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16. december 2019 Faktaark

Prognosen 

Dansk økonomi er på toppen af en højkonjunktur med rekordhøj beskæftigelse.  
og et lavt niveau for ledigheden. Der er fortsat udsigt til pæn vækst og højere be
skæftigelse, men det er naturligt, at fremgangen bliver mere moderat. Væksten i 
BNP forventes at blive henholdsvis 2,0 pct. i 2019, 1,5 pct. i 2020 og 1,4 pct. i 
2021 efter fremgang på 2½ pct. om året i perioden 2015-2018, jf. tabel 1. 

Vi vil opleve mindre medvind fra udlandet i de kommende år. Væksten drives 
fremover i overvejende grad af den private indenlandske efterspørgsel. Flere i job 
siden 2013 har ført til en betydelig stigning i indkomsterne, der har skabt grundla
get for øget privatforbrug.  

Der er ikke aktuelt tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at vende, selv om beskæfti
gelsen det seneste år er steget mindre end tidligere. Det er forventningen, at be
skæftigelsen vil stige med 33.000 personer i år, 19.000 personer næste år og 7.000 
personer i 2021. Ledighedsantallet kan stige svagt igen efter 2019, men det skyldes 
en fortsat udvidelse af arbejdsstyrken, og ledighedsprocenten ventes at være uæn
dret. 

Prognosen er omgærdet med betydelig usikkerhed blandt andet knyttet til udvik
lingen i lande som Kina, USA, Storbritannien og Tyskland. En mere vedvarende 
svækkelse på eksportmarkederne vil også indebære et mere negativt forløb for 
dansk økonomi. 

Tabel 1  

Udvalgte nøgletal fra vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2019 

2018 2019 2020 2021

Realvækst, pct. 

Privatforbrug 2,6 1,6 1,9 1,7

Offentligt forbrug 0,4 0,7 1,3 0,4

Eksport 2,4 3,4 1,5 2,2

BNP 2,4 2,0 1,5 1,4

Arbejdsmarked 

Beskæftigelse, i alt (1.000 personer) 2.963 2.996 3.015 3.023

- privat sektor 2.139 2.168 2.182 2.190

- offentlig forvaltning og service  824 828 833 833

Bruttoledighed (1.000 personer) 108 104 105 108

Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrken) 3,5 3,4 3,4 3,4

Stigning, pct. 

Huspriser (enfamiliehuse) 3,9 2,7 3,2 3,0

Timeløn i privat sektor 2,3 2,5 2,6 2,7
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