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 VÆKSTPAKKE: MENINGSMÅLING VISER FLERTAL FOR LAVERE SKAT 
 

I en meningsmåling udført for CEPOS, har Catinét spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne 
om, hvordan regeringen skal øge aktiviteten i dansk økonomi. Ca. 54 pct. af dem der har taget 
stilling mener, at det skal ske gennem skattelettelser, mens ca. 46 pct. mener det skal ske 
gennem offentlige udgifter. Flertallets synspunkt er på linje med videnskabelige undersøgelser, 
der finder, at lavere skat, herunder marginalskat, på sigt øger beskæftigelse og velstand. 
CEPOS’ beregninger viser, at selvom højere udgifter på meget kort sigt har en større effekt på 
beskæftigelsen, så vil lavere skat efter nogle få år øge beskæftigelsen betydeligt. På sigt vil 5 
mia.kr. anvendt på lettelse i topskatten øge beskæftigelsen svarende til ca. 7.000 personer, 
mens 5 mia.kr. anvendt på øgede offentlige udgifter har en langsigtet effekt på beskæftigelsen 
på ca. 0 personer.  
 
I en meningsmåling udført for CEPOS, har Catinét spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne 
om, hvordan regeringen skal øge aktiviteten i dansk økonomi. Ca. 54 pct. af de personer, der 
har taget stilling, mener det skal ske gennem skattelettelser, mens ca. 46 pct. mener det skal 
ske gennem offentlige udgifter.  
 

Procent

Øgede offentlige udgifter 46,0

Skatten skal sænkes 54,0

I alt 100,0

Tabel 1: Svar på spørgsmålet "Regeringen planlægger at øge 
aktiviteten i dansk økonomi. Mener du, dette skal ske ved at 
øge de offentlige investeringer eller ved at sænke skatten?"

Anm.: Catinét har spurgt 1.005 repræsentativt udvalgte personer i uge 7 
2009, hvoraf de 24,1% svarede "Ved ikke".

 
Veldokumenteret at lavere skat øger beskæftigelse og velstand 
Et flertal af de adspurgte i undersøgelsen finder, at skattelettelser er bedst til at skabe øget 
aktivitet i økonomien. Denne opfattelse er rationel i lyset af, at det er veldokumenteret, at 
lavere skat, herunder marginalskattelettelser, har en varig positiv effekt på beskæftigelse og 
velstand. 
 
ECB-undersøgelse finder positiv effekt af lavere skat og negativ effekt af udgifter 
En ECB-undersøgelse1, hvor der fokuseres på sammenhængen mellem den offentlige sektors 
størrelse og væksten i BNP for OECD- og EU-lande i perioden 1970-2004, finder, at en stigning 
i udgiftstrykket2 på 1 pct. af BNP reducerer væksten i BNP pr. capita med knap 0,1 pct.point i 
EU-landene. Endelig finder undersøgelsen, at en forøgelse af skattetrykket med 1 pct. af BNP 
reducerer væksten i BNP pr. capita med 0,1 pct.point. 
 
Lavere skat på arbejde vs. højere udgifter 
Videnskabelige studier finder, at lavere marginalskat på arbejde øger arbejdsudbud og 
velstand på sigt3. Det skyldes, at det bliver mere attraktivt at arbejde ekstra. Ses der på det 

                                                           
1 Jf. CEPOS-notat ” ECB-undersøgelse: Stor offentlig sektor reducerer væksten” 
2 alle udgifter under ét, dvs. offentligt konsum, overførsler, subsidier samt investeringer 
3 Der kan henvises til Fordeling og Incitamenter (2002) fra Finansministeriet over en oversigt over videnskabelige 
undersøgelser 
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meget korte sigt, viser modelberegninger4, at øgede offentlige udgifter (offentligt forbrug eller 
investeringer) har en positiv effekt på beskæftigelsen. Ikke fordi det bliver mere attraktivt at 
arbejde, men fordi den offentlige efterspørgsel vokser, herunder efter arbejdskraft. Anvendes 
5 mia.kr. på udgifter, øges beskæftigelsen med i alt ca. 5.000 personer det første år, hvor 
effekten af 5 mia.kr. skattelettelser er ca. 2.000 personer (skyldes at ca. 40 pct. af 
skattelettelserne antages at gå til privat forbrug, mens resten spares op). Som tiden går, vil 
effekten af de stigende offentlige udgifter forsvinde som følge af øget pris- og løninflation5. I 
det 4. år er effekten af skattelettelserne større end effekten af udgiftsstigninger. På sigt vil 
beskæftigelsen øges svarende til ca. 7.000 personer som følge af lavere topskat (som følge af 
udbudseffekten, dvs. det bliver mere attraktivt at arbejde ekstra)6, mens effekten af højere 
udgifter er tæt på nul. 
 
Figur 1. Effekt på beskæftigelse (fuldtidspersoner) af finanspolitiske instrumenter  

 
Anm.:  Modelberegningerne tager alle udgangspunkt i en permanent finanspolitisk lempelse på 5 mia. kr. i 2009-

niveau. Det er forudsat, at skattelettelsens effekt på arbejdsudbuddet indfases lineært over 4 år. 
Modelberegningerne er foretaget på en justeret ADAM-model, hvor priselasticiteterne i eksportrelationerne er 
forhøjet, jf. Finansredegørelse 2000. 

Kilde:  Egen beregninger på ADAM-modellen. 
 
Lavere selskabsskat øger også vækst og velstand 
En anden mulighed for at skabe vækst gennem skattelettelser er at sænke selskabsskatten. En 
reduceret selskabsskat vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i nyt 
kapitalapparat. Det øger produktiviteten og velstanden i samfundet. Herudover indebærer 
lavere selskabsskat i Danmark, at det bliver mere attraktivt for udenlandske virksomheder at 
lokalisere sig i Danmark. OECD finder i en undersøgelse ”Taxation and Economic Growth" 
(2008)7, at lavere selskabsskat er den skattelettelse, der påvirker BNP pr. capita mest (når der 
sammenlignes med skat på arbejde og forbrugsskatter). Andre undersøgelser finder, at lavere 

                                                           
4 Nedenstående beregninger er udført ved hjælp af ADAM-modellen samt resultater for udbudseffekter af lavere skat 
fundet i vismandsrapporten fra efteråret 2006. Jf. i øvrigt CEPOS-notatet ” Vækstpakke: Skattelettelser slår offentlige 
udgifter” 
5 Med et konstant arbejdsudbud vil en stigning i den offentlige beskæftigelse på sigt fortrænge private beskæftigelse. 
Det skyldes, at øget offentlig beskæftigelse øger manglen på arbejdskraft og det skaber højere løn- og prisstigninger, 
der forringer konkurrenceevne og eksport. 
6 Indfasningen af udbudseffekter antages at ske i løbet af 4 år  
7 Johansson, Å. et al. (2008), "Taxation and Economic Growth", OECD Economics Department Working Papers, No. 
620, OECD publishing. 
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selskabsbeskatning medfører flere udenlandske direkte investeringer, jf. (Hajkova et al., 
2006)8 og (de Mooij and Ederveen, 2003)9. 

                                                           
8 Hajkova, D., G. Nicoletti, L. Vartia and K. Yoo (2006), “Taxation, Business Environment and FDI Location 
in OECD Countries”, Economics Department Working Paper No. 502, OECD, Paris. 
9 De Mooij, R.A. and S. Ederveen (2003), “Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of 
Empirical Research”, International Tax and Public Finance, No. 10. 
 
 


