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Dansk økonomi skrumpede med 0,5 pct. i første kvartal. Tilbagegangen er bredt funde-
ret. Det er tilbagegang i eksporten, privatforbruget og det offentlige forbrug, der sender 
dansk økonomi i bakgear i første kvartal. Det er brandærgerligt, at dansk økonomi nu 
er gået i bakgear. Men det er ikke helt så skidt, som man kunne frygte. Tilbagegangen 
kommer ovenpå et 2021, hvor væksten har været meget høj. Det betyder – trods tilba-
gegangen i første kvartal – at økonomien var 6,2 pct. større end første kvartal sidste år.  
 
Ser vi fremad, så forventer vi, at aktiviteten i dansk økonomi vil stå i stampe i den re-
sterende del af 2022. Usikkerheden er desværre betydelig, og flere kvartaler med tilba-
gegang kan ikke udelukkes. Det understreges yderligere af detailsalget for maj, der 
faldt med 1,1 pct. Det er en kedelig kombination af høj inflation, lav forbrugertillid, øget 
usikkerhed fra krigen i Ukraine, betydelige forstyrrelser i de globale forsyningskæder 
samt højere renter, der vil udfordre væksten i dansk økonomi resten af året. 
 
Når vi korrigerer for prisudviklingen, er detailsalget faldet med 7 pct. i løbet af det sene-
ste år. Men detailsalget er lige så stort som for et år siden, når vi ikke korrigerer for 
prisudviklingen. Danskerne bruger altså lige så mange penge i detailbutikkerne, men til 
gengæld får de færre varer i indkøbskurven som følge af den meget høje inflation. Der er 
altså ingen tvivl om, at den meget høje inflation har påvirket danskernes indkøbsvaner 
mærkbart over det seneste år.  
 
I maj steg ledigheden med 900 fuldtidspersoner. Det kommer ovenpå ni måneder i 
træk, hvor ledigheden er dalet. Den lille stigning i ledigheden er fuldstændig udrama-
tisk. Forklaringen er, at en række nytilkomne ukrainske flygtninge modtager kontant-
hjælp og samtidig vurderes jobparate. 
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Dansk økonomi skrumpede med 0,5 pct. i første kvartal 
 
Offentliggjorte tal fra Danmark Statistik torsdag viser, at dansk økonomi skrumpede 
med 0,5 pct. i første kvartal i år. Tilbagegangen er bredt funderet. Det er nedgang i ek-
sporten, privatforbruget og det offentlige forbrug, der sender dansk økonomi i bakgear 
i første kvartal.  
 
Det er brandærgerligt, at dansk økonomi nu er gået i bakgear. Men det er ikke helt så 
skidt, som man kunne frygte. Tilbagegangen kommer ovenpå et 2021, hvor væksten har 
været meget høj. Det betyder samtidig, at trods tilbagegangen i første kvartal, var øko-
nomien 6,2 pct. større end første kvartal sidste år.  

Udsigt til tæt på nulvækst resten af året og fortsat pres på arbejdsmarkedet 
Ser vi fremad, så forventer vi, at aktiviteten i dansk økonomi vil stå i stampe i den re-
sterende del af 2022. Usikkerheden er desværre betydelig, og flere kvartaler med tilba-
gegang kan ikke udelukkes. Det er en kedelig kombination af høj inflation, øget usik-
kerhed fra krigen i Ukraine, betydelige forstyrrelser i de globale forsyningskæder samt 
højere renter, der vil udfordre væksten i dansk økonomi resten af året.  
 
Opbremsningen i dansk økonomi kommer dog efter en periode med meget høj vækst 
og en rekordhøj aktivitet. Det betyder også, at presset på arbejdsmarkedet fortsat vil 
være betydeligt, selvom væksten i dansk økonomi ventes at løje af frem mod årsskiftet. 
Derfor er det ikke nu, at politikerne skal sætte gang i større finanspolitiske lempelser. I 
stedet skal finanspolitikken strammes yderligere, så presset på arbejdsmarkedet ikke 
øges yderligere. 
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Detailsalget er faldet i maj - danskerne bruger lige så mange 
penge, men får færre varer i indkøbskurven pga. inflationen 

 
Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik i tirsdags viser, at detailsalget faldt med 1,1 pct. 
i maj, når der korrigeres for sæson- og prisudviklingen.  
 
Faldet kommer ovenpå, at forbrugertilliden er styrtdykket til det laveste niveau, der no-
gensinde er målt. Samtidig er inflationen i øjeblikket på det højeste niveau, der er målt 
siden 80’erne. Dertil er renterne steget kraftigt siden årsskiftet.  
 
Danskernes pessimisme, den høje inflation og stigende renter ser nu ud til at føre til en 
lille nedgang i detailsalget. Med tanke på at forbrugertilliden er styrtdykket til det laveste 
niveau nogensinde, er nedgangen i detailsalget i den lave ende. Normalt ville en så vold-
som nedgang i forbrugertilliden udløse markant større fald i forbruget, end vi har set. 
Det er naturligvis godt nyt for dansk økonomi, at forbruget stadig er pænt. Ellers kunne 
vi have risikeret at stå med en voldsom tilbagegang i dansk økonomi.  
 
Forklaringen er, at danskerne har en ret sund privatøkonomi. Beskæftigelsen er rekord-
høj, og ledigheden er lav. Desuden har danskerne sparet penge op i løbet af coronakri-
sen. Det sikrer, at privatøkonomien er mere polstret, når den økonomiske medvind bliver 
til modvind i form af høj inflation og kraftigt stigende renter.  
 
Det er samtidig værd at have for øje, at detailsalget blot er faldet med 0,3 pct., når der 
ikke tages højde for prisudviklingen. Mere markante forskelle er der over det seneste år, 
hvor detailsalget korrigeret for prisudviklingen er faldet med 7 pct., mens detailsalget i 
løbende priser er præcis lige så stort som for et år siden. Danskerne bruger altså lige så 
mange penge i detailbutikkerne, men til gengæld får de færre varer i indkøbskurven som 
følge af den meget høje inflation. Der er altså ingen tvivl om, at den meget høje inflation 
har påvirket danskernes indkøbsvaner mærkbart over det seneste år.  
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Erhvervstilliden faldt i juni 
 
Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik onsdag viser, at erhvervstilliden faldt kraftigt i 
juni. Den samlede erhvervstillid faldt til 99,3 i juni efter at være på 105,6 i maj. Går vi 
tilbage til april var erhvervstilliden på indeks 110,8. 
 
Det er bredt funderet på tværs af brancher, at erhvervstilliden daler. Det er særligt i for-
hold til udsigter til fremtiden, at vi ser markante forværringer.  
 
Erhvervstilliden har holdt sig på et pænt niveau i år. Det har været overraskende, fordi 
der ellers er bekymringer nok. Virksomhederne oplever store prisstigninger, medvinden 
for økonomien er ved at tage af, og renterne er steget kraftigt. Det er med til at dræne 
optimismen i erhvervslivet.  
 
Den pæne erhvervstillid har ellers hidtil stået i skærende kontrast til forbrugertilliden, 
der er styrtdykket til det laveste niveau, der nogensinde er målt. Onsdagens tal under-
streger, at dampen er ved at gå af erhvervet. Når det er sagt, er erhvervstilliden ikke helt 
i kulkælderen, som vi ser det med forbrugertilliden. Serviceerhvervene forventer fortsat 
omsætningsfremgang de kommende tre måneder, mens der fortsat er tale om afdæmpet 
tilbagegang for industrien.  
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Lille stigning i ledigheden i maj er fuldstændig udramatisk 
 
Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at ledigheden i maj steg med 
800 fuldtidspersoner til i alt 71.300 fuldtidspersoner. Den øgede ledighed i maj kom-
mer ovenpå 9 måneder med dalende ledighed.  
 
Den lille stigning i ledigheden er fuldstændig udramatisk. Forklaringen er, at en række 
nytilkomne ukrainske flygtninge modtager kontanthjælp og samtidig vurderes jobpa-
rate. Det er fuldstændig udramatisk, når ledigheden stiger som følge af, at mange ukra-
inere er fordrevet fra deres hjemland. Det er i stedet ret positivt, at de fordrevne ukrai-
nere er så tæt på arbejdsmarkedet. Det gør, at de hurtigere kan komme i job, og give en 
hjælpende hånd til de mange virksomheder, der har svært ved at skaffe arbejdskraft.   
 
En del af de mange fordrevne fra Ukraine, der ankommer til Danmark i år, vil blive le-
dige. Det vil trække ledigheden op i år. Finansministeriet forventer, at ledigheden her-
hjemme i år vil øges med 9.000 ukrainere, der fordrevet fra deres hjemland.  
 
Selvom ledigheden steg i maj, er ledigheden fortsat på et historisk meget lavt niveau. 
Kun enkelte måneder op til Finanskrisen har ledigheden været så lav som i dag. Derfor 
er der i resten af 2022 ikke udsigt til, at ledigheden falder yderligere.  
 
Vækstudsigterne for dansk økonomi er svækket de seneste måneder. Derfor bliver den 
stærke medvind til arbejdsmarkedet erstattet af en blid modvind.  
 
De meget få ledige hænder gør det svært for virksomhederne at rekruttere arbejdskraft. 
Onsdag udkom Danmarks Statistik med nye tal, der viser, at 46 pct. af servicevirksom-
hederne i juni måtte sig nej til ordrer, fordi de ikke kunne rekruttere arbejdskraft. Virk-
somhederne leder med lys og lygte efter arbejdskraft, men i mange tilfælde bliver det 
desværre forgæves, og de må sige nej til ordrer. Det er brandærgerligt for dansk øko-
nomi.  
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til seniorøkonom Kristian 
Skriver på kso@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6033. 

mailto:kso@danskerhverv.dk

