
 

 

Faktaark  18. december 2020 

  

Prognosen for dansk økonomi 

Efter en periode hen over sommeren med betydelig økonomisk fremgang er Dan-
mark og verdensøkonomien blevet ramt af anden bølge af coronapandemien. Det 
sætter et mærkbart aftryk på de økonomiske udsigter.    

Aktiviteten i dansk økonomi var ellers hurtigt vendt tilbage, og i 3. kvartal blev 
meget af tabet fra første halvår indhentet. Samtidig kom arbejdsmarkedet stærkt 
tilbage, og knap to tredjedele af jobtabet fra foråret blev genvundet.  

Den seneste udvikling sætter økonomien midlertidigt tilbage. Det er dog forvent-
ningen, at genopretningen efterhånden vil forløbe mere uhindret, så BNP i 2022 
vil overstige niveauet før krisen. Økonomien understøttes af en række politiske til-
tag som fx kompensationsordninger og mulighed for udbetaling af indefrosne fe-
riepenge. 

På den baggrund skønnes BNP at vokse med 2,8 pct. i 2021 og 3,1 pct. i 2022 ef-
ter et fald på 3,8 pct. i år, jf. tabel 1. Faldet i år er dermed mindre end skønnet i au-
gust, hvilket skyldes den betydelige genopretning i 3. kvartal, før anden bølge 
ramte. Omvendt er tempoet til næste år lavere blandt andet som følge af en træ-
gere genopretning, ikke mindst i udlandet. 

Prognosen i redegørelsen er udarbejdet, før anden bølge af coronapandemien gik 
ind i den seneste meget alvorlige fase. Derfor afspejler tallene ikke konsekven-
serne af den seneste udvikling, og der er fortsat stor usikkerhed knyttet til den for-
ventede fremgang, som vil afhænge af pandemiens videre forløb, herunder ikke 
mindst hvor hurtigt en vaccine kan udrulles. 

 Tabel 1  

Udvalgte nøgletal fra vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2020 

2020 2021 2022

Realvækst, pct.

Privatforbrug -4,0 5,1 2,0

Eksport -10,0 4,1 6,7

BNP -3,8 2,8 3,1

Arbejdsmarked

Beskæftigelse, i alt (ændring 1.000 personer) -23 15 26

Bruttoledighed (ændring 1.000 personer) 29 -7 -7

Stigning, pct.

Forbrugerpriser 0,5 1,2 1,6

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

Timeløn i privat sektor 2,2 2,4 2,6
 

 Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
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