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FINANSIEREDE SKATTELETTELSER ER GAVNLIGE FOR DANSK ØKONOMI NU 
 
Det diskuteres i øjeblikket, hvorvidt gennemførelse af skattelettelser vil bidrage til 
overophedning af dansk økonomi og herunder voksende løninflation. CEPOS foreslår konkret, 
at VK-regeringens løft i det offentlige forbrug i 2007 på 1 pct. (4 mia.kr.) erstattes af en 
indkomstskattelettelse på 4 mia.kr. En sådan finansieret indkomstskattelettelse vil være 
gavnlig for dansk økonomi på såvel det korte sigt som det lange sigt: Presset på 
arbejdsmarkedet reduceres på kort sigt og arbejdsudbuddet øges, så den samlede 
beskæftigelse og velstand øges på lang sigt. 
 
Finansieret skattelettelse virker afdæmpende på konjunkturerne 
På kort sigt vil den finansierede skattelettelse virke afdæmpende på konjunkturudviklingen. 
Det skyldes, at den kortsigtede effekt på BNP af en ændring i det offentlige forbrug på 4 
mia.kr. er betydeligt større end effekten af en ændring i indkomstskatten på 4 mia.kr. Det 
følger af, at det offentlige forbrug påvirker BNP direkte, mens en indkomstskattelettelse har en 
mere indirekte virkning på kort sigt. En indkomstskattelettelse slår erfaringsmæssigt ikke så 
kraftigt igennem på efterspørgslen på kort sigt, da en del af lettelsen spares op, ligesom en del 
af den afledte forbrugsstigning går til import og derfor ikke påvirker den indenlandske 
produktion.  
 
I figur 1 er angivet effekterne på BNP, beskæftigelse og timelønninger, når indkomstskatterne 
sænkes med 4 mia.kr. samtidig med, at der gennemføres en reduktion i det offentlige forbrug 
på 4 mia.kr. Her fremgår det, at forslaget om finansierede skattelettelser vil afdæmpe væksten 
i BNP, beskæftigelse1 og lønningerne på kort sigt. Årsagen er, at det offentlige forbrug (stor 
efterspørgselseffekt) erstattes af indkomstskattelettelser (lille efterspørgselseffekt).  
 
Figur 1. Skatter og offentligt forbrug sænkes med 4 mia.kr. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på Nationalbankens MONA-model. 

 
 
Betydelige udbudseffekter 
Det skal bemærkes, at ovenstående beregninger kun indregner efterspørgselseffekter på kort 
sigt. Dvs. beregningerne indeholder ikke udbudseffekterne af skattelettelser. Anvendes de 4 

                                                           
1 Dækker over en reduktion i den offentlige beskæftigelse og en stigning i den private beskæftigelse 
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mia.kr. på at reducere topskatten med 4 pct.point, øges arbejdsudbuddet med ca. 6.0002 
personer primært fordi de eksisterende medarbejdere vælger at arbejde flere timer 
(overarbejde, bijob mv.). Denne stigning i antallet af hænder på arbejdsmarkedet vil 
yderligere reducere risikoen for overophedning af dansk økonomi.  
 
Stigning i den disponible indkomst 
På trods af, at forslaget vil medføre en lavere stigning i det private lønindeks på kort sigt, vil 
de lavere indkomstskatter bidrage til, at danskerne gennemsnitligt får flere penge mellem 
hænderne. Desuden vil det mindre pres på arbejdsmarkedet og den initialt lavere efterspørgsel 
bevirke, at inflationen vil dæmpes ift. grundforløbet. Dette bidrager også til at øge de 
disponible indkomster, da lavere inflation medfører, at der kan købes flere varer og tjenester 
for en indkomst, jf. kurven for disponibel indkomst i figur 1. 
 

 
2Egne beregninger på baggrund af materiale fra Globaliseringsrådet samt CEPOS-notat af 11.6.06 vedr. lavere skat og 
dynamiske effekter 
http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/PDF/Dynamiske_effekter_notat_skattekonference_06.pdf  
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