
En økonomisk ny virkelighed?

Carl-Johan Dalgaard
Københavns Universitet, De Økonomiske Råd og CEPR (London)

jobCAMP, 3.11.22



Spørgsmål

• Hvor står vi og hvor tror vi, at vi er på vej hen?

• Inflation?

• Beskæftigelse?

• Hensigtsmæssig økonomisk politik?

• Hvordan bør finanspolitikken være i 2023?

• Inflationshjælpepakker?



Svar

• Hvor står vi og hvor tror vi, at vi er på vej hen?

• P.t. kommer inflationen hovedsagelig ”udefra” (bl.a. energipriser). Vores 
prognose (Dansk Økonomi, E2022) tilsiger inflationen vil aftage fra godt 8 
procent (årstal for 2022) til ca 5 procent (2023).

• P.t. er beskæftigelsen betydeligt over konjunkturneutralt niveau. Ventes at 
aftage med ca 100.000 frem til udgangen af 2023.

• Hensigtsmæssig økonomisk politik? 

• Vores prognose tilsiger, at neutral finanspolitik i 2023 er passende.

• Et politisk spørgsmål. Men hvis man ønsker at yde "inflationshjælp” er der 
nogle nyttige principper (3) der mindsker risikoen for uheldige bivirkninger.



Inflationen er taget til …

Inflation Kerneinflation
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Kilder til inflationen (indtil videre)?

•Energipriser vurderes at være ansvarlig for ca 
50% af inflationen

• Direkte og (vurderet) indirekte

•Importpriser vurderes at være ansvarlig for ca 
50% af inflationen

• Direkte og (vurderet) indirekte

•Indenlandske forhold (lønstigninger, ændringer i 
”mark-up”) har indtil videre ikke drevet 
prisstigningerne

• Faldende mark-up’er, faldende realløn

• Udelukker ikke, at det kan ændres fremadrettet 
– løndannelsen i 2023 bliver væsentlig at følge
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Fremadrettede forventninger – DØRS prognose for 2023

•Stød til udbud (energi), og negativ respons i 
efterspørgslen (forbrug og investering), 
venter vi  reducerer beskæftigelsen i 2023 
(Dansk Økonomi E22) 

• Udgang af 2023: Beskæftigelsen er aftaget 
med 100.000

• Ikke 1:1 stigning i ledighed – arbejds-
styrken falder (ca. 50.000)

• Moderat lavkonjunktur, jf øverste figur.

•Vi venter, at inflationen aftager i 2023 til ca 
5% bl.a. p.g.a. faldende råvarepriser 
(markedsforventningerne bruges)

• Afspejles i forventningen om internationalt 
aftagende inflation – jf nederste figur 
(”Konsensus prognose”)
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Er vi sikre på dét?

•Omfanget af inflationen er kommet bag på 
alle og vendepunkter er notorisk svære at 
spå om (gælder også beskæftigelsen)

•Skyldes bl.a. at økonomiske udkomme 
påvirkes af forventninger. Skift i 
forventninger er svære (umulige) at 
forudsige

• Inflationsforventningerne (1 års) er gået 
op. Men 2 & 5 års forventninger 
tilsyneladende fortsat ”forankrede”.

•Prognoser hviler på forudsætninger. Fx 
lønudvikling for 2023 (her: 5 pct); vækst hos 
handelspartnere osv
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Økonomisk politik

• Siden beskæftigelsessituationen i 2023 ventes (forbigående) at være omtrent på 
konjunkturrenset niveau må neutral finanspolitik vurderes at være passende i 2023.

• Bemærk: Afledt af vores prognose. Hvis beskæftigelsen (mod forventning) ender over 
konjunkturrenset niveau i 2023 er en opstramning tilrådelig (som vi anbefalede for 2022 og som 
NBK’en anbefaler for 2023 baseret på en mere optimistisk prognose i fht beskæftigelsen).

• Inflationshjælpepakker. Uventet inflation rammer alle, men nogle bliver hårdere ramt end 
andre

• Opsparer rammes, og de med gæld begunstiges; Lønmodtagere (og modtagere af indkomsterstattende 
ydelser) rammes på købekraft; Pendlere rammes; Afhængig af energiforsyning rammes nogle hårdere end 
andre.

• Bør man kompensere, og hvem? Rent politisk spørgsmål

• Men hvis man vil kompensere bør man mindske risikoen for at gøre inflationen værre
fremadrettet



Økonomisk politik: 3 principper for inflationshjælpepakker

• Princip 1: Prioriter hjælp der ikke øger den samlede efterspørgsel i dansk økonomi

• Inflation skyldes overskudsefterspørgsel. Men inflation drives også af forventninger til inflation. 
Princip 1 mindsker risikoen for at drive forventningerne til inflation op.

• Princip 2: Prioriter hjælp der ikke griber ind i den frie prisdannelse (prisloft fx)
• Stabiliseringen af prisudviklingen sker når prisstigninger driver efterspørgsel ned, og udbud op. 

Hvis man ikke tillader prisstigninger griber man ind i en stabiliseringsmekanisme. Ikke så godt.

• Princip 3: Prioriter hjælp der ikke har strukturpolitisk præg (skat, ydelsesniveau og 
lign.). Strukturpolitik påvirker økonomien også når inflationen (igen) er lav.
• Hvis hjælpen har strukturpolitisk karakter: Vil man være præcis lige så begejstret for tiltaget 

hvis inflationen havde været 1½ procent? Hvis nej: genovervej. 



Tak for jeres opmærksomhed


