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DREAM offentliggør i dag en langsigtet økonomisk fremskrivning og en vurdering af velfærdsreformens økonomiske konsekvenser. Rapporten findes på www.dreammodel.dk
Udgangspunkt for fremskrivningen er, at væksten i middellevetiden er omtrent dobbelt så høj
som det forventedes både af Velfærdskommissionen og i grundlaget for velfærdsforliget fra
juni 2006.
DREAMs økonomiske fremskrivning har som resultat, at udfordringen for velfærdssamfundet
er 30 pct. større end Velfærdskommissionens udgangspunkt, hvis udfordringen måles ved
den nødvendige tilpasning i finanspolitikken (den finanspolitiske holdbarhed). Vurderingen af
reformen skal ses i lyset af dette vanskeligere udgangspunkt.
Velfærdsreformen betyder:
•

et godt fundament for videreudvikling af velfærdssamfundet og at Danmark er bedre
rustet til at imødekomme udfordringen fra voksende levetid end de fleste andre lande.

•

balance mellem generationer; alle har den samme forventede pensionsperiode

•

op mod 200.000 ekstra beskæftigede frem mod 2040 og at arbejdsstyrken fastholdes
på det nuværende niveau.

•

at udgifterne til overførselsindkomster målt i pct. af BNP fastholdes fra 2020, selvom
der er stor vækst i antallet af ældre.

•

at skatteindtægters andel af BNP er svagt voksende fra 2020, hvis skatte- og afgiftssatser antages at blive fastholdt uændrede bortset fra mængdeafgifter, der reguleres
som følge af prisstigninger.

Samlet løser velfærdsreformen en meget betydelig del af det finanspolitiske holdbarhedsproblem, der følger af den længere levetid. Det tilbageværende problem afhænger af, om sundhedsudgifterne og de øvrige offentlige serviceydelser vokser hurtigere end BNP frem mod
2040. Hvis dette ikke er tilfældet, vil finanspolitikken stort set være holdbar.
Hvis der omvendt er et politisk ønske om, at f.eks. sundhedsudgifterne skal vokse hurtigere
end BNP, vil det føre til et holdbarhedsproblem, hvis ikke denne udvidelse finansieres enten
ved besparelser på andre udgiftstyper eller ved at forøge indtægterne til den offentlige sektor.
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