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AFSKAFFELSE AF EFTERLØN FOR UNGE UNDER 40 ÅR GIVER 12
MIA. KR. I RÅDERUM I DAG.
Dette notat omhandler en reform, som indebærer, at adgangen til efterløn bortfalder for alle
personer under 40 år. Forslaget
slaget indebærer, at årgang 1970 bliver den sidste årgang, der kan gå
på efterløn, og det sker i 2034. Ved udgangen af år 2038 er efterlønnen udfaset.
udfaset Reformen
skaber et råderum på 12 mia. kr. årligt - allerede i dag. Råderummet kan anvendes på at
forbedre den finanspolitiske holdbarhed. Alternativt kan råderummet anvendes på initiativer,
der øger væksten de kommende år. Danmark står nemlig til at få den næstlaveste økonomiske
vækst frem mod 2025 ud af 30 OECD-lande.
OECD
For 12 mia. kr. kan selskabsskatten sænkes fra 25 til
21 pct. samtidig med at topskatten kan halveres fra 15 til 8 pct.
Standser man muligheden for at gå på efterløn for
for personer, der i dag er yngre end 40 år, fås en
varig forbedring af de offentlige finanser på 0,7 pct. af BNP eller 12 mia. kr.1 Forslaget
indebærer, at årgang 1970 bliver den sidste årgang, der kan gå på efterløn, og det sker i en alder
af 64 år i 2034. Ved udgangen af 2038 er efterlønnen udfaset. Forslaget indebærer, at personer
der er 40 år og derover (årgang 1970 og ældre) i dag opretholder muligheden for at gå på
efterløn.
Den varige budgetforbedring,, der følger af forslaget kan anvendes på at bringe
e balance på de
offentlige finanser eller det kan bruges på politiske initiativer i dag.. Forklaringen på, at der
opstår et råderum i dag, når efterlønsordningen afvikles fra 2034-38
203
er, at man de kommende år
ikke behøver at spare op på de offentlige finanser
finanser til at kunne udbetale efterløn fra 2039
203 og
frem. Det indebærer, at kravet til overskuddet på de offentlige finanser i dag og de kommende
år reduceres. Dermed opstår råderummet i dag på ca. 12 mia. kr.
Det er i beregningerne
ingerne antaget, at de under 40-årige
40
får tilbagebetalt de indbetalte
efterlønskontingenter. Tilbagebetalingen udgør ca. 10 mia. kr., der antages at finde sted i 2011
på en pensionsordning. Det forudsættes endvidere, at ca. 20 pct. af dem, der ville have gået på
efterløn fra 2035 (hvor nytilgangen
tilgangen stoppes) og frem,
frem overgår til førtidspension (når der ikke
længere er en efterlønsordning).
Forslaget vil gradvist
vist øge beskæftigelsen fra 2035 og frem. I 2040 er beskæftigelsen øget med
88.000 personer.
Ideen med at gennemføre reformer ude i fremtiden
fremtiden og anvende budgetforbedringen nu, er
prøvet på Christiansborg. Da man indgik Velfærdsforliget i 2006 løftede man udgifterne til
forskning med ca. 10 mia. kr. Finansieringen kom bl.a. fra reformen af efterløn og pensionsalder,
der træder i kraft i 2019 og frem.
Forslaget vil øge den økonomiske
miske vækst og velstand fra 2035 og frem. Men forslaget vil ikke
bidrage til at øge væksten frem til 2035.
2035. Her skal det bemærkes, at Danmark ifølge OECD står til
2
at få den næstlaveste økonomiske vækst i perioden 2011-2025
2011
.
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Væksten kan øges nu gennem skattelettelser
For at øge væksten på kortere sigt kan det overvejes at bruge råderummet på 12 mia. kr. til
initiativer, der øger væksten og velstanden. Her kan det anbefales at lette selskabsskatten, der
af OECD vurderes at være den skat, der øger væksten mest3. For 12 mia. kr. kan selskabsskatten
lettes med 8 pct. point, dvs. fra 25 til 17 pct. Alternativt kan råderummet deles mellem lavere
selskabsskat og topskat. Det vil kunne sænke selskabsskatten fra 25 til 21 pct., ligesom
topskatten kan halveres fra 15 til 8 pct.
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