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Dansk Erhverv:
Vi skal have gang i forbruget
Med udsigt til en fortsat delvis nedlukning af Danmark frem til 10. maj og 31.
august for større events, er der et udtalt behov for forbedringer og forlængelse af de eksisterende hjælpepakker. Men forbedringer og forlængelse af
hjælpepakkerne er desværre ikke nok. Der er brug for tiltag, der kan genstarte forbruget og økonomien.
Derfor foreslår Dansk Erhverv syv konkrete forslag der, med umiddelbar virkning og når genåbningen af Danmark tillader det, kan være med til at øge forbruget i Danmark. Både danskernes forbrug, virksomhedernes og det offentliges.
Restriktionerne, der er med til at forhindre spredningen af Corona-virussen
i Danmark, har kolossale konsekvenser for vores samfund og for dansk erhvervsliv. Dele af vores erhvervsliv styrtbløder. Og det er især gået hårdt ud
over serviceerhvervene, der beskæftiger tre ud af fire af de privatansatte i
Danmark i den private sektor.
Derfor foreslår Dansk Erhverv syv tiltag, der, når genåbningen tillader det,
alle kan bidrage til at genstarte den indenlandske efterspørgsel, herunder
danskernes og virksomhedernes forbrug i butikker, i turismen, på restauranter, hoteller, feriecentre mv. i hele Danmark. Dansk Erhverv foreslår:
•
•
•
•
•
•
•

At de indefrosne feriepenge udbetales
Forbedret Boligjob-ordning – øg den indenlandske turisme
Gratis kørsel over Storebæltsbroen og færgeoverfart til småøer
Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg
Initiativer, der kan tilvejebringe sundhedspuklen
Afgiftslettelser
Bedre offentlig-privat samarbejde og højere forbrug

Samlet set vil forslagene øge efterspørgslen i samfundet i 2020 og 2021 og
derved blandt andet genskabe arbejdspladser i de brancher, der er særligt
hårdt ramt af krisen: Detailhandlen, hoteller, musiksteder, restauranter,
transportsektoren, videnservice og den private sundhedssektor.

Syv forslag: Øget privat og offentligt forbrug
Serviceerhvervene med detailhandlen, turismen, restauranterne og oplevelsesøkonomierne er enormt hårdt ramt af Corona-krisen. Samtidig er en
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række erhverv indenfor den private sundhedssektor helt nedlukkede, som
følge af krisen. Som følgekonsekvens af nedlukningen af den offentlige sektor er også videnservice hårdt ramt.
Når Danmark genåbner, er det afgørende, at danskerne og det offentlige
begynder at forbruge igen i de sektorer, der er hårdest ramt.
Ved at forlænge og forbedre de nuværende hjælpepakker kan man være
med til at skabe tryghed om jobs og virksomheders eksistens.
Men samtidigt kræver krisen, at vi giver en øget tilskyndelse til at forbruge.
Både privat og offentligt.
På den baggrund foreslår Dansk Erhverv
•

De indefrosne feriepenge skal udbetales
For at få øget privatforbruget anbefaler Dansk Erhverv, at udbetale
de knap 100 milliarder kroner – 55 milliarder efter skat, der lige nu
er indefrosne feriepenge indbetalt af os alle sammen. Det vil være
en kontant håndsrækning til danskerne, der vil være med til at øge
forbruget. Dansk Erhverv foreslår på linje med DA og FH, at staten
står for at udbetale de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne her
og nu - og herefter opkræver beløbet hos virksomhederne, når medarbejderne går på pension. På den måde bevarer virksomhederne
deres likviditet.

•

Forbedret Boligjob-ordning – øg den indenlandske turisme
Privatforbruget skal op. Vi skal særligt hjælpe de meget trængte
brancher i serviceerhvervene, og derfor foreslår Dansk Erhverv, at
Boligjob-ordningens maksimumbeløb forhøjes ekstraordinært i
2020 og 2021 til det dobbelte fra knap 19.000 kr. pr. person til
40.000 kr. pr person. Forslaget kan øge aktiviteten med ca. 3 mia.
kr. årligt. Udvidelsen vil koste ekstra 600 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.
Boligjob-ordningen foreslås udvidet i perioden 2020-2021 til at
være en håndværks-service-oplevelsesordning, en samlet Boligjob& Oplevelsesordning, så danskerne også får fradrag for ophold i feriehuse, hoteller, camping, koncerter, sportsbegivenheder, forlystelsesparker, restaurantbesøg mv. Ordningen vil have en positiv afsmittende effekt i hele Danmark på detailhandlen og restaurationsbranchen.
Endeligt foreslår vi permanent at fjerne sondringen mellem service
og øvrigt håndværksarbejde, så danskerne selv kan bestemme,
hvilke ydelser de vil benytte.

•

Besøg hele Danmark
For at stimulere forbruget i hele landet foreslår Dansk Erhverv, at
gøre kørsel over Storebæltsbroen gratis for alle i sommermånederne (1. juni til 31. august) i 2020 og 2021. Samtidig skal man gøre
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det gratis at bruge færgeoverfarterne til de danske småøer i sommermånederne (1. juni til 31. august) i 2020 og 2021. Det vil øge mobiliteten og turismen på tværs af Danmark og samtidig vil det være
en håndsrækning til et trængt transporterhverv. Gratis kørsel over
Storebælt i de tre sommermåneder vil pr. år koste 700 mio. kr. Gratis færgeoverfart til danske småøer i de tre sommermåneder vil pr.
år koste 10 mio. kr.
•

Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg
Restauranter er som en del af nedlukningen ramt enormt hårdt på
deres omsætning. Alle restauranter med siddepladser blev lukket
ved påbud i marts, og mange har mistet store dele eller hele deres
omsætning. Ved at give virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg – og ligestille Danmark med stort set alle andre
lande, der har den lignende ordning, kan vi være med til at øge efterspørgslen på restauranterne, når Danmark åbner op igen.

•

Hurtigere igennem sundhedspuklen
Den private sundhedssektor er de facto lukket helt ned. Og mens
alle sundhedsvæsnets ansatte har fuldt fokus på at bekæmpe Corona-virussen, så oparbejdes en betydelig pukkel af operationer, eftersyn og genoptræning. Tal fra de danske regioner viser, at flere
end 11.000 danske patienter har oplevet at få deres operationer udskudt som følge af Corona-krisen1. Det handler om at få flest mulige
danskere til at melde sig klar til at bidrage med genopretningen af
dansk økonomi.
Derfor foreslår vi
o
o
o
o

1

At udbyde flere sundhedsopgaver, for at få arbejdet puklen
ned i det offentlige sundhedsvæsen
At ophæve suspendering af patientrettigheder, så folk hurtigst muligt kan blive udredt og komme i behandling
At Indføre ventetidsgaranti på speciallæge-ydelser
At indføre ventetidsgaranti på fertilitetsbehandling

•

Afgiftslettelser
På kort sigt kan målrettede afgiftslettelser være med til at øge forbruget af grænsefølsomme varer i Danmark. Derfor foreslår Dansk
Erhverv, at der afsættes 1 mia. kr. til at sanere forbrugsafgifter.
Dette skal bl.a. sikre, at danskerne, når krisen er slut, ikke suser
ned til grænsebutikkerne, men lægger pengene i danske butikker.
Det kan være sanering af chokoladeafgiften, kaffeafgiften, konsumisafgiften og tillægsafgiften på mousserende vin.

•

Bedre offentlig-privat samarbejde og højere forbrug
Det offentlige har en indkøbsmuskel på 380 milliarder kroner om
året og spiller dermed en stor rolle ift. at stimulere forbruget og efterspørgslen. Derfor er det offentlige også en afgørende aktør, når vi

Tal fra Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Aarhus Universitetshospital i Ekstra Bladet, 2. april
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langsomt genåbner Danmark. Derfor bør det offentlige fremrykke en
række indkøb og ophæve besparelser på private indkøb.
Helt konkret anbefaler Dansk Erhverv
o At ophæve besparelser på rådgivere og at udbyde flere rådgivningsopgaver og efteruddannelser i samarbejde med private i 2020
o At fremrykke køb af bøger og digitale læremidler til skoler,
daginstitutioner og biblioteker

Baggrund
Ledighedstallet stiger dag for dag
Dag for dag stiger ledighedstallet. I alt var der 176.007 ledige i Danmark pr.
7. april – en stigning på 44.309 siden 9. marts. Det er en meget voldsom
stigning, der er uden fortilfælde i dansk økonomis historie. Til sammenligning steg ledigheden efter finanskrisen med 57.000 personer i hele 2009.
Hver tredje har mistet 40 pct. eller mere i omsætning
Mere end hver tredje af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har mistet
mere end 40 pct. af omsætningen siden den delvise nedlukning af Danmark
begyndte. Værst ramt er oplevelseserhvervene som hoteller, rejsebureauer,
musiksteder og restauranter, der i gennemsnit har mistet 75 pct. af deres
omsætning. Derefter følger detailhandlen og transportsektoren, der i gennemsnit har mistet henholdsvis 42 og 34 pct. af deres omsætning
Dansk Erhverv estimerer, at det samlede tab i omsætning, alene i marts måned, er på mellem 32 og 52 milliarder kroner.
En opgørelse over dankorttransaktioner fra Danske Bank taler også deres
eget klare tydelige sprog. Reduktionen i forbruget ultimo marts viser et totalforbrug på -25 pct.; Restauranter -75 pct.; Hoteller -90 pct.; Skobutikker 60 pct.; og Benzin -20 pct. Data er baseret på transaktioner fra både indenlandske og udenlandske kort og MobilePay.
40 pct. af danskerne svarer i en Megafon-måling, at de er nervøse for deres
privatøkonomi grundet Corona-krisen. Knap hver sjette er nervøs for at miste deres job.
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Fire pakker

Dansk Erhvervs kommende økonomiske udspil
Når Danmark gradvist genåbner, er det nødvendigt, at vi ser på de reform- og finanspolitiske tiltag, der er nødvendige for at få gang i væksten og den danske økonomi igen.
I den kommende tid vil Dansk Erhverv præsentere i alt fire pakker, der
kan understøtte de fire ben i BNP – den indenlandske efterspørgsel, forbruget, investeringer og produktion. Pakker og anbefalinger, der alle kan
være med til sikre fremgang for dansk økonomi og varige forbedringer,
som medvirker til øget optimisme, jobsikkerhed og højere indenlandsk
forbrug.
Pakke 1: Vi skal have gang i forbruget
Dansk økonomi er i knæ. En fokuseret forbrugspakke skal holde hånden
under danske arbejdspladser i de særligt hårdt ramte brancher og øge
det indenlandske forbrug.
Pakke 2: Konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv skal forbedres
En erhvervspakke der reducerer virksomhedernes byrder og afgifter sådan, at vi styrker virksomhedernes evne til at overleve en usædvanlig tid
og derved opretholde arbejdspladser.
Pakke 3: Investeringspakke med grøn profil
Investeringspakke, der skal sikre grønne og offentlige investeringer. Investeringerne skal bidrage til at genrejse økonomien og samtidig bidrage til den grønne omstilling.
Pakke 4: Reformpakke der fremmer handlekraften
Dansk Erhverv kalder på en reformdagsorden, der indeholder varige forbedringer af arbejdsmarkedet, skattesystemet, uddannelsessystemet og
den offentlige sektor. Forslagene vil øge væksten og velstanden til gavn
for den fælles velfærd og danskernes økonomiske sikkerhed.
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