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3 scenarier for dansk økonomi
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Mange flere nye ledige 

Nytilmeldte ledige 9. marts til 7. april 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

+43.600 ledige
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De økonomiske hjælpepakker afbøder faldet 

Tilskud mv. 
• Midlertidig  kompensations 

ordning for selvstændige mv. 

• Midlertidig kompensation for 
virksomheders faste udgifter 

• Midlertidig lønkompensa 
tionsordning 

• Forlængelse af periode for 
dagpenge og sygedagpenge 

• Sygedagpengerefusion 

• Kompensationsordning for 
aflyste større arrangementer 

• Og yderligere tiltag 

Garantier mv. 
• Garantiordninger for 

SMV’er og større 
virksomheder 

• Statslig garanti til 
rejsegarantifonden 

• EKF likviditetskaution og 
garantiordning til større 
virksomheder mv. 

Øvrige likviditet- og 
finansieringsmuligheder: 
• Øgede lånemuligheder for 

elever og studerende 

• Forlængelse af betalingsfrister 
for moms og a-skat mv. 

• Offentligt indkøb: fremrykning 
af betaling og fleksibilitet 

• Mulighed for at kommuner 
kan udsætte virksomheders 
betaling af dækningsafgift
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Scenarie 1: Hurtig genopretning (V-forløb) 

BNP-vækst 

2020 2021

-3 pct. 

4 pct. 

Ændring i antal ledige 

2020 2021 

26.000

-20.000 

Offentlig saldo 

2020 2021

- 5 pct. -2 pct.
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Scenarie 2: Gradvis genopretning (U-forløb) 

BNP-vækst 

2020 2021

-4½ pct. 

5 pct. 

Ændring i antal ledige 

2020 2021 

34.000

-19.000 

Offentlig saldo 

2020 2021

-6 pct. -2½ pct.
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Scenarie 3: Begrænset genopretning (L-forløb) 

BNP-vækst 

2020 2021

-6 pct. 

2½ pct. 

Ændring i antal ledige 

2020 2021 

43.000 

1.000 

Offentlig saldo 

2020 2021

-7 pct. -3½ pct.



Slide 7

Politik til hver sin tid – genopretning i to faser 

Før corona

Første fase: hjælpepakker 
Holde hånden under danske arbejdspladser og 
virksomheder, mens sundhedsrestriktioner står på. 

Kompensationsordninger + likviditetsstøtte 
Nyt: Udbetaling af indbetalt moms som lån 

Anden fase: finanspolitisk stimulus 
Økonomisk genopretning, der skal sparke gang i hjulene i 
Danmark, når vi åbner samfundet op igen. 

Forslag fra partier, erhvervsliv, organisationer i spil 
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Vif'1ks,omheden seger om 
at ta udbetalt lanet pa 

virk.dk. 

Virksomheden kan sG?Jge 
fra primo maj til medio. 

JUnl. 
. 

Belebet ventes udbetalt 5 
hverdage efter ansegning. 

Lanet indsaettes pa 
virksomhedens Nemkonto. 

Der v11 ske mod1egning, hvis en 
virksomhed har andre, ubetalte krav 
pa Skattekontoen el/er krav, der er 

sendt til inddrivelse. 

Lanet tilbagebetales 
sen,est den 1. apri I .2021. 

Llt.net er rentefrit 
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Status på erhvervspakkerne 

26.090 
virksomheder 
har søgt om 

lønkompensation 

29.420 
selvstændige og små 

virksomheder har 
søgt om kompensation 

for tabt omsætning 

63 
virksomheder har søgt 
om kompensation for 
aflyste arrangementer 

781 mio. kr. 
er der søgt lån for under 

garantiordningerne
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