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Faktaark 26. maj 2020 

Prognosen 

Coronapandemien har i løbet af få måneder ført til et markant tilbageslag i dansk 
og international økonomi. Herhjemme ventes BNP at falde med omkring 5¼ pct. 
i år, og i 2. kvartal 2020 er der udsigt til et historisk stort tilbageslag. Påvirkningen 
af coronapandemien betyder, at der er usædvanligt stor usikkerhed om prognosen 
denne gang. 

Størrelsesordenen af tilbageslaget ses også på arbejdsmarkedet. Siden starten af 
coronakrisen er antal tilmeldte ledige samlet set steget med omtrent 48.000 perso
ner. Hertil kommer et endnu større antal, der er hjemsendt under lønkompensati
onsordningen som følge af arbejdsmangel. 

Det aktuelle tilbageslag i dansk økonomi er skabt af coronapandemien og skal ses 
i sammenhæng med inddæmningstiltag og ændret adfærd. I takt med at pande
mien klinger af, og den påbegyndte genåbning fortsætter, vil produktionen kunne 
komme op igen. Genopretningen understøttes af de mange hjælpepakker, der hol
der hånden under beskæftigelsen og gør, at mange virksomheder hurtigt kan gen
optage produktionen, efterhånden som forholdene gradvist normaliseres.  

Tempoet i genopretningen vil dog blandt andet afhænge af pandemiens videre 
forløb, og i hvor høj grad tilbageholdenhed hos forbrugere og virksomheder hol
der efterspørgslen nede. Udviklingen i udlandet er en kilde til særskilt usikkerhed 
for en lille åben økonomi som den danske. Med betydelig usikkerhed skønnes 
væksten i dansk BNP at kunne nå op på 4 pct. næste år. 

Tabel 1  

Udvalgte nøgletal fra vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2020 

2019 2020 2021 

Realvækst, pct. 

Privatforbrug 2,2 -3,0 3,7 

Eksport 1,6 -8,9 6,1 

BNP 2,4 -5,3 4,0 

Arbejdsmarked 

Beskæftigelse, i alt (ændring 1.000 personer) 35 -68 20 

Bruttoledighed (ændring 1.000 personer) -4 42 -9 

Stigning, pct. 

Forbrugerpriser 0,8 0,2 1,2 

Huspriser (enfamiliehuse) 2,9 -4,2 0,5 

Timeløn i privat sektor 2,6 2,1 2,4 

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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