
 

 

Faktaark  21. marts 2022

  

Scenarier for dansk økonomi som følge af Ruslands invasion af 
Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine vil have uundgåelige omkostninger for dansk øko-
nomi. Der er opstillet forskellige scenarier for dansk økonomi, men det er endnu 
for tidligt at vurdere den præcise betydning. Scenarierne er alene illustrationer af 
mulige forløb under forskellige antagelser, men scenarierne udspænder ikke hele 
det mulige udfaldsrum. Hovedkonklusionen er, at væksten i BNP i 2022 kan blive 
reduceret med i omegnen af ½-3 pct.-point i forhold til den seneste vurdering i 
Økonomisk Redegørelse, december 2021. Samtidig vil højere energipriser mv. i scenari-
erne resultere i en inflation i 2022, der nærmer sig 4-5½ pct., jf. tabel 1. Beskæfti-
gelsen ventes at stagnere eller falde i nogle kvartaler i alle scenarier – men fortsat 
være højere på årsgennemsnit end i 2021 pga. det høje beskæftigelsesniveau i star-
ten af 2022. Ledigheden må forventes at stige fra det meget lave udgangspunkt 
ved indgangen til i år, i nogle tilfælde betydeligt – men kun i det hårde scenarie 
ventes ledigheden at blive højere end før coronapandemien.

 

Tabel 1 
Scenarier for dansk økonomi som følge af krisen i Ukraine

BNP, pct. Før corona1) 2021 2022 2023

Økonomisk Redegørelse, december 2021 2,1 3,9 2,8 2,1

Mellemscenarie   1,6 2,3

Hårdt scenarie   0,0 2,1

Mildt scenarie   2,2 2,2

Inflation, pct.     

Økonomisk Redegørelse, december 2021 0,7 1,8 2,2 1,8

Mellemscenarie   4,5 1,8

Hårdt scenarie   5,5 1,8

Mildt scenarie   3,9 1,6

Bruttoledige, 1.000 personer     

Økonomisk Redegørelse, december 20212) 104 107 74 73

Mellemscenarie   88 88

Hårdt scenarie   105 112

Mildt scenarie   81 81

Beskæftigelsesvækst, pct.     

Økonomisk Redegørelse, december 2021 1,4 2,6 2,1 0,4

Mellemscenarie   1,4 0,3

Hårdt scenarie   0,5 0,0

Mildt scenarie   1,7 0,3

 

1) Vækstrater eller niveauer i 2019. 
2) Niveauet er nedjusteret med ca. 4.000 personer i 2022 og 2023 sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, 

december 2021 som følge af lavere ledighedsniveau end tidligere ventet i starten af 2022. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2021 og egne beregninger.
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