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Spørgsmålene

• Udsigterne for dansk økonomi?

• Kort sigt?

• Længere sigt?

• Økonomisk politiske overvejelser fsva arbejdsmarkedet? 

• Kort sigt?

• Længere sigt?



De tentative svar

• Udsigter

• Kort sigt: Gunstige, men der er tegn på knaphed på arbejdskraft i 
dele af økonomien. 

• Længere sigt: Offentlige finanser er holdbare. Men tilbagetræk-
ningsadfærden bør løbende følges.

• Overvejelser

• Kort sigt: Arbejdsudbud er strukturpolitik. Der er ikke en lang liste 
af tiltag der er strukturforbedrende og med (konjunktur-)fordel kan 
fremskyndes. 

• Længere sigt: SU reform; “2. generationsreformer”; Sundhed.



Udsigterne for dansk økonomi: kort sigt
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• Lønmodtagerbeskæftigelsen, til og med Juni. Målt på BNP og 
samlet lønmodtagerbeskæftigelse er den økonomiske aktivitet 
genetableret.



Udsigterne for dansk økonomi: kort sigt

• Men ikke i alle brancher. Asymmetrisk Corona påvirkning, 
asymmetrisk genopretning. 
• Hvordan forlænges det opsving vi (tror vi) er på vej ind i?
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Udsigterne for dansk økonomi: Længere sigt.

• De offentlige finanser er holdbare. Levealderindeksering af 
pensionsalder er krumtappen.

• DØR (F21) evaluerede tilbagetrækningsreformerne. Virksom-
me, men F21 advarer om at det bør følges løbende.



Økonomisk-Politiske overvejelser: Kort sigt

• Øget (arbejds-)udbud er én måde hvorpå opsvinget kan forlænges

• Noget sker formodentlig automatisk – hvis smittesituationen fortsat 
udvikler sig gunstigt

• Når arbejdsudbud stimuleres via økonomisk politik er det struktur-
politik. Bør ikke motiveres af konjunkturhensyn.

• Dog: Strukturelt fornuftige initiativer (som man ville have gennemført 
“alligevel”) kan meningsfyldt fremskyndes

• Sædvanligvis vil politiske initiativer ikke kunne påvirke arbejdsudbud-
det hurtigt nok til at afhjælpe en konjunktursituation.

• En mulighed (analysret i DØR (F17)): reduktion af beløbsgrænsen for 
tilgang af udenlandsk arbejdskraft (udenfor EU).

• Strukturelt fornuftigt, kan (principielt) virke hurtigt.



Økonomisk-politiske overvejelser: Længere sigt

Alder

Arbejdslivets begyndelse
- Påvirkes af uddannelsestid

Arbejdslivets afslutning
- Påvirkes af pensionsalder

Arbejdslivets omfang
- Påvirkes af beskæftigelsesfrekvenser og arbejdstid

Arbejdsudbuddet fra et livstidsperspektiv, mekanisk set



Økonomisk-politisk overvejelser: længere sigt

• Start: DØR  (F18) rapporten stillede skarpt på SU og anbefalede at 
omlægge dele af SU på kandidatuddannelsernes afsluttende del til lån

• Vil potentielt dæmpe hastigheden hvorved tidspunktet for indtræden med 
tiden øges, om end næppe voldsomt. Effekt forstørres (via 
beskæftigelsesfrekvens) hvis tiltag påvirker uddannelsesvalg i retning af 
uddannelser der er mere efterspurgt på arbejdsmarkedet.

• Omfang. Betydelig del af en årgang færdiggør ikke en ungdoms-
uddannelse. DØR (E18) viste, at arbejdsmarkedet for denne gruppe kun 
er blevet værre. Kernetema for “2. generationsreformer”.

• Afslutning: Sundhed. De sidste 15 år har vi fokuseret på tilskyndelser til 
at blive på arbejdsmarkedet. Mulighederne for at respondere på 
tilskyndelserne har ikke været i fokus. DØR (E21) fremligger foreløbige 
resultater omkring sundhed og ældres arbejdsmarkedstilknytning.



Opsummering

• P.t. pres på dele af arbejdsmarkedet. Kan forkorte den højkonjunktur 
vi ser ud til at være på vej ind i, til ugunst for hård ramte erhverv

• Øget arbejdsudbud gavner. Men arbejdsudbud er strukturpolitik, som 
ikke motiveres ved konjunkturforhold. Vil desuden ofte ikke virke hurtigt 
nok til at afhjælpe en konjunktursituation.

• Tilbagetrækningsreformerne har virket efter hensigten. Men deres 
kvantitative betydning lidt mindre end forventet. Skærpet 
opmærksomhed

• Beløbsgrænsen kan mindskes, hvilket kan gavne arbejdsudbud 
aktuelt, og udgøre en fornuftig stukturel tilpasning i sig selv (DØR, 
F17)

• På længere sigt er der flere relevante samtaler om arbejdsudbud: SU 
reformer  (DØR, F18); “2. generationsreformer”; Sundhed (DØR, E21).



Tak for jeres opmærksomhed


