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Konjunkturvurdering, aktuel økonomisk politik og finanspolitisk holdbarhed
Diskussionsoplægget understreger et tvingende behov for at finde veje til højere vækst. Her er
Vækstplan DK et vigtigt skridt.
DA kvitterer for Formandskabets analyser, der dokumenterer, at dagpengereformen virker efter
hensigten. Det er således lykkedes, at få ledige i beskæftigelse. En klar succes på trods af, at
reformen endnu ikke er gennemført fuldt ud.
På baggrund af Formandskabets analyser, er det derfor DA’s vurdering, at den nylige forlængelse
af dagpengereformen er et fejlskridt. Pointen er jo netop, som Formandskabet selv peger på, at
midlertidige lempelser skaber forventninger om yderligere initiativer, og dette derfor svækker
virkningerne af dagpengereformen. Man skal i denne sammenhæng huske på, at Danmark efter
international målestok fortsat har et generøst dagpengesystem og overførselssystem i øvrigt.
DA kan samtidigt konstatere, at dagpengereformen da heller ikke har ændret på, at udenlandsk
arbejdskraft årligt redder tusindvis af danske arbejdspladser.
Der er fortsat behov for reformer, der kan forbedre den danske konkurrenceevne. DA er derfor
helt enig, når Formandskabet skriver, at danske virksomheder i disse år kunne have nydt godt af
en bedre konkurrenceevne, fordi de ledige ressourcer er betragtelige.
Formandskabet har et stort fokus på, at der er der er styr på de offentlige kasser. Det støtter DA
op om. Finanspolitisk holdbarhed er imidlertid ikke tilstrækkeligt til også at sikre vækst og velstand i Danmark. Diskussionsoplægget anviser desværre ikke veje til, hvordan vi for alvor kan
øge væksten i Danmark.
Tilbagetrækning
Der ligger et stort stykke arbejde bag analyserne i diskussionsoplægget. DA vil derfor gerne kvittere for den store indsats, som kan gøre os klogere på tilbagetrækningsmønstret i fremtiden.
Det er altid glædeligt at se, hvordan især ufaglærte og faglærte kan se frem til bedre pensionsdækning end deres forældre. Det er dog vigtigt at vi løbende vurderer, om tilskyndelsen til at
opspare til sin alderdom er tilstrækkelig.
Formandskabet konkluderer, at det har lille betydning om efterlønnen afskaffes eller ej. Det ændrer imidlertid ikke ved, at efterlønnen er en uheldig konstruktion.
Dertil kommer, at vi ser en eksplosiv tilgang til seniorjobordningen. Alene i 2013 forventes antallet af seniorjobbere at nå 7.000 personer. Ordningen pålægger kommunerne at oprette nye job,
der øger antallet af offentlige ansatte. Det er under alle omstændigheder skadeligt.
Diskussionsoplægget indeholder forslag til, hvordan tilbagetrækningstidspunktet kan forøges.
Formandskabet vælger dog alene at se på mindre justeringer inden for de nuværende offentlige
pensionsordninger.
Hvis Danmark igen skal opnå en placering blandt de mest velstående lande, er det helt nødvendigt at der findes veje til, hvordan vi mere generelt kan øge tilskyndelsen til at blive længere på
arbejdsmarkedet.
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Det kræver, at der bliver tænkt ud af boksen, og at den nuværende konstruktion af det offentlige
pensions- og overførselssystem ikke tages for givent.

