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Dansk økonomi er i fin form, så coronakrisen bør
på kort sigt ikkeændre væsentligt på størrelsen
af økonomiaftale og finanslov, siger tidligere
overvismand. Men råderummet er stadig ikke
stort nok til at dække alle ønsker.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

–Det er faktisk lidt crazy.
Sådan siger økonomiprofessor
vedAarhusUniversitet og tidli-
gere overvismandMichael Sva-
rer, der torsdag i sidste uge giver
en lynstatus på dansk økonomi
påKommunalpolitiskTopmøde.
Det, der er ”lidt crazy”, er, at ef-
ter et årmed coronakrise i hele
verden så står dansk økonomi på
kort sigt lige så stærkt, somden

gjorde før krisen, lyder pointen
fraMichael Svarer.
– For et år siden steg smitten,
samfundet lukkede ned og der
var frygt for en kraftig stigning i
ledigheden.Mender blev spredt
hjælpepakker udmed rundhånd
fra Folketinget, og daman gen-
åbnede, faldt ledigheden igen.
Så den offentlige økonomi står
et år inde i corona stort set lige
så stærkt som før coronakrisen.
Vi har optaget gæld for 124mil-

liarder kroner,men
det er til enmeget
lav rente, somvi
kanhåndtere. Så
på kort sigt har det
ikke nogen konse-
kvens for, hvordan
man laver økono-
miaftaler og finans-
lovsaftaler. Det er
faktisk lidt crazy,
nårman tænker
over det, lød det fra
Michael Svarer.
Selv på langt sigt
erMichael Sva-
rer ikke voldsomt
bekymret for de
mangemilliarder i
ny offentlig gæld.
–Hvis renten sti-
ger voldsomt, og vi
bliver vedmed at
finansiere gælden
ved at optage ny

gæld, så kan det blive proble-
matisk.Men der er ikke udsigt
til, at renten kommer til at stige
meget hurtigt, så hvis vi bliver
vedmed at nedbringe gælden i
de gode tider, så er jeg ikke be-
kymret for det, siger økonomi-
professoren.

Ikke bekymret for gælden
Men selvom dansk økonomi
står stærkt, så er den hellige
gral ikke velforvaret, slårMi-
chael Svarer fast. Han peger på,
at selvom ”de finanspolitiske
muskler er intakte”, og selvom
Danmark ser ud til på i hvert
fald kort sigt at komme øko-
nomisk godt igennem corona-
krisen, så betyder det ikke, at
pengene bare kan flyde ud til
kommunerne, når der er sat un-
derskrifter på den næste økono-
miaftale til sommer.
– De offentlige finanser var
stramme før krisen, og det er de
også nu. Råderummet er udfor-
dret af stigende udgifter – der er
flere ledige, coronakrisen, der
stadig skal håndteres, og der er
det demografiske træk. Så hvad
er egentlig det finanspolitiske
råderum? Frem til 2025 er det
19milliarder kroner. Demo-
grafien vil koste 11milliarder
kroner. Så er der ottemilliarder
kroner tilbage til andre ting.
Det betyder, at vil vi have bedre
kommunal service, så bliver det
en stram prioritering, sigerMi-
chael Svarer.
Og så faldt dansk økonomi i
2020med tre procent, ligesom
ledigheden er steget, siden co-
ronakrisen begyndte. Og det
er især ledigheden, der på lidt
længere sigt kan påvirke dansk
økonomi, sigerMichael Svare.•
jki@kl.dk

Tidligere overvismand:
Det er faktisk lidt crazy

Kort nyt

StatsministerMette Frede-
riksen (S) brugte sin tale på
Kommunalpolitisk Topmø-
de til at takke kommunerne
for deres store indsats under
coronakrisen.
– Det er i krisetider, man vi-
ser, hvilket stofman er gjort
af. Vi bad jer om det umu-
lige. I klarede det umulige.
Den første nedlukningmed
hjemsendte skolebørn, nød-
pasning og besøgsrestrik-
tioner på plejehjem. En soli-
darisk løsning, hvor Aarhus
Kommune indkøbte vær-
nemidler på vegne af alle 98
kommuner. En genåbning,
hvor I og jeresmedarbejdere
fik brug for al jeres kreativi-
tet og hele jeres veludviklede
sans for de nære løsninger,
sagdeMette Frederiksen.

Reformer forude
Men forude ligger også en
stribe reformer og venter –
hvis regeringen får sit fler-
tal. De kommer til at betyde
meget for den kommunale
hverdag. Her lovedeMette
Frederiksen kommunerne
gode økonomiske rammer.
– Velfærdsloven vil, hvis
den bliver vedtaget, lægge
bunden under velfærden
i hele landet. Det giver en
sikkerhed, som kommuner-
ne ikke har haft før. Jeg ser
det som en gensidig pagt.
Hvor regeringen leverer
gode økonomiske rammer.
Og I kommuner til gengæld
leverer høj kvalitet for pen-
gene, sagdeMette Frederik-
sen. tkn@kl.dk

Statsministeren: I har
gjort det umulige

Michael Svarer
er ikke bekym-
ret for, at gæl-
den vil tynge
dansk økonomi.
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