Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP
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RESUMÉ
Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et
gear op i hastighed, og en årlig vækst i 2014 på 1,1 pct. er om end ikke prangende, så alligevel betydelig bedre end, hvad vi har været vant til gennem de senere år, hvor det
nærmere har lignet stilstand, hvis ikke ligefrem svag tilbagegang. i Selvom tallene på
det seneste har vist, at dansk økonomi har sat farten op og måske er på vej til at skifte
endnu et gear op for at kunne øge hastigheden yderligere, så er det naturligt at se lidt
på, hvor langt dansk økonomi er kommet i bestræbelserne på at indhente det tabte siden starten af finanskrisen i 2008.
Sammenlignet med de største økonomiske kriser, der har ramt dansk økonomi i de seneste 45 år, så ramte krisen, der startede i 2008, dansk økonomi rigtig hårdt, når der
måles på udviklingen i bruttonationalproduktet, jf. figur 1. ii Der er fortsat et stykke vej
op til niveauet ved krisens start i 2008 og endnu længere op for at indhente det tabte.

Der er kommet mere gang i
dansk økonomi, men hvor
langt er vi fra niveauet fra
før finanskrisen

Dansk økonomi blev ramt
rigtig hårdt af finanskrisen,
og vi halter stadig bagefter

Figur 1

Udviklingen i BNP efter de største økonomiske kriser i dansk økonomi de
seneste 45 år (indeks=100 i startåret for krisen)
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Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank tabel NAN1 og egne beregninger.
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Forskellige krisescenarier
Den økonomiske krise, der ramte dansk økonomi i 2008, adskiller sig på flere punkter
fra de tidligere kriser igennem de seneste 45 år, jf. figur 1. Først og fremmest ramte krisen meget hårdere og hurtigere dansk økonomi, end hvad vi havde oplevet i forbindelse
med de foregående økonomiske kriser. Til gengæld så det også ud til, at dansk økonomi
hurtigt kom op på hesten igen, idet der allerede ved starten af 2010 igen var en pæn positiv kvartalsvis vækst. Det varede dog kun indtil midt i 2011, før en ny nedtur ramte
dansk økonomi, der derefter lå underdrejet det meste af 2012-13 med negative vækstrater i de to år til følge. Dette betyder, at vi her 6 år efter krisens start stadig ikke er
kommet tilbage på niveauet fra 2008, hvilket er meget ulig de tidligere økonomiske
kriser, hvor dansk økonomi senest 3 år efter krisens start var tilbage på og over niveauet fra krisens start.

Hårdere og hurtigere tilba-

Dansk økonomi ligger således ved udgangen af 2014 stadig godt 2,5 pct. under 2008niveauet, og det er naturligt at se lidt på, hvornår vi kommer tilbage på 2008-niveau,
og om det er realistisk inden for en overskuelig årrække at komme tilbage på trendniveauet for udviklingen i BNP med den udstukne økonomisk politiske kurs. iii Givet
regeringens forventninger til den økonomiske vækst frem mod 2020, så vil der stadig
være et betydeligt gab mellem trend-niveauet og det realiserede BNP, jf. figur 2.

Dansk BNP godt 2,5 pct.

geslag ifm. 2008-krisen
sammenlignet med tidligere økonomiske kriser

… selvom en vis genopretning kom allerede i 2010,
så har tilbageslaget i 201213 gjort, at BNP stadig ikke
er tilbage på 2008niveauet

under niveauet i 2008, og
selv med regeringens
prognose frem mod 2020
vil der være et gab ift.
trend-niveauet

Figur 2

Udviklingen i BNP inkl. regeringens prognose frem til 2020, samt trendniveauet i BNP, 1966-2020
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Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank tabel NAN1, Regeringens Konvergensprogram Danmark 2015 og egne beregninger.
Anm.: Trend-niveauet i bruttonationalproduktet er estimeret ved en simpel lineær tidstrendregression over perioden 1966-2008.
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Hvis regeringens økonomiske prognose for BNP-væksten frem mod 2020 holder stik,
så vil dansk økonomi først i 2016 komme tilbage på samme velstandsniveau, som i årene 2007-2008 lige op til finanskrisens start. Dette betyder, at der på det tidspunkt vil
være et betydeligt velstandsmæssigt efterslæb i forhold til, hvis økonomien havde fulgt
den trendmæssige udvikling. I 2020 vil BNP med regeringens fremskrivning af den
økonomiske vækst komme til at ligge godt 5,6 pct. under trend-niveauet svarende til, at
vi vil være godt 115 mia. 2010-kroner fattigere i 2020, end vi kunne have været.

Først i 2016 forventes

Hvornår dansk økonomi kommer tilbage på det trendmæssige niveau og dermed har
indhentet det tabte fra den økonomiske krise, der startede i 2008, afhænger naturligvis
af den økonomiske vækst i perioden efter 2020. Den gennemsnitlige årlige BNP-vækst i
perioden 1967-2007 var på 2,45 pct., og hvis Danmark oplever en økonomisk vækst i
den størrelsesorden i årene efter 2020, så vil gabet til trend-niveauet blive lukket efter
godt 5 år, hvilket vil sige i 2025, jf. figur 3. Nu er en årlig økonomisk vækst på næsten
2,5 pct. nok lige til den høje side, hvorfor en vækst på godt 2 pct. – svarende til den
gennemsnitlige BNP-vækst i perioden 1967-2020 – måske er lidt mere realistisk og i
hvert fald flugter meget godt med regeringens eget bud på den gennemsnitlige årlige
vækst frem mod 2020. Med en vækst på godt 2 pct. om året lukkes gabet til den trendmæssige udvikling i 2027, jf. figur 3.

Med en BNP-vækst på

dansk økonomi at være tilbage på velstandsniveauet
fra 2007-2008, og vil i
2020 være 5,6 pct. under
trend-niveauet

knapt 2,5 pct. vil vi nå
trend-niveauet i 2025,
mens en vækst på godt 2
pct. udskyder det to år mere

Figur 3

Udviklingen i BNP inkl. regeringens prognose frem til 2020 og forløbet af
BNP ved 3 forskellige vækstantagelser efter 2020, 2000-2035
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Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank tabel NAN1, Regeringens Konvergensprogram Danmark 2015 og egne beregninger.
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Den gennemsnitlige økonomiske vækst i 30 års-perioden 1991-2020, givet regeringens
vækst-prognose frem til 2020, resulterer kun i en årlig vækst på 1,57 pct., hvorfor de to
foregående vækstscenarier kan vise sig at være en hel del i overkanten af det realistiske.
I en situation med en gennemsnitlig årlig vækst på 1,57 pct. i årene efter 2020 vil der gå
14 år, før det danske BNP og dermed velstandsniveauet er tilbage på trend-niveau, jf.
figur 3.

Den økonomiske vækst de

En forklaring på, hvorfor dansk økonomi halter sådan bagefter sin trend-mæssige udvikling, og fortsat vil gøre det mange år fremover selv under meget gunstige vækstbetingelser, kunne ligge i, at Danmark blev ekstraordinært hårdt ramt i starten af finanskrisen. Noget der måske kunne stemme godt overens med det billede af udviklingen
under de sidste 45 års kriser, som fremgår af figur 1, hvor BNP dykker kraftigere i det
første år efter krisens start end under nogen anden krise i nyere tid.

En forklaringsmulighed er,

En sammenligning af hvor langt Danmark i 2014 er fra at nå BNP-niveauet i 2008 med
de tilsvarende tal for lande, der i begyndelsen af krisen blev ramt nogenlunde lige så
hårdt som Danmark, de fem europæiske gældsplagede lande, der måtte have hjælp for
at kunne betale deres gæld, og et par stykker af vores naboer, samt et par af de største
lande, viser et meget bedrøveligt billede, jf. figur 4. iv

International sammenlig-

seneste 30 år har ligget
omkring 1,5 pct., og med
en vækst i det leje efter
2020 lukkes velstandsgabet først i 2034

at Danmark blev ramt ekstraordinært hårdt ved krisen start

ning tegner et bedrøveligt
billede

Figur 4

Antal procentpoint BNP i 2014 ligger under (-) eller over (+) BNP-niveauet
i 2008 i udvalgte EU-lande
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Kilde: Eurostat tabel nama_10_gdp og egne beregninger.
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Danmark placerer sig i den dårligste ende sammen med de fem meget gældsplagede
europæiske lande, der – bortset fra Irland – endnu ikke er kommet tilbage på BNPniveauet fra 2008, jf. figur 4. Danmark placerer sig således langt væk fra udviklingen i
vores nordiske nabolande, og fra flere af de større økonomier og lande, der i starten af
krisen blev ramt lige så hårdt som Danmark målt på det initiale fald i den økonomiske
aktivitet.

Dansk økonomi får en ke-

Dansk økonomi har således lang vej tilbage, hvis man gerne vil indhente det tabte og
komme op i hastighed i forhold til udviklingen før finanskrisens start. Der er således
fortsat et stort behov for reformer i den danske økonomi med henblik på at øge aktiviteten og arbejdsudbuddet. Forbedrede vilkår for erhvervslivet vil gøre det mere attraktivt at drive virksomhed, ligesom lavere skatter vil fremme lysten til at arbejde. Begge
dele vil fremme aktiviteten og forbedre mulighederne for at opnå den nødvendige
vækst, der skal til for at indhente det tabte.

Dansk økonomi har lang

delig bundplacering

vej op, hvis det tabte skal
hentes, og der er derfor
fortsat brug for reformer
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 NOTER

i

Den årlige vækst i bruttonationalproduktet på 1,1 pct. i 2014 fremgår af Danmarks Statistiks revision per 31.

marts 2015 af nationalregnskabet for første til fjerde kvartal 2014.
ii
iii

Bruttonationalproduktet vil i det efterfølgende blive forkortet til BNP for at lette læsbarheden.
Fremskrivningerne tager udgangspunkt i de til EU-Kommissionen af Regeringen udmeldte vækstrater i Kon-

vergensprogram Danmark 2015, marts 2015, tabel 4.4, side 50.
iv

De omtalte fem meget gældsprægede europæiske lande er Grækenland, Italien, Irland, Spanien og Portugal.
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