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Åbent brev: Lad den offentlige sektor gå forrest og starte væksten og optimismen i 2013 

Regeringen vil gå galt i byen og skabe økonomisk tilbagegang, hvis den kommende konkurrenceevnepakke kommer 
til at indeholde lempelser for erhvervslivet betalt af penge, der skulle have været brugt på offentlig service.  
 
Der er gode grunde til at forbedre både konkurrenceevnen og samfundsøkonomien. Men det offentlige forbrug og 
offentlige investeringer er den bedste metode til at sætte gang i samfundsøkonomien. Den offentlige sektor bør 
styrkes, ikke skæres, hvis man ønsker gang i efterspørgsel og jobskabelse.  

Vi frygter, at den offentlige sektor, og de medarbejdere vi repræsenterer, igen skal betale regningen for den krise, 
som er opstået helt andre steder.  

Vi har en stærk konkurrenceevne – netop fordi vi har en stærk offentlig sektor. Danmark bliver rost i udlandet.  Som 
The Economist skriver om de nordiske landes internationale succes: ”Hovedlæren fra de nordiske lande er ikke 
ideologisk, men praktisk. Staten (den offentlige sektor) er populær, ikke fordi den er stor, men fordi den fungerer”.   

Det vil være dumt at trække tæppet væk under vores model.  

Der er nedlagt mere end 30.000 offentlige fuldtidsstillinger, og det offentlige ser ud til at bruge 8-10 mia. kr. mindre, 
end de har budgetteret med. Der kunne hurtigt skabes 15.000-20.000 job, hvis det offentlige bare begyndte at bruge 
de penge, de måtte.  

Regeringen har glemt at dreje på det ene og helt oplagte ”gratis håndtag”, som vil kunne skabe fremgang og job, 
nemlig at bruge de penge på offentlig service, der allerede er aftalt. Vi opfordrer regeringen til at pålægge 
kommuner, regioner og stat til at anvende de rammer til service, der er udstukket.  

Det vil styrke den indenlandske efterspørgsel og sætte gang i væksten – meget hurtigt.  

AE-rådet har i en analyse fra den 17. januar 2013 dokumenteret, at lavere selskabsskat, for eksempelvis 3 mia. kr., 
blot vil skabe 200 job det første år. For samme beløb, anvendt på offentlig service, vil man få 5.400 job. Analysen 
viser, at hvis man finansierer en lavere selskabsskat for 3 mia. kr. af lavere offentlig service, så vil nettoeffekten være 
et tab af godt 5.200 arbejdspladser og en lavere BNP-vækst på 0,1-0,2 pct.point det første år.  

Vi sender hermed en kraftig appel til regeringen: 

 Lad vær at bruge de offentlige vækstrammer på at tækkes erhvervslivet. Det giver færre job, og vil ikke skabe 
vækst. Det vil give dårligere service,  trække tæppet væk under en stærk velfærdsmodel og på sigt svække 
konkurrenceevnen. 

 Brug de penge, der allerede er aftalt. Pålæg kommuner og regioner og stat at anvende de aftalte penge på 
offentligt forbrug. Det vil styrke efterspørgslen og sætte gang i væksten. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 


