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12.25-12.30: Velkomst
12.30-13.00: KEYNOTE: Danmark, det banker på din dør. Morten Ravn,
University College London and CEPR.
13.00-13.30: Hvilken type økonomisk recession skaber en epidemi? Danske
erfaringer fra den Spanske Syge. Casper Worm, Københavns Universitet.
13.30-14.00: Pandemi, nedlukning og forbrug: Et naturligt eksperiment i
Skandinavien. Asger Lau Andersen, CEBI og EPRU, Københavns Universitet.
14.00-14.30: Do people consider the social impact of their behavior during the
covid-19 pandemic? Pol Campos-Mercade, CEBI og EPRU, Københavns
Universitet + #STAYHOME: Do messaging campaigns to promote social
distancing work? Paolo Falco, Københavns Universitet.
14.30-15.00: Kompensation til erhvervslivet under corona-krisen. Magnus
Skafte-Larsen og Christina Charis Godtfredsen, Erhvervsministeriet.
15.00-15.30: Bibeholdelse af jobs under coronakrisen: Effekten af hjælpepakker.
Birthe Larsen, CEPG, Copenhagen Business School.

Yderligere information om indlæg
Morten Ravn: ”Når man ser på hvordan, Danmark har klaret sig gennem Covid-19
krisen, må man tage hatten af. Mette Frederiksen var hurtig til at handle da
pandemiens alvor blev klar, og Danmark er stort set allerede ude af lockdown på et
tidpunkt, hvor andre lande stadig kæmper mod pandemien. De finanspolitiske tiltag
har været fornuftige, og økonomien ser ud til at komme gennem krisen uden de store
og langsigtede omkostninger, som virker sandsynlige i mange andre lande. Debatten
har været god i Danmark specielt indenfor det økonomiske område med værdifulde
rapporter både fra tidligere og nuværende vismænd, fra Nationalbanken og fra
Finansministeriet. Men, men, men, man må nok også sige at Danmark har været
heldig. Heldig på det sundhedsmyndige område. Heldige med at Mette Frederiksen
rigtigt, efter min overbevisning, tænkte paa ”worst case scenario.” Heldige med at
have haft regeringer i firsenerne og halvfemserne, der var fremadskuende nok til at
lave reformer, der betyder, at Danmark i dag har en økonomi der både er produktiv,
fleksibel og med så lav stategæld, at vi kan klare krisen. Andre lande har ikke været
så heldige. Danmark skal træde til. Der er et moralsk argument for, at vi skal gøre
vores for at hjælpe andre. Men derudover er det også i vores egen direkte interesse: Vi
kan ikke komme ud af krisen på egen hånd, da vores velfærd og velstand er bygget på
et fundament af international handel og samarbejde; Grænser der forbliver lukkede
pga. manglende international samarbejde vil koste os dyrt; En gældskrise i sydEuropa vil komme til at koste os dyrt.”
Casper Worm: ”Hvordan har epidemier i historien påvirket økonomien? For lidt over
100 år siden hærgede den Spanske Syge over hele verden. Med mere end 700.000
smittede og 15.000 døde i 1918 og 1919 var Danmark ingen undtagelse. Men hvordan
påvirkede epidemien den danske økonomi? Baseret på historiske data giver dette
oplæg et bud på, hvilke type recession den Spanske syge gav anledning til og
perspektiver resultaterne til den igangværende Coronakrise.”
Asger Lau Andersen: ”Covid-19-pandemien har ført til store fald i det private forbrug i
Danmark og en række andre lande. Men hvor meget bidrog den omfattende
nedlukning af samfundet til dette fald? Ville effekten på forbruget have været mindre
med en mere lempelig tilgang? Oplægget vil belyse disse spørgsmål og bygger på en
analyse af transaktionsdata for bankkunder i Danmark og Sverige.”
Pol Campos-Mercade: “Socially responsible behavior is crucial to mitigating the spread
of a disease, including the COVID-19 pandemic. If people completely neglect the social
impact of their behaviors, there is a higher need for extreme and lasting restrictions.
However, if people voluntarily consider the social impact of their behavior, a notion
generally omitted from models of disease spread, countries might be able to partly
replace restrictions with recommendations. Do people consider the social impact of
their behaviors?”
Paulo Falco: “Reminders to promote social distancing have been ubiquitous throughout
the COVID-19 crisis, but little is known about their impacts. What types of messages
are most effective? And which groups are most responsive to such messaging
campaigns? We answer these questions with a randomised controlled trial conducted
in Denmark at the height of the crisis.”
Magnus Skafte-Larsen og Christina Charis Godtfredsen: Corona-pandemien har ramt
danskernes og virksomhedernes hverdag hårdt. Der er indført en række ordninger for
at understøtte erhvervslivet og bevare job gennem krisen. Hvem har de midlertidige
kompensationsordninger understøttet? Hvad ved vi særligt om den midlertidige
lønkompensationsordning og kompensationsordning for selvstændige mv.? Oplægget
giver en status over erhvervslivets træk på flere af hjælpepakkerne i forbindelse med
nedlukningen frem til nu.

Birthe Larsen: ”Covid-19-pandemien og den efterfølgende nedlukning af Danmark har
store effekter på virksomhedernes omsætning og efterspørgsel efter arbejdskraft.
Mulighed for lønkompensation og en række andre politisk tiltag er blevet indført for at
modvirke de negative konsekvenser. I hvor høj grad har denne krisepolitik virket som
tilsigtet og hvilke tiltag har været mest effektive? Vores analyser søger at besvare
disse spørgsmål ved at benytte et nyt survey, som er blevet besvaret af mere end titusind mellemstore og store virksomheder i Danmark under krisen.”

