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Opsvinget har i mange lande mistet momentum efter høj fart i kølvandet på pan
demien. Inflationen er fortsat med at tiltage på tværs af lande, og forventningerne 
til økonomisk vækst er generelt blevet mere afdæmpede. 

-

Herhjemme er der også tegn på en opbremsning i den økonomiske fremgang, 
men aktiviteten ligger fortsat på et højt niveau. Beskæftigelsen er fortsat med at 
stige i de seneste måneder, og presset på arbejdsmarkedet er stort. Stigningen i be
skæftigelsen understreger, at dansk økonomi er kommet godt igennem coronapan
demien, og det høje niveau for beskæftigelsen betyder, at dansk økonomi har gode 
forudsætninger for at modstå en periode med mere begrænset vækst. Samtidig 
styrker god konkurrenceevne for virksomhederne, fortsat produktivitetsvækst og 
store opsparinger hos husholdningerne grundlaget for en bedring, sådan at vækst
pausen kun ventes at blive midlertidig.  

-
-

-

BNP skønnes at vokse med 2,8 pct. i 2022 og 0,8 pct. i 2023. Den ventede frem
gang i BNP på årsniveau dækker i 2022 over en stigning i BNP, der allerede har 
fundet sted, og reelt forventes BNP at falde lidt i løbet af 2. halvår 2022, før der 
igen er fremgang. Den ventede udvikling i BNP betyder, at beskæftigelsen ventes 
at falde lidt tilbage i 2023 til et niveau omkring 3.150.000 personer, jf. tabel 1.  

-

Tabel 1 

Nøgletal for dansk økonomi 

 2020 2021 2022 2023 

Realvækst, pct. 

BNP -2,0 4,9 2,8 0,8 

Privatforbrug -1,4 4,2 0,5 1,1 

Offentligt forbrug -1,4 4,2 0,7 -0,7 

Faste erhvervsinvesteringer 1,7 6,3 4,2 1,3 

Eksport  -6,3 8,0 3,6 2,3 

Import -3,6 8,0 2,0 1,4 

Prisudvikling, pct. 

Forbrugerpriser 0,4 1,9 7,3 3,3 

Boligpriser 4,8 10,6 3,1 -4,8 

Timeløn i privat sektor 1,9 2,9 3,6 3,6 

Arbejdsmarked 

Beskæftigelse (i alt, 1.000 personer) 2.973 3.046 3.153 3.145 

Beskæftigelse (ændring, 1.000 personer) -32 73 108 -8 

Bruttoledighed (i alt, 1.000 personer) 131 106 78 93 

Anm.: Det offentlige forbrug er opgjort ved outputmetoden. 
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