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13 PCT. AF VÆLGERNE VIL BETALE PRISEN FOR EFTERLØNSORDNINGEN
I mange meningsmålinger spørges befolkningen, om de ønsker en opretholdelse af
efterlønsordningen. Det er på mange måder en ”gratis omgang”, da de adspurgte ikke bliver
spurgt om, hvor meget de vil betale for at have en efterlønsordning. CEPOS har fået
udarbejdet en meningsmåling, hvor befolkningen spørges om, hvad de er villige til at betale
ekstra i skat for at opretholde efterlønsordningen. Det fremgår, at ca. 54 pct. ikke ønsker at
betale ekstra i skat for ordningen. De resterende 46 pct. er villige til at betale ekstra, men det
er kun ca. 13 pct., der er villig til at betale den reelle ”pris” på 3.000 kr. om året for
efterlønsordningen.
Dette notat undersøger danskernes betalingsvillighed i forhold til efterlønsordningen. De fleste
meningsmålinger spørger udelukkende til, om man ønsker at bevare efterlønsordningen. Disse
målinger viser en stor opbakning til efterlønnen. Problemet med disse undersøgelser er, at de
behandler spørgsmålet om, hvorvidt vælgerne ønsker en efterlønsordning isoleret fra
spørgsmålet om, hvorledes den skal finansieres. Men efterlønsordningen har omkostninger,
(herunder for de offentlige finanser) og derfor er det interessant at få belyst, hvad
befolkningen er villig til at betale ekstra i skat for at bevare efterlønsordningen.
En fjernelse af efterlønnen vil forbedre holdbarheden på de offentlige finanser med godt 12
mia.kr.1, bl.a. fordi udgifterne til overførselsindkomster reduceres, ligesom skatteindtægterne
vokser som følge af, at beskæftigelsen løftes med ca. 100.000 personer. Det svarer til, at alle
voksne danskere2 i gennemsnit betaler knap 3.000 kr. om året ekstra i skat for, at der er en
efterlønsordning sammenlignet med en situation, hvor der ikke er en efterlønsordning.
I en meningsmåling som Catinét har gennemført for CEPOS, er vælgerne blevet bedt om at
fortælle, hvor meget de er villige til at betale ekstra i skat for at bevare efterlønnen.
Svarene er angivet i nedenstående tabel 1. Det fremgår, at ca. 54 pct. ikke ønsker at betale
ekstra i skat for at have efterlønsordningen. De resterende 46 pct. er villige til at betale ekstra
i skat for efterlønsordningen, men der er kun ca. 13 pct., der er villig til at betale de faktiske
omkostninger på ca. 3.000 kr.
Tabel 1. Betalingsvillighed for efterlønsordningen
Beløb om året

Procent

0 kr.

54,3

500 kr.

10,7

Op til 1.000 kr.

13,6

Op til 2.000 kr.

8,7

Op til 3.000 kr.

3,9

Op til 4.000 kr.

0,9

Op til 5.000 kr.

4,5

5.000 kr. eller derover

3,4

Total

100

Catinét har spurgt 1.010 personer i perioden 9. til 16. december 2007.
Spørgsmålets ordlyd var: ”Efterløn finansieres delvist via skatterne. Hvor
meget ville du så være villig til at betale ekstra i skat for at bevare den
nuværende efterlønsordning?”
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Jf. CEPOS-notat ”200.000 personer ekstra i beskæftigelse ved stop for efterløn og forhøjelse af pensionsalder” af den
8. januar 2008.
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1. januar 2008 er der 4,3 millioner danskere der er fyldt 18 år eller derover. Danmarks Statistik
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Undersøgelsen viser med andre ord, at størstedelen af danskerne ikke er villige til at betale
prisen for efterlønnen. Hvis folketinget valgte at standse tilgangen til efterløn, ville det øge
beskæftigelsen med ca. 100.000 personer, når ordningen er fuldt udfaset3. En sådan udvidelse
af beskæftigelsen vil være hensigtsmæssig, fordi Danmark i de kommende år vil mangle
arbejdskraft. En af omkostningerne ved dette er, at Danmark frem mod 2014 står til at få en
lav BNP-vækst på ca. 1 pct. årligt. Det er blandt de laveste vækstrater i OECD4 og kun
halvdelen af den vækst Danmark har oplevet de seneste årtier. Hvis Danmark skal have en
vækst på ca. 2 pct. frem mod 2015, skal beskæftigelsen øges med 200-250.000 personer.
Herudover ville et stop for tilgangen til efterlønnen forbedre holdbarheden på de offentlige
finanser med godt 12 mia. kr.5. Dermed løses en betydelig del af holdbarhedsproblemet på de
offentlige finanser, som af regeringen vurderes til ca. 14 mia. kr.6.
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