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Eksperter: Højere dagpenge vil gavne
økonomien i en krisetid
Landets stadig flere ledige får kun en forsvindende lille del af
den økonomiske hjælp, som omfattende Corona-hjælpepakker
lige nu sender ud i samfundet. Men det ville være en god ide at
hjælpe dem mere, vurderer førende økonomer. Flere politikere
stemmer i.
200 millioner kroner ud af de omkring 300 milliarder kroner, der ifølge
Finansministeriet er sat af til 21 forskellige Corona-hjælpepakker, er øremærket
landets ledige, som der hver dag bliver væsentlig flere af. Det svarer til 0,07 procent.
Eller på jævnt dansk: Ikke voldsomt meget.
Men det er faktisk en dårlig ide. Af hensyn til både de ledige og til
samfundsøkonomien.
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Når politikerne lige nu ofrer milliarder af kroner i såkaldte helikopterpenge, der bredt
skal hjælpe virksomheder og lønmodtagere igennem krisen med så få tab som
muligt, så er målet nemlig ikke kun hjælp til den enkelte. Det er hjælp til hele
samfundsøkonomien.
Tanken er at holde forbruget og den økonomiske aktivitet kunstigt oppe, mens
samfundet er lukket ned – og derved undgå, at for mange virksomheder lukker, at for
mange arbejdspladser mistes, og at for mange mennesker må gå fra hus og hjem.
Men selvom de økonomiske pakker forekommer gode og samfundsøkonomisk
velovervejede, så er den eksplosivt stigende gruppe af ledige danskere altså
alligevel kun i meget begrænset omfang omfattet af pakkerne. Særligt i forhold til
dagpengemodtagere er kontrasten tydelig.
Ledige på dagpenge, der gennem flere år troligt har forsikret sig mod arbejdsløshed,
og nu bliver fyret, kan maksimalt modtage 19.083 kr. om måneden i dagpenge. Over
for det står, at en selvstændig freelancer, der ikke har forsikret sig gennem en akasse, kan modtage op til 23.000 kr. om måneden i hjælp fra Corona-pakkerne, hvis
omsætningen svigter.
Med andre ord: Der er altså 4.000 kr. mere om måneden til dem, der ikke har taget
ansvar og forsikret sig selv.
Højere dagpenge vil gavne samfundsøkonomien
Det undrer Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Han
siger, at det ville give god mening af løfte niveauet for dagpengene midlertidigt som
følge af Corona-krisen.
”Det vil selvfølgelig give mening i forhold til den enkelte, der bedre vil kunne få
økonomien til at hænge sammen. Men i et større perspektiv ville det også være med
til at mindske frygt og utryghed, hvis den negative konsekvens af ledighed er mindre.
Og så ville man bedre turde fastholde sit forbrug og dermed holde gang i de
økonomiske hjul. Og det er faktisk formålet med hjælpepakkerne”, siger han.
Han understreger, at dagpengene vil kunne løftes midlertidigt uden at vælte
samfundsøkonomien.
”Det faktum, at hjælpepakkerne ligger på et markant højere niveau end
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dagpengenes maksimale sats udstiller, hvor meget dagpengesystemet er udhulet
over mange år”, siger han.
Lars Andersens forslag ligger i tråd med, at formanden for Det Økonomiske Råd,
overvismand Carl-Johan Dalgaard, i Politiken tirsdag den 14. april appellerede til at
målrette penge fra hjælpepakkerne til de grupper, der bedst kan sætte gang i
efterspørgslen.
”Det er især yngre borgere, ældre borgere og lavindkomstgrupper. Det er vigtigt at
sige, at når vi snakker målretning, er det ikke fordelingspolitik. Det handler om at få
mest efterspørgsel per offentlig støttekrone” lyder budskabet fra overvismand CarlJohan Dalgaard.

Dagpenge kommer på bordet igen på Christiansborg
På Christiansborg har dagpengeniveauet allerede indgået i forhandlingerne om
hjælpepakkerne. Og når politikerne skal diskutere nye tiltag, kommer det på bordet
igen.
”Jeg har allerede nævnt det flere gange, og jeg gør det gerne igen. Det har været på
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bordet. Men selvom det ikke er blevet decideret afvist, er der heller ikke blevet sagt
ja", siger SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.
Hønge er helt på linje med økonomernes analyse:
”Der vokser ikke mos på mønterne hos lavtlønsfamilier og familier på dagpenge eller
pension. Så hvis man vil stimulere forbruget, skal man sende penge til dem. Det er
både effektivt og socialt retfærdigt," siger Karsten Hønge, der finder det
provokerende, at dem, der har betalt for at dagpenge-forsikre sig lige nu er stillet
ringere end dem, som ikke har.
Hvis regeringen vil hæve dagpengene midlertidigt så er det på ingen måde
udelukket, at de kan få opbakning til det. Enhedslisten er ligesom SF for.
”Vi bakker meget varmt op om forslaget fra blandt andre Metal, 3F og FH om at
hæve dagpengene til 25.000 kroner. Men vi mener, det bør være permanent, så vi
får løst det grundlæggende problem i dagpengesystemet", siger
arbejdsmarkedsordfører Jette Gottlieb, der frygter for den danske models
bæredygtighed, hvis ikke årtiers udhuling af dagpengene bremses.
I oppositionen er Dansk Folkeparti ikke afvisende – om end et midlertidigt
dagpengeløft ikke er et forslag, de selv bærer til bordet.
”Vores 1. prioritet er at hjælpe med at holde virksomhederne i gang, så der er jobs at
søge eller komme tilbage til, når samfundet åbner mere op. Men hvis regeringen
kommer med et forslag, så vil vi kigge på det, og det kan sagtens være, at Dansk
Folkeparti vil være positive”, siger partiets beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.
Regeringen har flertal sammen med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Ledigheden kan stige endnu mere
At Corona-krisen ud over at være en sundhedsmæssig krise også er en økonomisk
krise, er klart for alle. Og dermed er der sandsynlighed for stigende ledighed en tid
endnu.
Danmarks Statistiks såkaldte ADAM-gruppe har tidligere vurderet, at det ikke er
urealistisk, at arbejdsløsheden vil kunne nå et niveau på 150.000 - 160.000
arbejdsløse, når den topper. Det niveau er allerede passeret.
https://mailchi.mp/69aafcad3e77/udblik-nyhedsbrev-fra-min-a-kasse-3268268?e=1ef72b93b9

Side 4 af 5

UDblik ekstra - nyhedsbrev fra Min A-kasse

16.04.2020 10.21

Tirsdag den 14. april var 178.646 mennesker registreret ledige. Det er en stigning på
45.115 personer siden 9. marts, hvor krisen tog fart.
Vurderingen er samtidig, at statistikken gemmer på et stort mørketal.
Regeringen vurderer, at hjælpepakkerne lige nu holder hånden under 100.000 jobs.
Dertil kommer, at en del opsagte ikke optræder i statistikkerne endnu, fordi der går
tid fra man bliver afskediget til opsigelsesvarslet udløber, og man bliver registreret
som ledig.
Endnu flere jobs kan altså komme i risikozonen, hvis krisen forværres eller trækker
ud.
Dermed er det også forventningen, at flere hjælpepakker kan komme i spil – eller at
de eksisterende kan blive forlænget.
Regeringen har allerede, som en del af hjælpepakkerne, midlertidigt forlænget
dagpengeperioden med tre måneder, fordi jobmarkedet ligger stort set stille, og der
ikke er mange job at søge for de ledige. Den ordning kan godt blive forlænget,
vurderer DF’s Bent Bøgsted.
”Hvis krisen trækker ud, så vil det komme på tale at forlænge pakkerne, og det vil i
givet fald også omfatte den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden”, lyder det
fra ham.
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