kapitel 4 den forventede dybde i 2020 af den økonomiske krise,
som epidemien tegner til at udløse i Danmark. Det undersøges nærmere bestemt,
hvilken økonomisk vækst der kan forventes i Danmark i 2020?
Herefter analyseres i kapitel 5 den forventede effekt af Coronakrisen på ledigheden i
2020, hvorefter i kapitel 6 udsigterne i Danmark vedr. krisens varighed fra 2021 og
frem diskuteres.
Sidst, men ikke mindst sluttes del I med i kapitel 7 at analysere konsekvenserne af
krisen for de statslige finanser nærmere bestemt i form af krisens forventede effekt på
offentligt underskud og offentlig gæld.

) Fra og med begyndelsen af marts til og med udgangen af april 2020.
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Kapitel 1: Coronapandemiens påvirkning af
samfundsøkonomien og former for kriseforløb generelt.
I dette kapitel redegøres i første afsnit for, hvorledes Corona - epidemien generelt
påvirker samfundsøkonomien?
For det første redegøres for, hvorledes epidemien påvirker økonomien fra
udbudssiden?
Dernæst undersøges for det andet, hvorledes økonomiens efterspørgselsside påvirkes
af Corona - krisen?
Og endelig diskuteres for det tredje, hvorledes de offentlige finanser påvirkes?
Dernæst analyseres i andet afsnit, hvilke former for kriseforløb, som der helt
overordnet kan forventes at blive tale om?

Afsnit 2.1. Krisens påvirkning af samfundsøkonomien.
Over hele verden er lande og økonomier blevet påvirket af Corona - pandemien.
Corona – krisen er så alvorlig, fordi der er tale om et voldsomt stød til både
økonomiens udbuds – og efterspørgselsside samt en kraftig belastning af de offentlige
finanser.

2.1.2. Påvirkning af udbudssiden.
Pandemien har for det første ramt samfundsøkonomien med et såkaldt negativt
udbudsstød 47, der betyder at dele af økonomien ikke kan producere under normale
forhold grundet være sygdom og/eller nedlukning.
) Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, s. 10 foroven.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
47
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Dette reduceret det samfundsøkonomiske udbud på en række områder.48
Faldet i udbuddet rammer for det første arbejdsstyrken. Den reduceres på grund af
såvel grund af selve Covid – 19 sygdommen 49, som medfører at sygefraværet stiger.
Men arbejdsstyrken reduceres også - yderligere - på grund af karantæneforanstaltninger for at begrænse smittespredningen, der medfører at endnu mere må blive
hjemme. 50
Og med faldende økonomisk aktivitet er endelig mange blevet hjemsendt eller
ligefrem fyret, hvorfor arbejdsløsheden stiger.
Men for det andet reduceres også timetallet i produktionen af Corona - krisen: Når
daginstitutioner og skoler lukker, må forældre passe børn samtidig med eller i stedet
for at arbejde.
Endelig rammes økonomien for det tredje på udbudssiden af forsyningsvanskeligheder på grund af grænselukninger og transportvanskeligheder for
transitkørsel, der skaber vanskeligheder for importen samt forhindrer rejser. 51

) Jf. Kristian Brarud Larsen og Jonas Sahl: Chokbølger rammer dansk økonomi.
Ekstrabladet. 25.05.20
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/sort-hul-forude-chokboelger-rammerdansk-oekonomi/8065040
48

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 3
for oven. 06.04.20.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
49

) Jf. Danmarks Nationalbank: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 2, 2.
spalte. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
50

) Jf. Danmarks Nationalbank: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 2, 1.
spalte. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
51
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2.1.2. Effekt på efterspørgselssiden.
Også økonomiens efterspørgselsside rammes af Corona – krisen gennem et såkaldt
negativt efterspørgselsstød. 52
For det første falder efterspørgslen fra andre lande og hermed eksporten hertil
efterhånden, som disse lukker ned, men også fordi den globale efterspørgsel aftager.
53

Nogle brancher er særligt sårbare overfor grænselukninger (fx turisme) og der er
brancher, der har stor eksponering overfor udlandet (fx maskinindustrien). 54
Men for det andet falder også den indenlandske efterspørgsel på grund af Corona –
krisen.
Den indenlandske efterspørgsel falder på grund af nedlukningernes begrænsninger på
udgang og forsamling, men også på grund af ændret adfærd, der medfører, at folk af
frygt for smittefare går mindre i butikker og dermed handler for færre penge.
Nogle erhverv er direkte ramt af myndighedernes nedlukninger (fx restauranter,
underholdningserhverv og forskellige serviceerhverv i øvrigt). Andre erhvervs
rammes mere indirekte, fx på grund af faldende efterspørgsel fra direkte berørte
brancher (fx transport). 55 56

) Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, s. 10 foroven.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
52

) Jf. Danmarks Nationalbank: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 2, 2.
spalte – for neden. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
53

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Corona virus, s. 8 øverst.
09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien
54

) Jf. De økonomiske råd: Baggrundsnotat for Corona-scenarier for dansk økonomi og de
offentlige finanser, 2.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
55
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Endelig rammes for det tredje de disponible indkomster og dermed privatforbruget af
Corona – krisen. Det skyldes dels, at arbejdsløsheden stiger og flere dermed kommer
på overførselsindkomst, dels at selvstændige mister omsætning på grund af lukninger
og færdselsrestriktioner. 57
I tillæg hertil vil for det fjerde på sigt voksende usikkerhed hos forbrugerne på grund
krisen og den stigende arbejdsløshed føre til at forbrugerne holder på pengene,
hvilket yderligere forringer privatforbruget og dermed efterspørgslen. 58
Det bidrager også på sigt til at reducere efterspørgslen, at erhvervsinvesteringer må
forventes at falde dels som følge af faldende aktivitet dels som følge af øget
usikkerhed hos virksomhederne. 59

2.1.3. Konsekvenser af krisen for de offentlige finanser.
Også de offentlige finanser forværres direkte af Corona – krisen. Den faldende
økonomiske aktivitet og stigende ledighed medfører øgede udgifter til dagpenge – og
lavere skatteindtægter.

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Corona virus, s. 5 øverst.
09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien
56

) Jf. De økonomiske råd: Baggrundsnotat for Corona-scenarier for dansk økonomi og de
offentlige finanser, 8.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
57

) Jf. Danmarks Nationalbank: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 2, 2.
spalte – for neden. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
58

) Jf. De økonomiske råd: Baggrundsnotat for Corona-scenarier for dansk økonomi og de
offentlige finanser, 9.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
59
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Hertil kommer udgifter i forbindelse med hjælpepakker. 60
Som følge heraf vil det offentlige underskud vokse og i forbindelse med
lånefinansiering af heraf vil den offentlige gæld stige. 61

Afsnit 2. 2.: V -, U -, W – eller L – formet krise?
I forbindelse med økonomiske kriser skelnes i almindelighed mellem 4 forskellige
mulige forløb, som krisen kan tænkes at få?
1) V- formet forløb: Her dykker økonomien dybt i et kvartal, men med et kraftigt
opsving, der hurtigt i løbet af næste kvartal bringer økonomien tilbage til niveauet
inden recessionen
2) U-formet forløb: Recessionen er længere end under V-formede recessioner. Uformede recessioner er karakteriseret ved flere kvartaler med negativ vækst, efterfulgt
af mere langsomt stigende vækstrater. Krisen går derfor formentligt ind i det følgende
år.
3) W-formet forløb: Økonomien oplever efter en recession i et kvartal en kort periode
med positiv vækst i næste kvartal, hvorefter økonomien i de følgende kvartaler igen
går i recession. Krisen fortsætter således også i det følgende år

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 8
midt på. 06.04.20.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
60

) Jf. Danmarks Nationalbank: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 5, 2.
spalte – midt på. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
61
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4) L-formet forløb: Her falder væksten voldsomt, og vækstraterne forbliver
negative/meget lave over adskillige år. 62

Figur: V- formet, U – formet, W - formet eller L – formet kriseforløb.63

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Den økonomiske krise i Danmark. Dec. 2009.
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Krise.Pdf
62

) Jf. den amerikanske økonomiprofessor Nouriel Roubini. (også kaldet Dr. Doom, fordi han
før alle andre forudså finanskrisen)
63
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Kapitel 2: Økonomiske virkninger af Coronapandemien globalt set.
I dette kapitel analyseres omfang og varighed af den globale økonomiske krise, som
tegner sig i kølvandet på pandemien.
Der ses i første afsnit nærmere på svagheder i verdensøkonomien allerede inden
Corona – krisen.
Dernæst undersøges i andet afsnit kriseudbruddets effekt på den globale handel.
Videre undersøges i tredje afsnit den globale økonomiske krises forventede dybde =
størrelsen af vækstfaldet i 2020?
Herefter diskuteres i fjerde afsnit den internationale økonomiske krises varighed =
hvor længe den kan forventes at vare globalt set og hvilken form kan den tænkes at
tage?
Og endelig redegøres i femte afsnit kort for, hvorledes krisen rammer de vestlige
økonomier og især i EU.

Afsnit 2.1. Verdensøkonomien sårbar forud for Corona
krisen.
Coronakrisen er ikke blot et pludseligt stød til den internationale økonomi.
Krisen indtræffer på et tidspunkt, hvor verdensøkonomien siden finanskrisen har
kæmpet med problemer og på det seneste også udvist svaghedstegn.
Centralbankerne, både amerikanske FED, EU´s ECB og den japanske Centralbank,
har i det meste af perioden siden finanskrisen været nødt til at understøtte væksten
ved at holde renterne ekstremt lave og ved at foretage meget store

70

pengeudpumpninger gennem såkaldt ”quantitative easing”, hvorved store mængder
stats – og virksomhedsobligationer er blevet opkøbt.
Alligevel har væksten navnlig i EU og Eurozonen længe været lav på grund af
gældskrisen og sparepolitikken og på det seneste har væksten tilmed været aftagende
både i EU og USA, jf. følgende figur.

BNP realvækst 2008 – 2019, EU (27) og Eurozonen 64 samt USA65.
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) Kilde: Eurostat: Real GDP growth rate – volume, 2008 – 2019.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115
&plugin=1
65
) Kilde: IMF: World Economic Outlook Databases October 2019.
64

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2019&scsm=1&
ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=66&pr1.y=16&c=111&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=
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Verdensøkonomien var således allerede forud for Coronakrisen sårbar, navnlig fordi
der er opbygget en historisk høj gældsbyrde.
Den meget lempelige pengepolitik har kombineret med vækst – og indtjeningsproblemer fået mange virksomheder til at øge deres gældsætning markant. 66
Gældsbyrden i USA s erhvervsliv svarer til rekordstore 75 procent af landets BNP.
De mest gældsatte er de såkaldte ”zombie-firmaer”, der tjener så lidt, at de har svært
ved bare at betale renterne på deres gæld og derfor overlever ved at sætte sig i
yderligere gæld. De udgør 16 procent af de børsnoterede selskaber i USA og 10
procent i Europa67
Samtidig har den overlempelige pengepolitik ført til opbygningen af store spekulative
bobler i den internationale aktie – og ejendomsmarked, som ikke har basis i den
realøkonomiske udvikling. 68
Og endelig har en række stater siden finanskrisen siddet fast i meget store
gældsbyrder.
Både gældsatte virksomheder og stater har således været sårbare allerede inden
Corona – krisen. Og det samme gælder lande, hvor økonomien har været præget af
aktie – og ejendomsbobler, der hurtigt kan falde sammen på grund af det økonomiske
chok fra Corona – krisen.

Afsnit 2.2. Coronapandemiens effekt på global handel.
Men Coronakrisen gør i sig selv selvsagt ondt meget værre.
) Jf. Petersen, Frank Hvid: Med Coronakrisens indtog risikerer vi en ny gældskrise.
Politiken, 21.03.20.
66

) Jf. Sharma, Ruchir: Sådan vil virussen ødelægge økonomien. Politiken, 25.03.20

67

) JF. Dragsted, Pelle: Sådan skal vi håndtere den kommende økonomiske krise.
Altinget, 21.03.20.
https://www.altinget.dk/artikel/pelle-dragsted-saadan-skal-vi-haandtere-den-kommendeoekonomiske-krise
68
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Krisen foranlediger et økonomisk nedsving i de enkelte lande, som igen medfører et
globalt tilbageslag i international handel og investeringer, hvilket så slår
forstærkende tilbage på de nationale økonomiske kriser, som følger af Coronakrisen.
De internationale økonomiske organisationer, WTO og IMF, har offentliggjort bud på
Coronakrisens effekt på den internationale handel.
Den globale handel vurderes ifølge WTO i bedste tilfælde at ville falde med mellem
12 procent 69 og 13 procent 70 i 2020, men i værste tilfælde med mellem 20 procent 71
og op til 30 procent. 72
Figur: Mængdeudvikling i international handel 2008 – 2020 ifølge WTO, inkl.
vurdering af effekt af Coronakrisen. 2015 = 100. 73

) Jf. IMF: World Economic Outlook Apr. 2020, chapter 1, table 1.1, s. 7 på midten.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
69

Jf. WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. 08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
70)

) Egen beregning ud fra “worst case scenario”, s. 15 og 16 i Jf. IMF: World Economic Outlook
Apr., 2020, chapter1.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
71

72) Jf. WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. 08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
73) Kilde: WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, figur 1.
08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

73

I sidste tilfælde vil tilbageslaget i international handel overstige det, som var tilfældet
ved finanskrisen i 2009 74
Til sammenligning skrumpede den internationale handel under 30´ernes depression
fra 1929 til 2932 med 28 procent (Indeks 1928 = 100). 75

Afsnit 2.3: Krisens dybde: Global vækst forventes at falde
mindst lige så meget som under finanskrisen – eller mere.
Det kraftige handelsnedsving vil selvsagt – sammen med epidemien og
nedlukningerne - påvirke den globale økonomiske vækst negativt.
Figur: WTO: Forhold mellem stigning i global handel og i global BNP - vækst. 76

74) Jf. WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. 08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
) Kilde: Abildgren, Kim: Krisen i 30´erne – baggrund og dybde. 09.03.2009.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/files/2009/3_2009/3_2009_8.pdf
75

74

I de mest optimistiske skøn forventes realvæksten i globalt BNP i 2020 falder til
mellem – 2,5 procent (WTO) 77 og – 3 procent (IMF) 78 .
Figur: BNP realvækst 2019 og 2020 ifølge IMF, grundskøn. 79

Men i det mest negative scenario forventes et fald til mellem - 6 procent 80 i 2020 og
– 8 procent i 2021 81.

76) Kilde: WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, figur 2.
08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
77) Jf. WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. 08.04.20.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
) Jf. IMF: World Economic Outlook Apr. 2020, chapter 1, table 1.1, s. 7 øverst.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
78

) Kilde: IMF: Growth projections.
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/Arrows.ashx?la=en
79

) Jf. IMF: World Economic Outlook Apr. 2020, chapter 1, s 15 anden spalte og “scenario
figure 1!, s. 16 øverst.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
80

81) Jf. WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy, tabel 1.
08.04.20
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

75

Til sammenligning lå realvæksten for globalt BNP under finanskrisen i 2009 på – 2,0
procent.
Og under den store depression fra 1929 til 1932 faldt globalt BNP med omkring 15
procent. 82
IMF konstaterede da også allerede medio marts, at Coronakrisen ville medføre
en økonomisk recession, der ville blive mindst lige så slemt som den globale
finanskrise eller værre.
Siden har IMF skærpet vurderingen. Senest vurderedes, at Coronapandemien
har potentiale til at føre til en regulær økonomisk depression som i 30´erne og til
at blive den største økonomiske krise siden da.83

Tabel: Skøn over realvækst i globalt BNP i 2020 som følge af Coronakrisen.
WTO

IMF

Mest optimistiske
scenario

-2,5

-3

Mest pessimistiske
scenario

-8,8

-6

Det må på baggrund heraf vurderes, at der i 2020 mindst vil være tale om, at den
globale økonomi skrumper med -3 procent og at der er betydelig risiko for en
minusvækst på op til - 6 procent.

) Kilde: Wikipidia: Great Depression.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
82

) Georgieva, Kristalina: Confronting the Crisis: Priorities for the Global Economy. IMF,
09.04.20.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser
83

76

Figur: BNP-vækst 1991 – 2020. 84

Afsnit 2.4: Krisens varighed: Kort eller mere langstrakt
krise?
Den globale økonomiske krise vil således efter alle solemærker at dømme blive
meget dyb i 2020, idet væksten i den globale økonomi i dette år forventes at falde lige
så meget eller mere end under finanskrisen.
Et nok så afgørende spørgsmål er imidlertid, hvilken varighed, som den økonomiske
krise kan forventes at få?

) Kilde: Økonomiske redegørelse maj 2020, s. 95 på midten.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
84
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2.4.1: Diskussion: Udsigterne hvad angår krisens forløb og form?
Fra nogle økonomer høres optimistiske meldinger om en kortvarig krise.
Der er fx økonomer, som henviser til Kina og til, at produktionen her efter et stort
dyk under epidemien er på vej tilbage i omdrejninger og som satser på, at Kina kan
være med til at trække verdensøkonomien op i fart igen.
Men også fra en række økonomiske institutioner fremlægges prognoser gående ud på,
at krisen bliver dyb, men kortvarig (om end man medgiver, at der er stor usikkerhed)
Her skal man imidlertid ikke være blind for, at der indgår et betydeligt element af
”professionel optimisme” heri: Man ønsker ikke at blive beskyldt for at ”tale
økonomien ned”, men satser tværtimod på at indgyde positive forventninger og
dermed stimulere forbrugs – og investeringslyst.

2.4.1.1. Det store håb: V – formet krise.

Blandt de foran i kapitel 1 opridsede mulige former for krisens forløb håber disse
”optimistiske” økonomer på et mere traditionelt V – formet konjunkturforløb, ganske
vist med et dybere end sædvanligt nedsving, men hvor krisen dog bliver forholdsvis
kortvarig og efterfulgt af en hurtig og ganske markant bedring.
Krisen vil ifølge disse udmeldinger vende og blive afløst af tilbagevenden til ”mere
normale økonomiske tilstande” i andet halvår 2020 eller senest i begyndelsen af
2021.
Dette er fx IMF s (optimistiske) grundprognose, som med hensyn til pandemien har
som forudsætning, at den kommer under kontrol i andet eller senest 3. kvartal i 2020.
85

85

) Jf. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 5, 1. spalte, øverst og 2. spalte
midt på.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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Forventningen om en kort krise, der er i det væsentlige er afgrænset til 2020, er i
Danmark også Finansministeriets prognose. 86

2.4.1.2. Den realistiske forventning: U – formet krise.
Men der er betydelig usikkerhed vedr. forhåbningen om en skarp, men kort V- formet
krise. Forskellige forhold kan trække i retningen af en mere længerevarende Uformet krise.
For det første er det langtfra sikkert, at Corona – pandemien er overstået i andet
kvartal. Der er en risiko for, at pandemien globalt set trækker i langdrag hen over
sommeren 2020 og/eller kommer tilbage senere i nyt eller endog nye tilbageslag.
For det andet kan husholdninger og virksomheder frygtes at reagere på krise og
arbejdsløshed med at nedsætte forbrugs – respektive investeringslysten betydeligt
over en længere periode.
Hvis der fx indtræffer et længerevarende fald i forbrugs – og investeringslysten peger
det i retning af, at krisen bliver mere langstrakt krise: At den i stedet for at være V –
formet bliver en U – formet krise, der næppe er overstået i 2020, men strækker sig
ind i 2021.
Fordi risikoen herfor ikke kan afvises har IMF klogeligt i forhold til sin (optimistiske)
grundprognose opstiller alternative scenarier, der bl.a. omfatter et sådant mere
langstrakt U - formet kriseforløb. Her bliver minusvæksten dybere i 2020 og
fortsætter ind i 202187

) Jf. Økonomisk Redegørelse Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
86

87

) Jf. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 15, 1. spalte, øverst og 2. spalte
for neden
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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2.4.1.3. Nyt tilbageslag kan imidlertid ikke udelukkes: W – formet krise.
Men muligheden af mere alvorlige kriseforløb kan ikke udelukkes.
Det vil som nævnt under alle omstændigheder blive meget afgørende for den
økonomiske krises videre forløb, hvorledes Corona - pandemien udvikler sig.
I den forbindelse er det væsentligt, at det er epidemiologernes forventning, at der kan
gå op til 2 år før, at en vaccine kan være udviklet og kan sætte en endelig stopper for
smittespredningen og Covid – 19 sygdommens hærgen. Indtil da kan det ikke
udelukkes, at epidemien vil komme igen i en eller flere nye bølger i efteråret 2020
og/eller i 2021.
Indtræffer en sådan udvikling i den globale Corona – pandemi, kan der blive tale om
et W – kriseforløb, hvor den økonomiske krise efter kortvarig bedring over sommeren
2020 kan komme igen i en ny bølge i efteråret og kan fortsætte i 2021, her måske i
flere omgange.
Et sådant W – forløb belyser IMF i et andet alternativt scenario. Indtræffer det,
forventes, at krisen bliver dybere i 2020 og fortsætter frem til og med 2021 88

2.4.1.4. MEN: L - formet krise ikke en umulighed
Spørgsmålet er imidlertid, om der er risiko for, at den økonomiske krise bider sig
fast?
Herfor taler for det første – jf. foran – at økonomien allerede var sårbar forud for
krisen, først og fremmest på grund af den store gældsophobning hos virksomheder,
stater og boligejere. I en situation, hvor usikkerheden er stor og hvor renten stiger og
kreditgivningen strammes kan det udløse en ny gældskrise, der som gældskrisen i EU
2010 – 2013 forlænger den akutte af Coronakrisen udløste akutte økonomiske krise.
) Jf. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 15, 1. spalte, øverst og 2. spalte
for neden
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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Hertil kommer for det andet, at det med et stort antal konkurser og en stor ledighed i
efteråret 2020 må forventes, at opstå en stor usikkerhed hos både husholdninger og
virksomheder om, hvad de fremtidige økonomiske udsigter vil bære i sit skød. Og det
må forventes, at virksomhederne som følge heraf vil reagere med i længere tid at
holde igen med investeringer, mens lønmodtagerne på samme måde nedsætter
forbruget varigt således som det skete efter Finanskrisen.
Den hermed følgende vækst i opsparingen og reduktion i efterspørgslen vil forstærke
krisen og trække den i langdrag, fordi det erfaringsmæssigt tager lang tid inden sådan
usikkerhed og pessimisme fortager sig. Den aktuelle, akutte krise kan således
indvarsle en længere periode over flere år med krise, arbejdsløshed og lav økonomisk
vækst.
Krisen kan med andre ord blive L – formet, hvor ikke alene dykket i væksten bliver
dybt, men også langvarig og økonomisk bedring kun indtræffer langsomt.
Noget i den retning belyser IMF i et tredje alternativt scenario, hvor krisen bluser op
igen i 2021. Herved falder væksten i forhold til IMF´s hovedprognose igen med
yderligere 8 procent frem til og med 2021.

2.4.2: Samlet vurdering: En langstrakt økonomisk krise sandsynlig.
En række lande har udløst store økonomiske hjælpepakker. Det er klart, at det
trækker i den rigtige retning af at mildne krisen og at det ikke mindst i 2020 vil
bidrage til at forebygge en egentlig økonomisk nedsmeltning her og nu.
Og det er klart, at videreføres hjælpepakkerne i efteråret 2020 og i 2021 af en aktiv
økonomisk genopretningspolitik med ekspansiv offentlig finanspolitik vil det også
mildne krisens dybde og varighed på sigt.
MEN: Tilbagerejsen til ”mere normale økonomiske tilstande” og ny økonomisk
vækst kan alligevel ikke forudsættes at gå hurtigt, hverken i den globale økonomi
eller – sammenhængende hermed – i dansk økonomi.
Så dybt, så bredt og så globalt som nedsvinget har været, vil det tage tid, førend den
globale økonomi er kommet sig.
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Det er således ikke sandsynligt med en kort V – formet krise, men mere sandsynligt
med et mere langstrakt kriseforløb. At krisen bliver U – formet må befrygtes at være
”det mindste onde”.
Meget afhænger af pandemiens videre forløb. Kommer der nye bølger, vil det påvirke
økonomien og bliver disse omfattende, kan der globalt set blive tale om et w-formet
kriseforløb.
Men det imidlertid ikke kan udelukkes, at verdensøkonomien står foran et L- formet
kriseforløb, således som det i Europa var tilfældet efter Finanskrisen, hvis krisen
udløser vedvarende adfærdsændringer og længerevarende fald i forbrugs – og
investeringslyst.
Og vigtigt i den forbindelse er, at indtil de kriseramte økonomier har gennemført
denne lange og møjsommelige tilbagetur til positive vækstrater på 1½ til 2 procent –
så længe vil arbejdsløsheden fortsætte med at stige på grund af den underliggende
produktivitetsstigning.
Bag de optimistiske håb fra nogle sider om en snarlig ”økonomisk vending” i løbet af
½ til 1 år ligger således den for den almindelige befolkning barske økonomiske
realitet, at stigningen i arbejdsløsheden sandsynligvis vil fortsætte i adskillige år.

Afsnit 2.5. Corona - epidemiens økonomiske effekt i de vestlige
økonomier generelt og i EU i særdeleshed.
Af særlig betydning for den internationale økonomi såvel som for den økonomiske
udvikling i Danmark er det, hvorledes Corona-krisen forventes at udvikle sig i de
udviklede økonomier og navnlig i EU, som udgør Danmarks vigtigste
eksportmarkeder?

2.5.1: Krisen rammer især de vestlige lande med udviklede
økonomier.
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Mere overordnet og generelt set vurderes krisen at ramme de udviklede, vestlige
økonomier hårdest, mens de nye vækstøkonomier og udviklingslandene rammes
mindre hårdt.
Figur: BNP realvækst 2019 – 2021 i udviklede, vestlige økonomier respektive i nye
vækstøkonomier og udviklingslande 89.

I denne forbindelse forventer IMF, at de 3 store spillere blandt det vestlige
økonomier, USA, EU og Japan rammes hårdt af minusvækst på mellem - 5 og -7½
procent af BNP i 2020.
Det er navnlig i EU, at økonomien i 2020 tegner til at skrumpe med en minusvækst
på – 7½ procent af BNP.

) Kilde: IMF: Growth projections.
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/Arrows.ashx?la=en
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Figur: Realvækst i BNP i 2020 i USA, EU (euroland) og Japan ifølge IMF
(grundprognose). 90
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USA er Danmarks største enkelte eksportmarked. Men samlet går hovedparten af
dansk eksport til EU – landene under et. Den kraftige økonomiske krise i både USA
og navnlig i EU vil derfor via eksporten slå hårdt videre på Danmark.

2.5.2: EU rammes særligt hårdt.
Som anført går hovedparten af Danmarks eksport til EU – landene under et. Det har
derfor stor betydning for den økonomiske udvikling herhjemme, hvorledes de
økonomiske udsigter tegner sig for EU.
Ifølge EU – kommissionen tegner udsigterne for den økonomiske udvikling i EU
efter Corona - pandemien dystre.

) Jf. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 19 – 21, Annex table 1.1.1.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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EU – kommissionen forventer, at faldet i den økonomiske aktivitet bliver dybere end
faldet i 2009, som var det værste år i finanskrisen og hvor realvæksten i BNP faldt til
– 5 procent.
Ifølge EU – kommissionen vil BNP i EU – 27 i 2020 som anført foran skrumpe med
7,5 procent. 91
Også IMF forventer en realvækst i hele EU i 2020 på – 7,5 procent. 92
Faldet i BNP i 2020 er navnlig dybt i de Sydeuropæiske lande, hvor Corona pandemien har hærget særligt voldsomt. Men faldet er også særligt dybt her, fordi
disse økonomier er særligt afhængige af turismen, som er gået i stå.
Men det er bemærkelsesværdigt at også fx EU´s kernelande, Tyskland og Frankrig,
rammes hårdt.
Figur: Forventet fald i BNP 2020 – EU, Euroland og udvalgte lande. 93

) EU – kommissionen: Economic Spring forecast 2020, overview, tabel 1, p. 1.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
91

) JF. IMF: World Economic Outlook April 2020, chapter 1, s. 19 – 21, Annex table 1.1.1.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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) EU – kommissionen: Economic Spring forecast 2020, overview, tabel 1, p. 1.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
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Som følge af krisen forventes arbejdsløsheden i 2020 i EU at stige fra 6,7 pct. i 2019
til 9 pct. i 2020. 94
Også statsunderskud og gæld ventes at stige stærkt. I hele EU ventes det samlede
statsunderskud i 2020 at vokse fra 0,6 pct. i 2019 til 8½ pct. af BNP i 2020. 95 Og
hvad angår gæld stiger den betydeligt i de fleste lande, men navnlig igen i Sydeuropa.
Spørgsmålet er, om EU er på vej mod en ny gældskrise?
Figur: Statsgæld i procent af BNP i EU - medlemslande. 96

) EU – kommissionen: Economic Spring forecast 2020, overview, p. 5 – on the middle.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
94

) EU – kommissionen: Economic Spring forecast 2020, overview, p. 5 – on the middle.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
95

) EU – kommissionen: Economic Spring forecast 2020, overview, p. 59 – in the bottom.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-andforecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
96
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Af særlig interesse for dansk eksport til EU er det, at EU – kommissionen forventer,
at import til EU generelt vil falde med 12 pct. i 2020.

2.5.3: EU´s konfliktfyldte bestræbelser på at imødegå krisen.
For at imødegå krisen har EU kommissionen suspenderet EU’s normale budgetregler
i Vækst – og Stabilitetspagten og Finanspagten, og tillade medlemslandene at bruge
ubegrænsede beløb på at holde økonomien flydende, i hvert fald i 2020.

2.5.3.1. ECB støtteopkøb af obligationer.
ECB har lanceret en hjælpepakke på 750 milliarder euro til støtteopkøb i markederne
af værdipapirer udstedt af både offentlige (stater) og private institutioner for at
understøtte det gældsramte erhvervsliv og ikke mindst gældsramte medlemsstater.97

2.5.3.2. EU - lånepakke.

Men Coronakrisen hårde forløb i en række sydeuropæiske lande, først og fremmest
Italien og Spanien, har gjort det klart, at der er behov for langt mere økonomisk støtte
til disse lande, som i forvejen kæmper med høj gæld fra finanskrisen.
Det har ført til en genopblussen af de politiske uenigheder fra eurokrisen, idet de
gælds – og nu også Corona ramte sydeuropæiske lande gennem udstedelse af fælles
”euroobligationer” har ønsket en solidarisk hæftelse for den meget store lånoptagelse,
som Coronakrisen har nødvendiggjort.
) Jf. Ritzau: ECB lancerer hjælp for 750 mia. euro. Finans, 19.03.20.
https://finans.dk/okonomi/ECE12021299/ecb-lancerer-hjaelp-for-750-mia-euro/?ctxref=ext
97
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Mens en nordeuropæisk ”spareklub” med Tyskland og Holland i spidsen modsat har
villet have kontrol med, hvad EU-støtte blev brugt til gennem at yde hjælp til
sydeuropæiske landet via Eurozonens ”Stabilitetsmekanisme”. Og som under
finanskrisen kun mod opfyldelse af ”reformkrav”. 98
Kampen er endt med en hjælpepakke for 3.200 milliarder kroner, der indebærer en
slags kompromis.
På den ene side ydes – som forlangt af ”Sparelandene” – mere end halvdelen af
hjælpen som lån ”på visse betingelser” via ”Den europæiske Stabilitetsmekanisme”.
Denne del af pakke beløber sig til i alt to procent af eurolandene BNP eller i alt 1.800
milliarder kroner.
På den anden side ydes yderligere hjælp uden om ”Stabilitetsmekanismen” for det
første via et nyt EU-instrument til støtte af nationale lønkompensationsordninger og
visse sundhedsrelaterede tiltag for ialt cirka 750 milliarder krone.
For det andet ydes yderligere hjælp via en ny garantifond i Den Europæiske
Investeringsbank, som skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore
virksomheder for cirka 1500 milliarder kroner. 99

) JF. Gøttske, Martin og Mathias Sonne: Eurokrisen er på vej tilbage. Information 31.03.20.
https://www.information.dk/udland/2020/03/eurokrisen-paa-vej-tilbage-kan-afgoere-eufremtid
98

) Jf. Reuter: EU's finansministre enige om billionstor Coronahjælpepakke. Jyllandsposten,
09.04.10.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12070412/eus-finansministre-enige-ombillionstor-coronahjaelpepakke/
99
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Figur: EU´s Corona - hjælpepakke. 100

Der ydes således en vis hjælp til de hårdt Corona – ramte Sydeuropæiske lande, men
spørgsmålet om hjælp til finansieringen af disse landes hastigt voksende underskud
og gæld er således ikke løst. Med andre ord: En halvhjertet hjælp.

2.5.3.3. EU - genopretningsfond.

Aktuel er der i EU en diskussion om en ny hjælpepakke, der forsøger at løse
problemet for de gældsramte sydeuropæiske lande, som hver for sig vil have svært
ved at låne til at dække underskud og til nye investeringer.
En historisk stor hjælpepakke på 5.600 milliarder kroner er på fransk – tysk initiativ
lagt på forhandlingsbordet. Kommissionen vil fordele hovedparten til

) EU – kommissionen: EU s reaktion på Coronavirus, økonomi.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_da
100
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medlemslandene uden krav om tilbagebetaling. Kun 1.700 milliarder vil blive givet
til medlemslandene som lån.101
Pengene skal rejses gennem en drastisk forøgelse af EU-Kommissionens mulighed
for at låne penge på finansmarkederne. Kommissionen håber at kunne betale lånene
tilbage ved hjælp af blandt andet en række grønne skatter og afgifter, der skal ende i
EU-kasserne, men som endnu ikke har fået EU-landenes accept.
De store lån skal løbe over 30 år, men Kommissionen foreslår først at begynde
afbetalingen i 2028. Det betyder, at regningen udskydes til perioden efter det næste
syvårige budget, som landene endnu ikke er blevet enige om.
Alle lande vil kunne tilgå pengene, men det er de hårdt ramte lande Italien og
Spanien, der vil kunne hente langt den største støtte i den.
Ifølge lækkede udkast vil Italien kunne modtage 81 milliarder euro som tilskud, mens
Danmark til sammenligning vil kunne få 2,16 milliarder euro i støtte.
Den danske regering er imod Kommissionens udspil, som Tyskland og Frankrig står
bag. Det skyldes blandt andet, at regeringen kræver al hjælp udbetalt som lån.

) Jf Albrechtsen, Maja: EU foreslår genopretningsplan på over 5.000 milliarder kroner.
Altinget, 27.05.20
https://www.altinget.dk/eu/artikel/eu-foreslaar-genopretningsfond-paa-over-5000-milliarderkroner
101
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Kapitel 3: Coronakrisen hidtidige forløb i Danmark og
hjælpepakkerne herimod.
I dette kapitel redegøres i første afsnit kort for krisens hidtidige økonomiske forløb
102
og konsekvenser i Danmark og dernæst undersøges i andet afsnit effekt af de
hidtidige hjælpepakker imod krisen marts til maj 2020.

Afsnit 3.1. Den økonomiske krise under epidemiens første,
hidtidige forløb.
Corona - epidemien har foreløbig – dvs. siden udbruddet af epidemien omkring primo
marts og frem til udgangen af april - ramt Danmark hårdt.

3.1.1. Coronakrisens foreløbige konsekvenser for danske
virksomheder.
For det første er danske virksomheder blevet hårdt ramt af Corona – epidemien og de
økonomiske konsekvenser heraf.
Allerede ved udgangen af marts var omsætningen i gennemsnit faldet med 30 procent
for danske virksomheder og faldet havde ramt to ud af tre af virksomhederne.

) Fra begyndelsen af marts til og med udgangen af april
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Figur: Gns. omsætningsnedgang i procent for DE – medlemsvirksomheder pr.
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Omsætningsnedgangen var især gået hårdt ud over oplevelseserhvervene, hvor
virksomhederne i gennemsnit havde mistet 75 pct. af deres omsætning. Næstmest
ramte brancher var detailhandlen og transportsektoren, som i gennemsnit har mistet
42 pct. og 34 pct. af deres omsætning. 104
Siden er konsekvenserne for virksomhederne forværret. Ifølge en opgørelse fra
Finansministeriet fra slutningen af april havde virksomhederne på daværende
tidspunkt i gennemsnit oplevet en nedgang i værditilvæksten på – 16 procent. Hårdest
ramt var hoteller og restauranter med et fald på – 79 pct, men også handel, transport
og rejsebureauer var ganske hårdt ramt med mellem – 20 og - 22 pct. 105

) Jf. Danske Erhverv: Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien. 26. marts 2020.
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-medlemsundersogelseokonomiske-konsekvenser-af-corona-pandemien/
103

) Jf. Danske Erhverv: Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien. 26. marts 2020.
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-medlemsundersogelseokonomiske-konsekvenser-af-corona-pandemien/
104

105

) Jf. Finansministeriet: Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer, tabel 1, s. 3. 28.04.20
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/april/ny-analyse-af-dansk-oekonomi-under-coronakrisen/
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3.1.2: Betydelig ledighedsstigning allerede 106.
Også danske lønmodtagere har mærket krisen kradse gennem hjemsendelser,
varslinger om afskedigelser og fyringer.
Pr. udgangen af marts havde 73 pct. af virksomhederne sendt medarbejdere hjem, 19
pct. af virksomhederne havde siden 1.marts opsagt medarbejdere og 16 pct.
forventede at opsige flere. 107
Det har resulteret i en betydelig stigning i antallet af ny tilmeldte ledige. Fra og med
den 9. marts til den 13. april steg antallet af tilmeldte ledige med godt 45.000
personer svarende til 34 %. Dette kommer oven i en eksisterende ledighed på
omkring 105.000
Figur: Stigning i antal ny - tilmeldte ledige 9. marts til 20. april (antal personer). 108
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Det har særligt været inden for hoteller og restauranter samt handel, transport og
rejsebureauer, at der er registreret stor stigning i antal ledige personer. 109
) Fra omkring primo marts 2020 til udgangen af april 2020.

106

) Jf. Danske Erhverv: Økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien. 26. marts 2020.
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-medlemsundersogelseokonomiske-konsekvenser-af-corona-pandemien/
107

108

) Jf. Finansministeriet: Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer, s. 13. 28.04.20
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/april/ny-analyse-af-dansk-oekonomi-under-coronakrisen/
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Hertil kommer – jf. længere fremme – at 150.000 personer yderligere er kommet
under lønkompensationsordning. Disse tæller ikke med i arbejdsløshedsstatistikken,
men langt størstedelen ville formentlig være blevet afskediget, hvis
lønkompensationsordningen ikke havde eksisteret.
Med disse indbefattet ville den ”reelle ledighed” aktuelt (primo maj) formentlig
udgøre omkring 300.000 personer.

3.2: Hjælpepakker.
Den socialdemokratiske regering har ganske resolut iværksat en række hjælpepakker
for at imødegå krisen
Det ingen tvivl om, at de af regeringen iværksatte hjælpepakker i høj grad har
medvirket til at afbøde krisen for både virksomheder og lønmodtagere.

3.2.1. Oversigt over hjælpepakker. 110
Regeringen har iværksat en række virksomheds – og beskæftigelsesrettede tiltag til at
imødegå de økonomiske konsekvenser af Corona – epidemien og de nødvendige
karantæneforanstaltninger i den forbindelse.
Det drejer sig for det første om tilskud til virksomhedsdrift og bevarelse af
beskæftigelse, for det andet om forskellige om garantier og endelig om tiltag til at
styrke likviditet og finansiering i virksomhederne.
) Jf. Finansministeriet: Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer, tabel 2, s. 14.
28.04.20
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/april/ny-analyse-af-dansk-oekonomi-under-coronakrisen/
109

) Kilde: Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, boks 1.3, s. 11. Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
110
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Tilskud:
• Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere
• Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter
• Midlertidig lønkompensationsordning
• Dagpenge og sygedagpenge:
• Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere
• Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling
• Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge
af Covid-19
- Kommuner og regioner sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft
- Suspension af 225 – timers reglen i kontanthjælpssystemet i 3 måneder.
- Eksport og investeringspakke
- Reserve til sygedagpenge til personer i risikogruppen
- Friperiode på optjening af seniorpræmie.

Garantier mv:
• Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb
• Rejsegarantifonden
• EKF (likviditetskaution)
- Matchfinansieringstiltag i Vækstfonde
- Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport
• Garantier til SAS fra den danske stat.
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Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder
• Øgede lånemuligheder for elever og studerende 1,56 mia. kr.
• Forlængelse af betalingsfrister for moms og A-skat mv. 165 mia. kr.
- Offentlige indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet
- Frigivelse hos penge – og realkreditinstitutter af den ”kontracykliske
kapitalbuffer”
- Mulighed for at kommunerne kan udsætte virksomhedernes betaling af
dækningsafgift fra 2020 til 2023
- Udbetaling af indbetalt moms til SMV’er samt indbetalt lønsumsafgift til visse
virksomheder som et rentefrit lån
- Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020
- Midlertidig suspension af loftet på skattekontoen
- Tidligere udbetaling af skattekreditter
Endvidere er i bankerne den kontracykliske kapitalbuffer frigivet.
I alt er der ydet hjælpepakker for op mod 400 mia. kr. Hjælpepakkernes direkte
udgiftsmæssige konsekvenser udgør godt 100 mia. kr. svarende til op i mod 5 pct. af
BNP. 111
Igennem en aftale indgået 18 april blandt Folketingets partier er en række af
hjælpepakkerne blevet udvidet og forlænget til 8. juli. 112

) Kilde: Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, s. 11 for neden. Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
111

) Jf. Finansministeriet: Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og
udvide hjælpepakker til dansk økonomi. 18.04.20.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/april/regeringen-og-alle-folketingets-partier-erenige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi/
112
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3.2.2. Effekt af hjælpepakker på beskæftigelsen.
Omfanget af lønkompensationsordningen blandt hjælpepakkerne har været ganske
omfattende.
Pr. 1. maj var ifølge Erhvervsministeriet mindst 150.000 danskere hjemsendt med
lønkompensation.
Ifølge DI forventes det endelige samlede antal dog at blive 100.000 højere. 113
Finansministeriet har beregnet at hjælpepakkerne heroverfor understøtter
beskæftigelsen med i størrelsesordenen ca. 100.000 personer i 2020 opgjort som
gennemsnit for hele året.
Figur: Beskæftigelsesudviklingen med og uden tiltag (ekskl. likviditetsinitiativer). 114

) Jf. Hansen, Mads Lundby: Ledigheden er reelt vokset fra 100.000 til 300.000 under
Corona-krisen. CEPOS, 01.05.20.
https://cepos.dk/artikler/ledigheden-er-reelt-vokset-fra-100000-til-300000-personer-undercorona-krisen/
113

) Kilde: Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, boks 1.2, s. 16.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
114
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Kapitel 4. Udsigterne vedr. krisens dybde (i 2020) i
Danmark.
I dette kapitel analyseres den forventede dybde (i 2020) af den økonomiske krise,
som Corona – pandemien og nedlukningen i Danmark er anledning til.
I første afsnit redegøres kort for de usikkerheder, som knytter sig at vurdere disse
forhold?
Dernæst undersøges i andet afsnit, hvordan den foran omhandlede globale krise
forventes at ville påvirke Danmark gennem eksporten.
Og endelig analyseres i tredje til femte afsnit, hvor stor en negativ økonomisk vækst,
der kan forventes i Danmark i 2020?
Med andre ord, hvor dyb krisen kan forventes at blive her i sit formentligt værste år?
I afsnit 3 præsenteres de tidligste scenarier fra institutionelle prognosemagere for den
økonomiske vækst i 2020.
Dernæst redegøres i afsnit 4 for Finansministeriets seneste prognose i Økonomisk
Redegørelse Maj 2020.
Og endelig diskuteres i afsnit 5 en samlet vurdering af vækstudsigterne for dansk
økonomi i 2020.

Afsnit 4.1: Usikkerhed omkring krisens videre forløb i 2020
og herefter.
Krisen har indtil nu været ganske dyb, om end hjælpepakkerne har imødegået en
regulær nedsmeltning både i Danmark og i de udviklede økonomier som flest.
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MEN: Der er betydelig usikkerhed vedr. det videre forløb af den økonomiske krise i
2020 og selvsagt endnu mere i årene herefter.
For det første er det usikkert, hvor længe selve Corona-epidemien/nedlukningen varer
i Danmark i denne omgang og navnlig, hvorvidt epidemien risikerer at vende tilbage i
en eller flere yderligere bølger til efteråret og/eller i 2021?
Videre vil det for det andet blive væsentligt for den videre krises udvikling, hvilken
ændringer i adfærd og i investerings – og forbrugslyst, som krisen medfører?
I den forbindelse vil det for det tredje også være væsentligt, hvilken og hvor
omfattende en stimuluspolitik, som vil blive iværksat, når krisen er under kontrol?
Selvsagt er det centralt, hvilken genopretningspolitik, der føres i Danmark, men også
væsentligt, hvilken der føres i EU og i USA? Men hvilken genopretningspolitik, som
vil blive ført, ligger fortsat i fremtidens skød.
Sidst er der for det fjerde er der ikke mindst usikkerhed om dybden og navnlig
varigheden af den globale økonomiske krise, og om, hvorvidt der – jf. foran – bliver
tale om en V – formet, en W – formet eller en L – formet krise?

Afsnit 4.2: Hvordan vil den internationale krise forplante sig
gennem eksporten?
Det er for Danmark i forbindelse med den globale økonomiske krise ikke mindst
væsentligt, hvordan Corona-krisen har ramt hårdt i Storbritannien og USA, men
navnlig i EU, fordi det er Danmarks vigtigste eksportmarkeder.
Verdenshandelsorganisationen, WTO´s, scenarier for udviklingen i verdenshandlen jf. foran – ville resultere i et dansk eksportfald på mellem 11 og helt op til 30 pct.
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Figur: WTO - scenarier for dansk eksportfald i 2020 som følge af Corona – krisen.
115

Det kan bringe mellem 100.000 og 250.000 danske arbejdspladser i fare. 116 Disse
scenarier er dog fra et relativt tidligt tidspunkt (begyndelsen af april) af pandemien.
Senere prognoser peger på et lidt lavere, men stadig betydeligt fald i eksporten i
2020.
Dansk Industri forventer et fald i eksporten på -13 procent for året som helhed i 2020,
mens Finansministeriet i sin nyeste prognose forventer, at eksporten i 2020 som
helhed skrumper med - 8,9 procent, hvilket er en forværring i forhold til 2019 på –
10½ procentpoint.

) kilde: Hjarsbeck, Jens: WTO advarer om kollaps i verdenshandlen – mere end 100.000
arbejdspladser er i fare, figur 3, s. 5 øverst. Axcelfuture. 15.04.40
https://axcelfuture.dk/nyheder
115

) kilde: Hjarsbeck, Jens: WTO advarer om kollaps i verdenshandlen – mere end 100.000
arbejdspladser er i fare, s. 5 på midten. Axcelfuture. 15.04.40
https://axcelfuture.dk/nyheder
116
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Figur: Eksportvækst 2019 – 2020 ifølge Di 117 og Finansministeriet. 118
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Der vil altså under alle omstændigheder være tale om et betragteligt fald i eksporten
Og nok så væsentligt forventer DI i den forbindelse, at det vil tage lang tid at
indhente eksportfaldet og at det først vil være genoprettet i 2022/2023. 119
Dette vil indebære en længerevarende negativ indflydelse på den økonomiske vækst
og arbejdsløsheden i Danmark.

Afsnit 4.3: Tidlige scenarier for økonomisk vækst i 2020.

) Kilde: DI: Eksportfald kan tage lang tid at indhente igen. Primo maj 2020.
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/5/eksportfald-kan-tage-lang-tid-atindhente-igen/
117

) Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2020, bilagstabel 1.3, s. 23.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
118

119

) Jf. Sørensen, Allan: Eksportfald kan tage lang tid at indhente igen, s. 1 på midten.
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/5/eksportfald-kan-tage-lang-tid-atindhente-igen/
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Med forbehold for de foran nævnte usikkerheder tegner udsigter for den fortsatte
økonomiske krise i Danmark alt andet lige ganske dystre.
Givet usikkerhedsmomenterne opererede langt de fleste prognoser for dansk økonomi
i 2020 i krisens begyndelse med to til tre forskellige scenarier for krisens dybde i
2020.
Karakteristisk var dog for alles vedkommende, at der selv i et optimistisk scenario
forventes en ganske stor minusvækst i 2020. Der opereredes med andre ord med et
slemt, et værre og et virkeligt slemt scenario.
Vi vil i det følgende kort omtale de første, tidligere prognoser fra de institutionelle
prognosemagere: Finansministeriet, Nationalbanken og Det Økonomiske Råd samt
Den Internationale Valutafond, IMF.
Herudover blev der udarbejdet prognoser af en række større banker, herunder Danske
Bank 120 og Nordea 121, samt af CEPOS 122. Disse sidste vurderes som mindre
autoritative og vil alene blive omtalt i noter i det omfang, de er relevante.
Vi vil i dette afsnit begrænse os til prognoserne for 2020, idet udsigterne for 2021
behandles længere fremme i afsnittet om udsigterne for krisens varighed i Danmark.

4.3.1: De mest optimistiske scenarier.
Fælles for de mest optimistiske scenarier fra de institutionelle prognosemagere var, at
de som omdrejningspunkt havde en forventning om, at epidemien mere eller mindre
) Olsen, Las: Kraftigt opsving efter ekstrem dyb krise. Danske Bank, 03.04.20.
https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/insights/2020/03042020
120

) Nielsen, Jan Størup og Helge J. Pedersen: Three scenarios for the Danish Economy,
31.03.20.
https://e-markets.nordea.com/#!/article/56694/three-scenarios-for-the-danish-economy
121

) Brøns-Petersen, Otto: Hvor meget vil lukningen af dansk økonomi under Coronakrisen
kosten? CEPOS, 24.03.20.
https://cepos.dk/artikler/corona-nedlukningen-kan-ved-et-middelskoen-koste-danskoekonomi-150-mia-kr/
122
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overstås i 2. kvartal 2020 og om, at der ville ske en relativt hurtig genopretning
økonomien i anden halvdel af 2020.
Det antoges videre, at forbrug og investeringer så vender tilbage til før krisen, og at
der også sker en hurtig genopretning i udlandet, så eksporten kan genoprettes. I 2021
forventes alt i alt en tilbagevenden til relativt pæn vækst. Med andre ord en V –
formet krise.
Nationalbankens mest optimistiske bud for realvæksten i BNP i 2020 var en
minusvækst på -3 procent, DØR lidt højere: - 3½ procent.123 Og Finansministeriets
tidlige bud: En minusvækst på – 3 pct. 124
Figur: Mest optimistiske scenario fra Finansministeriet (KP20) 125, Nationalbanken
126
og Det Økonomiske Råd 127.
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) Til sammenligning operer CEPOS ´s to mest optimistiske scenarier med en minusvækst i
2020 på mellem -2,5 procent og – 4,6 procent.
123

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
124

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
125

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s 5 midt for. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
126

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 3
for neden – s. 4 øverst
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
127
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4.3.2. Middelscenarier.
I middelscenarierne forventedes en mere langsom genopretning, som først forventes i
anden halvdel af 2020 både i Danmark og i udlandet. Dette afspejlede en antagelse
om, at pandemien måske kom langsommere under kontrol samt reduceret forbruger
og investeringstillid samt reduceret efterspørgsel fra udlandet.128 129
I 2021 forventedes positiv vækst, men lavere end i det optimistiske scenario.
Med andre ord en U – formet krise. Det Økonomiske Råd havde her ikke noget
middelscenario, mens Finansministeriet og Nationalbanken lå forholdsvis tæt på
hinanden med en minusvækst i 2020 på henholdsvis - 4½ procent og – 5 procent.
Figur: Middelscenario fra Finansministeriet (KP 20) 130 og Nationalbanken 131.
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) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
128

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, 5 nederst. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
129

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
130

131

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s 5 midt for. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
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4.3.3. Mest pessimistiske scenarier.
I de mest pessimistiske scenarier forventes et mere langstrakt epidemiforløb og
muligheden af en ny epidemibølge til efteråret og evt. også i 2021. 132 133 Der antoges
at ville komme flere konkurser og større ledighed som følge af krisen og dermed et
større fald i forbrug og investeringer samt eksport. 134
I 2021 forventes positive i alle prognoserne positive vækstrater, men på lavt niveau.
Med andre ord en W – formet krise eller en L – formet krise (afhængig af
varigheden).
Finansministeriet og Det Økonomiske Råd lå – jf. foranstående figur - forholdsvis tæt
på hinanden med en minusvækst på henholdsvis – 6 procent respektive – 5½ procent,
mens Nationalbanken lå langt højere med – 10 procent.

132

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, 5 nederst. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 2
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
133

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
134
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Figur: Mest pessimistiske scenarier fra Finansministeriet135 , Nationalbanken 136 og
Det Økonomiske Råd. 137
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4.3.4. IMF´s prognose for Danmark i 2020.
Udover disse scenarier fra danske prognosemagere er også IMF kommet med en
tidlig prognose for Danmark.
IMF s centrale prognose for den globale økonomi er en minusvækst på – 3 procent i
2020. Men for Danmarks vedkommende opereres med en minusvækst i 2020 på – 6,5
procent. Denne prognose skal ses i sammenhæng med, at IMF for euro-området i
2020 forventer en relativ stor minusvækst i 2020 på – 7,5 procent.
Jf foran afspejler dette igen forventninger om minusvækst på -9,1 og – 8 procent i
henholdsvis Italien og Spanien, men også relativ høj minusvækst på -7,5 og – 7
procent i henholdsvis Tyskland og Frankrig. 138

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
135

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s 5 midt for. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
136

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 3
for neden – s. 4 øverst
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
137
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Det skal til IMF ´s centrale prognose tilføjes, at IMF globalt set opererer med 3
alternative scenarier, alle værre end hovedprognosen. I disse scenarier falder den
økonomiske vækst i 2020 og 20221 enten lidt mere eller noget mere eller meget mere
end tilfældet i den centrale prognose. 139
Figur: IMF s alternative scenarier for realvækst i globalt BNP 2020 – 2021. 140

Disse 3 alternative scenarier udspecificeres af IMF ikke på regioner og enkeltlande.
Men det siger sig selv, at hvis væksten i den globale økonomi falder mere end
forventet i IMF`s centrale prognose, så vil det også forværre IMF s prognose for
Danmark.

4.3.5: Sammenfatning af tidlige prognoser
De tidlige danske prognoser opererede således med et BNP - fald på mellem - 3 som
det ”laveste” og op til omkring – 6½. Det sidste var også IMF s bud på BNP – faldet i
2020.
) IMF: Economic Outlook Apr. 2020, Chapter 1, Annex Table 1.1.1., s. 20.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
138

) IMF: Economic Outlook Apr. 2020, Chapter 1, s. 15-16.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
139

) IMF: Economic Outlook Apr. 2020, Chapter 1, s. 15-16.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
140
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Figur: Scenarier fra Nationalbanken 141 , Det Økonomiske Råd 142.og
Finansministeriets KP20. 143.
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Vedrørende krisens dybde i Danmark i 2020 er disse tidligere prognoser imidlertid
allerede blevet overhalet, hvad angår de mest optimistiske scenarier, som alle har som
forudsætning at epidemien og nedlukningen er ganske kortvarig.
Selvom Danmark nu er ved at genåbne, har Corona-epidemien og nedlukningen
allerede har varet et stykke tid og må forventes at vare længere endnu, om end
nedlukningen indskrænkes mere og mere.

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s 5 midt for. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
141

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 3
for neden – s. 4 øverst
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
142

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
143
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4.4: Finansministeriets seneste prognose for 2020.
Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse Maj 2020 givet et nyere bud. Her har
man på den ene side forladt at operere med flere scenarier. Denne prognose skulle
altså være udtryk for en større grad af sikkerhed om forventningerne til den
økonomiske vækst i 2020. På den anden side så ligger prognosen nu i det
pessimistiske interval indenfor de tidligere prognoser.
Figur: Prognose for real BNP vækst i 2020 – Finansministeriet i KP20 144 respektive
i ØR Maj 20. 145
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4.5. Samlet vurdering af vækstudsigterne for dansk økonomi i
2020.
Ifølge alle prognoser vil der i 2020 under alle omstændigheder blive tale om
betydelig minusvækst i dansk økonomi.
Men vi er som anført på grund af epidemiens og nedlukningens varighed allerede
forbi de mest optimistiske scenarier blandt de første prognoser. Som
) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, s. 9. 09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien og jf. Finansministeriet:Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22. Maj
2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
144

) Jf. Økonomisk Redegørelse Maj 2020, Tabel 1.2, s. 23.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
145
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Finansministeriets seneste prognose afspejler, er de blandt de pessimistiske scenarier,
at udsigterne for vækstfaldet i dansk økonomi 2020 skal findes.
I retning af en alvorligere økonomisk krise trækker det også, at faldet i eksporten til
udlandet tegner til at blive betragteligt på baggrund af den alvorlige økonomiske krise
i USA og navnlig EU. Og dette fald vil tage år at genoprette
En V – formet krise, der begrænser sig til 2020, synes således ikke længere mulig.
Den økonomiske krise vil under alle omstændigheder blive langstrakt. En U – formet
krise med en minusvækst i 2020 på omkring – 5 procent er langt mere sandsynlig end
en V – formet med – 3 procent.
Men vil faldet blive stående herved? Som beskrevet har hjælpepakkerne indtil nu
taget spidsen af nedsvinget og arbejdsløsheden og de vil formentlig fortsætte hermed
hen over sommeren, men må herefter forventes at blive aftrappet.
Men herefter vil krisen begyndte at slå hårdere igennem og konkurser vil begynde at
tage fart og ligeledes må arbejdsløsheden forventes at stige mærkbart. Hvis dette – jf.
næste afsnit - sker i større omfang end Finansministeriet regner med, risikerer dette
videre at føre til øget usikkerhed hos forbrugere og virksomheder og dermed til et
mere langstrakt fald i forbrug og investeringer.
En anden forværrende omstændighed kan være, hvis faldet i eksporten viser sig værre
end forventet. I begge tilfælde risikeres en minusvækst i 2020 på helt op til – 6,5
procent.
En minusvækst i 2020 på mellem – 5 procent og op til – 6½ procent i 2020 synes
således sandsynlig. Krisen i 2020 vil således koste lige så meget vækst som
finanskrisen eller formentlig endnu mere.
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Figur: Konklusion vedr. forventet realvækst i dansk BNP 2020. 146
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Til illustration af omfanget heraf kan anføres, at finanskrisen i 2009 medførte et fald i
BNP på - 4,9 procent. Et vækstfald på – 6,5 procent svarer til et produktionstab på i
alt 150 mia. kr i 2020.

) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering
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Kapitel 5. Forventet arbejdsløshedsudvikling i
Danmark i 2020.
Det giver sig selv, at en så stor minusvækst i 2020 på mellem -5 pct og op til - 6½
pct. vil koste i beskæftigelse og ledighed.
Under finanskrisen faldt beskæftigelse fra 2008 til 2009 med 92.000 personer
svarende til 3,2 pct. Beskæftigelsen faldt yderligere med 66.000 i 2010, således at den
over to år i alt faldt med op mod 160.000 personer svarende til 5,4 pct. 147
Det må som anført i kapitel 3 anerkendes, at de politisk iværksatte hjælpepakker med
lønkompensationsordninger her og nu har medvirket ganske meget til at bremse
ledighedsstigningen, idet virksomhederne herigennem kan fastholde medarbejderne
under epidemien uden at behøve først at afskedige og siden igen genansætte, når
krisen er overstået.
Men med 45.000 nytilmeldte ledige fra begyndelsen af marts til udgangen af april og
oveni den eksisterende arbejdsløshed ligger ledigheden i maj 2020 allerede på
omkring 150.000 personer. Og hertil kommer det afgørende spørgsmål om, hvor
mange af 250.000 personer på lønkompensationsordninger og tilsvarende ordninger
for freelancere mm., som vil ende i arbejdsløshedskøen, når ordningerne udfases?
I det følgende vil vi i første afsnit se på de tidlige prognoser for
arbejdsløshedsudviklingen i 2020.
Dernæst vil vi i andet afsnit diskutere Finansministeriets seneste prognose for
stigningen i arbejdsløsheden i 2020.
Endelig sammenfattes i tredje afsnit i en samlet vurdering af udsigterne for
ledigheden i Danmark i 2020.

147

) Jf. Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 2: Coronakrisen i sammenligning med
Finanskrisen, s. 31 på midten.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
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5.1. Tidlige scenarier for arbejdsløshedsudviklingen.
I det følgende afsnit vil vi som foran anført se på de tidlige prognoser for
arbejdsløshedsudviklingen i 2020.
Jf. det foran anførte om, at vi imidlertid allerede er forbi de meste optimistiske
scenarier vil vi dog bortse fra disse og alene se på middelscenarier respektive mest
pessimistiske scenarier fra Finansministeriet og Det Økonomiske Råd for, hvor stor
en stigning i fuldtidsledigheden, som kan forventes i 2020 i forhold til 2019. 148

5.1.1. Middelscenarier for ledighedsstigning i 2020.
Finansministeriet var i sit middelscenario mere optimistisk med en stigning i
ledigheden på + 34.000 personer end Det Økonomiske Råd, som forventede + 50.000
personer.
Figur: Middelscenarier for stigning i antal fuldtidsledige (1000 pers) fra
Finansministeriet (KP20) 149 og Det Økonomiske Råd. 150
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) Der indgår ikke arbejdsløshedsprognoser i Nationalbankens 3 scenarier.

148

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
149

150

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 2
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
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5.1.2. Mest pessimistiske scenarier for arbejdsløshedudviklingen.
Finansministeriet også var i selv i den mest pessimistiske udgave af sine tidlige
scenarier mere optimistisk med en stigning i ledigheden på + 43.000 personer overfor
Det Økonomiske Råds bud på omkring + 50.000 personer.
Figur: Middelscenarier for stigning i antal fuldtidsledige (1000 pers) fra
Finansministeriet (KP20) 151 og Det Økonomiske Råd. 152
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) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 22.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
151

152

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s. 2
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
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5.2. Diskussion af Finansministeriets seneste prognose for
stigningen i arbejdsløsheden i 2020.
5.2.1 Finansministeriets reviderede prognose i ØR maj 2020.
I forhold til Konvergensprogram 2020 har Finansministeriet i Økonomisk
Redegørelse Maj 2020 også revideret sin vurdering af udsigterne for
beskæftigelsesudviklingen (ligesom for den økonomiske vækst, jf. foran)
Nu forventer man at beskæftigelsen falder med 68.000 personer i 2020.
Figur: Samlet beskæftigelse i Danmark 2000 – 2020. 153

Og hvad angår ledigheden forventer Finansministeriet nu, at den i forhold til 2019
stiger med 42.000 flere fuldtidsledige til 146.000 fuldtidsledige svarende til 4,8 pct.
af arbejdsstyrken.

153

Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 5: Arbejdsmarkedet, figur 5.1, s. 69 for
neden.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
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Figur: Bruttoledighed i Danmark 2007 – 2020. 154

Ligesom tilfældet for vurderingen af udsigterne for den økonomiske vækst er det
altså det tidligere pessimistiske scenarie, som fastholdes, men den mindre vidtgående
ledighedsstigning i middelscenariet opgives.
MEN: Selv om vækstfaldet i 2020 jf. foran altså forventes at blive dybere end i 2009
under Finanskrisen, så udtrykker Finansministeriet tiltro til, at beskæftigelse IKKE
vil falde og ledigheden hermed heller ikke stige i samme omfang som under
Finanskrisen.
Dette bygger man på en forventning om, at hjælpepakker og tiltag vil afbøde
konsekvenserne af Corona-epidemi og nedlukning samt om, at tilbageslaget ikke vil
have samme varighed som under Finanskrisen (inkl. gældskrisen 7 år i Danmark).
Finansministeriet går – optimistisk – ud fra at ledighedsstigningen på grund af
Corona – krisen er toppet og henviser her til, at tilgangen af ledige siden april udviser
en kraftig afbøjning. 155
Vedrørende krisens varighed vil vi vende tilbage til spørgsmålet længere fremme.

Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 5: Arbejdsmarkedet, figur 5.6, s. 74 på
midten.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
154

) Jf. Økonomisk Redegørelse Maj 2020, s. 75 på midten.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
155
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5.2.2 Effekt af udfasning af hjælpepakker?
Hvad angår virkningen af hjælpepakkerne må det på den ene side anerkendes, at de
HAR haft en positiv afbødende virkning på faldet i den økonomiske aktivitet og i
beskæftigelsen. Der er ingen tvivl om, at hjælpepakkerne var rigtige og gode tiltag.
MEN: På den anden side må hjælpepakkerne før eller senere udfases. Staten har ikke
uendeligt råd og det må også være målet, at få den private sektor selv op i
omdrejninger i stedet for at være holdt oppe af statslige tilskud.
Finansministeriet synes ikke at gøre sig nogen overvejelser over, hvad konsekvensen
af ophør af kompensationsordningerne vil blive for beskæftigelse og ledighed. Dette
spørgsmål er imidlertid behandlet af Den Økonomiske Ekspertgruppe vedr.
Udfasning af Hjælpepakker i gruppens rapport 156.
Her konstaterer arbejdsgruppen, at lidt over 200.000 lønmodtagere er sendt hjem på
lønkompensation og ekspertgruppen anslår i et groft skøn, at mellem 105.000 og
115.000 af de hjemsendte kan være tilbage i job eller på vej tilbage i job, som følge
den gradvise åbning af samfundet.
Dette betyder imidlertid omvendt, at mellem 90.000 og 100.000 lønmodtagere må
anses for ”potentielt ledige”, når hjælpepakkerne udfases. 157
Hertil kommer yderligere studerende og pensionister, som er omfattet af lønkompensationsordningerne, også risikerer at miste deres job. De vil ikke tælle med i den
registrerede ledighed, men vil indgå i AKU-ledigheden.

) Jf. Andersen, Torben M; Michael Svarer og Phillip Schröder: Rapport fra den økonomiske
ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker, maj 2020.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-ekspertgruppe-er-klar-med-inputtil-udfasning-af-hjaelpepakker/
156

) Jf. Andersen, Torben M; Michael Svarer og Phillip Schröder: Rapport fra den økonomiske
ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker, maj 2020, s. 34 for neden.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-ekspertgruppe-er-klar-med-inputtil-udfasning-af-hjaelpepakker/
157
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Vedrørende omfanget af afskedigelser af medarbejdere på lønkompensation henviser
gruppen til en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation, som viste, at 31
procent af lederne i dansk erhvervsliv forventer at måtte afskedige medarbejdere, som
har været på lønkompensation, hvis ordningen udfases.
Figur: Hvor mange ledere forventer at skulle afskedige medarbejdere på
lønkompensation? 158

Hvis op mod tredjedel af de 200.000 – 250.000 på løn – og vederlagskompensation
afskediges, vil arbejdsløsheden i forhold til det hidtidige niveau stige med mellem
70.000 og op til 90.000.159 En stor del af de potentielt ledige må således befrygtes at
ville ende i arbejdsløshed

5.3. Samlet vurdering af arbejdsløshedsudsigterne i 2020.

) Jf. Andersen, Torben M; Michael Svarer og Phillip Schröder: Rapport fra den økonomiske
ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker, maj 2020, s. 35 for neden.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-ekspertgruppe-er-klar-med-inputtil-udfasning-af-hjaelpepakker/
158

) Kilde: Egen beregning på basis af ovenstående.

159

118

Ifølge de her bragte prognoser vil der i 2020 under alle omstændigheder blive tale om
betydelig stigning i ledigheden.

5.3.1. Oversigt over scenarier og prognoser for beskæftigelse og
ledighed.
Jf, nedenanførte oversigt forventer Finansministeriet et fald i beskæftigelse på op
mod 70.000 personer og en stigning i ledigheden til et niveau på omkring 150.000
fuldtidsledige.
Tabel: Samlet oversigt over fald i beskæftigelsen i Danmark i 2020 (1000 personer).
”Middelscenario”

Det mest pessimistiske
scenario

Finansministeriet

+68

160

Det Økonomiske
Råd 161
IMF 162

+50

-+70

+32 163

Dette modsvarede også Det Økonomiske Råds mest pessimistiske tidlige scenarie.
) Jf. Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
160

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
161

) IMF: Economic Outlook Apr. 2020, Chapter 1, Annex Table 1.1.1., s. 20.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
162

163

) Egen omregning på basis af Economic Outlook Apr. 2020, Chapter 1, Annex Table 1.1.1.,
s. 20.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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5.3.2. Vurdering af beskæftigelses – og ledighedsudvikling, inkl. effekt
af udfasning af lønkompensationsordninger.
Spørgsmålet er imidlertid, om disse ”pessimistiske” skøn er for optimistiske?
En stor usikkerhedsfaktor ligger som anført i spørgsmålet om den videre skæbne af
det store antal personer, som pt. befinder sig på lønkompensationsordninger. Disse
ordninger er pt. sat til at udløbe juli 2020 og selv om de evt. forlænges sommeren
over, vil ordningerne på et tidspunkt skulle ophøre.
Når det sker, er spørgsmålet, hvor mange som går tilbage til beskæftigelse og hvor
mange som virksomhederne afskediger på grund af faldende efterspørgsel og
eksport?
Antages det – jf. den Økonomiske Ekspertgruppe -, at en tredjedel af personer på
lønkompensation samt på kompensation for freelancere mm heraf overgår til
ledighed, så betyder det, at ledigheden i andet halvår 2020 vil stige med op til 90.000
personer 164 svarende til yderligere op til 45.000 fuldtidsledige på årsbasis.
Hermed kan den samlede bruttoledighed i forhold til 2019 samlet stige med op
mod 90.000 til et niveau på op mod 200.000 fuldtidsledige. Dette svarer til
omkring en kraftig stigning bruttoledigheden fra 3,7 procent i 2019 til omkring
6½ procent.

) Jf. Andersen, Torben M; Michael Svarer og Phillip Schröder: Rapport fra den økonomiske
ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker, maj 2020, s. 35 for neden.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-ekspertgruppe-er-klar-med-inputtil-udfasning-af-hjaelpepakker/
164
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Figur: Konklusion vedr. forventet bruttoledighed i Danmark 2020 (fuldtidspersoner).
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) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering
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Kapitel 6. Udsigterne vedr. krisens varighed i Danmark
efter 2020?
I dette kapitel redegøres i første afsnit for Finansministeriets forventning om en
relativt kortvarig krise i 2020 og efterfølgende genopretning i 2021.
Dernæst undersøges i andet afsnit risiciene for, at krisen i Danmark bliver betydeligt
længerevarende end 2020.
Og endelig diskuteres i tredje afsnit, hvilke konsekvenser en længerevarende krise vil
få for den økonomisk dagsorden og den økonomiske politik.

6.1: Finansministeriets forventning om en relativt kortvarig
krise.
Genopretningen efter Finanskrisen gik forholdsvis langsomt, ikke mindst fordi
Finanskrisen fortsatte i en europæisk statsgældskrise, som ydermere trak i langdrag
på grund af EU´ sparepolitik.
I Danmark gik der syv år inden BNP i faste priser var tilbage på niveauet før
Finanskrisen. 166
Til forskel fra Finanskrisen er Corona-krisen primært udløst af udefra kommende
forhold (sundhedskrisen). På baggrund heraf forventer Finansministeriet i sin seneste
prognose i Økonomisk Redegørelse Maj 2020, at økonomien modsat kan genoprette

166

) Jf. Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 5: Coronakrisen i
sammenligning med Finanskrisen, s. 37.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
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sig selv i takt med at pandemien klinger af. 167 Finansministeriet vurderer, at den
økonomiske politik, herunder hjælpepakkerne, også vil bidrage hertil.
Finansministeriet forventer på den baggrund, at nedsvinget i 2020 med en
minusvækst på -5,3 pct. af BNP vil blive relativt kortvarigt 168 og afløst af en opsving
i 2021 med en positiv vækst på + 4 pct.

Figur: Finansministeriets seneste prognose for økonomisk vækst 2919 – 2021. 169,
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Finansministeriet medgiver dog, at det vil vare længere end 2021 før BNP har nået
niveauet forud for Coronakrisen.

) Jf. Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 1: Sammenfatning, s. 11.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
167

) Jf. Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 1: Sammenfatning s. 12.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
168

169

) Jf. Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, kap. 1: Sammenfatning, tabel
1.2, s. 23.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
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6.2: Risiko for, at krisen bliver betydeligt længerevarende end
2020.
Finansministeriet forventer således i hovedsagen noget, som ligner en lidt længere V
– formet eller højst kortere U – formet krise i 2020.
MEN: Der også for Danmark faktorer, som kan udløse og/eller trækker imod en
længerevarende økonomisk krise.
For det første er der risikoen for en W – formet krise med et nyt tilbageslag sidst i
2020 eller først i 2021.
Det, som kan foranledige en sådan udvikling, er for det første, hvis Corona –
epidemien ikke blot vender tilbage i efteråret 2020, men også i en eller flere
yderligere bølger i 2021. Hvorvidt det sker, kan ingen vide? Kun vurderes det
generelt, at en vaccine, som definitivt udelukker en videre genopblussen af
pandemien, først kan foreligge om et par år.
Men det som for det andet trækker i retning en længerevarende krise end forventet af
Finansministeriet er, hvis stigningen i antal konkurser og i ledigheden i Danmark – jf.
foran - bliver højere end forventet og dermed gør krisen dybere og sværere at komme
op af.
I denne forbindelse skal man også være opmærksom på, at Corona-krisen har ramt
hårdt i en række lande, som er Danmarks vigtigste samhandelspartnere, hvilket også
indebærer en risiko for et større tilbageslag i dansk eksport end forventet af
Finansministeriet.
Og økonomisk krise i Danmark forårsaget af ovenstående forhold kan forstærkes,
hvis en dybere krise medfører et større og længerevarende fald i forbrugs - og
investeringslysten i Danmark og dermed til en langvarig efterspørgselsnedgang.
En sådan langvarig nedgang i forbrugskvoten indtraf efter Finanskrisen i 2008.
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Figur: Husholdningernes forbrugskvote 2000 til 2019.
Andel af den disponible indkomst som forbruges, 4. kvt. gennemsnit. 170

Også erhvervsinvesteringerne tog et gevaldigt dyk umiddelbare efter Finanskrisen,
hvorefter de en årrække stod stille på omtrent sammen niveau. Afmatningen i
investeringslysten varede dog ikke helt så længe som faldet i forbrugslysten.
Figur: Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 2005 til 2019.
Sæsonkorrigeret årsniveau, kædede 2010 – værdier. 171

) Rasmussen, Klaus m. fl: Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt, s 5. DI.
maj 2019.
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/5/global-vakstnedgang-kan-ramme-danskvakst-hardt/
170

) Rasmussen, Klaus m.fl: Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt DI., s. 9. maj
2019.
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/5/global-vakstnedgang-kan-ramme-danskvakst-hardt/
171
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Endelig kan det for det tredje navnlig også kan trække i retning af en længerevarende
krise, hvis den realøkonomiske krise i produktionsøkonomien på grund af
gældsophobning fører over i finansiel krise, først for gældsatte virksomheder og
stater og i anden omgang videre for banker og pengeinstitutter. Det er en risiko, som i
EU ikke kan afskrives.
Coronakrisen kan i EU føre til stigende risikopræmie på staternes gæld og dermed til
stigende renteudgifter. For euroområdet som helhed udgjorde statsgælden i 2019
knap 90 pct. af BNP, men en række lande som fx Grækenland, Italien og Spanien lå
en del højere. Og på grund af stigende statsunderskud vil denne statsgæld stige
yderligere. 172

Figur: Offentlig gæld i pct. af BNP i EU – lande, 2020. 173

) Jf. Økonomisk Redegørelse Maj 2020, s. 100 for neden.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giveroekonomisk-tilbageslag-i-2020/
172

173

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, s. 101 for oven.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giveroekonomisk-tilbageslag-i-2020/
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Jf. kapitel 3 må det i den internationale økonomi generelt, men især i EU, frygtes, at
disse kriseskærpende faktorer kan gøre sig gældende.
Og da dansk økonomi med en meget stor eksportafhængighed påvirkes kraftigt af de
internationale konjunkturer, men især af den økonomiske udvikling i EU, trækker
dette i retning af, at den økonomiske krise i Danmark snarere end at være overstået i
2021 vil blive mere langstrakt og vare i et til adskillige år mere. 174
Der er således i Danmark en risiko for en mere langstrakt U – formet
økonomisk krise end forventet af Finansministeriet, hvor der også i 2021 kan
blive tale om minusvækst eller lavvækst.
Og afhængig af den internationale økonomiske krise, især i EU, Storbritannien
og USA, kan risikoen for L – formet krise med flere års lavvækst på ingen måde
udelukkes.

6.3: Konsekvenser af en længerevarende krise for økonomien
og den økonomiske - politik.
Ved årsskiftet tegnede de økonomiske udsigter i Danmark forholdsvis positive med
pæne økonomiske vækstrater og god offentlig økonomi.
Og diskussionen for den nye regering og det nye politiske flertal handlede
overvejende om, hvorledes en genopretning af velfærden og en grøn omstilling kunne
gennemføres efter års sparepolitik.
Men med ovenstående sandsynlige udsigter til en længerevarende, langstrakt
økonomisk krise, vil en række andre problemer trænge sig frem for den økonomiske
politik.

) Jf. Bagge, Christoffer Løvstrup: Coronakrisen kan koste dansk velfærd i 10 år. (Interview
med Nina Smith). TV2, 06.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-06-coronakrisen-kan-koste-dansk-velfaerd-i-ti-aarvi-bliver-fattigere
174

127

For det første kan et større antal konkurser og et langvarigt omsætningsfald for
erhvervslivet næppe undgås.
For det andet må ledigheden til efteråret forventes at stige kraftigt ligesom det må
forventes, at høj ledighed vil bide sig fast i en længere periode.
Endelig kan for det tredje forventes, at det statslige underskud vil være højt i 2020,
men også i 2021, hvorved den offentlige gæld vil vokse (Dette behandles længere
fremme)
Hovedspørgsmålet for den økonomiske politik vil i første omgang handle om
krisebekæmpelse: Hvorledes bremses konkurser og ledighedsstigning?
Men når nedsvinget er bremset og krisen stabiliseret, vil et nyt emne i anden omgang
trænge sig på: Hvorledes kan der skabes ny vækst og skabes ny beskæftigelse?
Og i den forbindelse vil endnu et punkt for det tredje komme højt på den politiske
dagsorden: Hvorledes nedbringes offentligt underskud og gæld og HVEM skal
betales regningen for Corona - krisen?
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Kapitel 7: Coronakrisens forventede virkning på
offentlige finanser?
I dette kapitel analyseres konsekvenserne af Corona - krisen for de offentlige finanser
i Danmark i 2020 og årene herefter, nærmere bestemt krisens forventede
konsekvenser for offentligt underskud og offentlig gæld.
I første afsnit undersøges, hvordan Coronakrisen overordnet set påvirker de offentlige
finanser og hvilken karakter det af Coronakrisen fremkaldte underskud har?
Dernæst redegøres i andet afsnit for de tidligste scenarier for de offentlige finanser i
2020 fra institutionelle prognosemagere samt Finansministeriets seneste prognose for
offentligt underskud og offentligt gæld i Danmark i 2020 og herefter.
Og endelig gives i tredje afsnit en samlet vurdering af udsigterne for de offentlige
finanser i Danmark.

Afsnit 7.1: Statsfinansielle konsekvenser af Corona – krisen
overordnet set.

7.2.1. Således påvirker Corona-krisen de offentlige finanser generelt.
De offentlige finanser belastes selvsagt af Coronakrisens konsekvenser for vækst og
arbejdsløshed.
For det første stiger de offentlige udgifter til dagpenge, mens skatteindtægterne falder
på grund af lavere beskæftigelse.
Hertil kommer for det andet ekstra udgifter til hjælpepakker samt ekstra udgifter til
sundhedsvæsenet og til beskæftigelsesprojekter i form af kommunale anlægsudgifter
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7.2.2. Statsunderskuddets karakter.
Finansministeriet lægger ikke skjul på, at der også i Danmark i 2020 under alle
omstændigheder vil blive tale om et meget stort statsunderskud.
Det skyldes ikke mindst de meget store udgifter til hjælpepakker til erhvervslivet.
I Finansministeriets 3 scenarier vil underskuddet i 2020 udgøre mellem 165 og 197
mia. kr 175
Det lyder – og er – meget højt og kan endda blive endnu højere, hvis aktuelle
hjælpepakker skal forlænges eller hvis der skal ny finanspolitisk stimulering til for at
sætte gang i efterspørgslen efter åbningen. 176
Men en ting er afgørende ved dette underskud.
Det er, at der ifølge Finansministeriet er tale om engangsudgifter, som alene vil
påvirke den faktiske saldo, men ikke den strukturelle saldo dvs. ikke vil have varig
karakter. 177
Uanset om der er tale om midlertidige engangsudgifter vil der dog være tale om, at
tiltagene alt andet lige øger den offentlige gæld. 178

) Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 25.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
175

) Jf. Olsen, Søren Martin: Økonomer advarer om svulmende statsligt underskud (Interview
med Las Olsen). Berlingske 07.05.20.
176

) Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, s. 13 for neden.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
177

) Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, s. 14 for oven.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
178
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Afsnit 7.2. Prognoser for offentlige saldo og offentlig gæld i
Danmark i 2020.
I det følgende vil der blive redegjort for dels tidlige bud (scenarier) for de
statsfinansielle konsekvenser af Corona – krisen i Danmark.
Dels vil vi inddrage Finansministeriets seneste prognose for offentligt underskud og
gæld i Økonomisk Redegørelse Maj 2020.

7.2.1. Tidlige scenarier for offentlige finanser i 2020.
Ligesom i kapitel 6 vil der i dette afsnit blive bortset fra de mest optimistiske
scenarier, da det må vurderes, at vi er forbi det punkt, hvor der kan blive tale om de
mest optimistiske scenarier.179
7.2.1.1. Middelscenarier for offentlige finanser.
Hvad angår den offentlige saldo forventede Finansministeriet i sin første vurdering
heraf i sit middelscenario en forværring fra et overskud i 2019 på +3,7 pct af BNP til
et underskud i 2020 på omkring – 5,9 pct. af BNP 180 svarende til en forværring på 9,6 pct.

) Jf. Horn, Ulrik: Topøkonomer: Danmark har brug for kæmpe kickstart på op mod 100 mia kr – og

179

politikerne skal til bordet nu (Interview med Nina Smith )Børsen, 05.05.20.
https://borsen.dk/nyheder/politik/okonomer-lav-kaempe-kickstart-senest-til-sommer
) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 3.1, s. 25.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
180
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Mens Det Økonomiske Råd forventede en noget mindre forværring fra et anslået
overskud i 2019 på + 0,5 pct (?) til et underskud i2020 på – 6½ pct. af BNP 181
svarende til en forværring på -7 procentpoint.
Figur: Middelscenarier for ændring (i pct point) i offentlig saldo i pct af BNP fra
2019 til 2020 – Finansministeriet 182 og Det Økonomiske Råd. 183
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Mens hvad angår den offentlige ØMU - gæld forventede Finansministeriet i sit
middelscenario en noget mindre stigning fra 33,2 procent af BNP i 2019 til 38,5
procent i 2020 svarende til en stigning 5,3 pct. point184.
Her forventede Det Økonomiske Råd en noget større stigning fra 34,6 pct. af BNP i
2019 til 44 pct. i 2020 svarende til en stigning på 11 ½ pct. point. 185

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
181

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og Jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 2.1, s. 25.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
182

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
183

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien
184
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Figur: Middelscenarier for ændring (pct. point) i offentlig ØMU - gæld i pct af BNP
fra 2019 til 2020 fra Finansministeriet 186 og Det Økonomiske Råd. 187
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7.2.1.2. Pessimistiske scenarier for offentlige finanser.
Hvad angår den offentlige saldo forventede Finansministeriet i sit mest pessimistiske
scenario igen en større forværring fra + 3,7 pct. af BNP i 2019 til – 6,8 pct i 2020
svarende til en forværring på - 10,5 pct. point. 188
Heroverfor forventede Det Økonomiske Råd en forværring med – 9,5 pct. point til et

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
185

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 3.2, s. 27.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
186

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
187

188

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien
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underskud på – 9 pct. af BNP. 189
Figur: Pessimistiske scenarier for ændring (i pct point) i offentlig saldo i pct af BNP
fra 2019 til 2020 – Finansministeriet 190 og Det Økonomiske Råd. 191
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Mens hvad angår den offentlige ØMU - gæld forventede Finansministeriet en
stigning fra 33,2 pct. af BNP i 2019 til 39,2 pct. i 2020 svarende til en stigning på 6
pct. point. 192

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
189

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 3.1, s. 25.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
190

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
191

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20.https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 3.2, s. 27.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
192
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Det er lidt mere end Nationalbanken, der regnede med en stigning på 7 pct. point til
et niveau på 40 pct. af BNP i 2020. 193
Og det er moget mindre end Det Økonomiske Råd, der forventede en stigning på
+12,4 pct. point til et niveau på 47 pct. af BNP. 194
Figur: Pessimistiske scenarier for ændring (pct. point) i offentlig ØMU - gæld i pct af
BNP fra 2019 til 2020 fra Finansministeriet 195, Nationalbanken 196 og Det
Økonomiske Råd. 197
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) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 5, 2. spalte for
neden. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
193

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
194

) Jf. Finansministeriet: Tre scenarier for den økonomiske udvikling, tabel 1, s. 2.
09.04.20. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardtramt-af-coronaepidemien og jf. Finansministeriet: Konvergensprogram 2020, tabel 3.2, s. 27.
Maj 2020. https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/danmarks-konvergensprogram-2020/
195

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 5, 2. spalte for
neden. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
196

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel 1.
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
197
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7.2.2. Finansministeriets seneste prognose for offentlige finanser i
2020.

Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse Maj 2020 opdateret også sin
prognose for offentlige finanser i 2020.
Ligesom vedrørende prognoserne for økonomisk vækst og beskæftigelse/ledighed er
vi også her i den pessimistiske ende af de tidligere scenarier. Finansministeriet
forventer, at det faktiske offentlige underskud falder med 10,9 procentpoint fra et
overskud på +3,7 pct. i 2019 til et underskud på – 7,2 pct, i 2020.
Tabel: Faktisk offentligt overskud 2017 – 2020 – kr. og pct. af BNP. 198

Det store underskud skyldes navnlig øgede udgifter til indkomstoverførsler, dels
ledighedsrelaterede, dels i form af hjælpepakker.
Hvad angår den offentlige gæld er Finansministeriet nu endnu mere pessimistisk end
i de tidligere scenarier. Nu forventes en stigning i ØMU - gælden på 10 procentpoint
fra 33,2 pct i 2019 til 43,2 pct i 2020. Den offentlige nettogæld er dog forsat
ubetydelig i 2020.

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020,kap. 8: Offentlige finanser og finanspolitik, tabel
8.1, s. 114.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giveroekonomisk-tilbageslag-i-2020/
198
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Tabel: Offentlig gæld 2019 – 2020 i pct. af BNP. 199

Afsnit 7.3: Samlet vurdering af udsigterne for de offentlige
finanser i 2020.

7.3.1. Forventet offentligt underskud i 2020.
7.3.1.1. Forventningerne i tidlige scenarier samt Finansministeriets seneste
prognose.
Lad os først opsummere den forventede forværring, hvad angår den offentlige saldo,
som kom til udtryk i de tidlige scenarier samt i Finansministeriets seneste prognose

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020,kap. 8: Offentlige finanser og finanspolitik, tabel
8.10, s. 135.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giveroekonomisk-tilbageslag-i-2020/
199
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Tabel: Samlet oversigt over forventet underskud på offentlig saldo i pct. af BNP.
2020.
”Middelscenario”

Det mest pessimistiske
scenario

Finansministeriet –
tidlige scenarier 200

- 5,9

- 6,8

Det Økonomiske
Råd 201

- 6½

-9

Finansministeriet seneste prognose 202

-7,2

Ifølge de her bragte prognoser vil der i 2020 under alle omstændigheder ifølge de
institutionelle prognosemagere blive tale om betydelig forværring i den offentlige
saldo i pct. af BNP fra +3,7 pct. i 2019 til lidt over – 6 pct. point i bedste tilfælde til
op mod – 8 pct point i værste.
En forværring på mellem godt -10 pct. point og – 11 pct. point.

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, tabel 1, s. 2.
09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien
200

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel1
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
201

202

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020,kap. 8: Offentlige finanser og finanspolitik.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-coronakrise-giveroekonomisk-tilbageslag-i-2020/
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7.3.1.2. Alternativ vurdering af udsigterne for offentlig saldo i 2020.
Et gennemsnit af de institutionelle prognoser ender på et underskud på omkring – 7
procent.
Spørgsmålet er imidlertid, om disse prognoser er for optimistisk?
Den forventede større stigning i ledigheden, jf, foran, taler for, at underskuddet kan
blive endnu større end forventet i de hidtil afgivne institutionelle prognoser.
Et alternativt skøn herfor lyder på et offentligt underskud i 2020 på - 9 pct. af BNP.
Figur: Konklusion vedr. forventet offentligt underskud i pct. af BNP 2020. 203
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7.3.2. Forventet offentlig gæld i 2020
Lad os dernæst opsummere prognoserne for den forventede stigning i den offentlige
ØMU -. gæld.

) Eget skøn på basis af ovenstående analyse og vurdering
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7.3.2.1. Forventningerne i tidlige scenarier samt Finansministeriets seneste
prognose.
Tabel: Samlet oversigt over prognoser for offentlig ØMU-gæld i pct. af BNP 2019 2020.

Finansministeriet –
tidlige scenarier204

”Middelscenario”

Mest pessimistiske scenario

+38,5

+39,2

Nationalbanken 205
Det Økonomiske
Råd 206
Finansministeriet
- seneste prognose

+7
+ 44

+ 47

+43,2

Ifølge de her bragte prognoser vil der i 2020 under alle omstændigheder blive tale om
betydelig stigning i offentlig ØMU - gæld i pct. af BNP. Ifølge de anførte prognoser
en stigning på mellem mindst +5 og op til + 12,5 pct. point.

) Jf. Finansministeriet: Scenarier for dansk økonomi i lyset af Coronavirus, tabel 1, s. 2.
09.04.20.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-oekonomi-haardt-ramt-afcoronaepidemien
204

) Nationalbanken: Dansk og international økonomi ramt af pandemi, s. 5, 2. spalte for
neden. 01.04.20.
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-internationaloekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
205

) Jf. Det Økonomiske Råd: Coronascenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser, s.
5, tabel1
https://dors.dk/oevrige-publikationer/prognoseopdatering/corona-scenarier-dansk-oekonomioffentlige-finanser
206
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Et gennemsnit af disse prognoser anslår en ØMU-gæld i % af BNP i 2020 på omkring
42 procent, hvilket ikke ligger langt fra Finansministeriets seneste prognose, der
forventer en ØMU-gæld i 2020 på 43, 2 procent.

7.3.2.2. Alternativ vurdering af udsigterne for offentlig gæld i 2020.

Jf. foran er det imidlertid også her spørgsmålet, om disse prognoser er for
optimistiske i betragtning af den pessimistiske forventning til forværringen af det
offentlige underskud?
Tages der udgangspunkt i den mest pessimistiske forventning til forværring af
det offentlige underskud må der også forventes en højere ØMU – gæld på op til
44 pct. af BNP.
Figur: Gns. af institutionelle prognoser og alternativ vurdering af forventet omfang af
offentlig ØMU - gæld i Danmark i pct. af BNP 2020. 207
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Illustration:
Danmark har råd til Corona - krisen.
208

) Kilde: Avisen.dk https://www.avisen.dk/oekonomer-danmark-har-raad-tilcoronakrisen_591205.aspx
208
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DEL II:
GENOPRETNING
AF ØKONOMIEN
- OG FINANSIERING HERAF
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Indledning til del II.
Efter analysen af Krisens og dens konsekvenser fokuseres i denne del på politikken
for at imødegå krisen og genoprette økonomien samt ikke mindst, hvorledes det
finansieres?
I den forbindelse vil fokus være på, hvilke økonomisk-politiske strategier som byder
sig til med hensyn til imødegå den økonomiske krise og genoprette vækst og
velstand?
Og det diskuteres videre, hvilke forskelligartede forslag, som fra forskelligt politisk
hold kan tænkes bragt i spil med hensyn til at finansiere hjælpepakker og økonomisk
politik?
Denne del rummer 9 kapitler.
Indledningsvist analyseres i kapitel 8 kort, hvorledes først Finanskrisen og nu Corona
– krisen åbner for muligheden af et paradigmeskifte i økonomisk tænkning og politik.
Herefter redegøres i kapitel 9 for de overordnede mål og virkemidler, hvad angår
krise- og genopretningspolitik, som nærmere bestem er karakteristiske for
keynesianisme respektive neoliberalisme/monetarisme.
Videre diskuteres i kapitel 10, hvorledes en keynesiansk respektive en
neoliberalistisk/monetaristisk krisepolitik påvirker samfundsøkonomien.
Dernæst præsenteres i kapitel 11 den danske højrefløjs overordnede krise - og
genopretningsstrategi, fremlagt i en kronik af de 5 borgerlige partiledere
Efterfølgende præsenteres i kapitel 12 en udmøntning og konkretisering af den
borgerlige krise – og genopretningspolitik, fremlagt af den i den borgerlige lejr ofte
toneangivende tænketank CEPOS.
Herefter diskuteres i kapitel 13 den danske højrefløjs krise og genopretningspolitik
kritisk.
Videre søges i kapitel 14 kort den socialdemokratiske regerings planer for økonomisk
genopretning indkredset og omfattet af en kritisk diskussion
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Herefter fremlægges i kapitel 15 et bud på en progressiv genopretningspolitik, der
samtidig styrker velfærden og den grønne omstilling.
Og i tilslutning hertil fremlægges endelig i kapitel 16 et bud på, hvorledes
genopretning af økonomien efter Corona – krisen kan finansieres gennem
tilbagerulning af (top)skattelettelser og fremrykning af pensionsbeskatning?

145

Kapitel 8: Paradigmeskifte i økonomisk tænkning og
politik undervejs?
I dette kapitel analyseres, hvorledes først Finanskrisen og nu Corona – krisen har
åbnet op for muligheden af et paradigmeskifte i økonomisk tænkning og politik ved
at stille store spørgsmålstegn ved det neoliberalistiske/monetariske paradigme 209,
som har været fremherskende gennem en række årtier.

Afsnit 8.1. 80`erne til og med 10´erne: Fra Keynes til
neoliberalisme. 210
Før Friedmann og Hayek og før Reagan og Thatcher havde Keynes analyse af
nødvendigheden af statslig intervention i og regulering af økonomien siden den store
depression i 30´erne været fremherskende i økonomisk tænkning og politik.
Men fra og med 80´ erne og frem til og med 10´erne - indtil Finanskrisen – trængte
en ny magtfuld ideologisk farvet økonomisk filosofi frem og spillede den
dominerende rolle.
Neoliberalistisk inspireret økonomisk tænkning og markedsfundamentalisme har i
denne periode spillet en dominerende rolle i offentlig økonomisk politik og været

) Det følgende afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk teori og politik, del I .https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
209

) Det følgende afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk politik.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
210
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fremherskende blandt mainstream – økonomer og især blandt såkaldte
”topøkonomer”.
Denne økonomiske tilgang har for det første indebåret dyrkelse af markedsøkonomi i
forhold til offentlig sektor. For det andet har den i den økonomiske politik anbefalet
udbudsreformer frem for efterspørgselsstimulering. Og hensyn til velfærdsmodel har
den for det tredje peget på private forsikringsordninger fremfor universel velfærd.
Endelig har den for det fjerde søgt at fremme deregulering og liberalisering fremfor
offentlig økonomisk regulering og anbefalet frihandel og globalisering i forhold til
nationalstaten.

Afsnit 8.2. Finanskrise spørgsmålstegn ved liberalisering og
globalisering.
Denne neoliberalistiske økonomiske tænkning og politik har først Finanskrisen og nu
for alvor Coronakrisen sat et alvorligt spørgsmålstegn ved.
Finanskrisen satte et stort spørgsmålstegn ved den neoliberalistisk inspirerede
deregulering og liberalisering af markedsøkonomierne fra 80´erne og frem, navnlig i
finanssektoren, fordi det var denne afregulering og afmontering af hidtidig offentlig
kontrol med finanssektoren, som muliggjorde at spekulation og grådighed her i den
grad tog overhånd og kastede hele den globale økonomi ud i Finanskrisen.
Samtidig var det også deregulering og frisættelse af kapitalbevægelser over grænser,
som ud fra en globaliseringstankegang havde ført til sammensmeltning af
finansverdenerne til en global finanssektor, og som dermed havde muliggjort, at en
krise, oprindeligt udsprunget i den amerikanske bankverden, kunne forplante sig i alle
vestlige økonomier og blive global. 211
Endelig satte Finanskrisen også et spørgsmålstegn ved den af monetaristisk
advokerede stramme finanspolitik og mål om statsfinansiel ligevægt. Jf, nedenfor
211

) Jf. Stieglitz, Josef: Corona er endnu et søm i liberalismens ligkiste. Information, 04.04.20.
https://www.information.dk/moti/2020/04/nobelprisvindende-oekonom-corona-endnu-soemliberalismens-ligkiste
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blev en monetaristisk stram økonomisk politik implementeret i EU, men medvirkede
her til langvarig gældskrise og lavvækst. USA derimod forsøgte sig under Obama
med en keynesiansk inspireret ekspansiv finanspolitik og kom langt hurtigere tilbage
på vækstsporet.

Afsnit 8.3. Coronakrise sætter flere spørgsmålstegn ved
neoliberalismen.
Disse spørgsmålstegn ved neoliberalisme/monetarisme er med Corona – krisen blevet
flere og endnu mere grundlæggende. 212
For det første er der blevet sat et kraftigt spørgsmål ved neoliberalismens dyrkelse af
markedet i det hele taget fremfor den offentlige sektor. Det har været den offentlige
sektor, navnlig selvfølgelig sundhedssektoren, som har været samfundets redningsmand i forhold til Corona – pandemien, hvor de private virksomheder har ligget
underdrejet.
For det andet er det spørgsmålstegn, som allerede Finanskrisen satte ved
neoliberalismens tilbagetrængning af det offentlige og af det offentliges regulerende
rolle i økonomien, med Corona – krisen blev kraftigt forstærker. For det har været det
offentlige, der gennem hjælpepakker, har reddet den private sektor fra mere eller
mindre nedsmeltning.
For det tredje har den universelle velfærdsmodel med offentligt leverede og gratis
sundhedsydelser vist sin klare overlegenhed overfor den liberalistiske model med
forsikringsbaserede ordninger og privat leverede, betalingsbaserede sundhedsydelser.
Det sidste systems fiasko har været demonstreret i USA, hvor mange ikke havde råd
til at lade sig teste og/eller til at lægge sig syge og dermed spredte Corona - smitte og
Covid 19 - sygdom endnu mere.
) Jf. Jespersen, Per Michael: Corona bør få den sidste liberalist til at lunte hjem.
Politiken, 09.05.20.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7773901/Corona-burde-%C3%A9n-gang-for-allesende-fundamentalistiske-liberalister-til-t%C3%A6lling
212
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Afsnit 8.4. Reaktualisering af Keynes og af statsintervention.
I forhold til neoliberalismens og liberaliseringens totale dominans i årtierne fra 1980
og til og med 00´erne, ja selv ind i 10´erne, er der nu mulighed for et
paradigmeskifte. 213
Keynes og statslig intervention i økonomien er blevet reaktualiseret som mulig
økonomisk strategi og er ikke længere i økonomisk tænkning og politik pr. definition
dømt ude i forhold til markedsøkonomi, udbudsøkonomi, sparepolitik og
liberalisering og andre elementer i den neoliberalistisk/monetaristiske ortodoksi.
Hverken under Finanskrisen eller under Corona – krisen har
neoliberalisme/monetarisme vist sig at kunne levere brugbare løsninger.
Selv om der endnu ikke er tale om et klart paradigmeskifte, er det økonomisk
politiske mulighedsspektrum i dag langt mere åbent i forhold til, om der vælges
keynesiansk eller neoliberalistisk/monetaristisk økonomisk politik?
Vi vil derfor i det følgende for det første analysere nærmere, hvori en keynesiansk
respektive en neoliberalistisk/monetaristisk krisepolitik består og for det andet
diskutere, hvilken effekt de forskellige politikker vil indebære for krise og
genopretning?

213

) Jf. Stieglitz, Josef: Corona er endnu et søm i liberalismens ligkiste. Information, 04.04.20.
https://www.information.dk/moti/2020/04/nobelprisvindende-oekonom-corona-endnu-soemliberalismens-ligkiste
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Kapitel 9: Keynesiansk respektive neoliberalistisk
inspireret krise – og genopretningspolitik.
I dette kapitel redegøres for det første for de overordnede mål og virkemidler, hvad
angår krise- og genopretningspolitik, som er karakteristiske for de to
hovedstrømninger i økonomisk tænkning: Keynesianisme respektive
neoliberalisme/monetarisme. 214
Dernæst diskuteres for det andet, hvorledes en keynesiansk respektive en
neoliberalistisk/monetaristisk inspireret krisepolitik påvirker samfundsøkonomien og
hvilke effekter de har på krise og genopretning?

Afsnit 9.1: Pejlemærker og virkemidler for keynesiansk og
neoliberalistisk krise - og genopretningspolitik.
I følgende præsenteres først pejlemærker og hovedtilgange i Keynesiansk økonomisk
politik generelt og karakteristiske for keynesiansk krisepolitik.

9.1.1. Keynes: Økonomisk regulering af markedsøkonomien
nødvendig.
Et kernepunkt i keynesiansk økonomisk tænkning og politik er den opfattelse, at den
forudgående neoklassiske økonomiske tænknings tyrkertro på økonomiens evne til at
regulere sig selv og selv at sikre ligevægt, er fejlagtig.
) Det følgende kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk politik.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
214
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Tværtimod tenderer markedsøkonomien ifølge Keynes med mellemrum til at udvikle
ubalancer og som følge heraf at havne i krise, hvilket gør statslig økonomisk
regulering og intervention nødvendig for at imødegå og bekæmpe krisen og
genoprette økonomien.
Krisebekæmpelse er således et omdrejningspunkt for keynesiansk økonomisk politik i
det hele taget.

9.1.2: Hovedinstrumentet i keynesiansk krisepolitik: Lempelig
finans – (og penge-) politik til sikring af beskæftigelsen.
En central indsigt i den keynesianske teori er, at når krisen kradser, tenderer det
private forbrug og de private investeringer til at falde, fordi forbrugere og
virksomheder som reaktion på usikkerheden holder på pengene og øge opsparingen.
Men dermed falder den samfundsmæssige efterspørgsel og arbejdsløsheden stiger.
I denne situation skal staten ifølge keynesiansk økonomisk opfattelse i denne
situation gå ind og kompensere for den manglende private efterspørgsel og hermed
sikre beskæftigelsen ved at pumpe penge ud i økonomien gennem finanspolitikken.
Figur: Lempelig finanspolitik skal sætte gang i kriseramt økonomi. 215

) Kilde: Kureer, Henrik: International økonomi.
https://io-a.systime.dk/?id=363
215
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9.1.3: Finansiering af krisepolitik: Statslig lånoptagelse og
underbudgettering.
Når staten skal kompensere for ”overopsparing” i den private sektor, nødvendiggør
det, at staten til gengæld bruger flere penge end den har.
Dvs. staten skal i krisetider underbudgettere, hvilket kræver statslig lånoptagelse og
gældsstiftelse.
Staten både kan og skal under økonomiske kriser med andre ord bruge ”penge, som
den ikke har”. 216
I opgangstider skal gælden så igen nedbringes.

Figur: Keynesiansk finanspolitik skal modvirke økonomiens svingninger. 217

) Jf. Christiansen, Jeppe: Regeringer og centralbanker følger Keynes gode råd. Berlingske
Business, 04.04.20.
https://www.berlingske.dk/business/forstaa-business-regeringer-og-centralbanker-foelgerkeynes-gode-raad
216

) 217) Kilde: Kureer, Henrik: International økonomi.
https://io-a.systime.dk/?id=271
217
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9.1.4: Efterspørgselsstimulering er alfa og omega i keynesiansk
krisepolitik.
Staten skal som anført bruge flere penge, når de private bruger færre penge.
Det gør staten gennem ekspansiv finanspolitik og til at føre ekspansiv finanspolitik er
de mest effektive virkemidler at øge offentligt forbrug og offentlige investeringer,
idet alle de anvendte økonomiske midler så går direkte ud i det økonomiske kredsløb
og øger efterspørgslen.
Dette er i modsætning til brug af skattelettelser, hvor en del af forøgelsen af de
disponible indkomster opspares og dermed ikke øger efterspørgslen, hvilket gør
skattelettelser langt mindre effektive som virkemiddel til efterspørgselsstimulering.

Afsnit 9.2: Pejlemærker for neoliberalistisk/monetaristisk
inspireret økonomisk politik og krisepolitik. 218
I dette afsnit redegøres så – jf. foran - for og diskuteres pejlemærker for
neoliberalistisk/monetaristiske inspireret økonomisk politik generelt og hvilke
hovedtilgange, som det resulterer i, hvad angår krisepolitikken?

) For en uddybning heraf se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk politik.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
218
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9.2.1: Tilgange i neoliberalistisk/monetaristisk inspireret økonomisk
politik generelt.
I en reaktion mod keynesianismen og dens vægt på statslig regulering af økonomien
lægger neoliberalisme/monetarisme for det første vægt på at styrke
markedsøkonomiens selvregulerende kræfter ved at fremme privat forbrug, private
investeringer og det private erhvervsliv, kort sagt den private sektor.
I modsætning til keynesianismen vægt på finanspolitikken flyttes i neoliberalismen
og navnlig i den monetaristiske udgave heraf for det andet vægten over på
pengepolitikken, hvilket hænger sammen med, at inflation snarere end arbejdsløshed
ses som det store problem.
Videre reagerer neoliberalismen og især i den monetaristiske udgave heraf for det
tredje mod keynesiansk gældsfinansieret underskudsbudgettering og lægger vægt på
ligevægt på offentlige finanser gennem sparepolitik
Og endelig reagerer neoliberalisme/monetarisme for det fjerde også mod
keynesianismens vægt på efterspørgselsregulering og lægger i modsætning hertil
vægt på gennem strukturpolitik at øge udbuddet i økonomien, navnlig
arbejdskraftudbuddet.
I neoliberalistisk inspireret økonomisk politik er navnlig skattelettelser set som et
middel hertil.

9.2.2: Tilgange i og pejlemærker for neoliberalistisk/monetaristisk
inspireret krisepolitik.
Neoliberalistisk/monetaristisk krisepolitik er præget af de oven skitserede
overordnede tilgange og pejlemærker for økonomisk politik ifølge
neoliberalismen/monetarismen.
Man vil
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- være mere tilbøjelig til at satse på pengepolitik end på finanspolitik, jf. ECB ´s
aktuelle initiativer til at sikre virksomheder og stater kredit og til at holde renten nede
- man vil i krisepolitikken være tilbøjelig til at satse på styrke virksomhedernes
kapitaldannelse, indtjening og investeringer
- man vil med hensyn til at stimulere forbrug og investeringer være tilbøjelig til at
bruge skattelettelser
- man vil være betænkelig ved statslig pengeudpumpning og vil sigte mod
genetablering af ligevægt på offentlige finanser gennem sparepolitik
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Kapitel 10: Erfaringer fra Finanskrisen om neoliberalistisk/monetaristisk inspireret respektive keynesiansk
krisepolitiks påvirkning af samfundsøkonomien. 219
I dette kapitel diskuteres erfaringerne fra Finanskrisen mm. om neoliberalistisk/monetaristisk respektive keynesiansk krisepolitiks effekt i økonomien?
For det første ses på erfaringer med markedsorienteret tilgang i krisepolitikken.
Dernæst undersøges for det andet på erfaringer med udbudsøkonomisk kontra
efterspørgselsstimulerende krisepolitik.
Videre analyseres for det tredje erfaringer med lånefinansiering kontra sparepolitik.
Og endelig diskuteres for det fjerde udsigterne for pengepolitik respektive
finanspolitik.

Afsnit 10.1. Negative erfaringer i EU med markedsorienteret
tilgang krisepolitikken.
Jf. ovenfor er et centralt skisma mellem keynesiansk respektive neoliberalistisk/
monetaristisk økonomisk politik og krisepolitik modsætningen mellem satsning på
statslig økonomisk regulering henholdsvis på styrkelse af markedsøkonomi og privat
sektor (erhvervsliv).
En borgerlig, neoliberalistisk inspireret krise og genopretningspolitik vil indebære
den hovedtilgang, at krisepolitikken skal tjene til, at markedsøkonomien/erhvervslivet kommer tilbage på vækstsporet, således at markedskræfterne selv kan
sørge for (så meget som muligt af) genopretningen.
) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Finanspagten – sparedoktrin i EU. 07.02.12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2012/02/EUFinanspagten.pdf
219
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Selv om monetarismen kommer fra USA er det paradoksalt nok i EU, man indtil nu
har oplevet det mest rendyrkede økonomisk – politiske eksempel på praktiseret
monetaristisk, markedsøkonomisk orienteret økonomisk politik og krisepolitik.
EU s indre marked baserer sig således på en monetaristisk tankegang om, at
markedskræfterne af sig selv vil få medlemslandenes økonomier til at konvergere.
Og i EU's ”Europagt” og ”Finanspagt” lagdes vægten mht. at bekæmpe gældskrisen i
høj grad på styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne ved at sænke
omkostningsniveauet gennem at reducere lønninger, forringe pensioner,
understøttelse o.l.
Erfaringerne hermed var imidlertid dårlige.
De sociale forringelser har sammen med sparepolitikken overfor velfærden bidrog i
EU til at forringe efterspørgslen og dermed væksten samtidig med at øge
arbejdsløshed, underskud og gæld.

Afsnit 10.2. Erfaringer med udbudsøkonomiske reformer
kontra efterspørgselsstimulering.
En anden traditionel skillelinje mellem keynesiansk respektive neoliberalistisk
økonomisk politik har jf. ovenfor været, om det skal satses på at stimulere
efterspørgsels - eller udbudssiden i økonomien?
I en borgerlig, neoliberalistisk inspireret krisepolitik indgår fastholdelse og evt.
styrkelse af arbejdskraftudbuddet som et centralt redskab til at styrke væksten og som
middel hertil skatte – og afgiftslettelser.
Herover indebærer en keynesiansk tilgang at satse på gennem finanspolitikken via
øget offentligt forbrug at øge efterspørgslen for at opveje manglende privat forbrugs
– og investeringslyst og på herigennem at skabe arbejdspladser og beskæftigelse.
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10.2.1. Negative erfaringer med udbudsøkonomisk politik.
Erfaringerne med udbudsøkonomisk politik er imidlertid tvivlsomme og EU
frembyder igen eksempler herpå.
Jf. ovenfor har reformer på økonomien udbudsside, navnlig vedrørende øget
arbejdskraft-udbud og billiggørelse for virksomhederne af arbejdskraften, i den
økonomiske politik i EU i en årrække været i højsædet, navnlig under Gældskrisen
efter Finanskrisen.
Eksempler under statsgældskrisen på sådan udbudsøkonomisk ”strukturpolitik” har
været de nævnte ”udbudsreformer”, der resulterede i højere pensionsalder, forringelse
af pensioner, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp mm.
Mens der i EU gennem konvergenskriterierne i ”Stabilitets – og Vækstpagten”,
Europagten og ”Finanspagten” modsat har været lagt snævre rammer for og stærke
bånd på efterspørgselsstimulering, ja tværtimod været krævet sparepolitik.220
Resultatet af denne krisepolitik var imidlertid som anført, at sparekravene såvel som
udbudsreformerne forringede efterspørgslen og dermed øgede arbejdsløshed,
statsunderskud og statsgæld.

10.2.2: USA efter finanskrisen eksempel på effektiv keynesiansk
efterspørgselsstimulerende finanspolitik.
I modsætning til EU var USA efter finanskrisen i højere grad et eksempel på en
offensiv offentlig krisepolitik, hvor den offentlige økonomi gennem ekspansiv
finanspolitik brugtes som løftestang for samfundsøkonomien.
I USA løftede man under Obama gennem massiv pengeudpumpning den
samfundsmæssige efterspørgsel for efter Finanskrisen at imødegå den kontraktive
effekt af kreditstramning i finanssektoren og den depressive effekt af en massiv
stigning i arbejdsløsheden.
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes? Ja. 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
220
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Det skete med en stor keynesiansk inspireret redningspakke: ”American Recovery
and Reinvestment Act, ARRA 2009”.
Den massive efterspørgselsstimulering og store offentlige investeringer bidrog til at
holde forbrug og investeringer oppe og dermed til, at USA hurtigere overvandt krisen
og genvandt højere vækstrater end tilfældet var i EU.

Figur: Årlig realvækst i BNP (pct.) 2008 – 2013. EU 221 og USA 222.

Afsnit 10.3. Erfaringerne med sparepolitik.
Sidst, men ikke mindst er – jf. ovenfor - et centralt skisma neoliberalisme/
monetarisme respektive keynesianisme spørgsmålet om, hvorvidt staten skal passe på
) Kilde: Eurostat: Real GDP growth rate, EU - 27.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
221

) IMF: World Economic Outlook Database: Real GDP growth rate, USA.
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/USA?zoom=USA&highlight=US
A
222
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med at gældsætte sig og i stedet skal udvise sparsommelighed for at begrænse
underskud?
Eller om det – jf. den keynesianske opfattelse - tværtimod er en god investering at
staten underbudgetterer og låner penge til at dække underskuddet?
Erfaringerne med sparepolitik er omfattende i både EU og Danmark og de er klart
dårlige. EU dekreterede under gældskrisen sparepolitik og gennem bl.a.
”Finanspagtens” stramme underskudsregler holdt man statsunderskud i stramme
tøjler, især i de Sydeuropæiske lande.
Problemet hermed var, at det forstærkede krisen ved at øge efterspørgselsunderskuddet i de Sydeuropæiske lande samtidig med, at man hermed forhindrede, at
øget efterspørgsel fra Nordeuropa opvejede manglen på efterspørgsel i Syd. 223
Også i Danmark blev der – i form af den såkaldte ”genopretningspolitik” 2011 - 2013
– af de borgerlige først sparepolitik efter Finanskrisen. Resultatet var også her, at
krisen bed sig endnu mere fast i form af en langvarig lavvækst og vedvarende høj
arbejdsløshed. 224

Afsnit 10.4. Pengepolitikken har udtømt sine muligheder.
Et sidste område, hvor vandene kan skilles er, om det skal satses på pengepolitik eller
finanspolitik som hovedvirkemidlet overfor den økonomiske krise?
Diskussionen om brug af pengepolitik vil dog næppe være fremtrædende i Danmark,
da Danmark i kraft af EU – medlemskabet ikke større indflydelse på pengepolitikken,
som jo fastlægges på EU – plan af ECB.
Men på globalt økonomisk plan kan det forventes, at diskussionen vil fortsætte
) Jf. Lund, Henrik Herløv: EU: Gældskrise, euro og ”Europagt”. Jan 2012.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/EUkonkurrenceevnepagt.pdf
223

) Jf Lund, Henrik Herløv: Krisen, statsunderskuddet og arbejdsløsheden. Okt. 2010.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Krisepolitik.pdf
224
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I 00 ´erne og efter finanskrisen har pengepolitikken været i højsædet som et centralt
virkemiddel i den økonomiske politik til at stimulere investeringer og økonomisk
vækst. Centralbankerne har betjent sig først af lav – og siden minusrentepolitik og
siden finanskrisen også gennem såkaldt ”quantitative easing” 225dvs. massive opkøb
af obligationer for at øge tilgangen af kredit og holde renterne ned.
Programmet blev startet af amerikanske FED. I Asien har også Bank of Japan og
Peoples Bank of China taget tilsvarende initiativer. Og det er ikke mindst kopieret i
EU af Den Europæiske Centralbank.
Metoden med at opkøbe alskens finansielle aktiver finansieret gennem
pengeproduktion, har siden 2009 ført til en firedobling af centralbankernes balance. I
2020 udgjorde den samlede balancesum for verdens fem største centralbanker ca. 20
billioner US dollars, svarende til ca. 134 billioner danske kroner.
Figur: De 5 største centralbankers balance 2002 - 2019. Millioner USD. 226

Jf. Wikipidia: Quantitative lempelser.
https://da.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_lempelse
225

) Nielsen, Rasmus Hougaard: Centralbankernes pengepolitik er en trussel mod den
demokratiske markedsøkonomi. Berlingske, 25.01.20
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/centralbankernes-pengepolitik-er-en-trussel-modden-demokratiske og jf.
https://www.godepenge.dk/analyser/centralbankernes-pengepolitik-er-en-trussel-mod-dendemokratiske-markedsoekonomi
226
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Siden slutningen af 2008 og frem til 2019 har alene ECB og Fed tilsammen pumpet et
beløb svarende til mere end 43.000 mia. kroner ud i økonomien, og det har sænket
renterne til niveauer, der tidligere var utænkelige. 227
Problemet for fortsat sådan brug af pengepolitikken under den nuværende krise er, at
når først renten er kommet så langt ned, er det vanskeligt at gennemføre yderligere
nedsættelser, som har nogen virkning.
Hertil kommer, at denne politik har haft negative bivirkninger for det første i form af
at stimulere virksomhedernes – og staternes - gældsætning. Og for det andet i form
af, at den voksende kapitalmængde har søgt anbringelsesmuligheder og dermed har
presset kurserne op på alle former for værdipapirer, herunder aktier og langt væk fra
virksomhedernes realværdi. 228
Pengepolitikken må derfor vurderes at have udtømt sine muligheder.

) Jf. Andersen, Lars Skovgaard: Er centralbankerne løbet tør for ammunition? 09.09.19.
https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/insights/2019/09092019
227

228

) Jf. Dragsted, Pelle: Sådan håndterer vi den kommende økonomiske krise. Altinget,
21.03.20. https://www.altinget.dk/artikel/pelle-dragsted-saadan-skal-vi-haandtere-denkommende-oekonomiske-krise
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Kapitel 11: Den danske højrefløjs overordnede strategi
vedr. genopretning efter Corona - krisen.
I dette kapitel redegøres for et udspil fra højrefløjen i dansk politik om aktuel krise –
og genopretningspolitik.
Der er nærmere bestemt blevet fremlagt nogle overordnede pejlemærker for
højrefløjens bud på genopretningspolitik i form af en kronik fra de 5 borgerlige
partiledere. 229
Dette bud viser, at højrefløjen langt hen ad vejen vil fastholde tilgangene i den
borgerlige, neoliberalistisk inspirerede økonomiske politik, som de borgerlige har
stået for de seneste årtier. 230

Afsnit 11.1. Tilgodeseelse af den private sektor/erhvervslivet.
Det må anerkendes, at de borgerlige tager den lempelige finanspolitik overfor krisen
til sig, dog primært i form af hjælpepakker til erhvervslivet: ”Det er både vigtigt at
kompensere virksomheder for de tab, som de oplever i forbindelse med nedlukningen

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen. Berlingske,
26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
229

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice siden 2001.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
230
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og samtidig handler det om at sikre, at der også fremover er private job til at sikre den
velstand, som vi alle nyder godt af”. 231
Men som vist foran har det hele vejen igennem kendetegnet borgerlig økonomisk
politik, at man ønsker at fremme og tilgodese markedsøkonomen/erhvervslivet i
forhold til og ofte på bekostning af den offentlige sektor.
Dette pejlemærke bekræftes endnu engang af de 5 borgerlige partiledere: ”Det er i
sidste nede den private sektor, der ved at sælge til udlandet finansierer
velfærdssamfundet…. Målet må være, at den private sektor igen kan vokse i
slipstrømmen på krisen, så den samlede velstand i samfundet øges” 232
Den private sektor skal igen tilgodeses og have lettet vilkårene og reduceret
(skatte)byrder: «Vi foreslår derfor, at en væsentlig del af genopretningen bliver et
håndslag blandt ansvarlige partier om, at det som et første og selvfølgeligt skridt er
slut med at lægge større byrder på danske virksomheder… (Og) Der skal tænkes i
initiativer, som understøtte at flere kommer i arbejde… Det kan eksempelvis være
bedre vilkår for ansættelse af medarbejdere og investeringer…”
Synspunktet er efterfølgende blevet konkretiseret af en række borgerlige partier i
form af forslag om at lette skat på virksomheder og investeringer o. l. 233

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen. Berlingske,
26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
231

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 2 for neden
– s. 3 for oven. Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
232

) Jf. Yan Kovyakh, Emilie Dyrup, Lasse Kalhauge & Magnus Bjerg: Sådan vil politikerne lave

233

velfærdssamfundet om. TV2, 14.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-11-det-mener-partierne-om-coronakrisen-holdninger-velfaerdregning
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Afsnit 11.2. Udbudsøkonomisk politik: Skattelettelser og
sociale forringelser.
Med ovennævnte varsel om at ville ikke bare fastfryse, men lempe erhvervsskatter
har højrefløjen i dansk politik således også igen bekendt sig til den
udbudsøkonomiske politik, som har de borgerlige har stået for i de seneste årtier.
Pejlemærker for denne politik har derudover især været forøgelse af
arbejdskraftudbuddet gennem (top)skattelettelser og gennem forringelse af
overførselsindkomster for herigennem ”at øge motivationen til at arbejde”.
At (top)skattelettelser igen er i de borgerliges tanker mere end antydes: ” (Vi bør).
tænke i positive incitamenter ved at være i arbejde”.
Liberal Alliance, De Konservative og senest formanden for Venstre Jakob Ellemann
– Jensen har da også i overensstemmelse hermed været ude med konkrete forslag om
omfattende skattelettelser. Venstre fx har foreslået skattelettelser for 4½ mia. kr. 234
Tankevækkende er de Radikale ikke afvisende overfor ideen, om end man ønsker
skattelettelser koblet med en grøn skattereform. 235
Heller ikke med hensyn til sociale forringelser synes noget forandret i den borgerlige
økonomiske politik: ”Vi har kæmpet for, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.
Vi har knæsat det sunde princip, at der selvfølgelig skal være en mærkbar, kontant
forskel mellem at arbejde 37 timer og at være på kontanthjælp samt at arbejdsløse
indvandrere ikke kan blive parkeret på en høj offentlig ydelse”.
De seneste årtiers forringelse af overførselsindkomsterne skal altså fastholdes.

) Jf. Bagge, Christoffer Løvstrup: Venstre vil give danskerne skattelettelser for 4½ mia. kr.
her og nu. TV2, 13.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-05-13-venstre-vil-give-danskerne-skattelettelser-for-45milliarder-her-og-nu
234

) Jf. Bagge, Christoffer Løvstrup: Venstre vil give danskerne skattelettelser for 4½ mia. kr.
her og nu. TV2, 13.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-05-13-venstre-vil-give-danskerne-skattelettelser-for-45milliarder-her-og-nu
235
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Men ikke blot vil højrefløjen fastholde allerede gennemførte forringelser af det
sociale sikkerhedsnet, men nye forringelser varsles: ”…. Det er afgørende, at krisen
ikke bruges som påskud for at underminere tilskyndelsen til at være i arbejde. Om
noget bør vi gå den modsatte vej… ”236

Afsnit 11.3. Balance på offentlige finanser: Sparepolitik
overfor velfærden.
Som vist har endelig et pejlemærke for borgerlig, neoliberalistisk og monetaristisk
inspireret økonomisk politik været sparepolitik med hensyn til det offentlige,
angiveligt for at begrænse underskud og sikre holdbare offentlige finanser, men reelt i
vidt omfang for at skabe rum for skattelettelser. 237
Også her bekræfter de borgerlige partiledere i deres fælles kronik dette pejlemærke
om en ”sund” offentlig økonomi i balance: ”En række af de borgerlige partier har i en
årrække været omdrejningspunktet for, at Danmark har en sund og ansvarlig
økonomi.” 238
Underskud og gæld skal begrænses: ”Nedlukningen af Danmark efterlader en
regning, der skal betales, og det er der vigtigt, at vi ikke ende op i ny og langvarig
gæld, der vil tynge os”.
) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 2 for neden
– s. 3 på midten. Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
236

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III) – Udhulingen af
skattesystemet.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
237

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 1 for neden.
Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
238
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Dette borgerlige udgangspunkt om ”at sætte tæring efter næring” har traditionelt
indebåret tilbageholdenhed med offentlige udgifter. At de borgerlige igen vil gå til
velfærden med denne tilgang mere end antydes: ” De politiske beslutninger skal
baseres på en bred forståelse for, at pengene skal tjenes før de kan bruges” 239
Synspunktet er senere blevet konkretiseret af en række borgerlige partiledere.
Konservatives Søren Pape Poulsen, Nye Borgerliges Pernille Vermund, LA s Alex
Vandsopslagh, der alle under en eller anden form har krævet tilbageholdenhed med
offentlige udgifter. 240
Også borgerlige økonomer slutter op om velfærdsbesparelse: ”Prisen for Corona –
krisen er, at der bliver mindre råd til velfærd i den offentlige sektor i de næste år.
Regningen sendes… til dem, der har brug for offentlige ydelser”. 241

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 2 på
midten. Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
239

240

) Jf. Yan Kovyakh, Emilie Dyrup, Lasse Kalhauge & Magnus Bjerg: Sådan vil politikerne lave velfærdssamfundet om.
TV2, 14.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-11-det-mener-partierne-om-coronakrisen-holdninger-velfaerd-regning
241

) Jf, interview med Nina Smith i Bagge, Christoffer Løvstrup: Coronakrisen kan koste dansk velfærd i ti år.
”. TV 2, 06.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-06-coronakrisen-kan-koste-dansk-velfaerd-i-ti-aar-vi-bliverfattigere
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Kapitel 12: CEPOS forslag til udmøntning og
konkretisering af borgerlig genopretningspolitik.
En stærkere grad af konkretisering af den borgerlige krise og genopretningsstrategi er
blevet fremlagt at den borgerlige, (neo)liberale tænketank CEPOS. 242
Dette er interessant, fordi det i den borgerlige lejr tit er netop CEPOS ´s rolle at støbe
forslag og krav, som så de borgerlige politiske partier kan tage til sig og fremlægge
som udspil.

Afsnit 12.1. CEPOS forslag til at fremme markedsøkonomi
/privat sektor i forhold til det offentlige.
I modsætning til de borgerlige partiledere lade CEPOS det ikke blot blive ved
antydninger om lempelser for erhvervsliv og virksomhedsejere og ledere. Der gås til
biddet med en lang række skattelettelser for virksomheder og kapital og rige 243:
• Lavere selskabsskat
• Nedsættelse af afgifter (fx registreringsafgift, arbejdsskadeafgift)
• Ensartet skat på aktie – og kapitalindkomst (foreslås nedsat til 25 pct)
Og et par forslag om her og nu tilskud/skatterabat til virksomhederne bliver det også
) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen. CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
242

243

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 3 for oven.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
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til (lidt har også ret):
• Midlertidig fremrykning af skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og
bygninger
• Adgang til midlertidigt at få skatteværdien af skattemæssige underskud
udbetalt
• Andel af moms -, lønsumsafgift – og A – skatteudskydelse ændres til
skattenedsættelse 244
At det kun er den private sektor, der skal fremmes, lægget CEPOS ikke skjul på:
”De finanspolitiske tiltag …. bør ikke forøge de offentlige udgifter permanent eller
den offentlige beskæftigelse”. 245
Og uanset at det offentlige og skatteborgerne således skal begunstige erhvervslivet
økonomisk i stor skala, skal man ikke til gengæld have indflydelse på
virksomhederne, for genopretningspolitikken bør
• ikke øger statens ejerskab af erhvervslivet på kort eller langt sigt 246

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 4 på midten.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
244

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 2 på midten.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
245

246

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 2 for neden.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
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Afsnit 12.2. CEPOS forslag vedr. udbudsøkonomi og sociale
forringelser.
CEPOS er ikke mindst er langt mere konkret end de borgerlige partiledere, hvad
angår tænketankens traditionelle kerneområde: Skattelettelses-politikken.
Her foreslås til en borgerlig genopretningspolitik:
• Fremrykning af planlagte skatte – og afgiftslettelser (PSO og elafgiften fx)
• Indkomstskatterabat på fx 10 pct af samlet indkomstskat 247
• Fjerne loft over beskæftigelsesfradraget. 248
Ligeså klar i spyttet som CEPOS er, når det gælder skattelettelser, ligeså konsekvent
er tænketanken, når det gælder om at fastholde og udbygge sociale forringelser
designet til at ”øge arbejdskraftudbuddet”. Tænketankens bud på
genopretningspolitik fastslår således, at man
• bør ikke øge de automatiske stabilisatorer i for af høje overførselsindkomster.
249

• bør ikke indføre højere kompensationsgrad for dagpenge 250

247

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 3 for oven.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
) Jf Vandopslagh, Alex: Fire ønsker skal opfyldes, hvis Danmarks skal komme styrket ud af
krisen. Berlingske, 21.04.20 https://www.berlingske.dk/kronikker/fire-oensker-skal-opfyldeshvis-danmark-skal-komme-styrket-ud-af-krisen
248

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 2 på midten.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
249

250

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 5 på midten.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
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Og modsat fastslås det, at man
• bør ikke forringe forbedre de økonomiske strukturer dvs. ”incitamenter til at
udbyde arbejdskraft, investere og spare op” 251
Dvs. der varsles yderligere sociale forringelser.

Afsnit 12.3. CEPOS forslag vedr. offentlige finanser og
sparepolitik mht. offentlige udgifter.
Nogen vaklen i geledderne er der heller ikke fra CEPOS ´ s side, når det gælder at
begrænse offentligt underskud og offentlig sektor.
Helt overordnet må der genopretningspolitikken
• ikke forringe de offentlige finanser permanent …252
Dvs. der skal gennemsættes tilbageholdenhed med og besparelser på offentlige
udgifter, hvorfor det gælder for genopretningspolitikken, at den
• bør ikke øge offentligt forbrug
• bør ikke øge offentlige investeringer
• bør ikke acceptere lempeligere kommune - aftaler 253

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 2 på midten.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
251

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 1 for neden.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
252

253

) Jf. Brøns-Petersen, Otto: Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen, s. 5 – midt for.
CEPOS, 29.04.20.
https://cepos.dk/artikler/finanspolitiske-initiativer-efter-corona/
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Kapitel 13: Kritisk diskussion af borgerlig politik for
genopretning efter Corona - krisen.
I det følgende kapitel diskuteres borgerlige politikere og økonomers strategi for
genopretning af økonomien og betaling af Coronaregningen.
For det første undersøges den fremstilling af situationen for de offentlige finanser på
vej i en økonomisk afgrund, som man fra højrefløjen kan forvente efter Corona –
epidemiens afslutning.
Dernæst diskuteres for det andet højrefløjens strategi for, at Corona – regningen skal
betales gennem sparepolitik på velfærdens bekostning.
Herefter behandles for det tredje højrefløjens påstand om at kunne skabe vækst
gennem sociale forringelser og (top)skattelettelser, der angiveligt skal øge
arbejdskraftudbuddet.
Videre diskuteres for det fjerde kravet om, at ikke den offentlige sektor, men den
private skal tilgodeses i krisepolitikken.
Herefter diskuteres for det femte påstanden fra borgerlige politikere og økonomer
om, at de borgerliges reformpolitik har sikret sunde offentlige finanser.
Og endelig diskuteres sidst for det sjette det af borgerlige økonomer fremført krav
om, at genopretningspolitikken ikke må forringe den strukturelle balance på de
offentlige finanser.
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Afsnit 13.1: Vi har råd til Corona – krisen.

13.1.1: Danmark på vej i økonomisk afgrund?
Når først selve Coronaepidemien er overstået eller i hvert tilfælde bragt under kontrol
må det forventes, at højrefløjen vil sætte ind med en massiv kampagne for at skabe
maksimal opmærksomhed på og bekymring i befolkningen omkring den offentlige
gæld efter krisen.
Deltagere i denne offensiv vil være de borgerlige politiske partier, erhvervsorganisationer, den borgerlige dagspresse, men også borgerlige såkaldte
”topøkonomer”.
Højrefløjen vil fokusere på den store gældsstigning, som krisen har medført, og vil
søge at skabe et billede af Danmark på vej i en økonomisk afgrund a la gældskrisen i
Sydeuropa.
Og man vil sammenligne med en husholdningsøkonomi og appellere til em
dagligdags forståelse af, at regningen fra Corona – krisen skal betales, inden der er
råd til andet.
Man vil derfor – jævnfør de borgerlige partiledere ovenfor – kræve en ”ansvarlig
økonomisk politik”, der prioriterer at nedbringe underskud og gæld på velfærdens
bekostning.
Målet er med andre ord at bruge statsgæld og underskud som løftestand for at
gennemsætte en sparepolitik overfor velfærden.

13.1.2. Forskel på husholdnings og stats økonomi.
Men borgerlige påstande om, at gældsstigningen økonomisk uansvarlig, vil ikke være
rigtige.
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I en husholdningsøkonomi skal pengene som bekendt stemme. At leve for lånte
penge er problematisk. Derfor må man spare, hvis økonomien strammer til.
Sådan er det ikke for lande. For det første fordi landes indkomst hele tiden stiger pga.
voksende produktivitet og derfor får de lettere og lettere ved at betale gæld tilbage.
Men for det andet er det også en dårlig ide at det offentlige sparer, når krisen rammer,
fordi man så bare forstærker efterspørgselsnedgangen i den private sektor.
Staten skal derfor handle omvendt af en almindelig husholdning, og når det går skidt i
økonomien, skal regeringen – jf. foran - holde hånden under økonomien ved at øge de
offentlige udgifter uanset om det betyder, at det offentlige kører med underskud. 254
Ved at køre med underskud i en situation med opsparingsoverskud i den private
sektor bidrager staten - som beskrevet foran – tværtimod konstruktivt til økonomisk
balance ved at kompensere for mangelfuld efterspørgsel fra den private sektor og
holder dermed efterspørgslen og beskæftigelsen oppe.
En tredje forskel i forhold til en husholdning er, at et sådant underskud kan staten
finansiere langt billigere end private, da man jo har ikke blot en, men mange
skatteydere som garant for tilbagebetalingen. Stater har derfor normalt høj
kreditværdighed og kan låne betydeligt billigere end private.

13.1.3. God ide at lånefinansiere krisepolitik i Danmark.
Og et borgerligt billede af, at Danmark pga. underskud og gældsstigning er på vej i en
økonomisk afgrund, vil heller ikke være rigtigt.
Danmark har tværtimod meget høj kreditvurdering.

254

) Jf. Bjørsted, Erik: Staten har råd til at låne milliardbeløb – alternativet kan blive meget
dyrt, s. 2 for neden – 3 øverst. AE – rådet, 24.03.20.
https://www.ae.dk/artikler/staten-har-raad-til-at-laane-milliardbeloeb-alternativet-kan-blive-meget-dyrt
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Figur: Kreditvurdering i Danmark og andre udvalgte OECD -lande. 255

Det skyldes ikke mindst Danmarks fremragende gældssituation.
Den offentlige nettogæld var forud for krisen positiv dvs. Danmark var gældfri og
havde tværtimod tilgodehavender. Danmark havde før Corona – krisen en positiv
nettoformue på 3,9 procent af BNP.
Og bruttogælden (ØMU – gælden) udgjorde forud for krisen kun omkring 40 pct. af
BNP – langt under EU's gældsgrænse på 60 pct.
Figur: ØMU – gæld i Danmark 1980 til 2020. 256

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, figur 1.8, s. 18 for neden
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
255

) Kilde Økonomisk Redegørelse Maj 2020, figur 1.13, s. 21 for neden
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
256
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Og Danmark har i mange år haft store overskud på betalingsbalancen og har bl.a.
derfor en stor udlandsformue på 1848 milliarder kroner 257
Danmark kan derfor sagtens øge sin gæld med adskillige hundrede mia. kr. – til og
med uden væsentlige renteudgifter, fordi renterne her og nu er negative. 258
Og selv om ØMU – gælden i 2020 som anført foran skulle stige med mellem 7 og
11½ procent er det ingen katastrofe. De fleste europæiske stater vil stadig have langt
højere gæld end Danmark.
Figur: Skøn for ØMU – gæld i Danmark og udlandet 2020. 259

Og at regningen skal betales her og nu og at vi derfor skal ”sætte tæring efter næring”
i de kommende år er også et fejlagtigt billede.

) Jf. Bjørsted, Erik: Staten har råd til at låne milliardbeløb – alternativet kan blive meget
dyrt, s. 3 for neden. AE – rådet, 24.03.20.
https://www.ae.dk/artikler/staten-har-raad-til-at-laane-milliardbeloeb-alternativet-kan-blive-meget-dyrt
257

) Jf. Drudedahl, Jeppe: Vi skal klare tre udfordringer for at undgå, at Corona krisen for alvor
smadrer økonomien. Information, 20. 03.20.
https://www.information.dk/indland/2020/03/klare-tre-udfordringer-undgaa-coronakrisenalvor-smadrer-oekonomien
258

) Kilde: Økonomisk Redegørelse Maj 2020, figur 1.15, side 22 på midten.
https://fm.dk/udgivelser/2020/maj/oekonomisk-redegoerelse-maj-2020/
259
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Vi kan sagtens vælge i nogle år at fortsætte med et højere gældsniveau og så derefter
afdrage i et roligt og behersket tempo – uden at det behøver at gå ud over velfærden.
260

Afsnit 13.2: Sparepolitik på velfærdens bekostning forstærker
krisen.
Ligeledes må højrefløjen – både borgerlige partier og borgerlige økonomer forventes at ville køre hårdt på det offentlige underskud. Omkvædet vil lyde, at vi ligesom efter finanskrisen - med djævlens vold og magt skal hurtigst muligt ud af det
gennem en hård sparepolitik.
Man vil kræve, at velfærdsforbedringerne fra finanslovsaftalen for 2021 aflyses og –
jf. CEPOS ovenfor - at der vises tilbageholdenhed med offentlige udgifter og
dekreteres lavvækst for det offentlige forbrug.
Jf. fx tidligere vismand og borgerlig ”topøkonom” Nina Smith: ”Prisen for Corona –
krisen er, at der bliver mindre råd til velfærd i den offentlige sektor i de næste ti år”261
Men intet kunne være mere forkert.
Underskuddet i 2020 og i de kommende år er ingen katastrofe. Tværtimod, det vil
holde hånden under økonomien ved at de offentlige skaber efterspørgsel til erstatning
for den manglende efterspørgsel fra den private sektor.

) Jf. Drudedahl, Jeppe: Vi skal klare tre udfordringer for at undgå, at Corona krisen for alvor
smadrer økonomien. Information, 20. 03.20.
https://www.information.dk/indland/2020/03/klare-tre-udfordringer-undgaa-coronakrisenalvor-smadrer-oekonomien
260

) Jf. Bagge, Christoffer Løvstrup: Coronakrisen kan koste dansk velfærd i 10 år. (Interview
med Nina Smith). TV2, 06.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-06-coronakrisen-kan-koste-dansk-velfaerd-i-ti-aarvi-bliver-fattigere
261
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En stimuluspolitik, som er helt nødvendigt, hvis ikke krisen skal blive endnu dybere
og endnu længere.
Gentager vi fejlen fra ”Genopretningspolitikken” fra 2011 til 2013 med sparepolitik
for at nedbringe statsunderskuddet vil vi blot forstærke og forlænge krisen.

Afsnit 13.3: Skattelettelser og sociale forringelser vil ikke
skabe øget vækst.
Samtidig med at højrefløjen vil køre på sparsommelighed i den offentlige sektor, vil
man hævde, at man har opskriften på ny vækst: Den skal angiveligt opnås gennem
skattelettelser 262 især til erhvervslivet samt gennem sociale forringelser for at øge
arbejdskraftudbuddet.
Højrefløjen vil kræve, at i stedet for at bruge midler på offentligt forbrug skal der
allokeres midler til den private sektor i form af skatte – og afgiftslettelser, så væksten
her kan blive genstartet.
Det er imidlertid et blændværk.

13.3.1. Skattelettelser mindre effektivt til at skabe jobs og vækst end
øget offentligt forbrug og/eller offentlige investeringer.
Eftersom den private sektor, jf. del I af denne rapport, år frem vil være ramt af
efterspørgselskrise, er der for det første ingen udsigt til at nok så mange

) Jf. Horn, Ulrik: Topøkonomer: Danmark har brug for kæmpe kickstart på op mod 100 mia

262

(Interview med Nina Smith). Børsen, 05.05.20.
https://borsen.dk/nyheder/politik/okonomer-lav-kaempe-kickstart-senest-til-sommer
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erhvervsskattelettelser foreløbig skaber øgede investeringer og flere arbejdspladser i
virksomhederne. Virksomhederne afventer først og fremmest øget omsætning.
Og finansiere erhvervsskattelettelser tilmed med offentlige besparelser vil det ikke
blot være spild af penge, men blot øge arbejdsløsheden.
Figur: Nettoeffekt på økonomisk vækst og beskæftigelse af reduktion af
selskabsskatten og det offentlige forbrug med hver 2,2 mia. kr (2018 – niveau). 263
(Finansministeriets 1. års multiplikatorer)

BNP – vækst
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- 4.000

Nettoeffekt

-0,08

-3.500

Tværtimod giver forøgelse af det offentlige forbrug og/eller øgede offentlige
investeringer langt flere jobs og dermed mere vækst end skattelettelser, hvad enten
der er tale om erhvervsskattelettelser, personskattelettelse eller momsnedsættelse.

) Kilde: Egen beregning på basis af Finansministeriet: Opdaterede finanseffekter –
dokumentationsnotat, tabel 3.2 og 3.3., s. 22 og 23. Dec. 2017.
https://fm.dk/udgivelser/2017/december/opdaterede-finanseffekter-dokumentationsnotat/
Inspireret af Madsen, Martin: Selskabsskattelettelser finansieret af offentlig service koster job,
tabel 1, s. 2. AE, 17.01.13.
https://www.ae.dk/analyser/selskabsskattelettelser-finansieret-af-offentlig-service-koster-job
263
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Figur: Forøgelse af BNP – vækst og beskæftigelsesløft ved brug af provenu på 2,2.
mia. kr (2018-niveau).264
(Finansministeriets 1. års beskæftigelsesmultiplikatorer)
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Vi skal derfor under denne krise ikke gentage fejlene fra den borgerlige,
neoliberalistisk økonomiske politik efter finanskrisen med at føre stram finanspolitik
og sparepolitik.
Tværtimod skal det offentlige føre øget offentligt forbrug og/eller offentlige
investeringer for at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen. Og staten skal
opveje opsparingsoverskuddet i den private sektor gennem selv i en periode at bruge

264) Kilde: Egen beregning på basis af Finansministeriet: Opdaterede finanseffekter –
dokumentationsnotat, tabel 3.2 og 3.3., s. 22 og 23. Dec. 2017.
https://fm.dk/udgivelser/2017/december/opdaterede-finanseffekter-dokumentationsnotat/
Opdatering af Madsen, Martin: Dynamiske effekter af offentlige udgifter og konsekvensen af
offentlig nulvækst, tabel 2, side 10. AE, 31.10.13.
https://www.ae.dk/analyser/dynamiske-effekter-af-offentlige-udgifter-og-konsekvensen-afoffentlig-nulvaekst
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flere penge end man får ind, finansieret gennem lånoptagelse.265

13.3.2. Øgede indkomstoverførsler mere effektivt end
topskattelettelser til at øge efterspørgslen.
Der er som fremhævet ovenfor tværtimod altså brug for at den manglende
efterspørgsel i den private sektor opvejes af det offentlige, hvis ledigheden skal
bekæmpes.
Men de borgerliges flagskib, topskattelettelse, vil grundet, at en betydelig del af
lempelserne opspares af topskatteydere, her være mindre effektivt til at øge
efterspørgslen end højere overførselsindkomster.
Skal der sikres en maksimal effektivitet af efterspørgselsstimuleringen sker det bedre
gennem, at det offentlige kompenserer indkomsttab hos arbejdsløse, der har en højere
forbrugstilbøjelighed.
Figur: Marginal forbrugstilbøjelighed fordelt på indkomstdeciler. 266

) Jf. Lykketoft, Mogens: Nu skal staten til at stifte gæld. Masser af gæld. Kronik, Politiken,
19.03.20. https://politiken.dk/debat/kroniken/art7709641/Drop-husholdningslogikken.-Nuskal-staten-til-at-stifte-g%C3%A6ld.-Masser-af-g%C3%A6ld
265

) Caspersen, Sune: Økonomisk støtte batter mest i bunden. AE – rådet, 22.05.20.
https://www.ae.dk/analyser/oekonomisk-stoette-batter-mest-i-bunden
266
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Lånene skal selvfølgelig betales tilbage, men det kan gøres over en længere årrække
og også her kan staten som beskrevet få betydeligt mere fordelagtige betingelser end
en privat husholdning.

13.3.3. Øget arbejdskraftudbud ikke nogen mirakelkur.
Ud over at argumentere for (top)skattelettelser som led i efterspørgselsstimulering
argumentere de borgerlige også herfor med henvisning til at det øger
arbejdskraftudbuddet, hvilket antages af sig selv på sigt at øge beskæftigelsen og
dermed den økonomiske vækst. 267
MEN: Hvad angår disse såkaldt dynamiske effekter af (top)skattelettelser er de langt
hen ad vejen tvivlsomt dokumenterede i nyere dansk sammenhæng og beregningerne
heraf lider herudover af den slagside, at de modsvarende effekter af offentlige
udgifter ikke medtages af de borgerlige økonomer. 268
En tilsvarende udbudsøkonomisk tankegang har ligget bag bestræbelser i borgerlige
økonomisk politik siden årtusindskiftet på at forøge af arbejdskraftudbuddet gennem
forringelse af dagpenge og kontanthjælp o. l. Men også her er der ikke blot teoretiske
indvendinger og tvivlsom dokumentation, men en sådan politik vil i den aktuelle
situation efter Corona - krisen også blot forøge ledigheden i de nærmeste år, fordi der
med manglende efterspørgsel i forvejen mangler arbejdspladser.
At producere flere arbejdssøgende vil blot betyde flere ledige. 269
) For en udførlig kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk politik, del II.
267

) Uddybes i Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk politik, del
II. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
268

) Uddybes i Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk politik, del
I.https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
269
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Afsnit 13.4: Satsning på hurtig vækst i den private fremfor
den offentlige sektor vil slå fejl.

13.4.1. Ikke udsigt til hurtig genstart af privat sektor.
Endelig vil de borgerlige – jf. partilederne og CEPOS – kræve at krisepolitikken
primært satser på at genstarte den private sektor og erhvervslivet fremfor at udbygge
den offentlige sektor
Det er på den ene side klart, at der er udsigt til mange konkurser i et allerede før
krisen gældsplaget erhvervsliv og dermed stor arbejdsløshed. Det synes derfor
uomtvisteligt, at der vil være brug for omfattende offentlig støtte til erhvervslivet for
at få markedsøkonomien tilbage på fode efter Corona – krisen.
Men samtidig tegner Corona – krisen på den anden side til at blive meget dybt og til
at ville medføre stor og langvarig usikkerhed blandt forbrugere og investorer, hvilket
peger mod en langvarig krise. For dansk økonomi med stor eksportandel vil det også
være vanskeligt at kæmpe sig ud af en omfattende og længerevarende global
økonomisk afmatning, jf. foran.
En neoliberalistisk inspireret satsning i den økonomiske politik primært på, at
erhvervslivet skal komme tilbage på vækstsporet og skabe arbejdspladserne til de
mange ledige, risikerer derfor at køre fast i langvarig lavvækst, hvilket også vil
medvirke til at fastholde langvarig ledighed.

13.4.2. Styrkelse af offentlige investeringer – og styrkepositioner mere
effektivt.
Hvis man vil sikre højere vækst og lavere ledighed, vil en mere effektiv strategi
umiddelbart være, at det offentlige øger egne investeringer og iværksætter egne
beskæftigelsesarbejder.
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Samtidig kunne en sådan offensiv offentlig investeringspolitik også sigte på at give
det offentlige nogle større styrkepositioner i økonomien på længere sigt til at sikre en
større grad af selvforsyning og indflydelse på nøglesektorer, fx finanssektoren.
Det har været den offentlige sektor og navnlig det offentlige sygehusvæsen, som har
været redningsplanke og sikkerhedsnet for samfundet mod Corona -. epidemien. Det
forekommer derfor nærliggende som en del af genopretningspolitik og
beskæftigelsesfremme at styrke den offentlige sektor og navnlig det offentlige
sundhedsvæsen gennem øgede bevillinger og personaletildeling. 270
Herudover har krisen peget på, hvor vigtigt det er for samfundet selv at have adgang
til systemiske produktioner på sundhedsområdet såsom af værnemidler,
hospitalsudstyr og vacciner. Kan de ikke oprettes på anden måde, bør det ske gennem
offentlige kapitalindskud med offentligt ejerskab.
Endelig har Corona – krisen – og navnlig den tidligere finanskrise – peget på
vigtigheden at statslige kompetencer til tæt regulering af de store systemvigtige
finansielle institutioner.

Afsnit 13.5: Borgerlig økonomisk politik er ikke lig sunde
offentlige finanser.
I dette sidste afsnit vil vi diskutere påstanden fra borgerlige politikere og økonomer
om, at den borgerlige økonomiske politik gennem de seneste årtier har sikret sunde
offentlige finanser.
Underforstået, at S- regeringen og det nye flertal nu er ved at sætte det over styr
gennem sin økonomiske politik.

270

) Jf. Lund, Rune: Før en aktiv finanspolitik med fokus på grøn omstilling. Altinget, 20.04.20.
https://www.altinget.dk/energi/artikel/rune-lund-foer-en-aktiv-finanspolitik-med-fokus-paagroen-omstilling
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13.5.1. Borgerlige: ”Vores økonomiske politik har sikret sunde
offentlige finanser”!
I deres tidligere nævnte fælles kronik fremhæver borgerlige partiledere de borgerliges
økonomiske politik, som det som har sikret og kan sikre en ”sund” offentlig økonomi
i balance: ”En række af de borgerlige partier har i en årrække været
omdrejningspunktet for, at Danmark har en sund og ansvarlig økonomi.” 271
De borgerlige refererer her bl.a. til reformpolitikken, der dels gennem sociale
forringelser som led i arbejdsmarkedsreformer, dels gennem skattelettelser har øget
arbejdskraftudbuddet.

13.5.2. Borgerlig økonomisk politik har svækket automatiske
stabilisatorer og statskassen.
Det er imidlertid en fejlagtig påstand, at den borgerlige økonomiske reformpolitik har
haft entydig positiv effekt på samfundsøkonomi og offentlige finanser.
For det første har de borgerlige reformer tværtimod svækket de automatiske
stabilisatorer. 272
Disse er dels blevet svækket af den forringelse af det sociale sikkerhedsnet, som de
borgerlige som led i arbejdsmarkedsreformer har gennemført for at tvinge
arbejdskraftudbuddet op.

) Jf. Ellemann-Jensen, Jakob; Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund
og Alex Vandopslagh: Ansvarlig økonomisk politik har rustet Danmark til krisen, s. 1 for neden.
Berlingske, 26.04.20
https://www.berlingske.dk/kronikker/ansvarlig-oekonomi-har-rustet-danmark-til-krisen
271

) Jf. Jespersen, Jesper: Derfor bliver Corona – krisen meget værre end finanskrisen.
Politiken,12.04.20.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7741088/Derfor-bliver-coronakrisenl%C3%A6ngere-og-dybere-end-finanskrisen
272
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Og dels har nedsættelserne af især marginalskatterne, som de borgerlige har
gennemført, også medført, at skattereduktionen bliver desto mindre, når indkomsten
falder.
Denne svækkelse af de automatiske stabilisatorer betyder tværtimod, at
samfundsøkonomien og dermed de offentlige finanser påvirkes mere negativt af
krisen end tidligere.
For det andet har de borgerlige – jf. sidste kapitel i denne rapport – finansieret af
sparepolitikken gennemført en lang række skattelettelser for fortrinsvis de højeste
indkomster.
Prisen har været et samlet provenutab siden 2001 på mere end 50 mia. kr.
Penge som nu mangler i statskassen til at bekæmpe Corona – krisen.

Afsnit 13.6: Svækker velfærdsforbedringer strukturel saldo?
Endelig vil vi i dette sidste afsnit diskutere en påstand fra borgerlige økonomer om, at
en genopretningspolitik ikke må ”svække den offentlige saldo strukturelt”?

13.6.1. Det Økonomiske Råd: Genopretningspolitik må ikke forringe
strukturel saldo.
Det Økonomiske Råd har i en kronik 273 advaret mod som led i genopretningspolitikken at gennemføre tiltag, som vil have ”strukturel effekt” dvs. vil forringe den
) Jf. Det Økonomiske Råd: Sådan kan Folketinget stimulere Corona økonomien. Politiken,
13.04.20.
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7746776/S%C3%A5dan-kan-Folketinget-stimulerecorona%C3%B8konomien
273
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strukturelle saldo for de offentlige finanser:
”… det er vigtigt, at krisetiltag ikke sammenblandes med strukturelle tiltag. Lad os
tage et par eksempler. Hvis man f.eks. permanent, og ikke blot midlertidigt, ændrer
på kompensationsgraden i dagpengesystemet, er det et strukturelt tiltag. Med det
menes, at tiltaget påvirker udviklingen i gennemsnitlig realløn, ledighed samt
offentlige finanser i normale tider. … det er et strukturelt tiltag, som har langsigtede
effekter på bl.a. holdbarheden af de offentlige finanser.”
Tankegangen er den udbudsøkonomiske logik, at hvis man forhøjer overførselsindkomster og lønninger eller fx øger skatterne, så hævdes det gennem negative
dynamiske effekter at ville reducere motivationen til at udbyde arbejdskraft og
dermed arbejdskraftsudbuddet.
Og da øget arbejdskraftudbud ifølge denne teori automatisk antages at øge
beskæftigelsen og dermed forbedre den strukturelle saldo, følger heraf modsat, at
forbedringer for almindelige mennesker vil forringe denne.

13.6.1. Udbudsøkonomisk logik savner belæg i virkelighedens
økonomi.
Det økonomiske Råd forsøger hermed at lægge gift for en genopretningspolitik, som
varigt forbedrer det sociale sikkerhedsnet og velfærden.
Problemet med disse udbndsøkonomiske postulater er, at de savner dokumentation i
virkeligheden. 274
For det første er antagelserne om dynamiske effekter af fx skatteændringer i sig selv
tvivlsomt dokumenterede og lider bl.a. også af den mangel, at positive effekter på
arbejdskraftudbuddet af øgede offentlige udgifter ikke medregnes.

) Også dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret
økonomisk politik, del II.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
274
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For det andet savner antagelserne om, at øget arbejdskraftudbud automatisk øger
beskæftigelse og forbedrer strukturel saldo baggrund i den virkelige økonomi.
I virkelighedens økonomi kræves der både et øget arbejdskraftudbud og en øget
arbejdskraftefterspørgsel for at øge beskæftigelsen. Ændring af arbejdskraftudbuddet
i selv kan således ikke automatisk sættes lig ændring af den strukturelle saldo.
Der er således ikke belæg for Det Økonomiske Råds udbudsøkonomiske påstand om,
at velstands – og velfærdsforbedringer for almindelige mennesker er i konflikt med
holdbare offentlige finanser.
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Kapitel 14: Forsøg på kort indkredsning af Socialdemokratiets krise og genopretningspolitik.
I dette kapitel søges de antydninger sammenfattet og diskuteret, som er faldet
omkring den socialdemokratiske regerings overvejelser for genopretningen
henholdsvis vedrørende finansieringen af den og krisepolitikken i det hele taget
S / regeringen har som sådan været indtil nu været forholdsvis tilbageholdende med
at fremlægge planer for den økonomiske genopretning efter Coronakrisen.
I det følgende skal de antydninger som regeringen dog er kommet med,
sammenfattes.
For det første redegøres for, hvorledes regeringen tegner til med hensyn til
genopretning at ville føre en ekspansiv finanspolitik og øge offentlige investeringer.
For det andet undersøges, hvorvidt S til gengæld lægger op til at spare på velfærden
for at finansiere krisepolitikken?
Og i forlængelse heraf diskuteres for det tredje, hvorvidt Mette Frederiksen vedr.
Coronaregningen er på vej mod at gentage Thornings højrekovending fra 2011?

Afsnit 14.1: På den ene side: Keynesiansk stimulus – politik.
Det må på den ene side anerkendes, at regeringen indtil nu har ført en keynesiansk
stimulus – politik overfor krisen. Gennem for 400 mia. kr økonomiske hjælpepakker,
herunder lønkompensation, er der jf. foran holdt hånden under virksomheder og
beskæftigelse.
For så vidt angår genopretning efter Coronakrisen tyder signalerne på, at regeringen
når krisen er overstået, vil fortsætte den ekspansive finanspolitik og gennem
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efterspørgsels – og investeringsstimulering vil forsøge at sætte gang i hjulene:
”Regeringen ser en genopretning af dansk økonomi i to faser. Den første er vi midt i.
Her holder vi hånden under danske arbejdspladser. Anden fase er en egentlig
økonomisk genopretning, der skal sætte gang i hjulene. Regeringen ønsker
langsigtede og kloge investeringer”275
Regeringen vil i den forbindelse kombinere øgede offentlige investeringer med tiltag,
der fremmer grøn omstilling;
” Vi står med en enestående mulighed for at gøre genopretningen af Danmark grøn,
så vi samtidig løfter vores klimaambitioner. Den mulighed skal vi selvfølgelig gribe”.
276

Så langt synes regeringens plan for økonomisk genopretning – i hvert fald på de
overordnede linjer - at være i overensstemmelse med et progressivt bud på
økonomisk genopretning, jf. de to sidste kapitler i denne rapport.
Hvad angår regningen for Corona – krisen har statsministeren givet udtryk for at ville
beskytte ”de svageste”, så regningen ikke havner hos dem som det skete efter
Finanskrisen:
”Dengang var det jer, der havde mindst, der blev hårdest ramt. Og ikke nok med det.
Bagefter var det også jer, der i høj grad skulle samle regningen op. Sådan må det ikke
blive igen”, sagde Mette Frederiksen 1. maj.
Det lyder som udgangspunkt positivt. Spørgsmålet er dog, hvem der i denne
forbindelse forstås som ”de svageste”?

) Ritzau: Wammen: Corona-genopretning er enestående grøn mulighed. Berlingske,
29.04.20
275

) Ritzau: Wammen: Corona-genopretning er enestående grøn mulighed. Berlingske,
29.04.20v
276
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Afsnit 14.2: På den anden side: Velfærdsbesparelser?
På den anden side har fremtrædende socialdemokrater antydet, at øgede offentlige
investeringer måske ikke omfatter velfærden, men at socialdemokraterne måske
tværtimod regner med at spare på velfærden.
På pressemøde 23. marts sagde statsminister Mette Frederiksen således: ” .vi må
allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det præcis
samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side” 277
At Socialdemokratiet har tanker i retning af at spare på velfærden kan læses ud af den
uddybning, som en anden fremtrædende socialdemokrat, formand for KL Jakob
Bundsgaard, kom med ved samme pressemøde:
”Der kommer en fase, hvor regningen skal betales og det vil typisk være i form af
mindre service på nogle af de store områder”. 278
Bemærkelsesværdigt synes S i den forbindelse at operere med planer om at aflyse de
velfærdsforbedringer, som man i efteråret aftalte med støttepartierne:
”Diskussionen før Corona krisen handlede om at investere flere penge i vores
folkeskoler og flere pædagoger i vores daginstitutioner, men det er klart, at det er
bare blevet meget vanskeligere at levere på de ambitioner, når økonomien kommer til
at se meget anderledes ud”. 279
Som en logisk forlængelse af denne forventning om, at det offentlige må levere en
ringere velfærd peges på, at borgerne (i stedet for offentligt leveret service) selv i høj
) Kongstad, Jesper m.fl.: Statsministeren: Krisen vil forandre vores velfærdssamfund – også
efter nedlukningen. Finans, 23.03.20.
https://finans.dk/politik/ECE12030571/statsministeren-krisen-vil-forandre-voresvelfaerdssamfund-ogsaa-efter-nedlukningen/?ctxref=ext
277

) Jf Larsen, Johan Blem: KL – formand varsler ringere velfærd. Politiken, 27.03.20.
https://politiken.dk/indland/art7727389/%C2%BBForuds%C3%A6tningerne-for-at-leveredem-er-blevet-vanskeligere%C2%AB%E2%80%8B
278

279

) Jf Larsen, Johan Blem: KL – formand varsler ringere velfærd. Politiken, 27.03.20.
https://politiken.dk/indland/art7727389/%C2%BBForuds%C3%A6tningerne-for-at-leveredem-er-blevet-vanskeligere%C2%AB%E2%80%8B
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grad må bidrage til børnepasning, ældrepleje osv.:
” Fremover må vi alle tage mere ansvar og »være med til at skabe vores egen
velfærd”…… Det kan være alt fra hjælp med indkøb til at hjælpe med at arrangere
aktiviteter og den slags på plejehjemmet. Eller det kan jo være, at man hjælper til
med at ordne legepladsen, eller hvis man har en dag, hvor man ikke skal på arbejde,
hjælper til nede i daginstitutionen med at få tingene til at glide”.
For at finansiere genopretningen har S tilsyneladende altså i tankerne at spare på
velfærden ved at tilbageføre en del af omsorgsopgaverne fra det offentlige til
familierne.

Afsnit 14.3: Kritisk diskussion: Vil Mette Frederiksen gentage
Thornings kovending til højre?
Disse antydninger rejser spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen og den
nuværende regering kan frygtes at ville gentage den kovending, som SRSF –
regeringen – i hvert tilfælde for S og SF´s vedkommende – begik efter valget i 2011?
280

På trods af, at man var gået til valg på løfter om bedre velfærd i programmet ”Fair
løsning” svingede S – og SF – om og accepterede i stedet – under Radikalt pres – at
føre den borgerligt økonomiske ”genopretningspolitik”, som den tidligere VK –
regering havde stået for.
En politik, hvor netop nedbringelse af offentligt underskud og gæld betaltes med
tilbageholdenhed og besparelser på offentlige udgifter og velfærd.

280

) Jf. Dragsted, Pelle: Lad os håbe det bare er mig, der ser Corydons spøgelse i Mettes velfærdsforbehold.
Information, 02.04.20.
https://www.information.dk/debat/2020/03/pelle-dragsted-lad-haabe-bare-ser-corydons-spoegelse-mettesvelfaerdsforbehold
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Når Mette Frederiksen har fremhævet ”økonomisk ansvarlighed” efter Corona –
krisen 281 kunne det pege i retning af en sådan sparepolitik. S vil – jf. foran – måske
forsøge at beskytte de svageste socialt og indkomstmæssigt og vil måske også arbejde
for, at alle skal bidrage til at betale kriseregningen.
Men S har tidligere vist ulyst til for alvor at ændre på de gigantiske skattelettelser,
som de borgerlige tildelte sig selv i perioden 2001 – 2019. Og hvis det er tilfældet, vil
der kun for alvor være penge i tilbageholdenhed med offentlige udgifter, således som
socialdemokraterne også antydet at ville gribe til.
Men det betyder i sidste ende, at almindelige mennesker kommer til at betale Coronaregningen gennem ringe velfærd efter at de som skatteborgere har måttet betale for at
redde erhvervslivet.
At det er i denne retning S vil gå, kunne det også tyde på, når S – regeringen har bedt
en gruppe af borgerlige økonomer om at komme med forslag til
genopretningspolitikken. Blandt disse økonomer er Torben M. Andersen, der som
formand for Velfærdskommissionen 282 var med til at legitimere en lang række
velfærdsforringende ”reformer”, herunder navnlig afskaffelsen af efterlønnen.
Et andet fremtrædende medlem af regeringens nye ”rådgivende økonomudvalg” er
Michael Svarer, der som medlem af ”Arbejdsmarkedskommissionen” 283 var med til
at legitimere den senere dagpengereform.
Spørgsmålet er, om S – regeringen satser på at gentage manøvren fra disse tidligere
kommissioner, hvor villige, borgerlige økonomer er blevet brugt til at legitimere
velfærdsforringelser som den økonomisk ”nødvendige politik”?
281

) Jf. Yan Kovyakh, Emilie Dyrup, Lasse Kalhauge & Magnus Bjerg: Sådan vil politikerne lave velfærdssamfundet om.
TV2, 14.05.20.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-11-det-mener-partierne-om-coronakrisen-holdninger-velfaerd-regning
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Velfærdskommissionen – politik iklædt som økonomisk
nødvendighed. Jan. 2004. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Politik.doc
og Lund, Henrik Herløv: Velfærdskommissionen – afsluttende rapport. Jan. 2005.
https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/artikler/velfaerdskommissionens_rapport.doc
282

283

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Arbejdsmarkedskommissionen – forkert timing og fejlagtige virkemidler. Ja.
2008. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Arbejdsmarkrapport.doc
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Kapitel 15: Bud på en progressiv genopretningspolitik.
Som alternativ til højrefløjens – og delvist måske også til Socialdemokratiets bud på
en genopretningspolitik - præsenteres i det følgende et bud på en progressiv
genopretningspolitik og et bud på finansiering heraf.
I første afsnit analyseres, hvorledes økonomisk stimuluspolitik og genopretning af
velfærden kan kombineres.
Dernæst undersøges i andet afsnit, hvorledes forbruget mest effektivt kan styrkes ved
at løfte overførselsindkomster for specielt de økonomisk dårligst stillede.
Videre behandles i tredje afsnit, hvorledes en styrkelse af grøn omstilling kan
sammentænkes med øgede offentlige investeringer.
Og endelig analyseres i fjerde afsnit, hvorledes den økonomiske genopretning og
krisepolitikken kan finansieres gennem tilbagerulning af (top)skattelettelser og
fremrykning af pensionsbeskatning

Afsnit 15.1: Stimuler økonomien ved at genoprette velfærden!
Den borgerlige krisepolitik vil – som fremgået – primært tilgodese den private
sektor/erhvervslivet i forhold til og på bekostning af den offentlige sektor.
Det er uantageligt og ineffektivt, som beskrevet.
I stedet bør økonomien stimuleres ved, at det offentlige forbrug til velfærd tilføres
flere ressourcer for samtidig at genoprette velfærdens standard og kvalitet.
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Det er nemlig med til at holde hånden under beskæftigelsen 284 i en situation med
voksende arbejdsløshed i den private sektor pga. Coronakrisen.

15.1.1. Genopret det offentlige sygehusvæsen!
Coronakrisen vist et klart behov for at styrke det offentlige sygehusvæsen.
Sygehusvæsenet er igennem mange år udpint af snævre rammer og vedvarende krav
om produktivitetsstigninger. 285 Der er behov for også en sundhedsmæssig
genopretning.
I 10´erne har den gennemsnitlige årlige realvækst i regionernes sundhedsbudgetter
kun været omkring 1 pct, jf. nedenstående tabel. 286 Dette skal sammenholdes med, at
det demografiske træk alene kræver en årlig gennemsnitlig realvækst på op mod 1
pct. 287

) Jf. Lund, Rune: Før en aktiv finanspolitik med fokus på grøn omstilling. Altinget, 20.04.20.
https://www.altinget.dk/energi/artikel/rune-lund-foer-en-aktiv-finanspolitik-med-fokus-paagroen-omstilling
284

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
285

286) Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne presset: Når personalet piber,
har de noget at have deres pib i” (Interview med sundhedsøkonom Jakob Kjellberg). Politiken,
20.05.19
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5rpersonalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%ABv
287 ) Jf. Christiansen, Flemming: ” Hjemmepleje og plejehjem står for skud: Velfærd for ældre
i 2019 skæres – igen. Politiken, 16.04.19
https://politiken.dk/indland/art7138081/Velf%C3%A6rd-for-%C3%A6ldre-i-2019sk%C3%A6res-%E2%80%93-igen .
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Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2018. 288

Og skal der være dækning for velstandsudviklingen, således at der er ressourcer til ny
medicin, ny teknik og nye behandlingstilbud, skal realvæksten være omkring 2 pct.
289

For det første skal regionerne skal selvfølgelig i 2020 have dækket merudgifterne til
indsatsen mod Corona – epidemien. MEN: Covid – 19 sygdommens fremmarch
kunne kun imødegås med en omfattende omrokering af ressourcer i sygehusvæsenet
til patienterne med Covid – 19. Til gengæld er der en lang række andre undersøgelser
og behandlinger blevet udskudt og vil tage flere år at indhente.
Der er derfor i de kommende år behov for permanent at tilføre det offentlige
sygehusvæsen et ekstra ressourceløft til mere personale, ny medicin og nyt materiel.

) Jf. Jakob Kjellberg og Anna Kollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad
koster. Vive, dec. 2018.
https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313
288

) Jf. ”Trods milliarder er hospitalerne presset: Når personalet piber, har de noget at have
deres pib i” (Interview med sundhedsøkonom Jakob Kjellberg). Politiken, 20.05.19
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5rpersonalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%ABv
289
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15.1.2. Styrk de kommunale daginstitutioner og folkeskolen!
Coronakrisen har også vist betydningen af velfungerende daginstitutioner og
folkeskoler.
Corona-epidemien betyder, at der fremover af hensyn til at imødegå kommende
epidemibølger er behov for bedre pladsforhold i både børnehaver og folkeskoler.
Det er der brug for offentlige investeringer i.
Men frem for alt har Coronakrisen vist, at børnehaver og folkeskoler både er
nødvendige for at uddanne børn og unge, men de er ganske elementært også
nødvendige til slet og ret at tage sig af pasning af børnene, så forældrene kan passe
deres arbejde.
Denne dobbeltopgave har igennem en årrække været under pres. I folkeskolen af
stigende klassekvotienter. 290
Figur: Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolen 2007 - 2018. 291

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
290

) Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Undervisning, gennemsnitlig
klassekvotient.
http://www.noegletal.dk/
291
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Og i daginstitutionerne af forringelse af normeringerne. 292

Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk
børnetid).293
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Der således både på anlægssiden og driftssiden behov for en genopretning af
velfærden på daginstitutions – og folkeskoleområdet.
Derfor er der behov for at tilføre daginstitutioner og folkeskoler yderligere
ressourcer. De øgede bevillinger fra finanslovsaftalen for 2021 skal fastholdes. Og
herudover skal der i de kommende tilføres yderligere ressourcer på årligt 1 mia. kr.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
292

) Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i
daginstiutioner – udviklingen 1972 – 2018, s. 24, tabel 5 (kun børnetid).
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-senestenyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.pdf
Tal for 2014 er fra Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes
bemanding siden 1986, s. 5, tabel 1. Bureau 200, 2014.
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%
201986.pdf
293
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15.1.3. Styrk ældresektoren!
Coronakrisen har også vist, hvor sårbare plejehjem og hjemmepleje er.
Ældreplejen er udpint gennem mange års nedskæring af timetallet til hjemmehjælp.
294

Figur: Ændring i antal visiterede timer pr. uge af hjemmehjælp til ældre i eget hjem
over 65 år - 2008 til 2017.295

Derfor skal der ikke meget til at vælte læsset, hvis der er behov for en ekstra
påpasselighed og ekstra omsorg og hjælp, således som vi har set det under Corona –
epidemien.
Der er derfor også behov for at genoprette velfærden på ældreområdet.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I) – Udhulingen af
velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
294

) Kilde: Ældresagen: Hjemmehjælp til ældre 2017, s. 13:
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/dokumentation/2018-aeldre-i-talhjemmehjaelp-2017
295
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Afsnit 15.2: Styrk forbruget ved at løfte overførselsindkomster til de økonomisk dårligere stillede!
Som led i den økonomiske stimuluspolitik efter Corona – krisen er der behov for at
stimulere også det private forbrug.

15.2.1. Genopret det sociale sikkerhedsnet
/overførselsindkomstsystemet!
De borgerliges skattelettelser til de rige er her en rigtig dårlig ide, idet det både øger
uligheden og er ineffektivt i forhold til at øge efterspørgslen, fordi en betydelig del af
skattelettelsen ikke forbruges, men opspares.
Der er brug for en hurtig og kraftig forbrugsvirkning af pengeudpumpning, hvilket
kan opnås ved at målrette det til grupper med høj forbrugstilbøjelighed 296 297 såsom
kontanthjælps – og dagpengemodtagere og modtagere af integrationsydelse. Samtidig
opnås hermed at ligheden øges.
Dette kan kombineres med en social genopretning, som der efter mange års udhuling
af overførselsindkomstsystemet er stærkt behov for.298

) Jf. Det Økonomiske Råd: Sådan kan Folketinget stimulere Coronaøkonomien. Politiken,
14.04.20.
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7746776/S%C3%A5dan-kan-Folketinget-stimulerecorona%C3%B8konomien
296

) Jf. Lund, Rune: Før en aktiv finanspolitik med fokus på grøn omstilling. Altinget, 20.04.20.
https://www.altinget.dk/energi/artikel/rune-lund-foer-en-aktiv-finanspolitik-med-fokus-paagroen-omstilling
297

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (II): Udhulingen af
overførselsindkomstsystemet.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2overfoerselsindkomster.pdf
298
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En sådan social genopretning kan opnås gennem bedre dagpengedækning, afskaffelse
af kontanthjælpsloftet 299 , højere integrationsydelse og en ægte reform af
førtidspension og fleksjob.
Og gennem at give arbejdsløse bedre muligheder for at opkvalificere sig. 300

15.2.2. Udbetaling af indefrosne feriedagpenge.
Hvor de borgerlige vil køre frem med ineffektive topskatte – og erhvervsskattelettelser til de rigeste, vil det i forhold hertil også være mere effektivt i
henseende til at øge forbruget, hvis almindelige lønarbejdere i stedet får flere penge i
hånden.
Det kan opnås ved at udbetale de indefrosne feriedagpenge. 301 Dette vil kunne give
op til 26.000 flere jobs.

) Jf. Lund, Rune: Før en aktiv finanspolitik med fokus på grøn omstilling. Altinget, 20.04.20.
https://www.altinget.dk/energi/artikel/rune-lund-foer-en-aktiv-finanspolitik-med-fokus-paagroen-omstilling
299

) Jf. Bjørsted, Erik: Hjælpepakker for trecifrede milliardbeløb er ikke noget problem for
dansk økonomi. Politiken, 30.03.20.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7729421/Hj%C3%A6lpepakker-for-trecifredemilliardbel%C3%B8b-er-ikke-et-problem-for-dansk-%C3%B8konomi
300

) Jf. Bjørsted, Erik: Genstart af økonomien kræver kontanter og investeringer.
Jyllandsposten Erhverv. 21.04.20.
https://finans.dk/debat/ECE12082492/genstart-af-oekonomien-kraever-kontanter-oginvesteringer/?ctxref=ext
301
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Figur: Beskæftigelseseffekt af at udbetale indefrosne feriedagpenge. 302

Afsnit 15.3: Styrk investeringer i velfærd og grøn omstilling!
Men ikke blot vigende privat forbrug vil – jf. foran - blive et stort og langvarigt
problem i den kommende økonomiske krise efter Corona – epidemien.
Den vigende efterspørgsel vil også få virksomhederne til at holde igen med
investeringerne for en længere periode.
Derfor er der brug for gennem offentlige initiativer at kompensere for de manglende
private investeringer – brug for øgede offentlige investeringer.

15.3.1. Styrk offentlige investeringer!
At fortsætte sparepolitikken, som de borgerlige vil, vil være kontraproduktivt ved at
trække den økonomiske genopretning i langdrag, idet sparepolitikken svækker den
samlede samfundsmæssige efterspørgsel.
302) Kilde: Andersen, Sofie Holme: Frigivelse af indefrosne feriepenge kan skabe 26.500 job.
AE-rådet, 23.04.20.
https://www.ae.dk/analyser/frigivelse-af-indefrosne-feriepenge-kan-skabe-26500-job
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Der er tværtimod brug for at styrke offentlige investeringer gennem renovering og
udbygning af offentlige institutioner 303 samt gennem renoveringer af almennyttigt
byggeri, finansieret af Landsbyggefonden, 304 Landsbyggefonden har pt. projekter
liggende for omkring 18 mia. kr. Iværksættelse af disse vil kunne give op mod
18.000 flere jobs.
Figur: Beskæftigelseseffekt at give Landsbyggefonden lov til at renovere
almennyttige boliger. 305

) Jf. Bjørsted, Erik: Genstart af økonomien kræver kontanter og investeringer.
Jyllandsposten Erhverv. 21.04.20.
https://finans.dk/debat/ECE12082492/genstart-af-oekonomien-kraever-kontanter-oginvesteringer/?ctxref=ext
303

) Jf. Bjørsted, Erik: Hjælpepakker for trecifrede milliardbeløb er ikke noget problem for
dansk økonomi. Politiken, 30.03.20.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7729421/Hj%C3%A6lpepakker-for-trecifredemilliardbel%C3%B8b-er-ikke-et-problem-for-dansk-%C3%B8konomi
304304

305) Kilde: Andersen, Sofie Holme: Frigivelse af indefrosne feriepenge kan skabe 26.500 job.
AE-rådet, 23.04.20.
https://www.ae.dk/analyser/frigivelse-af-indefrosne-feriepenge-kan-skabe-26500-job
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15.3.2. Invester i grøn omstilling!
Ikke mindst er det vigtigt at fremme offentlige investeringer i grøn omstilling.
Genopretningspolitikken skal være et aktivt redskab i den grønne omstilling.
Det kan ske gennem nye grønne investeringer i nye havvindmølleparker og i
udbygning af infrastrukturen til el-biler 306, udbygning af solceller og af
affaldssortering. 307
Og det kan ske gennem at energirenovering tænkes ind i renovering af offentlige
institutioner og almennyttigt byggeri.

Afsnit 15.4: Suspender eller afskaf Budgetlov og Finanspagt.
Et sidste, men afgørende element i en progressiv genopretningspolitik vedrører
Budgetloven og det danske medlemskab af Finanspagten.
Der må som anført foran forventes, at der vil blive brug for en ekspansiv finanspolitik
til at holde hånden under samfundsøkonomien ikke bare i 2020, men også i flere år
herefter.
I 2020 har EU – kommissionen suspenderet Finanspagtens underskudsregler og
Finansministeriet har herhjemme tilsvarende suspenderet Budgetlovens. Men det
gælder ikke automatisk i 2021 og 2021, måske tværtimod.
Når der skal føres en ekspansiv finanspolitik over flere år, kræver det derfor, at både
Budgetlov og Finanspagt også suspenderes efter 2020 – eller bedre - helt afskaffes.
308

) Jf. Hagel, Helene: Tænk grøn omstilling ind i krisehåndteringen. Politiken, 16.03.20

306

) Jf. Hannestad, Adam: Klimarådet: Vent ikke på Corona krisen. Sæt fuld fart på
klimapakker allerede nu. (Interview med Peter Møllgaard). Politiken, 04.04.20.
https://politiken.dk/klima/art7740370/Vent-ikke-p%C3%A5-coronakrisen.-S%C3%A6t-fuldfart-p%C3%A5-klimapakker-allerede-nu
307
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Kapitel 16: Bud på progressiv strategi for finansiering
af krisepolitik og genopretning. 309
Men hvis Corona – regningen ikke skal betales gennem sparepolitik og
udbudsreformer, således som det er blevet eller kan ventes foreslået af de borgerlige,
hvordan så?
Vil vi i det følgende undersøge to mulige finansieringskilder til betaling af Corona regningen.
For det første vil vi analysere det offentliges tilgodehavender i form af udskudt skat
på pensionsformuen: Hvor meget drejer det sig om og hvorledes kan komme
statskassen til gode?
For det andet vil vi se på de givne skattelettelser i perioden 2001 til 2010 gennem
indkomstskattelettelser og boligskattelettelser: Hvilket omfang har de og hvorledes
kan de geninddrages nu, hvor der ikke længere er råd?

Afsnit 16.1. Fremryk betaling af udskudt skat på
pensionsformue.
16.1.1: Stor endnu ubeskattet pensionsformue.
Et forhold, som de borgerlige såvel som den finansielle sektor, gør sit yderste for at
bevare som en dyb hemmelighed, er, at meget omfattende skattebetalinger på
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven – revideres eller afskaffes?
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
308

) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Budgetloven.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
309
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danskernes pensionsformue pt. er udskudt. Fremskyndes disse skattebetalinger, kan
det givne et stort provenu til genopretning af samfundsøkonomi – og velfærd.
Der er forskellige opgørelser af danske husholdningers pensionsformue. Ifølge
brancheorganisationen ”Forsikring og pension” udgjorde den samlede
pensionsformue i 2018 i alt 3.001 mia. kr. i privattegnede og
arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger310
Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat på
pensionsformue. 311
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) Jf. Forsikring og pension: Pensionsformuer.
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/
310

311) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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Men hertil kommer udskudt beskatning på yderligere 40 procent. 312 I alt en samlet
pensionsformue i 2017 på 4.200 mia. kr.
Ifølge en opgørelse fra OECD løb værdien af de samlede aktiver i pensionsopsparing
i Danmark i 2018 op i henved 4.500 mia. kr. 313

16.1.2: Stort provenu i udskudt pensionsskat.
Hvad angår denne meget store pensionsformue er det centralt, at pensionsindbetalingerne igennem mange år har været – og stadig er - fradragsberettigede,
mens pensionen som sådan først beskattes ved udbetaling.
Med opbygningen af det danske pensionssystem gennem mange år betyder det nu, at
staten har et gigantisk skattetilgodehavende stående i de danske pensionsformuer.314
Forudsat at pensioner beskattes med omkring 40 % på udbetalingstidspunktet svarer
danskernes pensionsformue ved udgangen af 2012 til et skatteaktiv på mellem 1,7 og
1,8 mia. kr. svarende til op mod 75 pct. af BNP.315
Problemet er for det første, at tilgodehavendet ikke kan ses i de officielle statistikker
over statens ØMU - gæld og at det ikke får indflydelse på de finanspolitiske krav,
som EU måtte stille. Og problemer er for det andet, at tilgodehavendet ikke indgår i

312) Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
313) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
) Jf. Madsen, Martin og Frederik I. Pedersen: Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i

314

lyset, s. 2 AE – rådet, 24.08.13

https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_skjult-pensionsskat-paa-1-2-billioner-kr-maa-frem-ilyset_0.pdf
) Kilde: Egen beregning.

315
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de aktuelle opgørelser over de offentlige finansers tilstand, således at
statsunderskuddet fremstår langt større end det egentligt er.
Betydningen heraf kan illustreres ved en beregning, hvor værdien af den udskudte
skat lægges til den offentlige nettoformue. I så fald ville den i stedet for at være tæt
på 0 udgøre knap 70 pct. af BNP i dag, og den ville ifølge fremskrivningen stige til
over 100 pct. af BNP kort efter 2050 316, jf. nedenstående figur.
Samtidig stammer en tilsvarende andel af det løbende afkast i pensionskasserne
fra den udskudte skat og vil også tilfalde den offentlige sektor, når værdierne
udbetales.
Hvis man indregnede dette løbende afkast i de offentlige nettorenteindtægter og
dermed den offentlige saldo, ville denne blive permanent forbedret med mellem 2 og
3 pct. af BNP. Der ville dermed være et betydeligt overskud på den strukturelle saldo
i hele fremskrivningsperioden.

Figur: Betydningen af udskudt skat i pensionsformuen. 317

) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2019, kap. II: Finanspolitisk
holdbarhed, s. 100 for neden.
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2019
316

317

) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2019, kap. 2: Finanspolitisk
holdbarhed, s. 101.
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2019
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Dette svarer til en forbedring af de offentlige finanser med årligt mellem 40 og 60
mia. kr. 318 eller rundt regnet 50 mia kr. 319

16.1.3. Måder til fremskyndelse af skattebetalinger på opsparet
pension.
Denne udestående skat vil kunne komme statskassen til gode på forskellige måder.
En mulighed nævnt af Det Økonomiske Råd er at overgå til straksbeskatning af
pensionerne – dvs. at indbetalingerne ikke længere vil være fradragsberettigede, mens
udbetalingerne til gengæld ikke beskattes. Dette system gælder allerede i dag for de
pensions - indbetalinger, der foretages i form af aldersopsparing. Virkningen vil dog
være forskellig afhængig af, om man alene straksbeskatter fremadrettet eller også
lader den eksisterende pensionsformue være omfattet. 320
En anden fremgangsmåde 321 kunne være i første omgang at omlægge fremtidige
pensionsindbetalinger til at skulle beskattes ved indbetalingstidspunktet. I dette
tilfælde vil det ikke ramme den almindelige lønmodtager, idet
pensionsudbetalingerne samtidig gøres skattefrie. Hertil kommer der en større lighed
for alle fremtidige pensionister, idet en sådan ændring i beskatning fra udbetaling til
indbetalingstidspunktet, vil stille alle lige.
318) Kilde: Egen beregning.
319) Jf Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge ligheden.
Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-ogoege-ligheden/?ctxref=ext
) Jl. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2018, kap. II: Finanspolitisk holdbarhed, s.
90 – 94.
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2018
320

321) Jf. forslag af Jesper Jespersen og Rune Wingaard i ”Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden”. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-ogoege-ligheden/?ctxref=ext
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En sådan omlægning af pensionsbeskatningen skal ikke nødvendigvis ske fra det ene
år til det næste. Man kunne derfor indlede reformen med, at skattefradraget blev ens
for alle. Det vil sige, at pensionsindbetalinger i fremtiden fradrages i bunden af
indkomsten. Næste skridt i denne pensionsreform kunne være en glidende ophævelse
af fradragsretten for pensionsindbetalinger.
Men der vil under alle omstændigheder opnås en betydelig forbedring af det
økonomiske råderum ved at inddrage pensionsformuer under beskatning.

Afsnit 16.2.Tilbagerulning af indkomst – og
boligskattelettelser. 322
En anden mulighed for at polstre statskassen med henblik på den økonomiske
genopretning efter Corona – krisen er at tilbagerulle de skattelettelser til navnlig de
mest økonomisk velstående, som siden 2010 i massivt omfang har drænet velfærden
for ressourcer.
Der har altid været dårligt råd til disse skattelettelser, men nu er der slet ikke råd.

16.2.1. Store skattelettelser givet de seneste 20 år.
Siden 2001 har en række skattereformer givet store lettelser i indkomstskatten,
fortrinsvist for de højere indkomster: Det er bl.a. sket gennem forhøjelse af

) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I):
Udhulingen af velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
322
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topskattegrænsen, afskaffelse af mellemskatten og indførelse af et
beskæftigelsesfradrag. 323
For det første er der fra og med 2001 til og med 2015 af VK- regeringerne og SRSF regeringen gennemført en lang række indkomstskattenedsættelser, der primært er
kommet de højere indkomster til gode.
For det andet er der af også VLAK – regeringen med virkning fra 2016 blevet
gennemført yderligere skatte – OG ikke mindst – afgiftslettelser, som også primært
har favoriseret de økonomisk velstående.
For det tredje har der siden 2002 hersket et ejendomsværdiskattestop, der også har
lettet boligskatterne, igen særligt til fordel for de højere indkomster og som endnu
ikke er afløst af et nyt system for ejendomsskatter.

16.2.2. Stor provenueffekt af skattelettelserne.
Gennem de ovennævnte skattereformer og skatteændringer er indkomstskat, afgifter
og boligskat blevet sænket for mange milliarder.
Indkomstskattelettelserne er især sket under VK og SRSF – regeringerne. Mens der
under Venstre – og VLAK – regeringerne navnlig er blevet sænket personskatter og
afgifter samt erhvervsskatter.
Netto 324 er skatteprovenuet blevet reduceret med omkring 50 mia. kr. (afrundet) i
umiddelbar virkning. Efter tilbageløb er skatten sænket for omkring 35 mia. kr.
(afrundet).

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet 2001 – 2019. Juni 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
323

) Netto = efter modregning af skatte – og afgiftsforhøjelser og forringelser af
indkomstoverførsler mv. til delvis finansiering af skattelettelserne
324

211

Hertil kommer provenutabet frem til i dag af skattestoppet, som skønnes i umiddelbar
virkning at have kostet omkring 25 mia. kr. og efter tilbageløb omkring 20 mia. kr.

Tabel: Umiddelbar og varig provenuvirkning af skatte – og afgiftslettelser samt
skattestop 2002 – 2025 (2019 – niveau), Isoleret virkning + inkl. finansiering 325.
Mia. kr.

326

Indkomstskattelettelser
under VK og Thorning –
regeringer 327, isoleret
virkning
Finansiering 328
Skatte – og
afgiftslettelser under
Venstre – og VLAK –
regeringer 329, 330

Umiddelbar
provenuvirkning

Varig provenuvirkning
(inkl. tilbageløb)

50 – 55

40

- 30

-25

25 – 30

20 331

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet (1985)/2001 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
325

) Beløb afrundet og angivet i intervaller pga. opgørelsens usikkerhed.

326

) Kilde: FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade.
Finansministeriet 04.04.17
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
327

) Kilde: Jf. FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade, tabel 1,
s. 3. Finansministeriet 04.04.17.
328

Kilde: Skatteministeriet: Regeringen sænker skatter og afgifter med 27 mia. kr. 06.02.19
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/februar/regeringen-saenkerskatter-og-afgifter-med-27-mia-kr
329)

) Kilde: Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre offentligt ansatte pr.
borger. AE – rådet, 11.11.19
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
330
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I. Mindreprovenu ved
skatte - og
afgiftslettelser, netto

45 - 55

35

Skattestop til 2019 332

25

15 - 20

70 – 80

50 - 55

II. Mindreprovenu i alt
ved skatte – og
afgiftslettelser +
skattestop

Note: Opgørelsen er uddybet og mere præcist angivet i bilag 1. Det skal understreges, at der for opgørelsen i
ovenstående tabel er usikkerhed vedrørende, hvorvidt skatteministeriets opgørelse af provenuvirkningen af
skattelettelser under Venstre – og VLAK – regeringer medregner finansiering gennem andre skatte – og
afgiftsforhøjelser. Endvidere skal det understreges, at der i provenuvirkningen af skattestop ikke er medregnet den
forhøjelse af boligskatterne, som senere forventes at ske som følge af boligskatteaftalen fra 2017.

Samlet er skatterne i de seneste år således i umiddelbar virkning lettet med 75 mia.
kr. og i varig virkning med omkring 50 mia. kr.

) Eget skøn på grundlag af Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre
offentligt ansatte pr. borger. s 2, tabel 1. AE – rådet, 11.11.19
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
331

) Kilde: Reformpakken 2020, tabel 7.10, s. 294 midt på.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020
332
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Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025 (mia.
kr., 2019 -niveau) 333
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Til sammenligning har AE – rådet opgjort skatte – og afgiftslettelser i perioden 2001
– 2019 til i umiddelbar virkning 45 – 50 mia. kr. og efter tilbageløb til 35 – 40 mia.
kr. 334, hvilket kan sammenlignes med og svarer nogenlunde til det under pkt. I.
angivne i ovenstående tabel. Opgørelsen fra AE omfatter dog IKKE skattestoppet.
Summa summarum: En tilbagerulning af skattelettelser fra de seneste årtier vil også
tilvejebringe et stort provenu og udbygge det økonomiske råderum til at genoprette
samfundsøkonomien og velfærden og styrke den grønne omstilling.

) Kilde: Foranstående tabel.

333
334

) Jf. Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre offentligt ansatte pr.
borger. s 2. AE – rådet, 11.11.19
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
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Illustration:

Lad os huske handlekraften, når pandemien er ovre.
335

) Information. https://www.information.dk/udland/2020/03/lad-huske-handlekraften-naarpandemien-ovre
335
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Kapitel 17: Afslutning.
Konklusion og sammenfatning bringes forrest i rapporten som RESUME for således
at kunne tjene også som introduktion til rapporten.
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