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Konjunkturudsigterne og finanspolitikken 
Krigen i Ukraine har bidraget til en betydelig usikkerhed om den forestående økonomiske udvikling. 

Inflationen er steget i Danmark såvel som i andre lande, og der er udsigt til et markant fald i 

beskæftigelsen i takt, at ECB forventeligt strammer pengepolitikken. Heldigvis er udgangspunktet for 

dansk økonomi gunstigt med høj beskæftigelse, lav ledighed, stort overskud på betalingsbalancen og 

sunde offentlige finanser. Selvom den fremlagte prognose indebærer et fald i beskæftigelsen på over 

100.000 personer ved indgangen til 2024, vurderes beskæftigelsen kun at komme ned omkring 1 pct. 

under det strukturelle niveau, svarende til en moderat lavkonjunktur. 

 

Baseret på finanslovsforslaget og de aftaler, der er indgået i det tidlige efterår, vurderer 

formandskabet, at finanspolitikken i 2023 er nogenlunde neutral i forhold til væksten. 

 

Overvismand, Carl-Johan Dalgaard udtaler: 

“Inflationsbekæmpelse kræver i praksis, at efterspørgslen efter varer og tjenester mindskes på tværs 

af Europa. Det er usikkert, hvordan efterspørgslen vil udvikle sig, hvilket gør det vanskeligt at dosere 

finanspolitikken for det kommende år.”  

 

“På nuværende tidspunkt er det vores vurdering, at neutral finanspolitik er det bedste politikvalg. Det 

indebærer, at alle nye initiativer bør finansieres fuldt ud, så kapacitetspresset i dansk økonomi ikke 

øges.”  

 
Inflationskompenserende tiltag  
De høje prisstigninger på blandt andet energi har ledt til en lang række tiltag, der sigter mod at 

afhjælpe konsekvenserne af prisstigningerne for husholdninger og virksomheder.  

 

Det er ikke en nem opgave for landets politiske beslutningstagere at give “inflationshjælp” til 

forbrugere og virksomheder uden uforvarende at skabe nye problemer for dansk økonomi.  

 

Hvis hjælpen modvirker den nødvendige nedadgående tilpasning i den samlede efterspørgsel, eller 

skaber forventninger om fremtidige prisstigninger, kan det lede til, at inflationsproblemet forværres. 

Ligeledes kan det skabe vanskeligheder, hvis der gribes ind over for den frie prisdannelse.  Det 

skyldes, at højere priser på fx gas og olie giver tilskyndelse til energibesparelser og omstilling, hvilket 

medvirker til stabiliseringen af priserne.  

Efterårets vismandsrapport (De Økonomiske Råds formandskabs diskussionsoplæg til 
mødet i Det Økonomiske Råd) indeholder fire kapitler: 
 

• Aktuel økonomisk politik 

• Konjunktur og offentlige finanser 
• Finanspolitisk holdbarhed 

• Lærerbidrag i folkeskolen 
 



 

- 2 - 

 

Endelig er det vigtigt at adskille konjunktur- og strukturpolitik. Mens konjunkturtiltag kun har kortvarig 

betydning for økonomien, har strukturpolitik - såsom skatte- eller afgiftsændringer - også en virkning, 

når priserne ikke længere stiger usædvanlig hurtigt. Strukturpolitik bør derfor ikke tages i anvendelse, 

med mindre politikken også fremstår fornuftig i en neutral konjunktursituation.  

 

Overvismand, Carl-Johan Dalgaard udtaler: 

”Inflationshjælp er ikke nemt at gennemføre, uden det har bivirkninger. Bivirkninger kan opstå, hvis 

hjælpen øger den samlede efterspørgsel, eller hvis den frie prisdannelse indskrænkes. Ligeledes kan 

bivirkninger opstå, hvis der gribes til fx skatte- eller afgiftsændringer, der ikke var hensigtsmæssige, 

da inflationen var 2 procent om året.” 

 

“Nogle af de tiltag, der er besluttet i Danmark, kunne være designet mere hensigtsmæssigt. Men set i 

et internationalt perspektiv forekommer de danske løsninger at være relativt fornuftige.” 

 
Dygtige lærere løfter eleverne markant mere end gennemsnitlige lærere 
Formandskabet præsenterer den første danske analyse af, hvor meget en god lærer i folkeskolen 

betyder for elevernes læring og resultater. Der beregnes et såkaldt lærerbidrag, der angiver, hvor 

meget den enkelte lærer bidrager til elevernes resultater i forhold til en gennemsnitlig lærer. Analysen 

tager højde for andre mulige forklaringer af forskelle i elevernes resultater såsom forældrenes 

uddannelsesniveau. Resultaterne peger på, at forskellen mellem at have en god og en mindre god 

lærer er betydelig. 

 

Overvismand Carl-Johan Dalgaard udtaler: 

“Den gode lærer kan forbedre elevernes resultater ved afgangsprøven med op mod 1 karakterpoint i 

forhold til en lærer under middel. Det er et langt større bidrag, end hvad man kan opnå via realistiske 

ændringer af klassestørrelsen eller antallet af undervisningstimer.” 

 

“Den gode folkeskolelærer løfter ikke alene elevernes eksamenskarakterer betragteligt, men øger også 

deres sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Hvis andelen af en 

ungdomsårgang uden færdiggjort ungdomsuddannelse skal nedbringes, er lærerbidraget et vigtigt 

fokus.” 

 

“Det gennemsnitlige lærerbidrag kan løftes ved at ændre lærersammensætningen, forbedre 

læreruddannelsen og ved at gøre de nuværende lærere bedre. Vi kan ikke anvise, hvordan dette 

præcist skal ske, men det er vigtigt at finde ud af det, for det ser ud til, at lærerkvaliteten betyder langt 

mere for elevernes muligheder for at begå sig i uddannelsessystemet end fx klassestørrelse og timetal.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vismandsrapporten, Dansk Økonomi, efterår 2022, er udarbejdet forud for mødet i Det Økonomiske 
Råd, den 11. oktober. Vurderinger og anbefalinger i rapporten og i denne pressemeddelelse er 
alene formandskabets. 
 
De Økonomiske Råds formandskab består af: Carl-Johan Dalgaard, Nabanita Datta Gupta, Lars 
Gårn Hansen samt Jakob Roland Munch. 
 
Rapporten og denne pressemeddelelse er klausuleret til tirsdag den 11. oktober kl. 12.00. Der 
indkaldes til pressemøde om rapporten:  
 

Pressemøde i Eigtveds Pakhus 
Tirsdag den 11. oktober kl. 12.30 

 
Yderligere oplysninger:  
John Smidt, Direktør for De Økonomiske Råds sekretariat, tlf: +45 6185 2041, mail: jsm@dors.dk 
 


