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Faktaark 9. april 2020 

Scenarier for den økonomiske udvikling 

De økonomiske udsigter er belyst på baggrund af scenarier for det mulige forløb. 
Hovedkonklusionerne er: 

• I 2020 er der udsigt til et skarpt dyk i den globale økonomiske vækst og et 
mærkbart tilbageslag i dansk økonomi med fald i beskæftigelsen og højere le
dighed. Under forudsætning af at epidemien er under kontrol, er der god mu
lighed for bedring i andet halvår og frem – men også risiko for et mere lang
strakt negativt forløb. 

• Mange forhold spiller en rolle for tilbageslaget. Det gælder blandt andet ad
færdsændringer og tiltag rettet mod at dæmpe smittespredning i ind- og ud
land, udviklingen i udlandet, forstyrrede værdikæder, og mere tilbageholden
hed blandt virksomheder og forbrugere på grund af stor usikkerhed. 

• Scenarierne indebærer, at BNP kan falde med mellem 3 og 6 pct. i år, og at le
digheden på årsniveau kan stige fra 105.000 personer sidste år til mellem 
130.000 og 150.000 personer i år. Den offentlige saldo svækkes til underskud 
mellem 5 og 7 pct. af BNP i år. Årsniveauerne dækker over betydelige udsving 
hen over året. Andre, herunder værre, scenarier er også mulige. 

• Dansk økonomi havde et stærkt udgangspunkt, da den blev ramt af coronaepi
demien, med høj beskæftigelse, sunde offentlige finanser, en solid finansiel 
sektor og velpolstrede husholdninger og virksomheder. Et fleksibelt arbejds
marked og et stærkt socialt sikkerhedsnet bidrager også til, at dansk økonomi 
vil kunne komme hurtigt på fode igen og undgå en langvarig recession. 

• Både i Danmark og andre lande er der gennemført markante penge- og finans
politiske tiltag. De danske tiltag bidrager til, at virksomheder kan fastholde 
medarbejdere under epidemien og hurtigt vil kunne normalisere produktionen 
igen. Den finanspolitiske del af tiltagene skønnes med usikkerhed at under
støtte beskæftigelsen med i størrelsesordenen 60.000 årsværk i 2020 i forhold 
til et forløb uden tiltag. Hertil kommer virkningen af de markante likviditetstil
tag, der er gennemført. 

• Der er imidlertid stadig stor usikkerhed om, hvor hurtigt dansk økonomi kan 
vende tilbage til mere normale tilstande. Det afhænger ud over epidemiens vi
dere forløb blandt andet også af udviklingen i den internationale økonomi og 
af virksomhedernes og forbrugernes tillid til genopretningen. 



Side 2 af 2

Tabel 1 
Nøgletal fra forskellige scenarier 

Hurtig 
genopretning 

Gradvis  
genopretning 

Begrænset  
genopretning 

2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

BNP, pct. 2,4 -3,0 3,9 -4,4 4,8 -6,0 2,5 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.998 2.969 3.001 2.956 2.987 2.943 2.942 

Ændring i beskæftigelsen, 1.000 personer 35 -30 32 -43 31 -56 -1 

Ledighed, 1.000 fuldtidsledige 104 130 110 138 119 147 148 

Offentlig saldo, pct. af BNP 3,7 -5,2 -1,8 -5,9 -2,4 -6,8 -3,7 

ØMU-gæld, pct. af BNP 33,2 37,9 38,4 38,5 39,3 39,2 42,1 

Anm.: Nøgletallene viser alene scenarier for den økonomiske udvikling og afledte konsekvenser heraf for de 
offentlige finanser med afsæt i modelberegninger. Der er ikke tale om en egentlig prognose. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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