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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

Nye optimistiske prognoser 
Af: Cheføkonom Tore Stramer og seniorøkonom Kristian Skriver  

I denne uge kom både Vismændene og Nationalbanken med nye prognoser for udviklin-
gen i dansk økonomi. Trods prognoser i øjeblikket er behæftet med enorm usikkerhed, 
er der forholdsvis stor enighed omkring udsigterne for økonomien i år. Nationalbanken 
vurderer, at dansk økonomi vil skrumpe med 4,1% i år, mens Vismændene vurderer en 
tilbagegang på 4,4% i år. Hvis man skal tage prognoserne for gode varer, vil det private 
forbrug falde med i størrelsesordenen 2,5%-3,6% i år. Det er et forholdsvis lille fald set i 
lyset af, at i sidste halvdel af marts var danskernes forbrug med kort 25-30% lavere end 
samme tidspunkt sidste år. Det skyldes, at den gradvise åbning af økonomien har givet 
et løft i danskernes forbrug med kort. Vi håber naturligvis, at vismændene og National-
banken får ret i deres optimistiske prognose for danskernes privatforbrug. Men som tin-
gene ser ud nu, så tvivler vi på at vi kommer til at se et historisk kraftigt rekyl i dansker-
nes privatforbrug over de kommende måneder. I et miljø med stigende ledighed, flere 
konkurser og en verdensøkonomi i tilbagegang er det desværre langt fra oplagt at dan-
skerne vil normalisere deres privatforbrug. 
 
Der er samtidig i år udsigt til et stort tilbageslag i dansk eksport. Vismændene vurderer, 
at dansk eksport vil falde med mere end 12% i år, mens Nationalbanken er en anelse 
mere optimistiske, og forventer kun en tilbagegang i dansk eksport på 8% i år. Vores 
vurdering er, at vismændene er for optimistiske på vegne af dansk eksport. Vi vurderer, 
at dansk eksport i år vil falde med mere end 10%.  
 
Både Vismændene og Nationalbanken forventer, at dansk økonomi vil vinde en del af 
det tabte tilbage næste år med en vækst på hhv. 5,5% og 4,2%. Det vil ifølge National-
bankens prognose komme til at tage flere år at indhente tabet fra de seneste måneders 
historisk voldsomme viruskrise. Nationalbanken præsenterede dog også en dyster be-
regning, der sammenligner den nuværende prognose med et forløb uden påvirkningen 
fra coronakrisen. Beregningen viser, at dansk økonomi ser ind i et produktionstab på 
hele 275 mia. kr. som følge af coronakrisen. Det er naturligvis et ekstremt voldsomt tab, 
der vil tage år hvis ikke årtier at indhente.  
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Vismændene forventer historisk rekyl i privatforbruget... virker 
for optimistisk 

I tirsdags offentliggjorde vismændene en opdateret prognose for dansk økonomi frem til 
og med 2021. I hovedscenariet forventer vismændene en negativ BNP-vækst på 4,4% i 
år. Nedgangen dækker dog over, at vismændene forventer en hurtig genopretning af 
dansk økonomi hen over sommeren. Den hurtige genopretning betyder, at BNP-væksten 
forventes at tiltage til 5,5% i 2021. Det må siges at være en prognose i den mere optimi-
stiske ende af skalaen. Det springer særligt i øjnene, at vismændene forventer et histo-
risk kraftigt rekyl i danskernes privatforbrug. Konkret forventer vismændene, at dansker-
nes forbrug efter en nedgang på 3,5% i år vil stige med hele 6,3% i 2021. Det vil i så fald 
være den største forbrugsvækst registreret siden 1986, hvor privatforbruget steg med 
7,1%. Vismændenes positive prognose for privatforbruget har tilmed ikke indregnet ef-
fekterne fra regeringens seneste ”Sommerpakke”. Til sammenligning forventer Finans-
ministeriet, at privatforbruget vil stige med 3,7% i 2021 efter en nedgang på 3,0% i år.  
 
Vi håber naturligvis, at vismændene får ret i deres optimistiske prognose for danskernes 
privatforbrug. Men som tingene ser ud nu, tvivler vi på at vi kommer til at se et historisk 
kraftigt rekyl i danskernes privatforbrug over de kommende måneder. I et miljø med sti-
gende ledighed, flere konkurser og en verdensøkonomi i tilbagegang er det desværre 
langt fra oplagt at danskerne vil normalisere deres privatforbrug. Svigter danskernes pri-
vatforbrug, vil vismændenes optimistiske prognose desværre falde fra hinanden. Som 
tingene ser ud nu, er der derfor desværre en betydelig risiko for at vismændenes hoved-
scenarie for dansk økonomi simpelthen er for positivt. 
 
Der er derfor også god grund til at kaste et ekstra blik på vismændenes alternative mere 
pessimistiske scenarie, hvor BNP ventes af falde med 7,5% i år for derefter at tiltage med 
3,0% i 2021. Det er et scenarie, hvor genopretningen forventes at blive betydelig mere 
træg i resten af 2020. I det pessimistiske scenarie forventes ledigheden dertil at stige til 
et niveau omkring 230.000 personer ved udgangen af 2020. 
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Forsigtig prognose fra Nationalbanken med løftet pegefinger til 
politikerne 

Nationalbanken har onsdag offentliggjort en dugfrisk prognose for dansk økonomi. Det 
er umiddelbart lidt positiv læsning, hvor Nationalbanken har valgt at opjustere deres 
skøn for BNP-væksten i år fra -5% til -4,2%. Dertil forventes BNP-væksten i 2021 at til-
tage til 4,2% i 2021. I 2022 forventer Nationalbanken en BNP-vækst på 1,6%. Prognosen 
indebærer, at Nationalbanken forventer en gradvis stigning i aktiviteten i andet halvår, 
der primært vil være drevet af gradvis genopretning af privatforbruget og eksporten.  

Viruskrisen efterlader tab på 275 mia. kr.  
Nationalbankens prognose indebærer at produktionstabet efter viruskrisen vil blive ind-
hentet i løbet af 2022, hvor dansk økonomi vil befinde sig i en mild lavkonjunktur. Det vil 
altså ifølge Nationalbankens prognose komme til at tage flere år at indhente tabet fra 
de seneste måneders historisk voldsomme viruskrise. Nationalbanken præsenterer dog 
også en dyster beregning, der sammenligner den nuværende prognose med et forløb 
uden påvirkningen fra coronakrisen. Beregningen viser, at dansk økonomi ser ind i et 
produktionstab på hele 275 mia. kr. som følge af coronakrisen. Det er naturligvis et eks-
tremt voldsomt tab, der vil tage år hvis ikke årtier at indhente.  

Prognosen kan være for optimistisk – ikke mindst for eksporten 
Selv om prognosen på ingen måde kan siges at være opløftede læsning, er vi bange for 
at prognosen er en kende for optimistisk. Det gælder ikke mindst udviklingen i ekspor-
ten. Vi har svært ved at se, at vi her i andet halvår kommer til at se en gradvis genopret-
ning af eksporten. Der er desværre meget, der tyder på at eksportpilen den peger enty-
digt nedad i øjeblikket. Eksportvirksomhedernes ordreindgang er faldet mærkbart og der 
endnu ikke tegn på en tydelig vending i aktiviteten på vores største eksportmarkeder. 
Der er derfor også god grund at tage de økonomiske prognoser med store forbehold i 
øjeblikket. Den økonomiske usikkerhed er simpelthen enorm i øjeblikket.  
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Detailhandlens forventninger er tilbage på førkrise-niveauet - 
men det er salget ikke 

Mandag udkom der tal fra Danmarks Statistik, der viser at detailhandlens sammensatte 
konjunkturindikator steg fra -15 i maj til -1 i juni. Dermed er detailhandlens forventninger 
nu steget til samme niveau som før coronakrisen ramte dansk økonomi. Der er dog fort-
sat tale om et lavt niveau, der på ingen måde peger på et sprudlende forbrug i detail-
handlen. Man skal dertil være opmærksom på, at indekset alene måler den månedlige 
ændring i forventningerne til aktiviteten og altså ikke det faktiske aktivitetsniveau.  
 
Man skal derfor også passe på med at få armene for højt op over hovedet på baggrund 
af den ellers fine fremgang i detailhandlens konjunkturindikator. Det er selvfølgelig po-
sitivt, at blødningen i salget er stoppet, men det ændre desværre ikke ved at salget fort-
sat ligger lavere end før coronakrisen ramte.  

Serviceerhvervene og industrien er fortsat pessimistiske 
Det er dertil værd at bemærke, at serviceerhvervene fortsat ser negativt på fremtidsud-
sigterne. Serviceerhvervene, herunder særligt turismeerhvervene, er ekstremt hårdt ramt 
af viruskrisen og kan altså endnu ikke se lys for enden af tunnelen. Dertil ser industrien 
også trods en lille fremgang i juni negativt på fremtidsudsigterne. Det er en bekymring vi 
deler, da udsigterne på vores eksportmarkeder desværre er yderst dystre i øjeblikket. Vi 
ser formentlig ind i et eksportfald på over 10% i år, hvilket vil være det største tilbagefald 
siden anden verdenskrig. 

Svag og usikker fremgang i vente – feriepengene skal udbetales hurtigst  muligt 
Ser vi fremad, forventer vi at se en forsat forbedring i detailsalget. Men det er også vores 
forventning, at fremgangen bliver mere skrøbelig og svag. Det skal helt naturlig ses i 
sammenhæng med at ledigheden er steget kraftigt og at de økonomiske udsigter gene-
relt er usikre. Det er derfor også vigtigt, at udbetalingen af de indefrosne feriepenge nu 
sker så hurtigt som muligt. Erfaringerne viser desværre, at man først ser en tydelig for-
brugseffekt, når danskerne får pengene i hånden. Det er derfor ikke uproblematisk, at 
penge måske først blive udbetalt i efteråret. Det er derfor også vores håb, at regeringen 
finder en løsning, så feriepengene kan blive udbetalt så hurtigt som muligt. Helst inden 
danskerne tager på sommerferie. Det er vigtigt for dansk økonomi, at vi får sparket gang 
i privatforbruget inden eksporten som ventet begynde at falde mere tydeligt hen over 
sommeren og efteråret. Sker det ikke risikerer vi, at dansk økonomi går helt i stå. 
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Industrien oplevede stor tilbagegang i maj - salget til eksportmar-
kederne falder 

Danmarks Statistik har onsdag udsendt deres foreløbige tal for udvikling i industriens 
produktion i maj. Det er en del af Danmarks Statistiks eksperimentelle statistik, der bli-
ver udgivet med henblik på, at der hurtigere kan komme indsigt i den helt aktuelle ud-
vikling i økonomien. De foreløbige tal dækker dog 70% af virksomhederne i stikprøven, 
som tilsammen står for omkring 80% af industriens omsætning i april. Derfor er grund-
laget ganske godt.  
 
De foreløbige tal for industriens produktion viser et massivt fald. Siden februar, der var 
sidste normale måned inden coronakrisen ramte dansk økonomi, er industriens omsæt-
ning faldet med 7%. Det er dog værd at bemærke, at tallene ikke er korrigeret for almin-
delige sæsonudsving. Det kan give et bedre billede end hvad der reelt er tilfældet, fordi 
man normalvis ser vi stor fremgang i industriens produktion i løbet af foråret. Til sam-
menligning steg industriens omsætning i samme periode sidste år med 13%.  
 
Industrien – særligt medicinalindustrien – har haft flot fremgang de senere år, men da-
gens tal tyder på, at industriens fremgang nu er vendt til en stor tilbagegang pga. coro-
nakrisen. Industrivirksomheder oplever på tilbagegang i salget på både hjemmemarke-
derne og eksportmarkeder. Der er dog lys at spore, fordi omsætningen på hjemmemar-
kedet er steget fra april til maj med 4%. Fremgangen blegner dog i lyset af, at vi sidste år 
oplevede en fremgang på 8% i samme periode. Industrivirksomhederne oplever fortsat 
tilbagegang i salget til eksportmarkeder i maj, hvor salget faldt med 4%, mens salget i 
maj sidste år steg md 4%. 
 
Resten af året kommer vi formentlig til at se et tilsvarende billede. Salget til hjemme-
markederne forbedres en smule, mens salget på eksportmarkederne bliver svagere, fordi 
vi i øjeblikket ser stor tilbagegang i væksten på vores eksportmarkeder. De Økonomiske 
Råd kom i denne uge med en ny dyster prognose, hvor de vurderede, at økonomien på 
vores eksportmarkeder ville skrumpe med hele 6,3% i år, mens den danske eksport ville 
dale med hele 12,2%. Hvis det bliver en realitet, er der tale om det største tilbageslag for 
dansk eksport siden 2. verdenskrig.  
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Danskernes arbejdede godt 10 mio. timer mindre under viruskri-
sen 

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort arbejdstidsregnskabet for første kvartal. 
Det er overraskende læsning, der viser, at arbejdstiden kun faldt med 1% i første kvartal, 
svarende til et fald på 10,2 mio. timer. Da finanskrisen var på sit højeste i andet kvartal 
2009, faldt arbejdstiden til sammenligning med 2,7%, svarende til 22,3 mio. timer. 
 
Med tanke på at viruskrisen ramte dansk økonomi med lammende styrke i marts er det 
ærligt talt overraskende, at faldet i danskernes arbejdstid ikke har været større. Ledig-
heden steg særligt voldsomt i starten af viruskrisen og tusindvis af danskere blev hjem-
sendt på lønkompensation. Dertil oplevede flere, at de måtte gå ned i tid.  
 
Det er derfor også værd at slå fast, at tallene er foreløbige og opgjort med en betydelig 
usikkerhed. Vi vil desværre ikke blive overrasket, hvis dagens tal bliver nedjusteret i for-
bindelse med næste offentliggørelse. Det bliver derfor også lidt af en gyser at følge ud-
viklingen i danskernes arbejdstid. Men står tallene for troende, har arbejdsmarkedet ud-
vist en overraskende stor robusthed over for viruskrisen. 
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12.800 røg på offentlig forsørgelse i første kvartal 

Torsdag blev der offentliggjort tal fra Danmarks Statistik, der viser at antallet af offent-
ligt forsørgede steg med 12.800 personer i første kvartal til i alt 716.600 personer, når 
SU-modtagere ikke tælles med. Det er første gang siden finanskrisen slap sit tag i dansk 
økonomi tilbage i 2010, at vi har set en tydelig stigning i antallet af offentligt forsørgede.  
 
En del af stigningen skyldes, at coronakrisen ramte dansk økonomi med lammende 
styrke i marts måned. Beskæftigelsen i marts faldt med ca. 25.000 personer og ledighe-
den sprang tilsvarende i vejret efter nedlukningen af store dele af samfundet. Antallet 
af nettoledige på offentlige forsørgelse steg således med 5.700 personer i første kvartal.  
 
Der er dog også en anden mere ufarlig forklaring på, hvorfor antallet af offentligt forsør-
gede steg mærkbart i første kvartal af 2020. Stigningen skal også ses i sammenhæng 
med, at folkepensionsalderen blev yderligere hævet fra 65,5 år til 66 år ved årsskiftet. 
Når pensionsalderen hæves med et halvt år, vil personer på fx efterløns- eller førtids-
pensionsordningen få et ekstra halvt år på disse ordninger og dermed trække optællin-
gen af offentligt forsørgede under den formelle pensionsalder op. 

Antallet af offentligt forsørgede vil stige voldsomt i år 
Ser videre ind i året, må vi dog nok berede os på en fortsat stor stigning i antallet af 
offentligt forsørgede. Vi forventer en fortsat stigning i ledigheden resten af året, der vil 
kunne løfte den samlede ledighed til et niveau omkring 150.000-175.000 personer. Til 
sammenligning lå ledigheden på ca. 103.000 personer i februar før viruskrisen ramte.  
 
Det kan desværre ikke udelukkes, at stigning i ledigheden bliver endnu mere udtalt. Det 
er usikkert, hvor meget ledigheden kommer til at stige når lønkompensationsordningen 
som planlagt ophører ved udgangen af august. Det er desværre ikke utænkeligt, at an-
tallet af offentligt forsørgede vil kunne nå et niveau over 800.000 personer ved udgan-
gen af i år.  

Stigningen i offentligt forsørgede må ikke bide sig fast 
Det er vigtigt, for vækstudsigterne i dansk økonomi at stigningen i antallet af offentlig 
forsørgede ikke bide sig fast på et nyt højere niveau. Hvis flere danskere ender med at 
stå mere permanent uden for arbejdsmarkedet, vil det tære voldsomt på vækstpotentia-
let i dansk økonomi og dermed den samlede velstand.  
 
Det er derfor også vigtigt, at politikerne fortsat har fokus på at forbedrer de økonomiske 
strukturer, og dermed det langsigtede vækstpotentiale i danske økonomi. Det gælder 
særligt den fortsatte forøgelse af pensionsalderen og den gode adgang til udenlandsk 
arbejdskraft.
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45,7 amerikanere har nu været forbi ledighedskøen 

 
Netop offentliggjorte tal viser, at 1,5 mio. amerikanere søgte om arbejdsløshedsunder-
støttelse i sidste uge. Det betyder, at 45,7 mio. amerikanere nu har været forbi ledig-
hedskøen siden marts måned. Det svarer rundt regnet til 30% af den amerikanske ar-
bejdsstyrke. Det er vanvittigt højt niveau, der viser at virusudbruddet har ramt den ame-
rikanske økonomi på en måde, vi aldrig her set tidligere.  
 
Selv om de ugentlige ledighedstal fortsat ligger på et højt niveau, er der fortsat små lys-
punkter. Vigtigst så stiger ansøgningerne om arbejdsløshedsunderstøttelse langt fra så 
voldsomt som tidligere. Da bølgerne gik højst tilbage i den sidste uge af marts, var der 
hele 6,9 mio. amerikanere, der søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det antal er nu 
stødt faldet til 1,5 mio. amerikanere over de seneste 11 uger. 
 
Det er dog en smule bekymrende, at antallet af gentagne ansøgninger om arbejdslø-
shedsunderstøttelse fortsat ligger fastlåst på et niveau omkring 20,5 mio. personer. Der-
med har antallet af gentagne ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelser ligget stort 
set uændret siden midten af maj. Det er desværre et tegn på, at ledighedskøen ikke for 
alvor er begyndt at skrumpe ind til trods for at store dele af den amerikanske økonomi 
er blevet genåbnet. Men der er trods alt tegn på, at ledigheden ikke længere stiger. 

Ledighedskøen vil kun langsomt blive forkortet 
Selv om der er tegn på, at ledigheden i USA har toppet, vil ledighedskøen formentlig kun 
langsomt svinde ind igen. Usikkerheden er fortsat stor, og såvel forbruget som investe-
ringerne vil formentlig kun gradvist komme til hægterne igen. Dertil vil flere brancher 
inden for bl.a. hotel- og restaurationsbranchen fortsat være voldsomt tynget af virusud-
bruddet. Vi må derfor også berede os på, at genopretningen af den amerikanske økonomi 
bliver langsom og bumlet.  
 
Langsom genopretning af den amerikanske økonomi vil ramme den danske eksport 
USA er vores største eksportmarked, og sidste år rundede eksporten af varer og tjenester 
et rekordniveau på knap 155 mia. kr. Det betyder, at op imod 80.000 danske jobs er 
direkte afhængige af eksporten til USA. En længerevarende økonomisk nedtur i USA vil 
derfor også ramme den danske eksport hårdt og koste danske jobs. Hvor stor eksport-
nedgangen ender med at blive er usikkert, men en samlet nedgang i eksporten til USA i 
år på op i mod 7-10% kan desværre ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.  
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Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107 eller seniorøkonom Kristian Skriver 
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