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Få gang i væksten før arbejdsudbuddet løftes yderligere 
 

Reformer øger arbejdsudbuddet med 
115.000 personer de næste 7 år 
 

De seneste år er der gennemført reformer af efterløn, folkepension, dagpenge, førtidspension, 

fleksjob, kontanthjælp og SU. Reformerne øger arbejdsudbuddet med knap 115.000 personer i 

2020 stigende til 343.000 i 2040 ifølge Finansministeriet. Indtil nu har vi kun set effekten af 

dagpengereformen i ganske få måneder, og fra 2014 ser vi effekten af efterlønsreformen. Re-

formpotentialet og behovet for nye reformer er blevet mindre dels i takt med, at alle overførs-

ler efterhånden er reformeret, dels i lyset af at vi står i en krisetid, hvor Danmarks hovedud-

fordring er mangel på job til hænderne og ikke hænder til jobbene. Inden man går videre af re-

formvejen alene for at øge arbejdsudbuddet, bør vi se virkningen af de allerede gennemførte 

reformer og sikre, at Danmark kommer fri af krisen. 

af  chefanalytiker Martin Madsen  14. maj 2013 

Analysens hovedkonklusioner 
• Arbejdsmarkedsreformerne, som er gennemført siden 2006, men som endnu ikke har 

haft effekt, skønnes samlet set at bidrage til en stigning i arbejdsstyrken på 114.500 per-
soner i 2020 stigende til 343.300 i 2040 ifølge diverse opgørelser fra Finansministeriet. 
 

• Øget uddannelse bidrager også til øget arbejdsudbud. Arbejdsstyrkens uddannelsesni-
veau øges de kommende år, og vi ved, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er hø-
jere for uddannede end for ufaglærte. 

 
• Selvom den demografiske udvikling trækker ned i arbejdsstyrken, så viser Finansministe-

riets seneste fremskrivning i ’Vækstplan DK’ en stigning i beskæftigelsen på 140.000 
personer frem mod 2020 og 250.000 personer frem mod 2040. 
 

• Arbejdsmarkedsreformer skaber ikke arbejdspladser her og nu. I den nuværende situati-
on, hvor Danmark kæmper med en lav vækst, og danskernes tillid til økonomien er i 
bund, kommer der ikke automatisk job til de mange tusinde, der kommer ud på arbejds-
markedet. Arbejdskraftens kvalitet og uddannelse bør være i fokus – ikke kun kvantitet – 
fordi Danmark er udfordret af lav produktivitet og mangel på uddannet arbejdskraft 
fremover. 
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Reformbidrag til arbejdsudbuddet frem mod 2020 
Allerede gennemførte arbejdsmarkedsreformer, som endnu ikke har haft effekt, skønnes samlet set at 
bidrage til en stigning i arbejdsstyrken på 114.500 personer i 2020 stigende til 343.300 i 2040 ifølge 
diverse opgørelser fra Finansministeriet. 
 
Det er navnlig forhøjelsen af efterløns- og folkepensionsalderen, der ifølge Finansministeriet skønnes 
at øge arbejdsudbuddet markant. Velfærdsaftalen (2006) og Aftalen om senere tilbagetrækning (2011) 
vurderes samlet set at øge arbejdsudbuddet med omtrent 75.000 personer frem mod 2020 og hele 
292.000 personer i 2040. I tabel 1 er der vist en oversigt over de væsentligste reformer, som bidrager 
til at øge arbejdsudbuddet fremadrettet.  
 
Derudover vurderer Finansministeriet, at skattereformen bidrager til en stigning i arbejdsudbuddet på 
11.500 personer. Det dækker både over en timeeffekt på grund af lavere marginalskat samt en delta-
gelseseffekt på grund af større økonomisk tilskyndelse til at være i beskæftigelse frem for på overfør-
selsindkomst.  
 

Tabel 1. Reformbidrag til arbejdsstyrken i hhv. 2020 og 2040, som ikke har haft effekt endnu 

Fuldtidspersoner Aftale-
året 

Effekt på arbejdsudbud i 
2020 

Effekt på arbejdsudbud i 
2040 

Velfærdsaftalen 2006 10.0001) 252.000 

Genopretningsaftalen (herunder dagpengereform) 2010 12.300 12.300 

Aftalen om senere tilbagetrækning 2011 65.000 40.000 

Skattereformen 2012 11.500 15.800 

Reform af førtidspension og fleksjob 2012 4.700 12.200 

Vækstplan-DK, SU-reform og kontanthjælpsreform 2013 11.000 11.000 

I alt   114.500 343.300 

1) Virkningen af Velfærdsaftalen er i året 2020 skønnet til 10.000 personer. Dette skøn baseres på, at Finansministeriet vurderer, at en fremryk-
ning af Velfærdsaftalen med 5 år i (forbindelse med tilbagetrækningsaftalen) isoleret set øger beskæftigelsen med 10.000 personer i 2015 – og det 
er omtrent denne reformeffekt, der ville optræde i 2020 uden fremrykning af Velfærdsaftale med 5 år.  
Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål 11 (4. januar 2013), spørgsmål 114 (4. februar 2013) samt spørgs-
mål 96 (7. februar2011).  
 

Øget uddannelse bidrager også til øget arbejdsudbud  
Den demografiske udvikling trækker i retning af, at vi bliver færre i arbejdsstyrken i Danmark. Indreg-
nes den stigende uddannelsestendens og de politiske arbejdsmarkedsreformer, så er billedet faktisk 
det stik modsatte.   
 
I de seneste årtier er der sket en gradvis forøgelse af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Det viser sig 
blandt andet ved, at andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken er faldet fra over 41 pct. i 1990 til godt 24 
pct. i 2012. Det svarer til, at arbejdsudbuddet blandt ufaglærte i løbet af godt 20 år er faldet med om-
kring ½ mio. personer. Modstykket hertil er, at navnlig andelen med en videregående uddannelse er 
steget markant i perioden.  
 
Denne udviklingstendens i retning af stadigt højere uddannelsesniveau i arbejdsstyrken vil med stor 
sikkerhed fortsætte i de kommende årtier – bl.a. som følge af den stigende uddannelsestilbøjelighed 
blandt unge og de erklærede uddannelsesmål, som der er bred enighed om politisk.  
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Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er ikke den samme på tværs af uddannelsesgrupperne. Som 
det fremgår af figur 1, så er arbejdstiden forholdsvis lav for ufaglærte og relativt høj for akademikere – 
når man ser på personer over ca. 30-35 år. Samtidig viser figuren, at blandt de unge 20-25-årige er ar-
bejdstiden klart højest for personer med en erhvervsfaglig uddannelse og blandt ufaglærte. Det afspej-
ler bl.a., at mange unge med en gymnasial uddannelse er studerende og dermed har en forholdsvis lav 
arbejdstid.  
 

Figur 1. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid fordelt på hoveduddannelsesgrupper 

 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Beskæftigelsesløftet frem mod 2040 
Både arbejdsstyrke og beskæftigelse vil som følge af arbejdsmarkedsreformerne og konjunkturnorma-
liseringen stige meget markant, når vi kigger ud i tid. På trods af, at den befolkningsmæssige udvikling 
med en aldrende arbejdsstyrke vil trække ned, så vokser beskæftigelsen med 140.000 personer frem 
mod 2020, med 250.000 personer frem mod 2040 ifølge Finansministeriets seneste fremskrivning i 
’Vækstplan DK’. Andelen af befolkningen i beskæftigelse øges fra 49,1 pct. i dag til 50,5 pct. i 2020. 
 

Figur 2. Beskæftigelsesløft i ’Vækstplan DK’ 

 
Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets ” Vækstplan DK – Teknisk baggrundsrapport” (marts 2013), bilagstabel 1. 
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AE: Få gang i væksten og klap hesten ift. yderligere løft i arbejdsudbud 
Danmarks to hovedudfordringer er at komme fri af krisen og at skabe langsigtet vækst. Det handler 
både om at få gang i efterspørgslen og om at skabe rammerne for varigt højere beskæftigelse og pro-
duktivitet. 
 
De seneste år er der gennemført en lang række arbejdsmarkedsreformer, som vi stadig ikke har set 
virkningen af. Alligevel diskuteres allerede nu behovet for nye arbejdsmarkedsreformer for at øge ar-
bejdsudbuddet. Men her er det afgørende at være præcis om virkningen på beskæftigelsen. 
 
Arbejdsmarkedsreformer, som øger udbuddet af arbejdskraft, skaber ikke arbejdspladser her og nu. I 
den nuværende situation, hvor Danmark kæmper med en lav og ligefrem negativ vækst, og danskernes 
tillid til økonomien er i bund, kommer der på kortere sigt ikke automatisk job til de mange tusinde, der 
kommer ud på arbejdsmarkedet, hvis virksomhederne ikke efterspørger arbejdskraften.  
 
På det længere sigt er der to mekanismer, som sikrer, at øget arbejdsudbud nok skal ende som øget 
beskæftigelse. Enten kommer der gang i væksten, og virksomhedernes behov for at ansætte yderligere 
arbejdskraft øges, eller også så sker tilpasningen via lønnen og derigennem en relativt styrket lønkon-
kurrenceevne, der gradvist skal løfte vækst og beskæftigelse.  
  
I AE’s optik handler det om at skabe flere job til de ledige her og nu, samtidig med at vi sikrer en højere 
produktivitet og velstand på den længere bane. Så inden man går videre med løft i arbejdsudbuddet, 
bør vi se virkningen af de allerede gennemførte reformer og sikre, at Danmark kommer fri af krisen og 
får skabt arbejdspladser igen. 
 
Desuden bør vi sikre et løft i arbejdsstyrkens kvalitet og ikke kun kvantitet. Det skal ses i lyset af dels 
Danmarks produktivitetsudfordring, hvor øget uddannelse vil bidrage positivt, dels det fremadrettede 
behov for mere uddannet arbejdskraft i Danmark, som AE har dokumenteret i den netop offentliggjorte 
publikation Økonomiske Tendenser (maj 2013). 
 
At AE ikke mener, at der her og nu er behov for yderligere reformer alene med fokus på at øge arbejds-
udbuddet, skal dog ikke forstås som at der ikke er behov for reformer af nogen art i den nuværende si-
tuation. Det er der, men fokus bør rettes hen mod at løfte efterspørgslen på kort sigt og Danmarks 
produktivitet og effektivitet på længere sigt, som er Danmarks to største udfordringer. 
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