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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

Gode nøgletal i en usikker tid 
Af: Cheføkonom Tore Stramer 

Det har været en uge med fornuftige nøgletal for dansk økonomi selv om nyhedsstrøm-
men har været præget af det globale virusudbrud.  
 
Foreløbige reviderede nationalregnskabstal viser, at der var en BNP-vækst på 0,2% i 
fjerde kvartal. Dermed er BNP-væksten for 2019 nu foreløbigt opgjort til 2,2%. Det gør 
2019 til det femte år i træk med en BNP-vækst på over 2%. Det er en fornuftig vækst, der 
primært har været drevet af en betydelig fremgang i vareeksporten af særligt lægemidler 
og vindmøller. Vi forventer at væksten vil aftage til et lavere niveau omkring 1,2% i 2020.  
 
Bruttoledigheden i januar lå stabilt på et niveau omkring 104.000 personer. Det betyder, 
at ledigheden nu har ligget stort set uændret over de seneste 15. måneder. Det viser, at 
arbejdsstyrken er blevet øget i omtrent samme takt som beskæftigelsen. Men det vidner 
også om, at der fortsat er knappe ressourcer til rådighed på arbejdsmarkedet for landets 
virksomheder. Vi forventer en fortsat fremgang i beskæftigelsen på 15.000-20.000 per-
soner i 2020 og en fortsat stabil ledighed. 
 
De seneste tal for detailhandlen viste en fremgang på 0,5% fra december til januar, men 
salget har ligget stort set uændret over de seneste tre måneder. Det er særligt salget af 
tøj og sko, der har været svagt. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med at en større del af 
salget finder sted via udenlandske netbutikker. Der er overordnet fortsat potentiale for 
en fornuftig fremgang i privatforbruget her i 2020. 
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2019 blev et flot vækstår - men 2020 bliver svagere 

Fredag offentliggjorde Danmarks Statistisk tal, der viser at BNP-væksten er blevet ned-
justeret med 0,1 procentpoint til 0,3% i forhold til den allerede offentliggjorte BNP-indi-
kator.  
 
Dermed kan vi nu samlet set gøre status over 2019 som endnu et stærkt vækstår i dansk 
økonomi. BNP-væksten i 2019 er nu opgjort til 2,2%, hvilket gør 2019 til det femte år i 
træk med vækstrate på over 2%. Det må siges at være mere end godkendt på et tids-
punkt, hvor der i store dele af 2019 var tæt på vækstnulvækst på vores største nærmar-
keder i Tyskland, Sverige og Storbritannien.  
 
Den høje BNP-vækst i 2019 skyldes hovedsageligt at eksporten klarede sig rigtig godt i 
starten af året. Det gælder særligt vareeksporten, der oplevede den største fremgang i 
19 år. Den store stigning i vareeksporten skyldes primært en betydelig fremgang i salget 
af lægemidler og vindmøller i udlandet. Eksporten af lægemidler og vindmøller er mindre 
følsom over for et globalt økonomisk tilbageslag, og har dermed formået at holde dam-
pen oppe i dansk økonomi.  

Væksten bremsede op i slutningen af året 
Ser vi isoleret set på udviklingen i fjerde kvartal, så er der dog tegn på at aktiviteten er 
bremset en smule op. En BNP-vækst på 0,2% er noget lavere end i både andet og tredje 
kvartal, hvor der var en BNP-vækst på henholdsvis 1,1% og 0,5%. Står fredagens tal for 
troende, så bremsede dansk økonomi altså en smule op i slutningen af 2019. Det er pri-
mært et fald i eksporten, der har dæmpet væksten i fjerde kvartal, mens der omvendt 
fortsat er en fornuftig fremgang i privatforbruget. 
 
Det står dermed også klart, at den globale afmatning tog lidt fart ud af eksporten i slut-
ningen af 2019. Det er særligt recessionen i den vigtige tyske industri, der nu trækker 
den danske industrieksport ned. Dertil er der tegn på, at opsvinget herhjemme generelt 
viser træthedstegn. Det er i sig selv ikke overraskende med tanke på, at de danske virk-
somheder generelt har fået sværere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

2020 bliver et udfordrende år for dansk økonomi 
Ser vi ind i 2020, så er der ingen tvivl om at det bliver et udfordrende år for dansk øko-
nomi. Risikofaktorerne står nærmest i kø her i starten af året. Det verserende udbrud af 
coronavirus risikerer, at få tydelige konsekvenser for væksten i såvel Kina og verdens-
økonomien, hvis udbruddet bliver langvarigt og spreder sig yderligere. Dertil skal Stor-
britannien og EU på rekordtid forhandle en ny skilsmisseaftale på plads i løbet af 2020. 
Kan de ikke komme til enighed, så truer et hårdt og ukontrolleret brexit i slutningen af 
året. Endelig så er der stadig en risiko for, at handelskrigen mellem USA og Kina blusser 
op igen. 
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Ledigheden uændret for 15. måned i træk 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at der var 103.800 fuldtidsledige 
i januar. Det er et stort uændret niveau i forhold til december. Samtidig er ledighedspro-
centen uændret opgjort til 3,7%. Det er meget bemærkelsesværdigt, da ledighedspro-
centen nu har ligget uændret siden november 2018, altså i hele 15. måneder.  
 
Den stabile udvikling i ledigheden viser, at fremgangen i beskæftigelsen og arbejdsud-
buddet i øjeblikket går hånd i hånd. Konkret er beskæftigelsen steget med omtrent 
38.000 personer over det seneste år, mens der har været en stort set tilsvarende frem-
gang i arbejdsstyrken. Det hører dog her med til at historien, at fremgangen i beskæfti-
gelsen bremsede en smule op i særligt andet halvår af 2019. Men opbremsningen har 
været beskeden og har ikke øget ledigheden herhjemme.  
 
Det er naturligvis positivt, at ledigheden ikke er steget oven på den seneste opbremsning 
i jobvæksten herhjemme. Men det illustrerer også, at flere virksomheder fortsat har ud-
fordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. 
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Frygt for coronavirus tyngede ikke erhvervstilliden i februar 

Danmarks Statistik har torsdag offentliggjort tal for den sammensatte konjunkturindi-
kator for februar, der løfter sløret for erhvervslivets forventninger til de kommende tre 
måneder. Data er indsamlet i de første 2-3 uger af februar og giver dermed et indblik i 
hvordan udbruddet af coronavirus har påvirket virksomhedernes forventninger. Torsda-
gens tal er dog indsamlet før det hen over weekenden blev kendt, at spredningen af virus 
uden for Kina er accelereret. Den øgede spredning af virus har medført store aktiekurs-
fald på de finansielle markeder og øget usikkerheden om de økonomiske udsigter. 
 
Ser vi isoleret set på torsdagens tal, så er der ikke tegn på en stigende bekymring hos 
de danske virksomheder. Den sammensatte konjunkturindikator for industrien steg så-
ledes fra indeks -9 i januar til -4 i februar. Den stabile udvikling ses ligeledes inden for 
serviceerhvervene, hvor indekset lå uændret på 6 i februar. Den stabile udvikling i er-
hvervstilliden ses ligeledes i en række af vores nabolande. 

Usikkerheden er steget mærkbart over den seneste uge 
Ser vi på den seneste spredning i virusudbruddet, så er der dog grund til at forvente at 
erhvervslivet nu vil skrue op for deres bekymring. Spreder virusudbruddet sig yderligere 
og bliver langvarigt, så vil det kunne få mærkbare konsekvenser for verdensøkonomien 
og derfor også dansk økonomi. 
 
Udover afsmitningen på dansk økonomi som følge af en nedgang i den globale vækst og 
handelsaktivitet, så kan virusudbruddet også påvirke den indenlandske økonomi i Dan-
mark direkte. 
 
Et mere omfattende virusudbrud i Danmark vil potentielt kunne påvirke danskernes fri-
tidsforbrug mærkbart. Godt 5% af de beskæftigede i Danmark arbejder inden for bran-
cherne hotel og restauranter, samt kultur og fritid, der potentielt kan blive direkte berørt 
af en stigende virusfrygt hos danskerne. Dertil er der en risiko for, at flere virksomheder 
vil udskyde deres investeringsbeslutninger. 
 
Usikkerheden er med andre ord betydelig i øjeblikket og situation må betegnes som al-
vorlig. Set med de økonomiske briller har dansk økonomi dog et robust udgangspunkt til 
at imødegå udfordringerne. Vigtigste af alt fremstår både husholdningerne og virksom-
hederne velkonsoliderede.   
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Danskerne køber ind på udsalg i januar og november 

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort tal, der viser, at detailomsætningen steg 
med 0,5% i januar sammenlignet med december, når der korrigeres for prisudvikling, 
sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen kommer efter et fald i detailsalget 
december og en stigning november. Det tyder på at danskerne i højere grad har fået for 
vane at købe på udsalg i januar og i november i forbindelse med årets Black Friday. Det 
falder godt i tråd med, at danskerne generelt er blevet mere sparsommelige over de se-
neste år.  
 
Men det står desværre også klart, at detailsalget samlet set har udviklet sig svagt over 
de seneste tre måneder. Ser man på det samlede detailsalg for perioden november 2019 
til januar 2020, så var der et fald på 0,1% sammenlignet med de foregående tre måneder. 
Det må siges at være skuffende med tanke på, at danskernes privatøkonomi ellers er 
bundsolid i øjeblikket.  
 
En del af forklaringen er formentlig, at danskerne i højere grad køber ind via udenlandske 
netbutikker, der ikke indgår i mandagens offentliggørelse. Når det er sagt, så det svage 
detailsalg også er klart tegn på, at danskerne generelt er blevet mere forsigtige. De se-
neste tal for forbrugertilliden viser, at danskerne er blevet mere bekymret på dansk øko-
nomis vegne og forventer stigende arbejdsløshed. Når forbrugerne bliver mere bekym-
rede for fremtidsudsigterne, så er automatreaktionen normalt at der skrues ned for for-
bruget og op for opsparingen. 
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til cheføkonom Tore 
Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107. 
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