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Forord

Danmark er blevet en rollemodel ikke bare for EU, men også på den globale scene. Utallige delegationer 
er kommet rejsende for at besøge dette lille land, der synes at have fundet en særlig vellykket kombi-
nation af økonomisk dynamik og social tryghed. På den ene side deler Danmark en række træk med de 
andre nordiske velfærdsstater i form af en høj grad af økonomisk lighed og tryghed for borgerne. Men 
på den anden side har Danmark et dynamisk arbejdsmarked og en stor tilpasningsevne til skiftende ydre 
forhold, som traditionelt forbindes med liberale markedsøkonomier. 

Interessen for den danske model tog fart, da Danmark i starten af 1990erne skilte sig ud fra det øvrige 
EU og i løbet af få år nåede en arbejdsløshed, som lå langt under det europæiske gennemsnit. Derfor 
tror nogle udlændinge da også, at vi i Danmark på dette tidspunkt opfandt en særlig samfundsmodel, 
som vi nogle år senere begyndte at markedsføre – ofte under overskriften ”flexicurity”. 

Styrken i Mogens Lykketofts skrift om ”Den Danske Model” er derfor, at det fremhæver de lange linjer 
i udviklingen af det danske samfund. For de udenlandske besøgsdelegationer kan en sådan beretning 
måske virke skuffende. Den danske model er ikke til at kopiere i et snuptag. Men når skuffelsen er over-
vundet, opdager de alligevel, at der er inspiration at hente i for eksempel en bred indsats for livslang 
uddannelse, en ambitiøs aktiv arbejdsmarkedspolitik eller en udbygget offentlig service, som ikke hæm-
mer, men netop bidrager til vækst og velstand. 

For os andre er beretningen om de lange linjer med til at understrege styrken og sammenhængskraften 
i den danske model. Den er ikke et partytelt, som er sat op til en fest i sommervarmen, men en solid 
bygning, som har stået i mange årtier. 

Dermed er ikke sagt, at den danske model er usårlig. De mange balancer mellem fleksibilitet og sik-
kerhed, som præger vort samfund, skal hele tiden vedligeholdes og justeres. Reformer kan være vel-
begrundede. Men de kan også gøre skade, hvis de gennemføres over hals og hoved eller ud fra ideolo-
giske hensyn uden respekt for samspillet mellem de forskellige dele i modellen. Her vil det historiske 
overblik skærpe opmærksomheden overfor værdien af de institutioner og samarbejdsrelationer, som 
udgør hovedpillerne i modellen.

Derfor er Mogens Lykketofts analyse et vigtigt bidrag til debatten om udviklingen af den danske model 
- også i et fremadrettet perspektiv. 

København, december 2009

Per Kongshøj Madsen
Professor
Formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
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DEN DANSKE MODEL

Den Danske Model 
 - en europæisk succeshistorie

Som dansk finansminister optrådte jeg i 1998 – 
sammen med den tidligere formand for EU-kom-
missionen Jacques Delors - i Det Danske Hus i 
Paris til en konference med franske politikere om, 
’hvorfor den danske humlebi kan flyve’.  

Baggrunden var, at udviklingen i Danmark fra 
1993-94 tog en helt anderledes positiv retning i 
beskæftigelse og samfundsøkonomi end i sær-
deleshed store kontinentaleuropæiske lande som 
Tyskland og Frankrig.

Siden har jeg ved mange lejligheder deltaget i 
møder og konferencer bl.a. i Tyskland og Frankrig, 
Kina og Chile for at imødekomme den store inter-
nationale interesse for ’Den danske Model’. 

For neoliberale og konservative politikere og øko-
nomer forekommer det uforståeligt, at et land 
med så høje skatter som Danmark kan have stør-
re konkurrenceevne og bedre beskæftigelse end 
de fleste andre lande. 

Lad mig atter prøve at give en forklaring – nu i et 
længere perspektiv.

Danmark  - fra fortid til nutid
Først nogle fakta om Danmark: Danmark er et lille 

land med 5,5 millioner indbyggere og 44.000 km2, 
der siden 1973 har været medlem af Den Europæi-
ske Union (EU).  

Danmark har et bruttonationalprodukt pr. indbyg-
ger på 309.000 kr. i 2007.  Det gør os til verdens 
11. rigeste land, hvis man måler i købekraftspari-
teter - dvs. ikke regner om efter officielle valuta-
kurser, men tager hensyn til hvor meget, der kan 
købes for pengene i de enkelte lande. 

World Economic Forums 2008- indeks for kon-
kurrenceevne placerer Danmark blandt de tre i 
toppen på verdensplan. Og World Transparency 
Index placerer os simpelt som verdensmester i 
ikke at have korruption. Andre undersøgelser har 
udnævnt danskerne til også at være verdens lyk-
keligste folk.

Danskerne er for længst blevet en nation uden 
ambitioner om at dominere andre store og små 
lande.  Men vi synes, vi kan bidrage med gode er-
faringer og ideer til, hvordan demokrati og social 
sammenhængskraft kan gøre et samfund rigt.

Demokratiets sejrsgang - først bønder-
ne, så arbejderne i spidsen
Demokratiet fik en tidlig start i Danmark. Tabet af 
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territorium og magt – senest afståelsen af Sles-
vig-Holsten til Tyskland i 1864 - gjorde Danmark 
til en lille, homogen nationalstat, der i demokra-
tisk, kulturel og social udvikling fik en række sær-
præg, som alle bidrager til at forklare det danske 
samfunds styrke.
 
Landbruget, der langt frem i tiden var hoveder-
hvervet, blev domineret af en selvejende og selv-
bevidst bondestand, som organiserede en stærk 
andelsbevægelse og vandt den politiske magt fra 
1901. Folkehøjskolerne blev en højborg for udvik-
ling af demokratisk samfundsholdning og kristen 
funderet nationalitetsfølelse. 

Hastig industrialisering mod slutningen af 
1800-tallet bragte byerne i vækst og skabte stær-
ke faglige organisationer som modvægt til den 
private kapitalmagt. Fagbevægelsen og Socialde-
mokratiet var fra begyndelsen politisk og organi-
satorisk forbundne. Og i Danmark som i de øvrige 
nordiske lande blev det fagligt-politiske samspil 
i arbejderbevægelsen den drivende kraft i udvik-
lingen af en meget livskraftig velfærdsmodel, hvis 
hovedtræk er udligning af de økonomiske forskel-
le gennem investering i skattefinansieret service 
inden for uddannelse, sundhed, ældreomsorg 
og børnepasning og god - ligeledes skattebetalt 
- økonomisk sikring ved arbejdsløshed, sygdom, 
invaliditet og alderdom. 

Selv om Socialdemokratiet oprindeligt havde 
samfundseje af produktionsmidlerne på sit pro-
gram, så har den Danske Model ikke i realiteten 
handlet om at afskaffe kapitalismen, men om at 
menneskeliggøre den ved at insistere på stærke 
samfundsrammer, der gav mere lige muligheder 
og stærkere tryghed for den enkelte end markeds-
kræfterne alene. Udviklingen af modellen har ikke 

fulgt én stor plan og er ikke gået i en lige linje. So-
ciale fremskridt til gavn for almindelige menne-
sker uden de store økonomiske midler er opnået 
skridt og skridt - i kamp og kompromis med ar-
bejdsgivere og borgerlige politiske partier. 

Afgørende blev det, at Socialdemokratiet tidligt i 
samarbejde med det lille Det Radikale Venstre fik 
stor politisk indflydelse og satte en dagsorden for 
social reform, som mange liberale og konservative 
som udgangspunkt var imod, men som de efter-
hånden adopterede væsentlige dele af, fordi pro-
jektet viste sig at have stor folkelig appel.  

Kommunisterne havde kun en mere fremtræden-
de politisk rolle i Danmark 1945 på grund af deres 
indsats i Modstandsbevægelsen mod den tyske 
besættelse. Derimod blev Socialistisk Folkepar-
ti (SF), der blev stiftet i 1959 af ledende tidlige-
re kommunister, der brød med Moskva, en meget 
mere stabilt betydende faktor i dansk politik. I nu-
tiden er der programmæssigt kun meget lille for-
skel mellem Socialdemokraterne og SF.

Der har kun i et par korte glimt på i alt godt tre år 
(1967 og 1971-73) eksisteret et ’socialistisk’ fol-
ketingsflertal bestående af Socialdemokratiet og 
Socialistisk Folkeparti.  Disse flertal gav ikke an-
ledning til at genoplive gamle socialistiske paroler. 
Men i 1967 fik dette flertal sikret de to væsentlig-
ste indtægtskilder for velfærdssamfundet: kilde-
skatten og momsen.

Fra 1924, da den første socialdemokratiske rege-
ring kom til, var partiet indtil 1982 faktisk kun uden 
for regeringen i 12 år.  

Siden 1982 har der derimod kun været socialde-
mokratisk ledelse i knap 9 år fra januar 1993 til 
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november 2001. Det blev til gengæld en perio-
de, hvor den danske model blev fornyet, og der 
kom en i 90’ernes Europa enestående fremgang 
i økonomi og beskæftigelse, som fortsatte under 
det stærke, men usundt funderede, internationale 
opsving frem til finanskrisens udbrud i efteråret 
2008.  

Den Danske Model: Fra krise og krig til 
den store velstandsfremgang 
Den danske model har naturligvis udviklet sig i 
samspil med de enorme forandringer, der er sket 
i de samfundsøkonomiske vilkår. Dens første sto-
re udfordring – men også dens første store spring 
fremad – var 1930’ernes krise og massearbejds-
løshed.

Den samme aften som Hitler overtog magten i 
Tyskland i 1933, indgik den danske socialdemo-
kratiske statsminister Stauning et stort politisk 
forlig med De Liberale (partiet Venstre). Forli-
get satte ind mod arbejdsløsheden, rettede op på 
landbrugets indtjening og lagde retning for en so-
cialreform, hvor økonomisk bistand til folk i nød 
blev en ret - ikke en almisse eller nådegave.  

Op gennem 1930’erne førte Danmark en økono-
misk politik med bl.a. store offentlige investerin-
ger til at sætte mennesker i arbejde.  Det stemte 
godt med de epokegørende ideer hos den store 
britiske økonom Keynes om, at staten i krisetider 
skal pumpe penge ud og sætte gang i beskæftigel-
sen. Men det er meget usikkert, om datidens be-
slutningstagere kendte til Keynes’ teoribog. Men 
de traf de rigtige beslutninger alligevel.

Efter befrielsen i 1945 tog politikerne tråden op på 
ny i det arbejde, der blev stoppet af Anden Ver-
denskrig. Samfundet skulle spille en mere aktiv 

rolle for at sikre vejen tilbage til fuld beskæftigel-
se.  Danskerne oplevede - som mennesker overalt 
i den vestlige verden – hvordan den voldsomme 
teknologiske udvikling og åbningen af markeder-
ne over for omverdenen betød store forandringer 
i jobmuligheder og ændrede indholdet i de fleste 
job og krævede nye færdigheder. Fra 1950’erne 
eksploderede levestandarden. Der begyndte en 
revolution i familiemønsteret. Der er ingen afslut-
tet fortælling om det. Men faktum er, at vi lever, 
bor og arbejder under helt andre vilkår end for få 
årtier siden. 

De enorme omvæltninger er sket i rekordhøjt tem-
po de seneste 60 år. De økonomiske og sociale 
forandringer drevet af to store og revolutioneren-
de folkevandringer: Den massive vandring fra land 
til by og kvindernes indtog på det lønnede arbejds-
marked.

I 1950 levede 545.000 mennesker af landbrug i 
Danmark.  I 2008 var antallet 83.000. Denne ud-
vikling førte til affolkning af landdistrikterne og 
enorme investeringer i boliger og infrastruktur i 
storbyerne.  Og de få tilbageværende i landbruget 
producerer 14 gange så meget, som de 6 gange så 
mange beskæftigede gjorde i 1950!

I 1950 var 33 pct. af arbejdsstyrken kvinder. I 2008 
er det 48 pct.   

Beskæftigelsesfrekvensen i 2008 var 80 pct. for 
mænd og 74 pct. for kvinder.

For et par generationer siden var de fleste gifte 
kvinders rolle at tage sig af børnene, de gamle og 
de syge inden for familiens rammer. Ikke særligt 
synligt. Og uden løn.



MOGENS LYKKETOFT

9

2010

Nu er den yngre generations kvinder – også små-
børnsmødrene – lige så meget på arbejdsmarke-
det som deres mænd.  

Men hvor gik de hen – alle dem, der vandrede fra 
landbruget og fra hjemmearbejdet?

De vigtigste bevægelser fremgår af figur 1.

I grove tal er forskydningerne følgende: Landbru-
get har mistet en arbejdsstyrke på 460.000, in-
dustrien har haft et tab på 170.000. Bygge- og 
anlægssektoren er vokset med 60.000, den of-
fentlige service med 635.000 (!) og den private 
servicesektor med 655.000 ansatte siden 1950. 

Fra 1950-2008 steg Danmarks bruttonational-
produkt - renset for prisstigninger - 276 pct.

Det er vanskeligt at kvantificere de enkelte fak-
torer, som er årsagen til den beskrevne udvikling. 
Men lad mig fremhæve nogle vigtige punkter:

1. Godt alment uddannelsesniveau med høj kvali-
tet i folkeskolen, med vægt på at lære at fungere 
sammen med andre - udvikle social kompetence- 
og udvikle evnen til at improvisere. Desuden soli-
de traditioner for god håndværksmæssige uddan-
nelse. Endelig – ligesom i andre europæiske lande 
- en dramatisk vækst i andelen af befolkningen, 
der får en videregående uddannelser: Fra 25 pct. i 
1980 til 47 pct. i 2006! 

2. Mange små, omstillingsdygtige, personligt eje-
de virksomheder står for størstedelen af den pri-
vate beskæftigelse. Men en enkelt international 
gigant - A.P.Møller /Mærsk - inden for shipping 
og olie-gasudvinding - og meget, meget andet – 

 
 
 
 

Figur 1. Erhvervsstruktur 1948 - 2004 
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har de seneste årtier tegnet sig for en markant 
voksende andel af værdiskabelsen og valutaind-
tjeningen i det danske samfund.

3. En meget liberal erhvervspolitik, hvor staten 
ikke er kommet som redningsmand for virksom-
heder i knibe. 

Danmark har ikke haft store, omstillingstunge, 
subsidiekrævende virksomheder i minedrift og 
tung industri.

Det offentlige har derimod traditionelt haft ejer-
skab til eller kontrol over områder som telekom-
munikation, elektricitet og vandforsyning samt 
kollektiv trafik.  På nogle af de traditionelt offent-
lige ejede områder har den teknologiske udvik-
ling, behovet for større konkurrence og skærpede 
EU-krav om konkurrence ført til udlicitering (kol-
lektiv trafik) eller direkte salg af statsligt ejerskab 
(telekommunikation). Filosofien er, at beskyttelse 
af forbrugerne og værn mod udbytning fra priva-
te monopoler i nutiden bedre varetages gennem 
skærpet konkurrence hen over grænserne og en 
mere effektiv national og europæisk regulering 
end gennem offentligt ejerskab. 

4. Den førte økonomiske politik har understøttet 
vækst og omstilling i de private erhverv.  

Skattelovgivningen helt tilbage fra 1950’erne har 
givet virksomhederne meget rundhåndede af-
skrivningsmuligheder på al slags maskineri og bi-
drog afgørende til fornyelsen af dansk industri. 

Desuden har prioriteringen af en velfærdsudvik-
ling med gode tilbud til alle borgere f.eks. på sund-
hedsområdet tidligt skabt et hjemmemarked, der 
har givet dansk industri mulighed for at blive le-

dende på værdifulde nicher af verdensmarkedet.  
Det er baggrunden for Danmarks førende rolle på 
insulin (NOVO) og andre medicinske produkter. 
Et andet eksempel er Danmarks dominerende 
markedsposition på høreapparater.  Det er ikke 
tilfældigt, at den nu afdøde kinesiske leder Deng 
Xiaoping havde et dansk meget avanceret høre-
apparat fra Oticon. Eller at en anden dansk virk-
somhed – Danavox - har masseproduktion af et 
robust og billigt høreapparat på og til det globale 
marked.  

Behovet for at udvikle en mere miljømæssigt bæ-
redygtig energiforsyning førte især i 1990’erne til, 
at staten støttede udviklingen af vindmølletek-
nologien med afgiftsmæssige begunstigelser og 
forsknings- og udviklingsmidler.  Det gav afsæt 
for en meget betydelig eksportsucces og bidrog 
til god beskæftigelsesudvikling– ikke mindst for 
ufaglærte i erhvervsmæssigt svage yderområder 
i Danmark. Vestas er den største og stadig mere 
internationale producent af vindmøller.

Der er helt sikkert et meget større potentiale for 
sådanne samspil mellem på den ene side offent-
lige krav og støtte til en miljømæssig eller social 
ønskværdig udvikling og på den anden side privat 
erhvervs- og eksportudvikling.  Bl.a. når det gæl-
der andre former for vedvarende energi, der skal 
bidrage til at nedbringe CO2-udslippet og til at nå 
de ambitiøse, men nødvendige globale klimamål. 

5. Danmark var fra slutningen af 1950’erne som lil-
le land med meget stor udenrigshandel på forkant 
med at fjerne importrestriktioner og tåle konkur-
rencen udefra. Det gav store omstillingskrav, men 
også nye eksportmuligheder.
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Hele industrigrene – f.eks. traditionel fremstilling 
af tekstil og beklædning - forsvandt tidligt, fordi 
Danmark gik i spidsen med at afvikle importre-
striktioner.

6. Til gengæld blev der tidligt satset på at opdyr-
ke nye produktioner, der bedre kunne bære en or-
dentlig løn. Fagbevægelsen medvirkede meget ak-
tivt til denne udvikling ved en massiv indsats for 
oplæring i ny teknik og aftaler om nye produkti-
onsfremmende lønsystemer. ’Den solidariske løn-
politik’, der betød relativt høje mindstelønninger 
i de kollektive overenskomster, medvirkede også 
til at fremskynde udfasningen af lavtlønserhverv 
fra Danmark. 

Det var en bevidst politik. Og udviklingen bekræf-
tede, at der med efter- og videreuddannelse af ar-
bejdsstyrken og investering i produktionsappara-

tet kunne skabes meget høj beskæftigelse til trods 
for en relativt høj mindsteløn. 

Sagt på en anden måde: Når der er forholdsvis be-
skedne lønforskelle i Danmark, så skyldes det, at 
den solidariske lønpolitik i overenskomstforhand-
lingerne har været understøttet af en betydelig ud-
dannelsesindsats, så de ufaglærte er blevet færre, 
og andelen af veluddannede specialarbejdere har 
været stigende. Kompetencespredningen er sim-
pelthen mindre i Danmark end i de fleste andre 
lande, jf. figur 2.

7. Aftalerne om ansættelsesregler i kombination 
med arbejdsløshedsforsikringens indretning og fi-
nansiering – den såkaldte flexicurity-model - har 
understøttet en udvikling i retning af flere og mere 
velbetalte jobs på det danske arbejdsmarked:  

Anm.: Kompetencespredning målt som de 95 procent bedste i forhold til de 5 procent dårligste.
Kilde: AE på baggrund af OECD.

 
 
 
 

Figur 2. Lønspredning og kompetencespredning
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Det har været en del af den uskrevne sociale kon-
trakt, at fagbevægelsen ikke insisterede på lange 
opsigelsesvarsler for arbejderne. Derfor har ar-
bejdsgiverne sammenlignet med deres kolleger i 
Tyskland og Frankrig – og selv i Sverige - haft me-
get lettere ved at hyre og fyre i takt med svingende 
konjunkturer.  Og der er ingen tvivl om, at visheden 
for, at man igen kan komme af med arbejdskraf-
ten - når konjunkturerne vender - har mindsket 
virksomhedernes tøven med at ansætte ny folk, 
når et opsving var i gang: F.eks. havde Danmark i 
næsten 15 år fra 1994 hurtigere og stærkere frem-
gang i den private beskæftigelse end de fleste an-
dre europæiske lande.

Men den anden side af den sociale kontrakt er, at 
der eksisterer en arbejdsløshedsforsikring, hvor 
de lavest lønnede fra dag ét i ledighed og adskil-
lige år frem med ledighed er sikret ’dagpenge’, der 
svarer til 90 pct. af deres hidtidige løn.  Der er så 

et beløbsmaksimum for dagpengene, der betyder, 
at dækningen er betydeligt lavere for de bedre løn-
nede – f.eks. får faglærte metalarbejdere ved le-
dighed dækket godt 60 pct. af deres hidtidige le-
vestandard. 

Ideologien bag den rundhåndede dagpengeret for 
de lavtlønnede er, at ingen skal tvinges til f.eks. at 
sælge hus på grund af ledighed. Til gengæld er 
betingelsen for at hæve dagpenge ved ledighed – 
naturligvis - at dagpengemodtageren i praksis er 
til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Men afgørende for, om systemet fungerer efter sin 
hensigt, er, at arbejdsmarkedspolitikken og den 
almindelige økonomiske politik tilrettelægges, så 
alle, der rammes af ledighed, hurtigt kommer vi-
dere med efteruddannelse, jobtræning eller et nyt 
job. Det var ikke muligt i starten af 90’erne, da ar-
bejdsløsheden nåede op på 12 pct.  

Kilde: AE på baggrund af Eurostat.

 
 
 
 

Figur 3. Skattestruktur i Danmark, Tyskland og Frankrig
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Derfor var den helt centrale målsætning med 
oprustningen af den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik under socialdemokratisk regeringsledelse fra 
1993 at give alle ledige et godt tilbud, de ikke kun-
ne afslå; at gøre rådighedskravet reelt; at opgra-
dere de lediges kvalifikationer til at møde de nye 
jobmuligheder, der meldte sig.

Dagpengeniveauet er i øvrigt det samme ved syg-
dom - og i barselsperioder, hvor der nu er indført 
op til et års frihed.  Dagpenge ved sygdom og bar-
sel erhverves efter meget kort erhvervsaktivitet.

Ret til dagpenge ved ledighed kræver, at man har 
12 måneders forudgående beskæftigelse og har 
været medlem af en arbejdsløshedskasse i 12 må-
neder. Hvis en person ikke opfylder kravene til at 
være arbejdsløshedsforsikret, henvises vedkom-
mende til den lavere kontanthjælp efter reglerne 
om social bistand. Adgangen til overhovedet at 
få kontanthjælp er meget stram, idet ægtefællens 
indkomst og stort set al formue trækker fra.

Det danske dagpengesystem betales således:

Hele udgiften til dagpenge ved sygdom og •	
barsel samt til kontanthjælp og det meste af 
udgiften til arbejdsløshedsdagpenge er be-
talt over de almindelige skatter (indkomst-
skat, moms m.v.),

lønmodtagerne betaler via kontingentet til •	
arbejdsløshedskasserne kun en mindre del 
af dagpengeudgiften,

arbejdsgiverne bidrager ikke til finansiering •	
af arbejdsløshedsforsikringen. 

8.  I øvrigt er også den danske selskabsskat relativt 
lav og afskrivningsmulighederne gunstige. Senest 
er selskabsskattesatsen nedsat til 25 pct.  Så også 
fra denne synsvinkel er det attraktivt at drive er-
hvervsvirksomhed i Danmark. Men dertil kommer, 
at der stort set ikke findes lovpligtige arbejdsgi-
ver- eller virksomhedsbidrag til sociale forsikrin-
ger - heller ikke til folke- og førtidspension.

Den altovervejende del af velfærdsstatens udgif-
ter betales over skatter, som betales af hele be-
folkningen, og de fleste sociale rettigheder er åbne 
for alle grupper af befolkningen. Derfor er både 
den personlige indkomstskat og momsen høj, og 
der er høje forbrugsafgifter på biler, energi, øl, vin, 
spiritus, tobak m.v.

Som det fremgår af figur 3 er der ikke en ubetyde-
lig forskel  mellem Danmark og Tyskland i det sam-
lede skattetryk, der bl.a. skyldes skattefinansierin-
gen i Danmark af ældreomsorg og det meste af 
udgiften til børnepasning. Men i skattestrukturen 
er der endnu større forskelle mellem på den ene 
side Danmark og på den anden Tyskland og Frank-
rig: I Danmark er der høj personlig indkomstskat 
og små arbejdsgiverafgifter. I Tyskland og Frankrig 
har arbejdsgiverne oven i lønnen historisk afleve-
ret en meget stor sum til de obligatoriske sociale 
formål.  I Danmark har der været større lønstignin-
ger, men staten har taget en meget større andel 
af lønningerne tilbage i direkte indkomstskat.  Re-
sultatet for den enkelte – det beløb, der er tilbage 
til private formål i pengepungen - er derimod ikke 
meget forskelligt i de to lande.

En principiel forskel er, at det danske system be-
tyder, at de lavest lønnede beholder mere til sig 
selv og de højtlønnede mindre end i de fleste an-
dre lande. Det skal dog nævnes, at progressionen 
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i den danske indkomstbeskatning i stigende grad 
modarbejdes af, at de højestlønnede har de bed-
ste rådgivere til at udnytte smuthullerne i skatte-
lovgivningen, scorer den største andel af skattefri 
formuegevinster på ejerboliger og har de største 
lodder i skattebegunstigede ordninger til alders-
opsparing.

Men det samlede billede er dog fortsat, at dispo-
nible indkomster fordeles mere ligeligt i Danmark 
end de fleste andre steder i verden: Borgernes be-
hov retter sig jo ikke bare mod at få bedre mate-
rielle vilkår i dagligdagen – som bedre mad og tøj 
m.v., god bolig, moderne apparater i husholdnin-
gen, IT, ferie og oplevelser. Borgerne efterspørger 
i mindst lige så høj grad ressourcer og kvalitet af 
børnenes skole og uddannelser, i pasningsordnin-
gerne for småbørn, i omsorgen for de ældre og i 
sygdomsbehandling.

Når skole og uddannelse, børnepasning, ældre-
omsorg og sygehusbehandling overvejende beta-
les over skatterne vil det være et afgørende bidrag 
til en jævnere fordeling af de disponible indkom-
ster end hvis disse ydelser betales privat.

Væsentligste træk ved den danske model er præ-
cis dette:

Uddannelse er i almindelighed gratis.  Selv •	
private skoler, som forældrene kan vælge 
som alternativ til folkeskolen, betales 85 pct. 
af det offentlige.  En faglig eller boglig uddan-
nelse er gratis. Dertil kommer, at Danmark 
har verdens mest rundhåndede stipendie-
støtteordning uden tilbagebetalingspligt for 
de uddannelsessøgende. Endelig er der ved 
lov og overenskomst etableret mange mulig-
heder for gratis efteruddannelse.

I kommunale børnepasninger - vuggestuer, •	
børnehaver og skolefritidsordninger - er for-
ældrenes egenbetaling typisk under en tred-
jedel af driftsomkostningen; for familier med 
flere børn og for lavtlønnede endda endnu 
mindre.  Tre fjerdedele af de samlede udgif-
ter betales over de almindelige skatter.  Det 
har økonomisk lettet kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet og er med til at forklare, at 
96 pct. af alle børn mellem 2-5 år er i pas-
ningsordninger.

Hjemmehjælp til ældre, der har besvær med •	
selv at klare madlavning og rengøring mv., le-
veres gratis efter kommunal visitation.  Der 
er store offentlige tilskud til at nedbringe hus-
lejen på plejehjem m.v. for ældre, der slet ikke 
kan klare sig selv.

Det er gratis at gå til læge og komme på sy-•	
gehus.

Få europæiske lande har drevet velfærdsmodel-
len helt så vidt.  Og sammenlignes Danmark med 
USA er forskellene dramatiske – ikke mindst når 
det gælder graden af ulighed i indkomstfordelin-
gen. Årsagen er åbenbar: Mens mennesker med 
lav indkomst i Danmark alene betaler for velfær-
den i forhold til indkomst og forbrug, så er det helt 
anderledes i USA. Der slipper de velhavende med 
meget lave skatter – endnu mere nu, end før præ-
sident George W. Bush kom til.

Til gengæld skal familierne spare formuer op for at 
få deres børn på gode universiteter eller betale for 
ordentlig pleje af deres gamle.  Familiebudgettet 
må selv klare den fulde pris for børnehaver, og pri-
vate sygeforsikringer er nødvendige for ordentlig 
læge- og sygehusbehandling. Brugerbetaling og 
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private forsikringer, hvor præmierne betales ef-
ter risikoen for sygdom og arbejdsløshed, tynger 
naturligvis meget hårdere i det lille familiebudget 
end i det store.

Professorerne John L. Campbell og Ove K. Peder-
sen, Copenhagen Business School, har analyseret 
forskellen på Danmark og USA på følgende måde:

Realindkomst pr. indbygger, produktivitet, arbejds-
løshed og inflation er nogenlunde på samme niveau 
siden 2.halvdel af 1990erne. Danmark har fået sto-
re overskud på de offentlige finanser og nedbringer 
gæld, mens USA siden præsidentskiftet i 2001 har 
udviklet et nyt stort underskud og stor gældsætning.

FNs ’Human Development Index’ 2002 placerer Dan-
mark og USA på linje – i øverste klasse i verden. Men 
indkomstuligheden er dramatisk meget større i USA 
end i Danmark: 

Ginikoefficienten, der er et udtryk for hvor stor en 
del af den samlede indkomst, der skal omfordeles for 
at få en helt jævn indkomstfordeling, var i midten af 
1990’erne 25 pct. i Danmark og 40 pct. i USA.  

Andelen af befolkningen med indkomst under halv-
delen af medianindkomsten er i Danmark 9 pct. og 
i USA 21 pct. (medianindkomsten er den indkomst, 
hvor halvdelen af befolkningen er over og halvdelen 
under). 

Andelen af befolkningen mellem 16-65 år, der i mid-
ten af 1990’erne var funktionelle analfabeter, var i 
Danmark 10 pct. og i USA 21 pct.

Skatter og sociale udgifter er dobbelt så stor en andel 
af BNP i Danmark som i USA.

 
 
 
 

Figur 4. Beskæftigelsen i privat og offentlig sektor
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9. Det har gennem de seneste 40 år været et en-
tydigt ønske fra de fleste kvinder, at de ville ud på 
arbejdsmarkedet på lige fod med mændene.  Re-
aliteten er også, at kvindernes erhvervsdeltagel-
se næsten er kommet på højde med mændenes.  
Men det er dog stadig sådan, at kvinder i noget 
større omfang end mænd er på deltid; at de har 
en større andel af familiens arbejde med børn, hus 
og hjem; og at de i mindre grad end mændene gør 
karriere og får lederstillinger.

Kvindernes høje erhvervsdeltagelse er både årsag 
til og virkning af den vældige udbygning af kom-
munernes og statens rolle, når det gælder pas-
ning af børn, syge og gamle.  Og mens kvinderne i 
det gamle samfund varetog denne omsorg inden 
for familiens rammer, er det nu overvejende kvin-
delig arbejdskraft, der løser opgaven for det stør-
re fællesskab i børnehaver, på sygehuse og ple-
jehjem mv. 

Samspillet mellem fagbevægelsen og 
det politiske system
De særegne sociale strukturer, der er skabt i 
Danmark i det 20. århundrede, er – som allerede 
nævnt - i høj grad resultat af fagbevægelsens og 
Socialdemokratiets stærke organisation, indbyr-
des samarbejde og store politiske indflydelse.

Der har været tale om en effektiv, men også uhyre 
pragmatisk arbejdsdeling mellem den faglige og 
politiske arbejderbevægelse. 

Fagbevægelsen blev allerede for mere end 100 år 
siden anerkendt som forhandlingspartner over for 
arbejdsgiverne, og der blev efter indstilling fra ar-
bejdsmarkedets parter lovgivet om fredspligt i de 
perioder, de kollektive overenskomster gælder for. 
Derfor er ’vilde’ strejker aldrig blevet et udbredt 

fænomen i Danmark, og de fleste overenskomst-
fornyelser gennem tiden er også blevet forhandlet 
på plads uden konflikt.

Fagbevægelsen kom i forhandlingerne med ar-
bejdsgiverne et godt stykke med at sikre bedre løn 
- og arbejdsvilkår. Men hvor overenskomstvejen 
ikke gav tilstrækkelige muligheder, tog fagbevæ-
gelsens politiske venner over. F.eks. blev der tidligt 
lovgivet for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

De faglige organisationers egen arbejdsløsheds- 
og sygeforsikring blev erstattet af lovgivning om 
ordninger, der sikrede risikoudjævning på tværs 
af faggrænser.  Dvs. at der ikke betales præmie 
efter risikoen for arbejdsløshed og sygdom på de 
enkelte fagområder.

I en række situationer blev der lovgivet, så forbed-
ringer, der først var aftalt i kollektive overenskom-
ster, blev udstrakt til at komme alle beskæftigede 
til gode, uanset om de havde stærke eller svage 
fagforeninger eller slet ikke var fagligt organise-
rede (det gjaldt f.eks. retten til ferie med løn, der 
første gang blev aftalt i 1938 og Arbejdsmarkedets 
Tillægspension (ATP – aftalt i 1963).

Men det karakteristiske for det danske arbejds-
marked har været, at der stort set ikke var ind-
byrdes konkurrerende faglige organisationer, og 
at organisationsprocenten er ekstremt høj – den 
overgås kun – og kun marginalt - i Sverige. 

Det bidrog meget til den høje organisationspro-
cent i Danmark, at medlemskab af arbejdsløs-
hedsforsikring og fagforening i praksis er kædet 
sammen for de fleste. Den helt overvejende del 
af a-kasserne er fortsat politisk og administrativt 
knyttet til fagforbundene, og der er fortsat hos de 
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fleste lønmodtagere en opfattelse af, at det er to 
sider af samme sag at være fagligt organiseret 
og arbejdsløshedsforsikret. Men – som det bliver 
nærmere kommenteret nedenfor – er der efter 
den borgerlige overtagelse af regeringen i 2001 
kommet ny lovgivning, der har svækket sammen-
hængen mellem fagforeninger og a-kasser og bi-
draget til fald både i organisationsprocenten i LO-
fagbevægelsen og i andelen af de beskæftigede, 
der er forsikret mod arbejdsløshed.

De traditionelle arbejdergrupper har stort set en-
tydigt været organiseret i LO – dvs. den del af fag-
bevægelsen, der historisk har været forbundet 
med Socialdemokratiet.  De seneste 50 år er to 
andre stærke hovedorganisationer vokset frem – 
FTF, der samler store grupper af medarbejdere i 
den offentlige servicesektor som lærere, sygeple-
jersker og pædagoger, samt funktionærer i bl.a. 
finansverdenen, og AC, der samler akademikere 
både i offentlig og privat ansættelse.  

Der eksisterer som hovedregel en klar afgræns-
ning af medlemsgrupperne mellem forbund og 
hovedorganisationer. De faglige hovedorganisa-
tioner har tradition for indbyrdes samarbejde i 
forhandlinger med arbejdsgiverne. De har delta-
get i en lang række offentlige nævn, råd og udvalg 
sammen med arbejdsgiver- og erhvervsorganisa-
tioner og offentlige myndigheder og har dermed 
også indflydelse på oplæg til ny arbejdsmarkeds-
lovgivning m.v.

Det skal nævnes, at fagbevægelsen flere gange - 
ikke mindst fra 1960’erne til 1980’erne - har accep-
teret forskellige varianter af såkaldt indkomstpo-
litiske helhedsløsninger, hvor man forenklet sagt 
accepterede at få mindre i aftalt lønstigning end 
markedsforholdene rummede mulighed for, mod 

til gengæld at få lovgivet om sociale forbedringer 
og få sikkerhed for en beskæftigelsesfremmende 
økonomisk politik. Sådanne aftaler byggede na-
turligvis på, at de faglige organisationer havde 
styrken til med ret stor præcision at levere den 
aftalte afdæmpning i lønudviklingen, og regerin-
gerne på deres side havde flertal i parlamentet til 
at indfri deres løfter om den økonomiske politik.

Fra slutningen af 1980’erne føjede sig en ny facet 
til den hidtil kendte danske model. Indtil da for-
lod det store flertal af arbejdere sig på en alder-
dom, baseret på den forholdsvis lave, men meget 
solidariske folkepension plus den beskedne ATP-
ydelse, som opspares af alle, der har haft lønar-
bejde.

Derimod havde de store og voksende grupper af 
tjenestemænd og funktionærer oven i folkepen-
sion + ATP gode kollektivt aftalte og finansierede 
supplerende pensionsordninger, hvortil arbejds-
givere og lønmodtagere tilsammen bidrog med 
10-15 pct. af lønsummen.  Det blev klart for LO-
fagbevægelsen, at denne tilstand i det lange løb 
var uholdbar. En arbejderfamilie, hvor begge æg-
tefæller havde været på arbejdsmarkedet, havde 
ikke mulighed for at opretholde deres levestan-
dard ved overgang til pensionsalderen, medmin-
dre der også blev aftalt en supplerende pensions-
ordning via deres kollektive overenskomster. 

Det er faktisk gennem de seneste 15-20 år lyk-
kedes LO-forbundene at overbevise deres med-
lemmer om, at de skal kræve bedre pension frem 
for sædvanlige stigninger i den udbetalte løn, og 
man er nu oppe på, at der af den typiske arbejder-
løn lægges 10 pct. til side til supplerende arbejds-
markedspension.
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Opbygningen af arbejdsmarkedspension har haft 
en betydelig positiv indvirkning på samfundsøko-
nomien. Opsparingen er vokset, og det har – sam-
men med meget betydelige indtægter fra olie- og 
gasudvinding i Nordsøen – bidraget til, at et kro-
nisk underskud på betalingsbalancen over for ud-
landet frem til 1980’erne er vendt til meget bety-
delige overskud fra 1990’erne og frem.  

Samtidig har den lavere stigning i de udbetalte 
lønninger bidraget til at aflaste statsfinanserne 
for omkostningerne ved regulering af overførsels-
indkomsterne, fordi den lovfæstede mekanik for 
satsreguleringen betyder, at folkepension, dag-
penge og andre skattefinansierede ydelser regu-
leres med udgangspunkt i udviklingen i de udbe-
talte lønninger på arbejdsmarkedet og endda en 
smule langsommere end disse. Øgede pensions-
indbetalinger for de beskæftigede fører således 
ikke til forhøjelse af overførslerne.

 På langt sigt er aflastningen af statens finanser 
ved den stærkt stigende pensionsopsparing end-
nu større, da en væsentlig del af folkepensionen er 
tillæg, der kun udbetales til borgere med meget lil-
le supplerende egenpension. Og sådanne borgere 
vil i fremtiden blive stadigt færre.

Alt i alt må man konstatere, at det danske al-
derspensionssystem nu er sammensat på en 
harmonisk måde, hvor en voksende andel er op-
sparingsbaseret. Danmark har ikke nært de finan-
sieringsproblemer med alderspensionerne som 
en lang række andre vestlige lande har udsigt til 
om få år.

Men de europæiske lande har en udfordring fæl-
les: Over de seneste årtier er den gennemsnitlige 
levealder lykkeligvis hævet betydeligt, og der er 

grund til at tro, at denne udvikling vil fortsætte 
og blive ledsaget af, at de fleste ældre er sundere 
og mere arbejdsføre i en senere alder end tidlige-
re.  Men samtidig har vi frem til nu udviklet vore 
tilbagetrækningsordninger, så flere har fået ret til 
og økonomisk mulighed for at trække sig tidlige-
re tilbage. 

Lidt forenklet ser billedet i Danmark således ud: I 
1970 trak danskerne sig typisk tilbage i 67 års al-
deren og levede gennemsnitligt, til de var 73 år. I 
2006 trak de sig typisk tilbage i 62 års alderen og 
lever, til de gennemsnitligt er mindst 78 år. 

Den lavere tilbagetrækningsalder skyldes ikke 
mindst efterlønsordningen fra 1978. Lidt forenklet 
sagt blev der dengang etableret en mulighed for, 
at personer med langt medlemskab af arbejdsløs-
hedsforsikringen fra det fyldte 60. år kunne vælge 
at ophøre med at være til rådighed for arbejds-
markedet og alligevel få en ydelse svarende til ar-
bejdsløshedsdagpenge, indtil de gik på folkepen-
sion som 67-årige. Etableringen af denne ekstra 
rettighed blev ikke ledsaget af en kontingentfor-
højelse, så udgifterne blev helt overvejende betalt 
over de almindelige skatter.

I det oprindelige lovforslag om efterløn blev det 
forudset, at der efterhånden ville være 35.000 
personer, der benyttede sig af tilbuddet, og især 
personer der havde haft hårdt fysisk arbejde i 40-
45 år. Det gik imidlertid helt anderledes.  Sidst i 
1990’erne var 180.000 på efterløn, og selv om der 
var en større andel ufaglærte end andre, så var 
der store grupper med gode pensionsordninger, 
der brugte efterlønnen som supplerende bidrag 
til at gå tidligt på pension. Dette førte i 1998 et 
stort flertal i Folketinget til at vedtage en justering 
af ordningen for at begrænse omkostningerne for 
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statens finanser og drænet fra arbejdsstyrken. Ar-
bejdsstyrken vil alt andet lige være faldende i de 
kommende år, når store årgange fra 1940’erne går 
fra og små årgange fra 1980erne kommer ind på 
arbejdsmarkedet.

1998-revisionen indeholdt fire hovedpunkter: Der 
blev opkrævet et særskilt kontingent for folk, der 
ønskede at abonnere på efterlønsordningen - men 
dog kun en brøkdel af de aktuarmæssige omkost-
ninger ved ordningen. Hvis man går på efterløn 
før 62 år, så nedsættes efterlønsydelsen i forhold 
til andre pensionsrettigheder. Hvis man derimod 
helt undlader at trække på ordningen, får man en 
betydelig skattefri bonus ved overgangen til fol-
kepension.  Folkepensionsalderen blev sænket fra 
67 år til 65 år. Det samlede resultat blev derfor, at 
der kun er adgang til 3 år med efterløn uden mod-
regning for andre pensionsrettigheder mod oprin-
deligt 7 år. Sænkningen af folkepensionsalderen i 
1998 skal forstås på baggrund af, at ydelsen på 
efterløn er højere end folkepensionen, og langt de 
fleste faktisk trækker sig tilbage før den officielle 
folkepensionsalder. 

Enhver ændring af retten til tilbagetrækning er po-
litisk omtålelig, og voldsomme reaktioner fra bl.a. 
fagbevægelsen bidrog til at svække vælgergrund-
laget for den socialdemokratisk ledede regering. 
Måske havde vælgerreaktionerne især sammen-
hæng med overraskelsesmomentet, idet den da-
værende statsminister lige op til at revisionen blev 
gennemført, gav udtryk for, at der ikke ville ske 
ændringer/forringelser i efterlønsordningen. 

Trods reaktionerne på 1998-reformen var der 
imidlertid allerede i 2006 bred politisk enighed 
mellem den borgerlige regering og den socialde-
mokratiske opposition om yderligere ændringer – 

vigtigst at både alderen for adgang til efterløn og 
folkepension fra 2019 skal reguleres opad i takt 
med udviklingen i levealderen.

Efter oliekrisen: Arbejdsløshed og de-
valueringsstrategi 
Et kort tilbageblik over de seneste årtiers økono-
miske politik kan give perspektivet på, hvad der 
blev gjort af erfaringer og rettet - eller ikke blev 
rettet - i ’den danske model’ under de skiftende 
økonomiske og politiske konjunkturer.

Efter en årrække med ubrudt høj vækst blev Dan-
mark fra 1973 ligesom resten af verden ramt af 
stigende arbejdsløshed som følge af den første 
oliekrise. De første år var der stor usikkerhed om, 
hvordan man skulle reagere, og vi fik den ubeha-
gelige blanding af inflation og stagnation - med 
meget høj rente, der forværrede problemerne ved 
at slå investeringerne ihjel.

For Danmark blev disse problemer forstærket, for-
di de kollektive overenskomster havde automatisk 
’dyrtidsregulering’, hvilket betød, at store lønstig-
ninger blev udløst i kølvandet på stigende olie-
priser.  For at dæmme op for den deraf følgende 
forværring af konkurrenceevnen bevægede den 
danske regering sig i 1970’erne og begyndelsen 
af 1980’erne ind på en kurs, hvor valutaen med 
jævne mellemrum blev devalueret i forhold til vo-
res vigtigste samarbejdspartnere.

Devalueringerne gengav i hvert fald momentant 
dansk økonomi sin konkurrencekraft.  I 1979 blev 
gennemført den største offensive devaluering 
kombineret med indefrysning af noget af den af-
talte dyrtidsregulering.

Problemet med denne politik var, at den skabte 
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forventning i de internationale markeder om, at 
Danmark med korte mellemrum ville gøre det 
igen. Det bidrog til at drive renten op i ekstreme 
højder.  Og beskæftigelsen gik yderligere den gale 
vej ved udbruddet af den 2. oliekrise i 1980.

Disse problemer sled den daværende socialdemo-
kratiske mindretalsregering op.  Den kunne ikke få 
støtte til en tilstrækkeligt sammenhængende be-
skæftigelsesfremmende politik, og statsfinanser-
ne gled over i et uoverskueligt stort underskud.

1982-1993: Fra aktiv reformkurs til ny 
stor ledighed
Det var situationen, da en borgerlig mindretals-
regering overtog i efteråret 1982 under ledelse af 
den konservative Poul Schlüter. Schlüter fik held 
til i skiftende centrum-højrealliancer at beholde 
regeringens ledelse i godt 10 år.  

I første fase var den borgerlige regering meget 
offensiv og fik lagt nogle linjer, der har holdt un-
der skiftende regeringer lige siden og bidraget til 
stabilitet og konkurrenceevne i dansk økonomi: 
Man kunne med troværdighed gennemføre det 
tiltrængte skift fra devaluerings- til fastkurspoli-
tik. Siden da har den danske krone været klistret 
fast til først den tyske mark og siden til euroen i 
et helt fast vekselforhold. Indførelsen af fastkurs-
politikken blev ledsaget af den lige så nødvendige 
endelige likvidering af den automatiske dyrtidsre-
gulering af lønningerne.  

Da der var skabt troværdighed om fastkurspoli-
tikken og styr på løninflationen indtrådte ret hur-
tigt et væsentligt fald i renteniveauet til gavn for 
investeringsklimaet. Det rettede sammen med et 
begyndende internationalt opsving fint op på be-
skæftigelsen fra 1983-87.

Regeringen opnåede også en vis stabilisering af 
statsfinanserne ved i en overgangsperiode helt at 
fastlåse satserne for dagpenge ved sygdom og ar-
bejdsløshed og andre overførselsindkomster i kro-
ner, hvor disse hidtil havde været løbende regule-
ret med prisudviklingen.

Endelig trak regeringen store pengebeløb hjem 
fra tilskuddet til kommunerne, der så måtte sæt-
te skatten i vejret.

Men det væsentligste og mest varige bidrag til at 
stabilisere statens finanser var gennemførelsen 
af en beskatning af de løbende renteindtægter og 
kursgevinster i pensionskasser og forsikringssel-
skaber, der hidtil skattefrit havde tilskrevet den 
meget høje rente til borgernes pensionstilgode-
havender.  Denne beskatning af værdistigningen 
havde den socialdemokratiske regering forgæves 
søgt tilslutning hos de borgerlige til at gennemfø-
re. Nu blev den foreslået af en borgerlig regering 
og gennemført med støtte fra den socialdemokra-
tiske opposition!

Schlüter-regeringen opnåede aldrig at få bragt 
samtidigt styr på de tre underskud, der var blevet 
kroniske i dansk økonomi siden 1973: Underskud 
på jobs, på statsfinanser og på betalingsbalance.   

Frem til 1987 havde man fremgang med at ned-
bringe de to første underskud. Der kom mange nye 
jobs, og det hjalp automatisk til at stabilisere sta-
tens budget.  Men medaljens bagside var, at kraf-
tig vækst i privatforbruget stillede sig i vejen for 
en ellers begyndende fremgang i eksporten.  Beta-
lingsbalancen blev derfor faretruende forringet. 
Denne udvikling var med til at fremkalde aftalen 
fra sommeren 1985 mellem den borgerlige rege-
ring og socialdemokraterne om en længe disku-
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teret reform af indkomstskattereglerne, der først 
og fremmest fra og med 1987 betød en meget væ-
sentlig reduktion i værdien af fradraget for rente-
udgifter på ejerboliger for den bedre lønnede del 
af befolkningen.  

Indtil da havde de højeste indkomster sparet 73 
pct. af renteudgiften i skatten, og inflationen be-
talte mere end resten. Dvs. at den del af befolknin-
gen, der havde størst evne til at spare op faktisk 
fik en præmie for at stifte gæld, og det medvir-
kede naturligvis til at skrue ejendomspriserne i 
vejret op gennem 1960’erne og 1970’ernes høj-
konjunktur og igen, da konjunkturen vendte opad 
efter 1983. 

Konsekvensen var voksende omfordeling til for-
del for husejere, der havde været længe på marke-
det og især dem med de største ejendomsværdier.  
Det gav store ekstra lånemuligheder på stigende 
ejendomsværdier. Alt i alt en opskrift på forbrugs-
eksplosioner og belastning af den kroniske ulige-
vægtige betalingsbalance. Men politisk var det 
nemt at appellere til husejernes frygt for skatte-
indgreb, og derfor blev indgrebet først iværksat i 
1987. Da blev det til gengæld voldsomt i sine virk-
ninger – mest fordi regeringen i panik over beta-
lingsbalancen ikke afventede indgrebets dybtgå-
ende påvirkning af borgernes adfærd. Med den 
såkaldte ’kartoffelkur’ blev der iværksat et sup-
plerende indgreb mod forbrugslåntagning, samti-
dig med at skattereformen trådte i kraft.

Resultat blev, at ejendomsmarkedet gik i koma i 
årene frem mod 1990 med store prisfald, man-
ge tvangsauktioner og en voldsom opbremsning 
i det private forbrug.  Det bragte orden på beta-
lingsbalancen. Men det var med til at forstærke 
en ny stigning i arbejdsløsheden og – i sammen-

hæng hermed - en dramatisk forværring af sta-
tens finanser.

I 1987 kom Danmarks internationale konkurren-
ceevne under pres, fordi også lønstigningstakten 
gik i vejret.  Og ingen ønskede at ødelægge den ny-
vundne troværdighed om fastkurspolitikken ved 
at rette på konkurrenceevnen ved nye devaluerin-
ger som i årene op til 1982. Løsningen blev, at den 
borgerlige regering i forståelse med fagbevægel-
sen og Socialdemokratiet gennemførte en afskaf-
felse af stort set alle særskilte arbejdsgiverbidrag 
til sociale ordninger og finansierede lettelsen ved 
noget, der reelt var en 2½ pct. momsforhøjelse. 
(Et hermed meget beslægtet forslag blev gen-
nemført af den tyske koalitionsregering af CDU 
og SPD efter valget i 2005).

Forbedringen af konkurrenceevnen som følge af 
denne omlægning holdt sig i de følgende år.  Det 
skyldtes kun delvist, at arbejdsløsheden begyndte 
at stige, og det markedsbestemte lønpres derfor 
aftog.  Mere langsigtet fik det afgørende betyd-
ning, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne sam-
men med den borgerlige regering og Socialde-
mokratiet lavede en ’social kontrakt’ om at undgå 
lønstigninger af et sådant omfang, at dansk kon-
kurrenceevne igen blev svækket.

Samtidig gik fagbevægelsen - som allerede nævnt 
- i gang med at opbygge arbejdsmarkedspensio-
ner, så en betydelig andel af de beherskede løn-
stigninger automatisk blev opsparet og ikke luk-
ket ud i forbrug.

Socialdemokratiet og fagbevægelsen mente i 
den borgerlige regerings sidste år i starten af 
1990’erne, at regeringen svigtede den fornyede 
sociale kontrakt ved at forholde sig helt passiv i 
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forhold til den stærkt stigende arbejdsløshed og 
fremkomme med jævnlige erklæringer om, at et 
opsving nok var på vej udefra.  Sandheden var, at 
der var tale om en selvforstærkende jobkrise, der 
endte med et rekordhøjt ledighedstal på 350.000, 
før kurven for alvor vendte i sommeren 1994.

Fornyelsen af Den Danske Model 
1993-2001
Den ny socialdemokratisk ledede koalitionsrege-
ring, der tiltrådte i januar 1993 med Poul Nyrup 
Rasmussen som statsminister, havde som sit af-
gørende succeskriterium at vende denne udvik-
ling hurtigt ved national dansk politisk handling.  

Vores tilgang var følgende: 

Beskæftigelsessituationen i 1993 understregede 
på dramatisk vis, at det var både nødvendigt og 
muligt at sætte beskæftigelsen massivt i vejret; 
for at skabe mere produktion, flere værdier og 
mere lighed – i erkendelse af at høj ledighed er 
den værste kilde til polarisering i et samfund.

Men vi var klar over, at det var lige så nødven-
digt, men ulige mere politisk besværligt at sikre, 
at en finans- og kreditpolitisk lempelse blev mid-
lertidig. Den økonomiske politik måtte strammes 
omhyggeligt op, når den private efterspørgsel 
kom i gang.  

Vi ville med andre ord bevise, at en præcis kon-
junkturstyring kunne praktiseres. Den borgerlige 
regerings argument for intet at gøre mod ledighe-
den havde været, at det er umuligt at styre kon-
junkturerne, og at de nok hen ad vejen skal rette 
sig selv!  
Vi socialdemokrater mener omvendt, at den blin-
de tro på markedskræfterne betyder et menne-

skeligt og samfundsøkonomisk uacceptabelt stort 
tab. I krisetider stiger arbejdsløsheden uhyre hur-
tigt, men det kræver meget mere i tid og penge at 
vende situationen, når det først er gået galt. Derfor 
er det så vigtigt, at regeringer griber ind i tide for 
at bekæmpe stigende arbejdsløshed. I det lange 
perspektiv er dét meget mindre kostbart end at 
vente og se.

Det ser ud som om denne uenighed gentages i de-
batten om, hvordan vi skal reagere på den globale 
finanskrise. Vores synspunkt er uforandret, at det 
kan lade sig gøre at styre konjunkturerne, men at 
det kræver stor omhu med timingen – og i øvrigt 
også et politisk system, der kan reagere hurtigt 
nok på skiftende konjunkturforhold. Fiaskoen for 
andre, der har søgt at føre konjunkturpolitik, har 
altid haft rod i ufuldkommen analyse af proble-
merne og forkert timing – eller utilstrækkelig po-
litisk handlekraft.

Vi mener med stolthed at kunne påstå, at vi både 
havde analysen korrekt, timede det rigtigt hele ve-
jen fra 1993-2001 og var heldige både at have mo-
det og de politiske muligheder for at omsætte in-
tentionerne i praktisk politik.

Men konjunkturstyringen var ikke hele vores poin-
te. Lige så vigtigt var det, at vi ville kombinere den 
makroøkonomiske styring med dybtgående struk-
turreformer af arbejdsmarkedet og skattesyste-
met, så et fortsat opsving i beskæftigelsen ikke 
blev slået ihjel af ’flaskehalsproblemer’ og nyt in-
flationspres.

Den politik, vi gennemførte fra 1993-2001, kan 
sammenfattes således:
1. En arbejdsmarkedsreform, der skulle genska-
be ret og pligt som realiteter for de ledige. Derfor 
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blev der investeret massivt i tilbud til de ledige 
om uddannelse og jobtræning, men også indført 
strammere regler for at være til rådighed for nye 
jobtilbud. 

Den samlede periode, man kan få dagpenge, blev 
forkortet, men der blev ikke skåret i dagpenge-
nes størrelse, med undtagelse af én gruppe: Unge 
uden uddannelse under 25 år, der var ledige i lang 
tid, blev tvunget over på en lavere ydelse, men 
kombineret med et ordentligt uddannelsestilbud.   
I starten gav vi økonomisk gunstige vilkår for orlov 
til uddannelse og børnepasning, men strammede 
i takt med beskæftigelsesudviklingen ved at mål-
rette til uddannelsesorlov. 

Vi udvidede også midlertidigt mulighederne for 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for langtids-
ledige i 50’erne, for derefter helt at fjerne denne 
mulighed igen, da beskæftigelsesmulighederne 
var blevet væsentligt forbedret få år senere. I ef-
teråret 1998 aftalte vi som nævnt ændringer i ef-
terlønsordningen for personer over 60 år for at 
tilskynde til senere tilbagetrækning. Det lå i na-
turlig forlængelse af andre forsøg på at udvide 
arbejdsstyrken i takt med de stigende beskæfti-
gelsesmuligheder. Men processen omkring efter-
lønsindgrebet udløste voldsom kritik af regerin-
gen og lammede i betydeligt omfang dens videre 
reformovervejelser.

2. En kreditreform på ejerboligmarkedet, der 
gjorde det muligt for husejerne at konvertere tyn-
gende gamle højrentelån til lavere rente og læn-
gere løbetid og som var afgørende for at få stop-
pet tvangsauktionerne og få ejendomsmarkedet i 
gang igen. Denne bestræbelse blev oven i købet en 
kort periode understøttet af tilskudsordning til at 
reparere og vedligeholde private huse.

3. En skattereform, som i starten netto betød en 
lettelse, der skulle være med til at sætte økono-
mien i gang, men som i løbet af få år alene var en 
strukturændring med nedsættelse af indkomst-
skatteprocenterne, begrænsning af fradragsmu-
ligheder og indførelse af ekstra ’grønne’ afgifter 
på energi og vandforbrug, der udover det fiskale 
bidrag også skulle have – og fik – dæmpende virk-
ning på forbruget af knappe ressourcer. De sam-
lede skatter og afgifters andel af BNP faldt ikke 
fra start til slut, men opkrævningen skete efter 
reformerne på en måde, der tilskyndede mere til 
arbejdsindsats og opsparing og mindre til miljø-
mæssigt belastende forbrug. 

Da Danmark i 1998 stod over for store eksportmu-
ligheder, men disse var truet af kraftig lånefinan-
sieret vækst i privatforbruget, gennemførtes end-
nu en række ændringer i skattelovgivningen i den 
såkaldte ’Pinsepakke’. Indholdet var en behersket 
skærpelse af beskatningen af ejendomsværdierne 
og en yderligere begrænsning i værdien af rente-
fradragsretten. Formålet med – og virkningen af 
– pinsepakken var, at den voldsomme stignings-
takt i ejendomspriserne og dermed også det låne-
finansierede forbrug blev stækket.  Stramningerne 
blev dog ikke anledning til varig skatteforhøjelse, 
men grundlaget for en lettelse af indkomstskatten 
for de lavere indkomster.  Det samlede skattetryk 
var i 1993 48 pct. af BNP og i 2001 – før sidste rate 
af pinsepakkens indkomstskattelettelser var trådt 
i kraft – var det 48,6 pct.  

4. En aktiv erhvervs-, miljø- og energipolitik, der 
bl.a. med bidrag fra virkningen af de nye afgifter 
og direkte støtte udviklede vedvarende energi og 
en i det hele mere bæredygtig produktionsstruk-
tur.  Et eksperiment med tilskud til rengøring m.v. 
i private hjem blev også iværksat
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5. Tidsmæssig fremrykning af offentlige infra-
strukturinvesteringer, der også kunne bidrage til 
forbedret konkurrenceevne (trafik, IT mv.).De sto-
re faste forbindelser mellem de danske hovedøer 
og mellem Danmark og Sverige blev fuldført i den-
ne periode og en helt ny metrobane blev anlagt i 
København.

6. Accept af noget højere stigningstakt i udgif-
terne til offentlig service – ikke mindst inden for 
uddannelse og forskning, børnepasning, sund-
hedsvæsen og ældreomsorg. På uddannelse og 
forskning var det simpelthen en nødvendig inve-
stering i fremtidig konkurrenceevne. Og etablerin-
gen af ekstra 200.000 pladser i den kommuna-
le dagpasning var i meget høj grad et nødvendigt 
svar på, at mange flere småbørnsforældre fik ar-
bejde

Det ses af tallene, at de politiske mål blev nået 
over al forventning.  Vi arvede en ledighed på 12 
pct. og bragte den ned til 5 pct. i 2001. Da rege-
ringen måtte gå af efter lige knap ni års virke, var 
ledighedstallet faldet fra toppunktet på 358.000 
til 142.000 og der var skabt job til ekstra 200.000 
danskere. De to tredjedele af ekstra job var i pri-
vate virksomheder.

Der var en langt stærkere fremgang i beskæftigel-
sen end i de fleste andre europæiske lande. Men 
tallene dækker også over en voldsom fornyelses-
proces, idet der hvert eneste år i anden halvdel af 
1990’erne forsvandt 200.000 gamle job og blev 
skabt 230.000 nye - og det på et arbejdsmarked 
med ca.2,6 mio. beskæftigede! Og mange af de 
nye job havde mere fremtid, bedre teknologi, mere 
viden i det arbejde, der blev skaffet, end i de job 
der forsvandt.  Tallene giver håb om, at europæiske 

 
 
 
 

Figur 5. Udviklingen i privat og offentligt forbrug
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lande med evne og vilje til at gennemføre struktur-
forandringer på arbejdsmarkedet kan komme ud 
som netto-vindere i samlet beskæftigelse, til trods 
for at den globale arbejdsdeling er i voldsom for-
andring og traditionelle jobs i vores del af verden 
flytter ud til Kina, Sydøstasien, Indien m.fl.

En meget vigtig observation her: Da jeg trådte til 
som finansminister i januar 1993, mente de kloge-
ste hjerner i ministeriet, at den danske ’strukturar-
bejdsløshed’ var på 9 pct.  Dvs. at vi ikke kunne 
komme under dette niveau uden, at økonomien 
begyndte at brænde sammen i mangel på kvalifi-
ceret arbejdskraft. 

Med fuld styrke på opkvalificering og efteruddan-
nelse – måske det allervigtigste enkeltelement i 
den nye politik – lykkedes det faktisk at få struk-
turarbejdsløsheden til frem til 2001 at falde i sam-

me takt som arbejdsløshedstallene. Fremgangen i 
beskæftigelsen var langtidsholdbar!   

Bedre beskæftigelse trækker i retning af større lig-
hed og harmoni i et samfund.  I samme retning 
peger, at den socialdemokratiske regering fort-
satte med at forbedre de kollektive, skattefinan-
sierede goder og søgte at skærme skattesyste-
met mod fradragsfiduser og omgåelse. Men det 
ny ejendomsboom og store stigninger i aktiekur-
serne (IT-boblen m.v.) trak isoleret set i retning af 
større ulighed.
 
I sommeren 1998 indtrådte en efter danske for-
hold usædvanlig situation, hvor LO-medlemmer-
ne forkastede et forslag til nye overenskomster, 
som de faglige ledere havde forhandlet og anbefa-
let – og regeringen blev tvunget ud i at ophøje det 
forkastede overenskomstforslag til lov med enkel-

 
 
 
 

Figur 6. Samlet ledighed og ungdomsledighed
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te ændringer.  Der var slinger i den folkelige for-
ståelse for den økonomiske politik og den sociale 
kontrakt, LO havde været med i siden 1987. 

Den voldsomme og usaglige oppositionskritik 
mod Pinsepakken i 1998 – især med appel til hus-
ejeregoismen – var med til at svække regeringens 
tilslutning. Og efterlønsforliget samme efterår 
gjorde som nævnt ondt meget værre.

Endelig blev kritikken af de lempelige muligheder 
for indvandring – især via organiseret familiesam-
menføring fra en række muslimske lande (Tyrkiet, 
Pakistan, arabstater) - og bekymringen ved alt for 
ringe integrering af indvandrere fra disse lande et 
afgørende angrebspunkt mod regeringen. 

Dermed var scenen sat til valgnederlaget for den 
regering, der stod i spidsen for den længste og 
stærkeste fremgang i dansk økonomi i efterkrigs-
tiden.

Mange på offentlige indkomstoverførs-
ler - men kun beskeden national ar-
bejdskraftreserve
Faldet i arbejdsløsheden blev ledsaget af et – om 
end knap så stort – fald i antallet af borgere, der 
forsørges af det offentlige. 

Det meget store antal borgere, der fortsat modta-
ger indkomstoverførsler, giver ofte både i den dan-
ske debat og i udlandets læsning af den danske 
virkelighed anledning til fejltolkninger. Sagen er, at 
alle samfund har en stor andel, der midlertidigt el-
ler varigt er ude af stand til at være i arbejde.  

Der er ikke flere af dem i Danmark end i andre 
rige lande, men det danske sociale system er æn-
dret de seneste 40 år, så familieforsørgelse langt 

hen ad vejen er erstattet af offentlig forsørgelse 
for disse mennesker!

Vi har hver dag 8 ud af 10 i alderen fra 18-62 år 
i enten arbejde eller uddannelse. Det er næsten 
verdensrekord. Derfor har vi ikke flere hundrede 
tusinde borgere, der med en ny og anden politik 
atter kan inddrages på arbejdsmarkedet. Der vil 
altid være nogen, der er syge eller på barsel, og her 
har vi favorable regler for fravær. Nogle vil være 
kort tid ledige på vej fra ét job til et andet, uden 
at det er et reelt socialt problem. Men de indgår i 
statistikken, fordi vi har besluttet at give dagpenge 
fra første ledighedsdag. Mange er på førtidspensi-
on som følge af fysiske og psykiske skavanker. Og 
selvfølgelig er mange på efterløn, når ordningen 
har været så attraktiv. 

Opfølgning på mere langvarig sygdom, bedre re-
validering, mere vellykket seniorpolitik og den 
vedtagne gradvist højere tilbagetrækningsalder 
kan ad åre medvirke til, at flere holder bedre og 
længere ud på arbejdsmarkedet. 

Bedre integration af folk med fremmed baggrund 
er en særlig påtrængende udfordring. Andelen af 
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande steg fra 1993 til 2008 fra 2,8 til 6,4 pct. af 
befolkningen, især på tilstrømning af flygtninge, 
familiesammenføring og højt fødselstal i indvan-
drerbefolkningen.  Hvor beskæftigelsesfrekven-
sen for den danske befolkning er 79 pct., er den 
for indvandrere fra ikke-vestlige lande 59 pct. og 
for efterkommere i samme gruppe 68 pct.  

I takt med stigende beskæftigelse var en stadigt 
større andel af de tilbageværende ledige af an-
den etnisk oprindelse end dansk.  Det skyldes, at 
mange af netop denne gruppe mangler tilstræk-
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kelige sprogkundskaber og øvrige kvalifikationer. 
Men en årsag er også, at mange af dem, der fak-
tisk mestrer sprog og har kvalifikationer, ofte mø-
des med urimelig mistro. Klimaet på arbejdsmar-
kedet er ikke totalt upåvirket af den ofte meget 
hårde debat om problemerne med små grupper 
af indvandrere.

Men den fundamentale kendsgerning er, at den 
aktive arbejdsmarkedspolitik har været afgøren-
de for, at strukturarbejdsløsheden gradvis er ned-
bragt fra 9 pct. i de tidlige 1990’ere til 3- 4 pct. i 
2009, og at der åbenbart er gode muligheder for 
at komme endnu længere ned til et par pct.

På et tidspunkt i 2006, hvor der var en arbejdsløs-
hed på knap 5 pct., gættede jeg på, at 80.000 af 
de daværende modtagere af overførselsindkom-
ster måske inden for få år kunne komme i arbejde 
ved en kombination af særligt gode markedsfor-
hold, aktiverings- og uddannelsesindsats og ska-
belse af flere beskyttede job. 

Interessant nok var det netop dette fald, vi havde 
i arbejdsløsheden fra foråret 2006 til finanskri-
sens gennembrud i efteråret 2008. Det var slut-
perioden med ekstrem høj vækst nationalt og in-
ternationalt.  Denne vækst var muliggjort ved at 
mobilisere de sidste reserver på det nationale ar-
bejdsmarked og ved at invitere titusinder af gæ-
stearbejdere ind til bygge- og anlægssektoren fra 
Polen og de baltiske lande. 

Vi ved nu, at dette superboom – drevet af privat 
forbrug og investering – var baseret på letsindig 
låntagning på uholdbart højere værdier af aktier 
og fast ejendom, og at det ikke var ledsaget af til-
strækkelig investering i arbejdsstyrkens kvalifika-
tioner. Men vi fik en illustration af, hvor langt ned 

arbejdsløsheden kan bringes under en kraftig høj-
konjunktur, hvor den aktive arbejdsmarkedspolitik 
samtidig revitaliseres.

Borgerlig regering med ’frit valg’ og 
’skattestop’ - Den Danske Model under 
pres?
Folketingsvalget i 2001 bragte en borgerlig min-
dretalsregering under ledelse af Venstres Anders 
Fogh Rasmussen til magten, og valget 2005 rok-
kede ikke ved styrkeforholdet mellem regering og 
opposition.

Regeringen af Venstre og Konservative har i prak-
sis i alle vigtige spørgsmål et fast flertal med 
Dansk Folkeparti. Dette parti er skabt på grund-
lag af fremmedfrygt og modvilje mod indvandring. 
Det appellerer til højrenationale stemninger og 
EU-modstand. I den økonomiske politik er det en 
trofast støtte til den borgerlige regering, men med 
en række udvalgte overbud – ikke mindst på æl-
drepolitikkens område.

Den borgerlige regering med støtter har profileret 
sig som dem, der kunne bremse muslimsk indvan-
dring, skære ned i indvandrernes sociale ydelser 
og føre en stram retspolitik, men generelt bevare 
velfærdsmodellen for danskerne, samtidig med at 
der er skattestop og endda gives skattelettelser.
 
Regeringen lever højt på de grundlæggende for-
bedringer i den økonomiske struktur – og specielt 
på arbejdsmarkedet - der blev iværksat i 90’erne.
Arbejdsløsheden steg noget i regeringens første 
tre år - fra 5 til 6½ pct. Men så faldt ledigheden 
meget stejlt til 2 pct. – og er steget støt siden ef-
teråret 2008. Arbejdsløsheden nåede 4½ pct. ved 
udgangen af 2009.
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Figur 7. Betalingsbalancen 
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Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Statsfinanserne har indtil 2008 haft et ekstremt 
stort overskud som følge af en enestående kom-
bination af en række enestående begivenheder: 
Et vældigt lånefinansieret privat forbrugsboom, 
god indtjening i virksomhederne, rentefald, kurs-
gevinstbeskatning i pensionsordninger og sto-
re skatteindtægter fra olie- og gasudvindingen 
i Nordsøen som følge af de ekstraordinært høje 
energipriser. Det sidste medvirker samtidig afgø-
rende til et stort overskud på betalingsbalancen. 

I 2009 er der genopstået et meget stort under-
skud på statsfinanserne, og det illustrerer, at su-
per-højkonjunkturen 2006-2008 var meget skrø-
belig.

De offentlige serviceudgifter – som især afholdes 
i kommuner og regioner – har selv i højkonjunk-
turens år være holdt inden for snævre vækstram-
mer. 

Under sloganet om ”frit valg” har regeringen haft 
held til at opdyrke privat konkurrence til de offent-
lige serviceydelser.  Mest markant ses det på ho-
spitalsområdet, fordi private operatører har fået 
en meget høj betalingstakst for at overtage ope-
rationer m.v., som ikke umiddelbart kunne udfø-
res i det offentlige. På denne måde tilskynder re-
geringen borgerne til at tage deres skattepenge 
ud af det offentlige og over til private sygehuse. 
Det rummer en stor risiko for, at middelstanden 
i stigende omfang forlader de økonomisk klemte 
offentlige tilbud med deres penge og opbakning. 
Døren er blevet åbnet på vid gab for private for-
sikringsløsninger, og det kan mindske viljen til at 
betale over skatterne til, at alle – også de økono-
misk og socialt udsatte – kan få et godt offent-
ligt tilbud.

Med krisen er det blevet endnu klarere, at regerin-
gen har investeret alt for lidt i uddannelse, forsk-
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ning og udvikling for at kunne fastholde Danmarks 
stærke position i den globale konkurrence. Med 
stigende arbejdsløshed er der et stort behov for 
at vende udviklingen væk fra de nedskæringer, der 
i de senere år er sket i bevillingerne til den aktive 
arbejdsmarkedspolitik: Der er et påtrængende be-
hov for en meget stærkere uddannelsesindsats for 
de ufaglærte, der nu kastes ud i arbejdsløshed, og 
hvis hidtidige jobs nok ikke i fremtiden vender til-
bage til Danmark. 

Krisen sætter også fokus på, at mange er i en 
mere udsat situation, fordi de lod sig lokke til at 
fravælge medlemskab af en a-kasse og holdt op 
med at være i fagforening. Regeringens forkær-
lighed for den private del af økonomien – og dens 
hermed sammenhængende frit-valgs-strategi og 
skattepolitik – forklarer, hvorfor der mangler res-
sourcer til at levere vigtige serviceydelser fra det 
offentlige.

’Skattestoppet’ har været den borgerlige regerings 
vigtigste PR-nummer. Det er grundlæggende et 
løfte om ikke at hæve indkomstskatteprocenter-
ne og om at fastfryse ejendomsværdiskatten på 
ejerboliger i kroner, uanset om huspriserne stiger. 
Skattestoppet har været suppleret med to mindre 
skattelettelser til især mellem- og højindkomster i 
valgårene 2005 og 2007.

I marts 2009- da finanskrisen bed til – besluttede 
regeringen og Dansk Folkeparti en større skattere-
form, som vil være kraftigt underfinansieret i årene 
op til næste folketingsvalg, og som tildeler tiende-
delen af befolkningen med de højeste indkomster 
meget store skattelettelser. Det teoretiske grund-
lag for reformen er, at lavere marginalskatter til 
den del af vælgerkorpset, der tjener godt, vil styrke 
arbejdsudbuddet og forebygge hjerneflugt af højt-
uddannede fra Danmark. Det empiriske grundlag 
for teorien er meget svagt i Danmark: Danskerne 

 
 
 
 

Figur 8. Offentligt underskud og overskud på de offentlige finanser
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arbejder allerede hårdt, og de fleste danskere, der 
rejser til udlandet for at få uddannelse eller arbej-
de, vender efter nogle år tilbage.

Regeringen og DF afviste – samtidig med at de 
besluttede at sende et større milliardbeløb i om-
løb som underfinansiering af skattereformen – 
oppositionens alternative forslag om en meget 
stor vækstpakke med fremrykkede investeringer 
i infrastruktur, sygehuse, skoler, energibesparel-
ser og bæredygtig energiforsyning. Men denne 
vækstpakke ville for de samme penge skabe langt 
flere job end skattelettelser i en krisestemning, 
hvor private husholdninger tøver med at bruge 
penge fra skattelettelser: Mange er ledige, endnu 
flere er bange for at blive det, og der er taget store 
formuetab hjem med ringere pensionsopsparing 
og skrumpende friværdier i ejerboligerne.

Skattestop og skattelettelser er naturligvis i sig 
selv populære. Men i 2005-2008 har regeringens 
skattepolitik i kombination af aktiekursstigninger, 
ekstremt lave udlånsrenter, nye muligheder for af-
dragsfri lån i husene og en voksende gruppe af 
meget velhavende i storbyerne - været afgørende 
faktorer i en eksplosiv stigning i ejendomsværdi-
erne og det dertil knyttede forbrugsboom for lån-
te penge. Dette har været de drivende kræfter i 
den højkonjunkturboble, der bristede i efteråret 
2008 i USA og mange andre steder i verden, in-
klusiv Danmark. I højkonjunkturen har skattelet-
telserne medvirket til ustabiliteten, der førte frem 
til finanskrisen. Og nu under finanskrisen virker 
skattelettelser ikke effektivt som middel mod ar-
bejdsløsheden!

Danmark er stadig et af de lande, hvor fordelingen 
er mest lige. Men resultatet af 7-8 år med borger-

lig regering siden 2001 er større forskelle end før: 
Mellem de få meget rige og et stigende antal fat-
tige. Mellem ejere og lejere. Mellem de veletable-
rede ældre og yngre, der er nyetablerede på bolig-
markedet. Mellem hovedstad og provins. Mellem 
dem i job og dem på overførselsindkomst. Mel-
lem veletablerede danskere og nytilkommende 
indvandrere og flygtninge.

Så der er alvorlige trusler mod ’den danske model’. 
Men de største trusler kommer ikke fra globali-
seringens pres, men fra muligvis faldende folke-
lig opbakning til projektet som følge af den bor-
gerlige politik.
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Grundtræk I Den Danske Model  

1. Ret jævn fordeling af kompetencer, høj arbejdsmarkedsdeltagelse både af mænd og 
kvinder. 
 
2. Kraftig omfordeling via et progressivt skattesystem, der betaler offentlig service in-
den for uddannelse, børnepasning, ældreomsorg og sundhedsvæsen.  
 
3.  Enestående lille ulighed i levestandard sammenlignet med andre lande. 
 
4. Højt skattetryk – især på privat indkomst og forbrug – som ikke skader beskæftigel-
sen, men tværtimod understøtter den, fordi konkurrenceevne styrkes gennem investe-
ring i uddannelse, forsknings- og udviklingsprogrammer, god infrastruktur etc. Desuden 
er selskabsskatterne og virksomhedernes sociale bidrag lave.  
 
5. En offentlig sektor, der i international sammenligning er meget effektiv og borgerven-
lig. Korruption findes praktisk talt ikke. 
 

 






