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DER UDESTÅR REFORMER SVARENDE TIL 265.000 PERSONER FOR AT
NÅ VÆKST SOM I DE ØVRIGE NORDISKE LANDE FREM TIL 2026
I fravær af reformer står Danmark ifølge OECD til at få den 4. laveste potentielle økonomiske vækst i
perioden 2010-2026 ud af 32 OECD-lande. Den danske vækst forventes således (af OECD) at blive på 1,2
pct. årligt frem til 2026, mens de øvrige nordiske lande Sverige, Norge, Finland og Island står til en
gennemsnitlig årlig vækst på 2,1 pct. Skal vækstpotentialet øges til et nordisk niveau gennem højere
beskæftigelse, kræver det ca. 400.000 ekstra i beskæftigelse. Thorning har overtaget Løkke-regeringens
tilbagetrækningsreform og dagpengereform. Det vil øge beskæftigelsen med ca. 80.000 personer. Hertil
kommer, at Thorning vil lave yderligere reformer svarende til 55.000 personer. Det drejer sig bl.a. om en
skattereform (7.000 personer), yderligere arbejdsmarkedsreformer (28.000 personer) og
trepartsdrøftelser (20.000 personer). Det samlede strukturelle beskæftigelsesløft vil udgøre 135.000
personer. Dermed skal der gennemføres ekstra reformer svarende til 265.000 personer for at nå en
forventet nordisk vækstrate frem mod 2026. Der er fortsat potentiale for at øge beskæftigelsen. Bl.a.
kan efterlønnen helt afskaffes, dagpengeperioden kan reduceres fra 2 til 1 år, og marginalskatten kan
reduceres til 40 pct. Men herudover er det nødvendigt at øge produktiviteten. Det kan ske ved bl.a. at
reducere selskabsskatten, deregulere og dermed øge konkurrencen, privatisere offentlige selskaber og
tiltrække højproduktive udlændinge. Lavere marginalskat er også et middel til at øge produktiviteten.
Thorning-regeringen har overtaget Løkke-regeringens tilbagetrækningsreform og dagpengereform. Det vil
øge arbejdsudbuddet og vækstpotentialet i dansk økonomi. I fravær af reformer står Danmark ifølge OECD
til at få den 4. laveste potentielle økonomiske vækst i perioden 2010-2026 ud af 32 OECD-lande. Den
danske vækst forventes således (af OECD) at blive på 1,2 pct. årligt frem til 2026, mens de 32 OECD-lande
i gennemsnit forventes at få en årlig vækst på 1,9 pct. Den danske lavvækst skyldes især, at OECD
forventer en lav produktivitetsvækst i Danmark frem mod 2026. Herudover vil beskæftigelsen næsten ikke
bidrage til øget vækst. Dermed kan vækstpotentialet i dansk økonomi udvides ved at øge beskæftigelsen
og ved at øge produktiviteten.
Forventet potentiel vækst i BNP i perioden 2010-2026 for Danmark og de øvrige nordiske
lande samt vækstbidrag fra reformer
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Den kommende tilbagetræknings- og dagpengereform giver ca. 80.000 ekstra i beskæftigelse. Hertil
kommer, at Thorning vil lave yderligere reformer svarende til 55.000 personer. Det drejer sig bl.a. om en
skattereform (7.000 personer), yderligere arbejdsmarkedsreformer (28.000 personer) og trepartsdrøftelser
(20.000 personer). Det samlede strukturelle beskæftigelsesløft vil udgøre 135.000 personer. Det vil øge
den gennemsnitlige årlige økonomiske vækst frem til 2026 med ca. 0,3 pct.enheder. Dermed løftes den
årlige vækstrate fra 1,2 pct. til 1,5 pct. de næste 15 år. Dermed går Danmark fra at have den 4. laveste
økonomiske vækst til at have den 9. laveste økonomiske vækst ud af 30 OECD-lande.
OECD forventer, at de øvrige nordiske lande Sverige, Norge, Finland og Island står til en gennemsnitlig
årlig vækst på 2,1 pct. (hvor Danmarks vækst skønnes til 1,2 pct. årligt). Skal vi op på en sådan vækstrate
kan det ske ved at øge beskæftigelsen og/eller ved at øge produktiviteten. Skal vækstpotentialet øges til
et nordisk niveau gennem højere beskæftigelse, kræver det ca. 400.000 ekstra i beskæftigelse. Thornings
regeringsgrundlag indeholder reformer for 135.000 personer. Dermed skal der gennemføres ekstra
reformer svarende til 265.000 personer udover dagpenge- og tilbagetrækningsreformen samt Thornings
former fra regeringsgrundlaget (55.000 personer i alt). 265.000 flere i arbejde kan synes ambitiøst, men
det skal bemærkes, at der i dag er ca. 2 millioner danskere på overførselsindkomst.
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Når man skal øge beskæftigelsen ud over det, der ligger i regeringsgrundlaget, så kan man bl.a. afvikle
efterlønnen. Herudover kan dagpengeperioden reduceres fra 2 til 1 år, hvilket kan øge beskæftigelsen med
13.000 personer, ligesom en marginalskat på 40 pct. kan øge beskæftigelsen svarende til ca. 20.000
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personer (på det kvantitative arbejdsudbud)1. Med en sådan reformpakke mangler der fortsat et betydeligt
vækstbidrag, der bl.a. kan komme fra øget produktivitet.
Det kan også håndteres ved at gennemføre initiativer, der øger produktiviteten, dvs. produktionen pr.
arbejdstime. Det kan ske ved bl.a. at reducere selskabsskatten, deregulere og dermed øge konkurrencen,
privatisere offentlige selskaber og tiltrække højproduktive udlændinge. Lavere marginalskat er også et
middel til at øge produktiviteten.
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