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 SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat 2. årgang nr. 4 - november 2020 

 

"Det samfundsøkonomiske råderum"1 

Af Professor(em), dr. scient. adm. Jesper Jespersen, Roskilde Universitet  

 

Indledning 

Begrebet "det økonomiske råderum" spiller en afgørende rolle i den økonomisk 

politiske debat. Hvert år når finansloven for det kommende år fremlægges af 

regeringen, så henvises der til, at den mulige finanspolitik er begrænset af "det 

økonomiske råderum". 

Dette begreb spiller derfor en helt særlig rolle, når den økonomiske politik skal 

tilrettelægges og besluttes. 

Regeringen har sådan set ikke noget valg, idet den i 2012 vedtagne budgetlov eksplicit 

stiller det krav, at der skal være ligevægt på budgettet for hele den offentlige sektor. 

Det økonomiske råderum er entydigt defineret i forhold til budgetsaldoen. Et overskud 

betyder, at regeringen har billedligt talt ’penge i kassen’, og derfor et positivt råderum. 

Omvendt betyder et budgetteret underskud, at staten (og/eller kommunerne) må 

spare i det kommende år.  

Som det vil blive påvist i denne artikel, er ovenstående afgrænsning af det økonomiske 

råderum til udelukkende at omhandle saldoen på den offentlige sektor budget 

samfundsøkonomisk særdeles uhensigtsmæssigt, idet kravet om balance på budgettet 

ofte vil efterlade samfundsøkonomien med et stort uudnyttet potentiale i form af høj 

arbejdsløshed og et (alt for) stort overskud på betalingsbalancen. Forhold som den 

langvarige stagnation og reducerede økonomiske vækst i kølvandet på finanskrisen 

klart demonstrerede, se figur 1.  

Når f.eks. arbejdsløsheden, siden finanskrisen satte ind i 2008, på intet tidspunkt har 

været under 150.000 personer og i lange perioder ligget væsentligt højere, skyldes det 

bl.a., at regeringen i de fleste år har måttet spare for at opnå balance på den offentlige 

                                                           
1 Nogle afsnit i denne artikel har tidligere været offentliggjort i Kritisk Debat, august 2020. Artiklen er skrevet i 
september 2020, se derfor også efterskrift. 
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sektors budget, uanset at der i samme periode var et stort og stigende overskud på 

betalingsbalancen overfor udlandet. 

Figur 1 

 

Sekundær kilde: https://politiken.dk/oekonomi/art6692431/Vi-kommer-alle-til-at-tabe-p%C3%A5-

finanskrisen-resten-af-livet 

 

Som det vil fremgå af denne artikel, så er budgetlovens definition af "det økonomiske 

råderum" helt unødvendigt begrænsende for at føre en aktiv finanspolitik – navnlig i 

krisetider. Men for at ændre på dette forhold er det nødvendigt, at regeringen 

ophæver eller i hvert fald justerer budgetlovens krav om balance på den offentlige 

sektor strukturelle budgetsaldo. Det kan det danske folketing ændre, idet det meget 

restriktive budgetkrav ikke er indeholdt i EU-traktaten. Det er derimod en 

mellemstatslig aftale, som den socialdemokratisk ledede regering indgik i 2011 med en 

række EU-lande; men som kan opsiges, uden det berører medlemskabet af EU. For 

eksempel stod Storbritannien og Tjekkiet uden for aftalen. 

 

https://politiken.dk/oekonomi/art6692431/Vi-kommer-alle-til-at-tabe-p%C3%A5-finanskrisen-resten-af-livet
https://politiken.dk/oekonomi/art6692431/Vi-kommer-alle-til-at-tabe-p%C3%A5-finanskrisen-resten-af-livet
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Finansministeriets definition af "det økonomiske råderum" 

Opgørelsen af "det økonomiske råderum" afhænger i høj grad af, hvorledes det er 

defineret – og herom er der, som det vil fremgå af denne artikel ikke enighed blandt 

fagøkonomer. Men finansministeriets definition, der i følge budgetloven skal følges, er 

ensidigt baseret på den neoklassiske økonomiske ligevægtsteori. Den blev udviklet i 

1980’erne og 1990’erne i USA og Storbritannien under indtryk af de ændrede politiske 

vinde, der fejede herover den vestlige verden; men med rødder helt tilbage til 

slutningen af det 19. århundrede, se nedenfor. Den grundlæggende antagelse i denne 

teoribygning er, at den private sektor i en velorganiseret markedsøkonomi altid af sig 

selv kan skabe fuld beskæftigelse og samfundsøkonomisk balance. En antagelse, der 

også ligger bag rådgivningen fra Det økonomiske råds formandskab (’vismændene’)2. 

Heraf udledes det, at der - for ikke at forstyrre den private sektors tilpasning - bør være 

ligevægt i den offentlige sektor, hvilket ligger bag kravet om balance på det offentlige 

budget. Hvoraf det så indirekte følger, at hvis der er et underskud, så pumpes der 

penge ud i den private sektor, hvilket bringer forstyrrelse i dennes naturlige tilpasning 

på arbejdsmarkedet – der risikerer ligefrem at komme til at mangle arbejdskraft. Og 

omvendt hvis der er et overskud, så opfattes det som penge, der kan sendes tilbage til 

den private sektor – heraf navnet det finanspolitiske råderum. 

Problemet med finansministeriets definition på "det økonomiske råderum" er, at fokus 

udelukkende lægges på den offentlige sektors budget: uanset, at den private sektor kun 

i modellen – men ikke i virkeligheden - er selv-oprettende. ’Fuld beskæftigelse’ er et 

begreb, der desværre enten skal søges i historiebøgerne, perioden fra 1950-1973, eller i 

neoliberale utopier, herunder finansministeriets model.  

Men der rystes ikke på hånden i finansministeriet ved fortolkningen af budgetloven. 

Der anlægges en ren husholdningsøkonomisk analogi på den offentlige sektors 

økonomi. Som beskrevet ovenfor antages det i modelberegningen, at udviklingen i de 

kommende år vil sikre, at arbejdsløsheden forsvinder af sig selv, fordi ”udbud af 

arbejdskraft skaber sin egen efterspørgsel”. I takt med at arbejdsløsheden forsvinder - i 

modellen – blev det negative økonomiske råderum, der var en konsekvens af 

                                                           
2 F.eks. udtalte den daværende overvismand og lærebogsforfatter, professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i et 

interview med Information (5. januar 2011), at den antagelse står centralt i [økonomernes] tankegang, at hvis blot man 

kan få flere til at tilbyde deres arbejdskraft, vil der også opstå job til dem. »Det er et synspunkt, der dominerer den 

offentlige debat,« og han fortsatte, »men det er også fordi, det er så ukontroversielt. Det dominerer jo også den 

offentlige debat, at vand fryser ved nul grader.«  
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finanskrisen, reduceret gennem offentlige besparelser. Dette lykkedes i årene op til 

2018 gennem vedvarende ’grønthøster’ besparelser, der holdt den offentlige sektor i 

en spændetrøje; men som også viste sig at være opskriften på, at samfundsøkonomien 

herved fastholdes i en forlænget stagnation og høj arbejdsløshed.  

Hvis ikke Corona-krisen var kommet på tværs her i 2020, ville finansministeriets 

regneprincipper gennem de fortsatte besparelser have skabt strukturel balance på den 

offentlige sektors budget. For i regnemodellen antages det, at dansk økonomi i de 

kommende år ville være vokset med ca. 1½ pct. om året, hvilket får skatteindtægterne 

til at vokse tilsvarende. Så hvis væksten i de offentlige udgifter med afsæt i 

budgetlovens stramme udgiftslofter holdes under 1 pct., så etableres der - i modellen – 

automatisk et overskud, dvs. positivt råderum, på budgettet frem mod 2025. Hvis 

væksten i de offentlige udgifter ligefrem nulstilles, som den forrige regering havde 

planer om, så bliver råderummet – i modellen – endnu større op mod 30 mia. kr.  

Men så kom Corona-krisen på tværs. Arbejdsløsheden bevægede sig op mod 200.000 

personer og et nyt budgetunderskud opstod. Men finansministeriets regnemodel er 

som nævnt konstrueret således, at når det dansk samfund er kommet fri af corona’en, 

hvilket antages at ske i løbet af efteråret, så vil økonomien allerede i 2022 være tilbage 

på vækstsporet, se Finansministeriet, 20203.  

For at sikre en sådan hurtig tilbagevenden til vækstsporet, er der dog blevet bevilliget 

en såkaldt ’krigskasse’, der har skabt et nyt underskud på det offentlige budget.4 Det 

betyder, at der allerede - i modellen - er blevet taget forskud på fremtidens 

økonomiske råderum, OG DERFOR MÅ DER SPARES PÅ FINANSLOVEN I DE 

EFTERFØLGENDE ÅR, SÅ DER KAN VÆRE BALANCEN I 2025, siger finansministeren med 

ført hånd. Det indebærer en betydelig risiko for, at forløbet efter finanskrisen, som vist 

i figur 1, vil gentage sig i form af en længere stagnationsperiode – da finansministeriets 

model tilsyneladende intet har lært! 

 

Den faglige uenighed er stor 

De finansministerielle regneregler, som beskrevet ovenfor, er et spejlbillede af den 

neoklassiske økonomiske teori, som bl.a. budgetloven hviler på. En teori, hvor den 

private sektor er selvregulerende, og den økonomiske udvikling derfor antages at være 

                                                           
3 ”Efter tilbagegang i BNP i 1. og 2. kvartal synes der igen at være fremgang i dansk økonomi. Det er 

forventningen, at et skønnet fald i BNP på 4,5 pct. i år vil blive afløst af en stigning på 4,2 pct. næste 

år.”, pressemeddelelse fra Finansministeriet, 31. august 2020 
4 ”Genopretningen hjælpes på vej af omfattende stimulusinitiativer” (ibid) 
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så stabil, at der meningsfuldt kan gennemføres beregninger 30-40 år ud i fremtiden. 

Herved ses der bort fra den betydelige usikkerhed, der ikke mindst i krisetider, 

nødvendigvis må omgærde sådanne modelberegninger, hvorved de let bliver mere vild- 

end vejledende., se bl.a. Enhedslisten: Den politiske regnemaskine, 2018  

Dette burde i virkeligheden være standardpensum for enhver samfundsøkonom; for 

det er ikke nogen ny erkendelse. Allerede i 1930erne konkluderede den britiske 

økonom John Maynard Keynes (1883-1946), makroøkonomiens fader, at ’about the 

future we simply don’t know!’. Hvis den fundamentale usikkerhed med hensyn til at 

beregne den økonomiske udvikling i fremtiden accepteres, så burde den økonomiske 

rådgivning i stedet tage afsæt i den aktuelle situation og de mest presserende 

samfundsøkonomiske ubalancer med fokus på de nærmeste år.  

Men Keynes synes at være gået i glemmebogen – måske aldrig læst – i 

finansministeriet. Her er afsættet for modelberegninger langt ud i fremtiden den 

neoklassiske ideale markedsmodel, der har sin teoretiske oprindelse tilbage ved 

århundredskiftet – altså forrige århundredskifte - udviklet af den franske økonom Léon 

Walras (1834-1910). Netop fordi det er en såkaldt generel markeds- og ligevægtsmodel, 

går finansministeriet galt i byen ved fremskrivninger blot få år ud i fremtiden. For 

modellen er bygget over en skabelon, hvori det som nævnt er antaget a priori, at 

’udbud (af arbejdskraft) altid skaber sin egen efterspørgsel’, hvilket oversat til 

almindeligt dansk betyder, at ’fuld beskæftigelse kommer af sig selv, hvis blot 

arbejdsmarkedet er tilstrækkeligt fleksibelt og velfærdsstaten tilsvarende beskeden – 

med inspiration fra amerikanske lærebøger.  

Keynes var således mere ydmyg med hensyn til, hvad der overhovedet kan siges om 

den samfundsøkonomiske udvikling blot få år ud i fremtiden. Han var primært optaget 

af de samfundsøkonomiske ubalancer, hvortil han især henregnede arbejdsløshed, 

fordeling af indkomst og formuer, samt de reale investeringer, der ydermere ikke 

kunne analyseres isoleret fra den offentlige sektor. Midt i 1930ernes økonomiske krise 

gav han den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt det råd ’Look after 

unemployment and the budget will look after itself’. 

 

Det samfundsøkonomiske råderum 

Budgetloven lægger en unødvendig og teoretisk ikke særligt velbegrundet 

restriktion på beregningen af det økonomiske råderum, når det afgrænses til blot at 

bygge på en vurdering af saldoen på den offentlige sektors budget. For regeringen 

har jo ansvaret for, at HELE samfundsøkonomi er i balance. Her er det vigtigt også at 
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inddrage arbejdsmarkedet og betalingsbalancen over for udlandet. Arbejdsløshed er 

spild af både menneskelige og økonomiske ressourcer. En tabt arbejdstime kommer 

aldrig igen. Og praksis har vist, at arbejdsløshed bestemt ikke forsvinder af sig selv – 

snarere tværtimod har den en tendens til at ’bide sig fast’ jo længere den varer i 

form af langtidsledighed. Som allerede Maynard Keynes redegjorde for i sit 

hovedværk fra 1936, så skaber udbud af arbejdskraft altså ikke automatisk sin egen 

efterspørgsel. Hvor skulle efterspørgslen komme fra? Personer der går ledige har en 

meget ringe, om overhovedet, købekraft. Det var naturligvis i endnu mere udpræget 

grad tilfældet i 1930erne; men gælder også i dag – ikke mindst for de, der falder ud 

af dagpengesystemet. 

Netop fordi den private sektor IKKE er ”self-adjusting”, har en ansvarlig regering en 

forpligtelse til via den økonomiske politik at etablere en modvægt til de ubalancer, 

der igennem mere end 100 år har vist sig at være et tilbagevendende fænomen, 

uanset hvor velfungerende markedsøkonomien i øvrigt er. 

Og hvorfor nu det? I en velorganiseret markedsøkonomi med privat ejendomsret og 

indbyrdes konkurrence vil der være en tilskyndelse for virksomhederne til konstant at 

øge produktiviteten, for herigennem at mindske omkostningerne og forbedre 

konkurrenceevnen. Gør virksomhederne ikke det, så er der en risiko for, at de sakker 

agter ud både nationalt og internationalt. Så alene på grund af konkurrencepresset 

og dermed forøgelsen af arbejdsproduktiviteten, øges udbudskapaciteten år for år – 

i gennemsnit små 2 pct. om året. Det spørgsmål, som Keynes derfor stillede, var, 

hvorledes sikres det, at købekraften og dermed efterspørgslen følger med den 

stigende produktivitet? For halter efterspørgslen bagefter, så kan de ekstra varer (og 

tjenester) jo ikke sælges, og virksomhederne må indskrænke antallet af ansatte. Men 

der er ingen automatik, der sikrer, at købekraften hos lønmodtagerne og dermed 

efterspørgslen efter produktionen stiger i tandem med produktiviteten. Det er den 

neoklassiske økonomiske teoris fundamentale fejltagelse, jfr. The General Theory, 

kap. 1!  

Baggrunden herfor er bl.a. det ofte oversete forhold, at i takt med at økonomien 

vokser, så øges uligheden, hvilket får den private opsparing hos de i forvejen 

velstillede til at stige. Problemet med øget opsparing, siger Keynes med rette, er, at 

den dermed forbundne købekraft i første omgang strander enten i banksystemet 

eller/og i stigende grad i pensionskasserne, der ikke umiddelbart omsætter disse 

indskud i efterspørgsel efter produktion endsige indenlandske reale investeringer – 

snarere i finansielle aktiver, eksisterende ejendomme og udenlandske aktiver.  



7 
 

Neoklassikerne begår derfor den teoretiske fejl, at de antager, at al privat opsparing 

via den finansielle sektor automatisk bliver benyttet til finansiering af reale (dvs. 

producerede) investeringer. Men sådan fungerer den finansielle sektor ikke i en 

moderne monetær produktionsøkonomi (læs især GT, kap. 12). Alt for megen privat 

opsparing bliver hængende som finansielle ’investeringer’ i aktier, eksisterende 

boliger, ’gamle’ statsobligationer og andre IKKE i perioden producerede aktiver, 

hvilket betyder, at der ikke skabes en til opsparingen matchende produktion (og 

beskæftigelse). 

Vedvarende arbejdsløshed kan således i den (post-)keynesianske makroøkonomiske 

teori forklares ved bl.a. finansiel overopsparing i den private sektor. Den politik-

anbefaling, som denne erkendelse naturligt leder frem til, er således, at her kan 

regeringen gøre en markant forskel, hvis den gennem sin økonomiske politik forsøger 

at aktivere den private overopsparing. Hvis det lykkes, så bliver efterspørgslen efter 

producerede varer og tjenester forøget. Det burde derfor være en selvfølge, at 

regeringen gennem en såkaldt demand management policy har mulighed for at sikre 

den ønskede balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Men, og 

det er en vigtig tilføjelse, regeringen kan også gennem sit valg af politik-instrument 

dirigere hvilke dele af samfundsøkonomien, der især skal styrkes: forbrug, (grønne) 

investeringer eller betalingsbalance. Her står de finans-, penge-, og 

valutakurspolitiske instrumenter til rådighed for en politisk suveræn stat med egen 

valuta, centralbank og som ikke har begrænset sig selv gennem en restriktiv 

budgetlov. 

 

Det samfundsøkonomiske råderum er bestemt af arbejdsløshed og 

betalingsbalancen 

I dette samfundsøkonomiske/keynesianske perspektiv bestemmes det 

samfundsøkonomiske råderum ikke af saldoen på den offentlige sektors budget. 

Tværtimod, det er blot et regnskabsmæssigt spejlbillede af over- (og i få tilfælde 

under-) opsparing i den private sektor, se Jespersen, 2019. 

Det samfundsøkonomiske råderum består derimod af de mere permanent 

uudnyttede (eller fejlanvendte) reale ressourcer. Det vil sige ufrivillig arbejdsløshed, 

uudnyttede entreprenørmaskiner og et (stort) overskud på betalingsbalancens 

løbende poster over for udlandet. Tilsammen afspejler de det indenlandske 
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produktionspotentiale, der år for år risikeres at gå til spilde ved at stå underudnyttet 

hen eller blive eksporteret til udlandet. 

Det er baggrunden for, at det samfundsøkonomiske råderum rent faktisk er blevet 

forøget som en konsekvens af den siden finanskrisen øgede private overopsparing 

(tilbageholdenhed i forbruget, i kombination med mindskede private investeringer) 

og dermed arbejdsløshed, som corona-epidemien har forøget yderligere. Vi oplever i 

disse måneder noget, der minder om en gentagelse af finanskrisen. Her steg 

arbejdsløsheden stejlt bl.a. i Danmark frem til 2010 forårsaget af et fald i 

beskæftigelsen på ca. 200.000 personer. Denne tilstand forblev fastlåst i adskillige år 

på grund af en tilsvarende lavkonjunktur i de øvrige EU-lande i kombination med en 

permanent forøgelse af den private opsparing ikke mindst som en konsekvens af de 

stigende indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner mv. 

Arbejdsløsheden begyndte først at falde fra 2014 og fremefter, bl.a. fordi Den 

europæiske Centralbank (ECB) endelig lagde sin rentepolitik 180-grader om i et 

forsøg på at stimulere de private reale investeringer, og derigennem at reducere 

den private overopsparing. Men effekten heraf blev modvirket af den stramme 

finanspolitik, som kravet om genetablering af den offentlige sektors budgetbalance 

indebar i samtlige EU-lande. Så selv da beskæftigelsen toppede i Danmark i 2019 – 

10 år efter finanskrisens udbrud, var arbejdsløsheden ca. det dobbelte af niveauet i 

2008, alt i alt på omkring 150.000 personer. Et tal der i øvrigt er vokset med mere 

end 30.000 personer siden marts 2020 – uanset de omfattende hjælpepakker. 

Det forhold som regeringen således skal forholde sig til, er, at arbejdsløsheden er 

væsentligt højere end for blot et ½ år siden – uden udsigt til, at det forhold vil ændre 

sig, tværtimod om noget vil den snarere stige yderligere igennem resten af året, på 

grund af dystre udlandskonjunkturer og den 2. smittebølge. Der er med andre ord 

betydelige ledige reale ressourcer i samfundsøkonomien, som det burde være 

regeringens primære forpligtelse at sikre en meningsfuld anvendelse i stedet for 

fortsat lediggang, når nu efterspørgslen fra den private sektor og udlandet svigter. En 

arbejdsløshed, der ikke forsvinder af sig selv. Denne forpligtelse burde for så vidt 

påhvile enhver regering uanset politisk farve: arbejdsløshed er spild af menneskelige 

ressourcer og demoraliserende for de personer, det går ud over.  

Set i dette perspektiv er den (post-)keynesianske makroøkonomiske teori hverket 

forankret til højre eller venstre side af det politiske spekter i ambitionen om at 
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forklare den samfundsmæssige virkelighed5. De partipolitiske forskelle kan komme til 

udtryk i, hvorledes de ledige ressourcer ønskes bragt i anvendelse. Keynes’ fortrukne 

politik var lav rente, der skulle stimulere de private reale investeringer og samtidig 

gøre den offentlige låntagning så billig som mulig. Keynes nærede ikke den illusion, at 

den private overopsparing ville forsvinde og slet ikke, når fremtiden er usikker og 

velfærdsstaten – dengang - stort set var ikke eksisterende. Derfor ville et 

budgetunderskud – navnlig til finansiering af offentlige investeringer – være 

nødvendigt. Men denne gældsstiftelse burde ikke virke skræmmende på 

offentligheden, for sigtet var primært at ’aktivere’ den passive (eller overforsigtige) 

private opsparing i banker og livsforsikringsselskaber. Alternativet til disse offentlige 

investeringer ville være større arbejdsløshed og et mindre realt kapitalapparat i den 

offentlige sektor (skoler, plejehjem, almene boliger, jernbaner etc. etc.) Et alternativ, 

der i hvert fald ikke tjente almenvellet (the common good); men heller ikke Keynes’ 

liberale vælgere, der i så fald forgæves ville søge efter arbejde. 

Det var dog en tankegang, som havde svært ved at vinde fodfæste i de ledende 

økonomiske og politiske kredse i Storbritannien, hvor arbejdsløsheden forblev høj 

helt frem til krigsudbruddet i 1939. Derimod havde den medvind i USA (og i Tyskland 

og Italien). Præsident F.D. Roosevelt lancerede med betydelig succes sit ’New Deal’ 

investerings- (og velfærds-) program allerede i 1933. Sigtet var at igangsætte 

betydelige offentlige investeringer primært i udbygning af infrastrukturen og desuden 

yde hjælpepakker både til de arbejdsløse og det betrængte landbrug.  

Hvor skulle pengene hertil komme fra? Det havde Roosevelt svært ved at forklare, for 

Keynes’ General Theory var endnu ikke skrevet færdig. Men offentlige investeringer 

har – og havde i endnu højere grad den gang – en betydelig afledt effekt på hele 

samfundsøkonomien, såkaldt multiplikatoreffekt; for skattesatserne var lave og 

importen beskeden. En effekt der blev forstærket af, at den fortrukne statslige 

finansieringskilde var told på importerede varer, som udlandet var med til at 

finansiere. USA oplevede efterfølgende en periode med ubrudt vækst igennem 40 år. 

Når det så er sagt, så bestod finansieringen af de offentlige investeringer og 

efterfølgende af den militære oprustning i en stærkt stigende statsgæld finansieret 

ved salg af obligationer til den private sektor til en rente, der delvist var bestemt af 

Federal Reserve System (den amerikanske Centralbank) og derfor relativt lav. 

                                                           
5 Det er også værd at erindre at John Maynard Keynes det meste af sit voksne liv var medlem af det liberale parti i 
Storbritannien. For som han bemærkede, jo bedre jeg (Keynes) forstår den samfundsøkonomiske dynamik, desto 
bedre kan jeg rådgive enhver regering. 
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Den ’grønne’ omstilling er mulig 

Det samfundsøkonomiske råderum er således i dag både nationalt og internationalt 

større end hidtil antaget. Det burde ligesom i 1930erne kalde på øgede offentlige (og 

private) investeringer i en bæredygtig fremtid. Det er baggrunden for, at der med et 

solidt teoretisk grundlag i dag efterlyses en ’Green New Deal’ og på europæisk niveau 

en ’European Green Deal’.  

For de lande, der har deres egen valuta, skulle dette politisk mål være uproblematisk 

at realisere. For det første fordi der er ledige ressourcer i økonomien, og dernæst fordi 

finansieringen i hvert fald delvist kan sikres gennem et (betydeligt) overskud på 

betalingsbalancen, som det bl.a. gør sig gældende i dansk økonomi. Her fosser 

pengene billedligt talt ind (og hober sig – igen billedligt talt - op i Nationalbankens 

kælder), og i stedet for at købe udenlandske aktiver kunne ’grønne investeringer’ 

sættes i værk nationalt.  

Dernæst kan staten aktivere den passive private opsparing ved at sælge 

statsobligationer med lang løbetid og en realrente, der i dag er tæt på nul (eller måske 

ligefrem negativ). Det vil sige, at der ingen realøkonomiske byrde – for næste 

generation - er forbundet med statslig låneoptagelse. Hvis denne situation skulle 

ændre sig, kunne den danske stat, netop fordi kronen er bevaret som landets egen 

suveræne valuta, forøge sin låntagning i Nationalbanken.  

Så længe renteniveauet er så lavt – primært begrundet i den private sektors 

overopsparing og de mange ledige ressourcer, er valget mellem statsobligationer og 

monetær finansiering uden større betydning. Den dag hvor arbejdsløsheden skulle 

nærme sig et strukturelt minimum, må staten dog ændre sin finansiering, hvis der 

fortsat er brug for store ’grønne investeringer’. I den situation må beskatningen 

forøges, så der frigøres ressourcer fra anden produktion. Denne beskatning kunne 

som noget helt naturligt bestå i en øget CO2-afgift, der samtidig ville ændre 

befolkningen økonomiske adfærd i en mere bæredygtig retning. Ikke mindst det 

sidste argument taler ydermere for, at CO2-afgiften allerede i dag blev forøget. I så 

fald kunne det ekstra provenuet i første omgang benyttes til at lempe anden 

beskatning eller udbetales som en grøn check til familier med små indkomster og 

eventuelt som tilskud til virksomheder og husholdninger, der ønskede at investere 

’grønt’. 
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Jamen, vil det ikke forøge budgetunderskud og statsgæld? Formentlig er svaret ja, og 

hvad så, når modstykket er en privat overopsparing, der ellers ville ligge ubenyttet 

hen? Alternativt kunne det lovgivningsmæssigt forlanges at en del af 

pensionskassernes formuer skulle investeres ’grønt’. I hver fald den del, der består af 

udskudt skat, der på et senere tidspunkt alligevel skal indbetales til statskassen. Et af 

dansk økonomi paradokser er netop, at staten har en stor nettoformue; men den er 

bundet i form af udskudt skat i bl.a. arbejdsmarkedspensioner og ATP og er på ikke 

mindre end 2.000 mia. kr. Men heller ikke denne finansieringskilde indgår ikke i 

finansministeriets regnemodel endsige regneprincipper, så også her stille 

Budgetloven sig hindrende for opnåelse af en bedre samfundsøkonomisk balance!  

 

Afslutning 

I denne artikel er der blevet argumenteret for, at analysen af det samfundsøkonomisk 

råderum og de dertil knyttede økonomisk politiske muligheder burde forgå ved brug 

af en realistisk makroøkonomisk teori og model med fokus på de reale ubalancer, hvor 

navnlig arbejdsløshed, ledig realkapital, reduceret miljø- og klimabelastning kunne stå 

i centrum. 

Finansministeriet har baseret sin hidtidige makroøkonomiske rådgivning på 

neoklassisk husholdningsøkonomisk teori med et overdrevent fokus på 

budgetbalance i den offentlige sektor. Denne rådgivning er oprindeligt blevet 

udfordret af finanskrisen og den langstrakte efterfølgende stagnation. 

Problemstillingen er blevet aktualiseret af corona-krisens historisk store dyk i BNP. 

Men allerede ved fremlæggelsen af finansloven for 2021 blev det synspunkt fremført, 

at der ifølge budgetloven må sikres strukturel balance på de offentlige budgetter frem 

mod 2025. Dette indebærer, at en række af regeringens ønskede velfærdsreformer 

og klimainvesteringer vil blive udskudt eller ligefrem lagt i mølposer med den 

argumentation, at det er der ikke råd til!  

Hvis regeringen derimod vovede at suspendere budgetloven og bede 

finansministeriet om at benytte en realistisk samfundsøkonomisk model, så ville vejen 

være banet for en økonomisk politik, der satte fokus på reduktion af ledigheden, øget 

velfærd og fremrykning af grønne investeringer. Disse politiske initiativer ville 

ydermere understøtte hinanden og herigennem sikre en bedre samfundsøkonomisk 

balance til gavn for alle i dag og i fremtiden!  
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En politik, der vel bedst kan karakteriseres som en win-win-win strategi.  

 

Efterskrift, 18. oktober 2020  

Et lille, men vigtigt skridt - CO2-prisen ændres. 

Som beskrevet ovenfor er der mange problemer med Finansministeriets 

regnemodel. Listen er lang, hvis modellen skal bringes i bedre overensstemmelse 

med virkeligheden.  

Det har finansministeren heldigvis nu delvist erkendt på klima-området og taget 

aktion herpå. Beregningerne skal i fremtiden tage afsæt i den vedtagne politik – 

f.eks. i den 70 pct. reduktion af CO2-udledningen som Folketinget har besluttet 

tilbage i 2019. Det gør reduktion af CO2-udledning mere rentabel og vil derfor få 

virksomheder og husholdninger til at ændre adfærd. Men Finansministeriet fortsatte 

i sine modelberegninger som om intet var hændt: at CO2-prisen i fremtiden ville 

forblive på det hidtil lave niveau også i Eldrup-kommissionens redegørelse. Det fik 

omsider Nicolaj Wammen efter et samråd i Folketinget til at give finansministeriet 

ordre til at ændre på dette forhold.  

Men det løser kun en flig af problemerne med finansministeriets regnemodel. Så 

længe det fastholdes, at et øget udbud af arbejdskraft af sig selv fører til en 

tilsvarende stigning i beskæftigelsen, så bliver Folketinget vildledt. Et kik ud ad 

vinduet eller i arbejdsløshedsstatistikken ville fortælle en anden historie. Antallet af 

registrerede ledige har på intet tidspunkt siden finanskrisen, altså i mere end 10 år 

ligget under 150.000 personer, når folk rent faktisk bliver spurgt om deres 

arbejdssituation. 

Og lige netop på grund af den fortsatte arbejdsløshed er modelberegningen af 

prisen på ’Arnes pension’ blevet alt for høj. Finansministeriet antager, at Arnes 

pension vil føre til et fald i arbejdsudbuddet og dermed i beskæftigelsen på ca. 

10.000 personer, hvilket i modellen får udgiften til at stige markant. Men hvorfor 

skulle beskæftigelsen falde, når Arne går på pension? Hans job vil da blive overtaget 

af en person fra arbejdsløshedskøen. I så fald er der ingen nettoudgift for 

statskassen. Tværtimod, hvis Arnes afløser er på dagpenge. Men regnemodellen er 

på dette punkt både blind og døv – i hvert fald indtil Nicolaj Wammen, forhåbentlig, 

endnu en gang træder i karakter.  
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Finansministeriets model må ikke forblive en ’stat i staten’, hvorom der knap nok 

kan diskuteres. Finansministeriets regnemodel bør i stedet underkastes et egentligt 

hovedeftersyn, så den bringes up-to-date med hensyn til økonomisk teori, den 

økonomiske virkelighed og den vedtagne politik. 

For økonomi er ikke en eksakt videnskab! 
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