
VI HAR RÅD TIL 
EN BEDRE FREMTID 

– SÅ MEGET KAN VI FÅ FOR  
EN BESKEDEN SKAT PÅ DEN  

MEST EKSTREME RIGDOM 



FREMTIDEN SKAL VÆRE FOR ALLE

Den økonomiske ulighed i Danmark og globalt i de fleste  
andre lande er stigende. Inflationen rammer de fattigste hårdt. 
Men samlet set er vi ikke blevet fattigere. Pengene findes.  
En beskeden skat på den mest ekstreme rigdom kan være  
med til at løse mange af de største samfundsproblemer både  
globalt og i Danmark. 

KRISERNE KAN LØSES. 
PENGENE FINDES. 

1% skat på nettoformuer  
over 35 millioner kr.  
vil kunne generere : 

12 mia. kr. i 2022
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Vi står over for en lang række kriser både globalt og 
nationalt, der desperat kræver økonomiske midler. For 
de 12 mia. kr. man får i statskassen på at beskatte de 
absolut rigeste med 1% ville man på én gang kunne:

Alt dette kan realiseres ved en formueskat på 1% på for-
muer over 35 millioner kr. Vi kan løfte vores internationa-
le ansvar for de humanitære kriser og fattigdom og for 
klimakrisen, og samtidigt styrke velfærd, grøn omstilling 
og økonomisk lighed i Danmark. Det er muligt. Det hand-
ler om politiske prioriteringer. 

Den økonomiske ulighed i Danmark i dag 
Den økonomiske ulighed i Danmark er stigende. Fra 1987 
til 2021 er Gini-koefficienten steget fra ca. 22 point til 
nu over 30 point. Gini-koefficienten måler den relative 
indkomstfordeling, så hvis alle har lige meget indkomst, 
er Gini-koefficienten nul, mens den er 1 hvis én person 
sidder på hele indkomsten. Stigningen i Gini-koefficien-
ten på 8 point lyder måske ikke af særligt meget, men 
hvis man kigger på, hvad det betyder i kroner og øre, kan 
man se, hvor voldsomt det faktisk er.  

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har set på udvik-
lingen fra 2010-2020, og opdelt indkomstudviklingen 
i deciler. Når man taler om deciler, inddeler man ind-
komstfordelingen i 10 lige store grupper, som tilsam-
men udgør hele befolkningen. Første decil er de 10% 
med lavest indkomst, og tiende decil er de 10%, der har 
højest indkomst. Opdeler man indkomstfordelingen i 100 
lige store grupper, hedder det percentiler. Den hundre-
dende percentil – som er vist på grafen nedenunder – 
svarer altså til den rigeste 1% af befolkningen. Figuren 

•  Brødføde over en kvart million familier på fire personer 
ramt af humanitære katastrofer i et helt år.

•  Øge klimabistanden i udviklingslande for 2 mia. kr. 
uden at tage det fra den eksisterende udviklingsbi-
stand, samt putte 1 mia. kr. i den nyligt oprettede fond 
til tab og skader ved klimakatastrofer i det globale syd. 

•  Sikre næsten 18.000 børn en 6-årig grundskole i  
udviklingslandene. 

•  Påbegynde en løsning af ligeløns- og rekrutterings- 
problemet for kvindedominerede fag i den offentlige 
sektor i Danmark ved at tilføre 3 mia. kr. til et lønløft.

•  Fjerne de fattigdomsskabende ordninger i Danmark  
for folk ramt af kontanthjælpsloft, 225-timersregel  
og selvforsørgelses, hjemsendelses- og overgangs- 
ydelse, og lave et ydelsessystem, der væsentligt  
mindsker antallet af personer under fattigdoms- 
grænsen i Danmark.

•  Sætte tryk på den grønne omstilling i Danmark ved fx  
at opsætte 55.000 solcelleanlæg, 8.000 jordvarme-
anlæg og mere end fordoble den etablerede pulje for 
udrulning af fjernvarme.
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nedenfor viser, at indkomsten steg med ca. 4.000 kr. for 
de ti procent fattigste danskere. For den rigeste procent 
voksede indkomsten med over 700.000 kr. efter skat!

Ifølge undersøgelser lavet af de økonomiske Vismænd 
og Finansministeriet har en af de væsentligste faktorer 

bag denne voldsomme stigning i uligheden været, at de 
rigeste har haft store arbejdsfri indkomster på afkast af 
deres formuer, især via afkast af aktier. Vi kalder ind-
komst fra aktier, boliger og visse andre formuedele for 
arbejdsfri indkomster, fordi det er indkomst fra afkast på 
deres formuer, ikke indkomst fra arbejde.
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Så meget er de forskellige indkomstgruppers indkomster 
steget fra 2010-2020 i kr.

Kilde og anmærkninger: På baggrund af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Indkomstbegrebet er disponibel 
indkomst, dvs. efter skatter og sociale overførsler er regnet med.
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https://www.ae.dk/tema/2022-06-de-laveste-indkomster-halter-fortsat-efter-resten
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FORMUER I DANMARK
Kigger man på formuerne i Danmark er de ekstremt ulige 
fordelt. Data fra Credit Suisse viser, at i 2021 sidder de 
rigeste 10% af danskerne på langt over halvdelen af 
formuen i Danmark, og markant mere end de resterende 
90% af befolkningen (1.-9. decil). De 5% rigeste har stort 
set lige så meget formue som de 90% med mindst for-
mue, og den rigeste procent alene har næsten 24% af 
formuen, altså 24 gange så meget formue, som de bur-
de have, hvis formuerne var helt ligeligt fordelt. Udvik-

lingen fra 2020 til 2021 viser også, at de 90% fattigste 
har tabt en smule formue mens de 10% rigeste har øget 
deres formue en smule. Gini koefficienten på formue 
i Danmark er ifølge Credit Suisse på 73,9 i 2021, altså 
mere end dobbelt så højt som for indkomst. 

Uligheden i dansk indkomst, og især formue er således 
et reelt problem, og bør adresseres. En formueskat på 
1% på ekstrem rigdom er et godt sted at starte.
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Fordelingen af den danske nettoformue i pct. 2021

Kilde: På baggrund af Credit Suisse

■   De 90% med mindst 
formue = 43,4% 

■    De 10% med mest  
formue = 56,6%
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https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

