Faktaark
Ekspertvurdering af udfasning af hjælpepakkerne II
Som en del af genåbningsplanen, der blev aftalt den 22. marts 2021, var aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger om
udfasning af hjælpepakker til erhvervslivet.
Efter vinterens smittebølge og nedlukning i dele af økonomien er en genåbning af
samfundet nu godt i gang. Smittespredningen er aftaget, udrulningen af vacciner
er godt på vej, og hovedparten af alle restriktioner forventes at være udfaset i løbet af sommeren. Genåbningen betyder, at der igen er stærk fremgang i dansk
økonomi. Detailsalget er fx steget betragteligt, og ledigheden er faldet, så den nu
ligger under efterårets niveau.
Hovedindholdet i eksperternes vurderinger og anbefalinger er:
•

Et vigtigt hensyn i en velfungerende økonomi er ikke at fastlåse økonomien
unødigt eller forsinke en tilpasning, hvor der er sket et skift i produktionsbetingelserne eller efterspørgslen. Det er derfor ekspertgruppens vurdering, at
den økonomiske politik i takt med genåbningen skal indrettes, så nødvendige
tilpasninger ikke hæmmes, hverken på arbejdsmarkedet eller på tværs af virksomheder og brancher. I en økonomi, der er genåbnet, vil en forlængelse af de
nuværende støtteordninger, ud over deres direkte omkostninger, risikere at
holde nødvendige omstillinger tilbage.

•

På den baggrund anbefaler ekspertgruppen, at hjælpepakkerne ophører i deres
nuværende form fra d. 1. juli 2021, dvs. de eksisterende kompensationsordninger ophører, og de brede likviditetsordninger på skatteområdet forlænges ikke,
men ophører, når betalingerne forfalder.

•

Afhængigt af smitteudviklingen kan nogle erhverv imidlertid fortsat være påvirket af restriktioner i perioden efter den 1. juli 2021, herunder i forbindelse
med lokale nedlukninger, og det kan også på nogle områder tage tid, inden aktiviteten normaliseres. Derfor anbefaler ekspertgruppen, at der i en periode efter d. 1. juli 2021 kan etableres nye tilpassede ordninger, der tager hånd om
særligt udsatte virksomheder, mens de eksisterende ordninger for tvangslukkede virksomheder fortsætter. Det er vigtigt med en administrativt enkel ordning, der er målrettet mod de særligt udsatte virksomheder, og der anbefales
en ordning, der giver mulighed for kompensation ved omsætningsnedgang på
mere end 50 pct. i forhold til referenceperioden.

•

Ekspertgruppen påpeger desuden, at erfaringen med hjælpepakkerne kan være
relevant fremover. For at understøtte arbejdsmarkedet vurderer ekspertgruppen i tråd med anbefalingerne i rapporten fra maj 2020, at der fx kan være
perspektiv i at have den udvidede arbejdsfordelingsmodel, som gælder i resten
af 2021, i beredskab også efterfølgende, så den kan aktiveres om nødvendigt.
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Den midlertidige arbejdsfordelingsordning understøtter i højere grad omstillingsevnen i dansk økonomi end en fortsat generel lønkompensationsordning
ville gøre.

