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Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for BNP-effekten af Socialdemokratiets udspil ”Stol på Danmark - Socialdemokratiets oplæg til forhandlingerne om regeringens 2025-plan”. I forlængelse heraf bedes BNP-effekten sammenlignet med BNP-effekten i regeringens udspil
”Helhedsplan – For et stærkere Danmark”
Svar

Socialdemokratiet offentliggjorde den 21. september 2016 ”Stol på Danmark - Socialdemokratiets oplæg til forhandlingerne om regeringens 2025-plan”. Oplægget indeholder initiativer, som
potentielt kan øge strukturelt BNP i 2025. De fleste af initiativerne er dog for ukonkrete
til, at der kan foretages en egentlig BNP-vurdering. Endelig indeholder udspillet
initiativer, der ikke vurderes at have nogen BNP-effekt.
De initiativer i Socialdemokratiets 2025-oplæg, det umiddelbart er muligt at vurdere BNPeffekt på, skønnes tilsammen at øge strukturelt BNP med 2½-3½ mia. kr. i 2025, jf. tabel
1.
Der er blandt andet tale om en afskaffelse af PSO-afgiften, der skønnes at øge produktiviteten svarende til en BNP-effekt på ca. 1½ mia. kr. (i samme omfang som regeringens
forslag). Socialdemokratiet vil finansiere afskaffelsen af PSO-afgiften socialt afbalanceret1,
hvorved effekten på arbejdsudbuddet og BNP-effekten herigennem er omtrent neutral.
Hvis PSO-afgiften finansieres inden for råderummet, vil det have en arbejdsudbudsvirkning svarende til øget BNP på ca. ½ mia. kr.
Hertil kommer øvrige initiativer på erhvervsområdet i Socialdemokratiets udspil, der med
betydelig usikkerhed skønnes at øge BNP med ca. 1-2 mia. kr. frem mod 2025. BNPeffekten drives navnlig af initiativerne om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for små og
mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr samt fradrag for lønomkostninger til udvidelse af forretningsområder.
Tabel 1. BNP-effekten af Helhedsplanen og Socialdemokratiets oplæg til en 2025-plan
Mia. kr.

Stol på Danmark

JobReform fase II (personskatter mv.)
Vækstinitiativer
2

- heraf afskaffelse af PSO-afgiften
Øvrige
I alt
1)
2)

Helhedsplan

-

8¼

2½-3½1

20

1½

1½

?

14

2½-3½

42¼

Skønnet vil afhænge af den konkrete udmøntning af initiativerne.
Produktivitetseffekt af afviklingen af PSO-afgiften.

Socialdemokratiets udspil indeholder endvidere tiltag på uddannelsesområdet. Disse initiativer vurderes umiddelbart at være for ukonkrete til at skønne BNP-effekter af.
1

S. 27 i Stol på Danmark: ”…I stedet vil vi finde socialt afbalanceret finansiering [til afskaffelse af PSO-afgiften]… i stedet for at disponere
det begrænsede økonomiske råderum...”. Det forudsættes, at Socialdemokratiet herved mener en fordelingsneutral forhøjelse af
personskatterne.
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Initiativerne i regeringens Helhedsplan skønnes at øge strukturelt BNP med godt 42 mia.
kr. i 2025. Knap halvdelen af stigningen i det strukturelle BNP kan henføres til initiativerne i Vækst 2016. Herudover skyldes den væsentligt større BNP-effekt i regeringens plan
bl.a., at regeringens plan indeholder en række initiativer, der både øger råderummet – og
dermed prioriteringsrummet – og BNP. Der er tale om målretning af SU samt fremrykning af levetidsindekseringen af pensionsalderen. Endvidere indeholder regeringens plan
– i modsætning til Socialdemokratiets udspil – lettelser af skatten på arbejde.
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