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Finansrådets bemærkninger til vismandsrapporten 
 
Konjunkturvurdering og finanspolitik 
Finansrådet deler i hovedtræk formandskabets vurdering af den aktuelle 
konjunktursituation. Efter vores opfattelse har formandskabet dog stadig 
nogen optimistiske forventninger til udviklingen i det private forbrug i de 
kommende år, når husholdningernes disponible indkomst, formue og gæld 
tages i betragtning. 
 
Finansrådet finder ligesom formandskabet, at regeringens finanspolitiske 
linje med en gradvis opstramning er afstemt med konjunktursituationen. 
Samtidig noterer vi, at formandskabet igen har nedrevideret sit skøn for 
produktionsgabet. Det understreger usikkerheden om opgørelsen af de 
strukturelle niveauer og den ledige kapacitet i økonomien. Det taler i sig 
selv for en forsigtig og tilbageholdende linje i finanspolitikken. 
 
Finansrådet støtter formandskabet i, at Danmark bør arbejde for mere flek-
sible bestemmelser i EU’s finanspolitiske regler om underskudsgrænser for 
den offentlige saldo, så der kan tages behørig højde for de ventende pensi-
onsskatter i Danmark. 
 
Finansrådet tager derimod forbehold over for formandskabets forslag om, at 
man i fravær af en øget fleksibilitet i underskudsreglerne i stedet kan frem-
rykke beskatning af pensionsbeskatningen fra udbetalings- til opsparings-
tidspunktet. Formandskabet henviser i den forbindelse til erfaringerne med 
omlægningen af kapitalpensioner til aldersopsparing, men synes i denne 
sammenhæng at negligere de ikke ubetydelige samfundsomkostninger til 
rådgivning og administration i den finansielle sektor ved denne manøvre. 
Samtidig er det et sundt princip, at pensionsopsparingen i udgangspunktet 
beskattes på udbetalingstidspunktet, da dette vil være tidsmæssigt omtrent 
sammenfaldende med offentlige udgifter til pensioner og ældrepleje. 
 
Regeringens 2025-plan 
Formandskabet gennemgår udvalgte elementer i regeringens 2025-plan. 
Finansrådet er enig med formandskabet i, at planens overordnede fokus på 
at styrke både beskæftigelse og produktivitet gennem målrettede tiltag i 
skattesystemet er meget relevant i lyset af de senere års svage udvikling i 
produktiviteten. 
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Finansrådet støtter klare og ambitiøse mål for væksten i Dannmark. Vi note-
rer os i den forbindelse, at formandskabets vurdering af de mærkbare vel-
standseffekter ved 2025-planen er i tråd med regeringens egne skøn. 
 
Finansrådet bakker op om de elementer i regeringens 2025-plan, som går i 
retning af at styrke væksten i dansk økonomi gennem en mere lempelig 
skat på lønindkomst såvel som på kapital- og aktieindkomst. 
 
Finansrådet støtter også initiativer til at styrke virksomhedernes opbygning 
af egenkapital, som i kombination med lån fra bankerne giver særligt de 
mindre virksomheder mulighed for at vokse. En vis egenkapital og anden 
ansvarlig kapital er således nødvendig for at opnå banklån til investeringer 
og vækst. Finansrådet støtter derfor regeringens forslag om at indføre et 
investorfradrag for indskud i små virksomheder, som vil give små nystarte-
de virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital. Det vil bidrage til et 
styrket grundlag for vækst og innovation. 
 
2025-planen indeholder flere forslag på pensionsområdet. Generelt deler 
Finansrådet formandskabets holdning, at det er nødvendigt at gennemtæn-
ke det samlede pensionssystems indretning, og at hyppige ændringer af 
systemet er uhensigtsmæssigt. Det skaber usikkerhed for den enkelte, om 
man har en hensigtsmæssig sammensætning af sin pensionsopsparing. 
Dermed kan det generelt svække befolkningens tillid til pensionssystemet. 
 
Regeringen foreslår i 2025-planen at indføre en såkaldt aldersopsparingsliv-
rente som ny opsparingsform. Finansrådet støtter generelt tiltag, som un-
derstøtter en dækkende pensionsopsparing på arbejdsmarkedet og samtidig 
bidrager til at løse samspilsproblemerne på pensionsområdet. Det er imid-
lertid vigtigt, at en løsning på samspilsproblemet ikke forvrider konkurren-
cen på pensionsmarkedet og indskrænker pensionsopsparernes valgmulig-
heder mere end, hvad der allerede er sket i de senere år. 
 
Finansrådet mener, at samspilsproblemet kan løses på andre måder end 
med et livrenteprodukt. En mulighed er at tilbyde en ratebaseret pensions-
ordning med en lang udbetalingsperiode som alternativ til den foreslåede 
aldersopsparingslivrente. Finansrådet vil i den forbindelse opfordre til, at 
man samtidig ser på mulighederne for at sætte det nuværende loft for ind-
betalinger til ratepensioner på 50.000 kr. tilbage til 100.000 kr. 
 
Finansielle forhold 
Finansrådet er enig med formandskabet i, at der generelt bør være en af-
vejning mellem fordele og ulemper ved ny regulering af den finansielle sek-
tor. 
 
Det er vores vurdering, at Basel-Komiteens forslag til nye retningslinjer for 
bankernes brug af de såkaldte interne modeller til fastsættelse af risikovæg-
te – og dermed kapitalkrav på udlån til både private og virksomheder – kan 
få vidtrækkende konsekvenser for den finansielle sektor og derigennem 
økonomien og samfundet som helhed. Beregninger fra Finansrådet, Real-
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kreditforeningen og Realkreditrådet viser således, at danske banker og real-
kreditinstitutter vil skulle øge deres kapitaldækning markant, hvis Basel IV-
kravene indføres med et højt såkaldt gulv. 
 
Som ekspertudvalgets rapport også dokumenterer, vil de stigende kapital-
krav medføre stigende priser på bank- og realkreditlån til både private og 
virksomheder. Det vil hæmme væksten og beskæftigelsen i Danmark. 
 
Tema om investeringsudviklingen i Danmark 
Finansrådet finder formandskabets gennemgang af de kort- og langsigtede 
tendenser i investeringsudviklingen både interessant og meget relevant. Vi 
deler formandskabets konklusion om, at den svage investeringsudvikling 
ikke skyldes, at virksomhederne generelt har vanskeligt ved at skaffe kapi-
tal. 
 
Finansrådet finder det ligesom formandskabet plausibelt, at det lave inve-
steringsomfang, som er særlig udtalt i servicesektoren, i stedet er relateret 
til denne sektors svage produktivitetsudvikling. Vi støtter derfor, at årsager-
ne til den svage produktivitetsudvikling undersøges yderligere, og at der 
følges op på Produktivitetskommissionens analyser og forslag for at fremme 
konkurrencen, produktiviteten og innovationskraften i servicesektoren. 
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