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Danmark er præget af en særlig høj grad af makroøkonomisk konsensus. Økonomer fra fagforeninger, 

Finansministerium og arbejdsgiverforeninger har måske forskellige holdninger til enkelte politiske 

spørgsmål, men når det handler om de brede samfundsøkonomiske rammer, er der en ekstrem grad af 

enighed. John Campbell og Ove Kaj Pedersen taler i deres bog The national origin of policy ideas (2014), om 

et ”økonomernes broderskab” i Danmark, hvor der er langt større uniformitet i økonomiske ideer end i 

de lande de sammenligner med.  

I modsætning til hvad man kunne forvente har denne konsensus imidlertid ikke betydet politisk 

stilstand på det økonomiske område. Tværtimod har vi i de sidste årtier set en lang række ret vidtgående 

økonomiske reformer, indenfor pension, arbejdsmarked og offentlige budgetter. Siden 1980erne har 

langt det store hovedretning været i retning af en liberalisering af den økonomiske politik. En 

hovedsten i dette neoliberale projekt har været introduktion af markedsregulering og privateje i større 

dele af samfundet. Privatisering af offentlige virksomheder som Teledanmark, Københavns Lufthavn 

og senest DONG, udlicitering af alt fra togdrift over renovation til kernevelfærdsopgaver som 

ældrepleje og specialpædagogik. Inden for de resterende dele af den offentlige sektor er i stigende grad 

indrettet på markedslignende vilkår gennem forskellige former for New Public Management regimer, 

mens sociale ydelser og pensionsvilkår er blevet forringet for at øge arbejdsudbuddet.  

På arbejdsmarkedet har retningen siden 1980erne gået imod ”større fleksibilitet i løndannelsen”, og 

mindre central regulering, skubbet frem af såvel Christiansborg som arbejdsgiverne via 

overenskomstforhandlinger. Resultatet har været en markant stigning i løngabet mellem top og bund på 

arbejdsmarkedet – et hovedkomponent i den stigende ulighed vi har set i de sidste årtier. Ifølge 

Danmarks Statistik er gini-koeficeienten for indkomstulighed steget fra 22,07 i 1990 til 28,97 i 2016 

(DST 2018).  På trods af den generelle liberale retning i disse økonomiske reformer, har denne 

reformiver præget regeringer fra begge sider af midten. I 2013 beskrev Helle Thorning på World 

Economic Forum hendes regeringspolitik som ”reformamok”.  

Spørgsmålet bliver imidlertid hvor denne konsensus så stammer fra? 

En del af den danske konsensus kan føres tilbage til landets status som markedsafhængig småstat. 

Katzensteins berømte studie fra 1985 (Katzenstein, 1985), der beskrev hvordan små, åbne økonomier 

som Danmark, var underlagt større konkurrencepres fra verdensmarkedet, og derfor er tvunget til en 



større grad af samarbejde på tværs af sociale grupper. Men dette er ikke den fulde historie.  

Et andet aspekt af dette handler om den form som neoliberalismen har taget i Danmark, hvor liberale 

økonomiske reformer generelt er blev præsenteret på baggrund af deres påståede effektivitet og 

økonomiske nødvendighed, snarere end deres normative, liberale indhold. Dermed har neoliberal 

politik i Danmark fået en mere teknokratisk, afpolitiseret og moderat form, end i mange andre lande.  

For at forstå denne udvikling kan det være nyttigt at se på den skelnen som den britiske politilog Colin 

Hay udvikler mellem normativ og normaliserende neoliberalisme (Hay 2004). Den første bølge af neoliberal 

teori med markante figurer som Friederich von Hayek og Milton Friedman, præsenterede et 

umiddelbart, normativt forsvar for at liberale markedsprincipper, burde udgøre grundlaget for 

samfundsudviklingen. Vægten var her på såvel økonomiske resultater som på mere politiske værdier 

som frihed og individualisme. I kontrast til dette har den normaliserende bølge af neoliberal teori en bølge 

af neoliberale teorier en langt mere teknisk-økonomisk og matematiske, og præsenterer liberal 

økonomisk politik som et nødvendigt udkomme af matematiske økonomiske modeller. Central i denne 

udvikling var især økonomen Robert Lucas, der i løbet af 1970erne videreudviklede Milton Friedmans 

arbejde omkring penge- og finanspolitik, og gav det en mere stringent, matematisk form. Især ideen om 

at makroøkonomiske modeller skulle baseres i neoklassisk mikroøkonomi, og at aktørernes ”rationelle 

forventninger”, betød at de kunne forudsige de langsigtede konsekvenser af makroøkonomiske 

politikker, indsnævrede kraftigt de instrumenter regeringer havde til at påvirke den økonomiske kurs.  

På den måde var Lucas og hans kolleger som Robert Barro og Thomas Sargent succesfulde i at give det 

dominerende neoklassiske paradigme inden for makroøkonomi en langt mere liberal drejning, og 

marginalisere store dele af de keynesianske elementer, der havde været dominerede i efterkrigstiden.  

I lande som Storbritanien, USA eller sågar Sverige havde man fra en meget tidlig dato egentlige 

neoliberale tænketanke som Cato Institute og Heritage Foundation(USA), Institute for Economic 

Affairs og Adam Smith Institute (UK) eller Timbro (Sverige). Disse tænketanke har ofte fremført klare, 

ideologiske versioner af markedsliberale reformer, inspireret af politisk-økonomiske argumenter 

fremført af tænkere som Milton Friedman og Friederichs Hayek’s normative liberale teorier. Det mest 

klare eksempel på den politiske indflydelse af denne kanal var Heritage Foundations store rapport 

"Mandate for Leadership”, som Reagan delte ud til alle sine ministre på det første kabinetmøde. 

Heritage Foundation anslår selv af to tredjedele af rapportens 2000 konkrete politiske forslag blev 

gennemført af Reagans regering. I Storbritannien havde man en lignende tæt samarbejde mellem 

Margaret Thatcher og IEA, hvor tænketanken i løbet af 1970erne var med til at introducere Thatcher til 

Hayek’s arbejde, og rykke hende til højre på den økonomiske politik. Dette havde en sådan effekt at 

Thatcher til et internt møde i det konservative parti skulle have taget en udgave af Hayek’s 

”Constitution of Liberty” fra sin taske, smidt den på bordet og udbrudt ”this is what we believe”.  

Denne form for direkte indflydelse af neoliberal teori, er svær at spore i Danmark. Anders Fogh 

Rasmussen var i sin periode som Skatteminister i Schlüter-regeringen og Næstformand i Venstre, en 

ivrig tilhænger af normativ neoliberal teori, som det bl.a. blev formuleret i hans bog ”Fra socialstat til 

minimalstat”(1993), men der har aldrig været en dybere politisk infrastruktur til at understøtte det 

neoliberale projekt.  

Mens Sverige allerede fik sin første markante neoliberale tænketank Timbro i 1978, var det først i 2005 

at Danmark fik en pendant i CEPOS -  lang tid efter at den neoliberale drejning havde taget sin 

begyndelse.   



I stedet for tænketanke har den form som det neoliberale regime har taget i Danmark i langt højere 

grad været præget af akademiske økonomer. Centralt i dette netværk står Det Økonomiske Råd, eller 

De Økonomiske Vismænd, som de kaldes i daglig tale. Kortlægningen af Magteliten (2015) af Christoph 

Ellergard og Anton Grau Larsen viser at nuværende og tidligere økonomiske vismænd står som de mest 

centralt placerede forskere i centrum af den danske magtelite, og at rådets repræsentanter for 

arbejdsgivere, politikere og fagforeninger er det mest magtfulde netværk i hele magteliten. Denne 

centrale placering er markant, og peger på den centrale rolle som de økonomiske eksperter har i en 

dansk kontekst. En centralitet som også underbygges af at hovedparten af de væsentlige politisk-

økonomiske kommissioner har haft tidligere vismænd som formænd, som Nina Smith i 

Dagpengekommissionen (2015), Peter Birch Sørensen i Produktivitetskommissionen (2014) og Torben 

M Andersen i Velfærdskommissionen (2006). Især Velfærdskommissionen, hvis anbefalinger kan 

spores i efterfølgende reformer af efterløn, dagpenge, og SU, har vist sig at have en stor indflydelse på 

den politiske reform-diskussion i årene efter. De økonomiske vismænd beskriver selv deres teoretiske 

perspektiv som ny-keynesiansk, dvs. neoklassisk i det lange løb, men med en langsommere tilpasning, 

der giver rum til keynesianske makroøkonomi på den korte bane. Det er imidlertid det lange perspektiv, 

især ambitionen om at udvide arbejdsudbuddet, der har domineret såvel rådets rapporter som 

kommissorierne for de store kommissioner i de sidste årtier.  

Den centrale rolle for økonomiske eksperter, har betydet at den økonomiske liberalisering i Danmark 

ikke har været præget af store brud og vidtgående reformpakker, og fremført med normative og 

politiske elementer. I stedet har det været den normaliserende form for neoliberalisme, med teknokratiske 

argumenter om efficiens og politisk nødvendighed, der har domineret, oftest understøttet af neoklassisk 

økonomisk teori. Her er det nok ikke tilfældigt at netop økonomer som Torben M. Andersen (1981; 

1988) og Peter Birch Sørensen (1985) var med til at introducere teorier om rationelle forventninger og 

monetaristisk makroøkonomi i en dansk kontekst i 1980erne. Denne teknokratiske og afpolitiserede 

form som den økonomiske liberalisering har taget i Danmark har betydet at det har været muligt at 

samle overraskende bred konsensus om de økonomiske reformer. Det har betydet at den danske 

reformkurs ikke har set pludselige, radikale ryk med vidtgående reformer, presset igennem af et snævert 

flertal, som med Thatcher og Reagan i 1980erne, eller Reinfeldts regeringer i Sverige fra 2006-14. Til 

gengæld har det også betydet at der har været større konsensus omkring selv ret vidtgående reformer, 

end man kunne forvente (Stahl 2018). Især tilslutning fra fagbevægelsen til store dele af de 

udbudsøkonomiske reformer kan virke overraskende.  

Men her tyder meget igen på at det tætte netværk blandt topøkonomer spiller en rolle, med tæt 

integration mellem staten (især finansministeriet), arbejdsgiverorganisationerne, fagbevægelsen og de 

centrale universitetsøkonomer. En netværksanalyse af de tidligere og nuværende vismænd fra 

undertegnede og Lasse Folke Henriksen (Stahl & Henriksen, 2014), viste at de mest centralt placerede 

af de nuværende og tidligere vismænd netop er karakteriseret af et stærkt netværk, der inkluderer såvel 

erhvervsliv, stat og fagbevægelse. Overordnet betyder den teknokratiske form som den danske 

neoliberalisme har taget, at det har været muligt at opretholde en konsensus imellem de væsentligste 

politisk, magtfulde grupper i landet, inklusive fagbevægelsen. Det har betydet at den danske reformkurs 

har været præget af en mere moderat og pragmatisk kurs, end i andre lande. Samtidigt har dette dog 

betydet en afpolitisering, hvor vidtgående reformer, med store konsekvenser for velfærd og økonomisk 

ulighed, har været skærmet fra offentlig debat ved hjælp af henvisninger til efficiens eller økonomisk 

nødvendighed.  
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