
 

 

25. maj 2021 Faktaark  
  

Prognosen i Økonomisk Redegørelse, maj 2021 

Dansk økonomi er på vej ud af coronakrisen. Store dele af økonomien er genåb-
net, og nøgletal peger på, at størstedelen af aktiviteten allerede er vendt tilbage. 
Detailomsætningen slog rekord i marts, industriproduktion ligger nu pænt over ni-
veauet før coronakrisen, eksporten stiger, og ledigheden er faldet i de seneste må-
neder. 

På den baggrund ventes BNP at vokse med 2,4 pct. i år og 3,6 pct. næste år, jf. ta-
bel 1. Dermed ventes væksten i 2022 at blive den højeste i 15 år. Allerede i slutnin-
gen af i år vil BNP overstige niveauet, før coronapandemien ramte. Den økono-
miske fremgang giver også flere jobs, og beskæftigelsen ventes at stige med 46.000 
personer i 2021 og 2022 under ét efter et fald på 22.000 personer i 2020. 

Økonomisk Redegørelse viser også, at coronakrisen har ramt de enkelte dele af 
økonomien meget forskelligt. Det gælder både i forhold til tilbagegangen og i for-
hold til, hvor hurtigt aktiviteten er vendt tilbage. Der er i høj grad tale om en øko-
nomi i to hastigheder. Så selvom der tegner sig en stærk og hurtig fremgang for 
store dele af erhvervslivet, er der fortsat virksomheder, som er hårdt ramt.  

 

Tabel 1 
Nøgletal for dansk økonomi 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

 

 
 

2019 2020 2021 2022 

Realvækst, pct. 

BNP 2,8 -2,7 2,4 3,6 

Privatforbrug 1,4 -1,9 2,7 4,3 

Offentligt forbrug 1,2 -0,1 3,8 -0,9 

Faste erhvervsinvesteringer 3,3 -1,7 -0,2 5,8 

Eksport  5,0 -7,7 5,1 6,0 

Import 2,4 -4,8 6,2 4,9 

Prisudvikling, pct. 

Forbrugerpriser 0,7 0,4 1,1 1,5 

Boligpriser 3,0 4,7 11,2 3,1 

Timeløn i privat sektor 2,5 2,3 2,4 2,6 

Arbejdsmarked 

Beskæftigelse (i alt, 1.000 personer) 3.003 2.981 2.999 3.027 

Beskæftigelse (ændring, 1.000 personer) 37 -22 17 29 

Bruttoledighed (i alt, 1.000 personer) 104 133 122 115 
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