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Prognosen
kort fortalt

Dansk økonomi blev sammen med resten af verden kastet ned i et 
dybt hul, da coronakrisen brød ud i foråret 2020. Men hvordan bliver 
vejen ud af krisen?

I denne prognose har AE regnet på to scenarier for dansk økonomi:
et hovedscenarie og et risikoscenarie.

Ved udgangen af 2021 viser hovedscenariet, at:

 • BNP vil være 2,2 procent lavere end før krisen brød ud.

 • Den private beskæftigelse vil være ca. 35.000 personer lavere
 sammenlignet med 4. kvartal 2019.

Det andet scenarie bygger på OECD’s risikoantagelser, hvor der opstår nye smit-
teudbrud og generel usikkerhed, som mindsker forbrugslysten og virksomhed-
ernes investeringslyst som følge af et anslået fald i verdensøkonomiens vækst på 
2-3 procentpoint. Under de omstændigheder vil genopretningen af dansk 
økonomi vil gå betydeligt langsommere.

Ved udgangen af 2021 viser risikoscenariet, at:

 • BNP være 5,3 procent lavere, end før krisen brød ud.

 • Den private beskæftigelse være ca. 90.000 personer lavere
 sammenlignet med 4. kvartal 2019.
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1   Resume: Der venter dansk økonomi en vanskelig genopretning 

Dansk økonomi blev i foråret ramt af den værste økonomiske krise siden 2. Verdenskrig. Coronapande-

mien sendte dansk økonomi i gulvet og til tælling. Alene i 2. kvartal faldt BNP med næsten syv procent, 

hvilket er det største kvartalsvise fald, Danmarks Statistik har målt i den tid, man herhjemme har udar-

bejdet det kvartalsvise nationalregnskab. Nedturen har været langt mere brutal end den nedtur, der 

fulgte i kølvandet på finanskrisen, hvor det tog seks kvartaler, før BNP var faldet med syv procent. Sam-

tidig faldt beskæftigelsen med næsten 95.000 personer i 2. kvartal. Dermed blev de sidste tre års job-

fremgang på arbejdsmarkedet op til coronakrisen tabt på gulvet på bare ét kvartal. 

 

Trods nedgangen ser det lige nu ud til, at vi har lagt det værste bag os. Antallet af beskæftigede lønmod-

tagere er i løbet af juni og juli vokset med 25.000 personer, og antallet af tilmeldte arbejdsløse er siden 

1. august faldet med mere end 27.000 personer. Endelig bliver der også slået flere ledige stillinger op 

hos landets virksomheder. Arbejdsmarkedet er med andre ord i bedring, og umiddelbart er en vending 

på arbejdsmarkedet nært forestående – måske er den allerede i gang. Genopretningen kan dog blive 

vanskelig, og der kan vente nye tilbageslag, hvis virusudbruddet blusser op igen. 

 

I AE’s prognose forventes der fra tredje kvartal 2020 og frem til udgangen af 2021 en fremgang i den 

private beskæftigelse på knap 58.000 personer. Dermed forventes godt 60 procent af de tabte arbejds-

pladser på det private arbejdsmarked at blive genvundet, og samlet vil beskæftigelsen i den private sek-

tor ved udgangen af 2021 fortsat være ca. 35.000 personer under niveauet, før coronakrisen brød ud. 

Det fremgår af Resumefigur 1. 

Anm.: Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger på ADAM. 

 

Der er dog betydelige risici i verdensøkonomien, som kan forsinke genopretningen i dansk økonomi. 

Flere steder i verden er smittetallene voksende, og selvom bl.a. OECD vurderer, at verdensøkonomien 

ikke er faldet i så dybt et hul, som man vurderede tilbage i juni, er usikkerheden om genopretningen ikke 

blevet mindre. OECD vurderer, at væksten i den globale økonomi i 2021 kan blive to til tre procent lavere 

end deres hovedscenarie for verdensøkonomien tilsiger. 

 

I det scenarie vil genopretningen af dansk økonomi blive forsinket, og i det tilfælde skønner vi, at be-

skæftigelsen ved udgangen af 2021 fortsat vil være mere end 90.000 personer lavere i den private sek-

tor end før krisen. Det skyldes ikke kun den direkte effekt af, at efterspørgslen fra udlandet bliver mindre, 

Resumefigur 1. Beskæftigelsesprognose og risikoscenarie for den private sektor 
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men skyldes også, at virksomhedernes investeringslyst bliver mindre, når væksten i den globale økonomi 

skuffer. Samtidig vil en genopblussen af smitten og en øget usikkerhed hos forbrugerne mindske for-

brugslysten blandt danskerne.  

 

2   Nøgletal: Dansk økonomi er på vej op af et dybt hul 

I løbet af første halvår har dansk økonomi været i frit fald. Samlet er BNP faldet med næsten 9 procent i 
første halvår, og alene i andet kvartal faldt BNP med 6,9 procent. Virusudbruddet har med andre ord 
skubbet dansk økonomi ned i et dybt hul. 
 
Meget tyder dog på, at vi stille og roligt er på vej op af hullet igen. Det private forbrug har vist lovende 
takter, lønmodtagerbeskæftigelsen er vokset i juni og juli, og der bliver slået flere ledige stillinger op igen. 
Samtidig har antallet af tilmeldte ledige på Jobnet siden begyndelsen af august haft en klart aftagende 
tendens. Det indikerer at væksten i dansk økonomi stille og roligt er vendt tilbage, og vi er på vej op af 
hullet igen. 
 
Efter vores vurdering er økonomien dog ikke kommet sig helt, når vi står ved udgangen af 2021. Det 
fremgår af Figur 1, hvor den kvartalsvise udvikling i BNP er vist. 
 
Dermed forventer vi heller ikke det V-opsving, som man kunne have håbet på. Et V-opsving ville have 
indebåret, at nedturen i første halvår ville blive fulgt op af et tilsvarende stort rebound i BNP, og økono-
mien ville være kommet sig helt i 2021. Det ser ud til at blive tilfældet i Kina, hvor virusudbruddet be-
gyndte, men herhjemme og i Europa ser det ikke ud til at blive tilfældet.  
 
Figur 1. Forventet udvikling i BNP 

 

Anm.: Der ses på kvartalsvise data. Data er sæsonkorrigeret. Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger og Danmarks Statistik. 

 
Med de kvartalsvise vækstrater i BNP i Figur 1, lander væksten i BNP for 2020 som helhed på -4,7 pro-
cent og på 2,8 procent for 2021. Det fremgår af Tabel 1.  
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Tabel 1. Hovednøgletal for prognosen 
 

2019 2020* 2021* 

 Realvækst procent 

BNP 2,3 -4,7 2,8 

 Ændring i beskæftigelsen (1.000 personer) 

Beskæftigelse 35 -58 15 

- heraf privat beskæftigelse 30 -60 9 

 Niveau i 1.000 fuldtidspersoner 

Bruttoledighed 104 136 125 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger og Danmarks Statistik. 

 
Nedgangen i beskæftigelsen i 2020 i Tabel 1 i den private sektor på 60.000 færre beskæftigede i 2020 
og 9.000 flere beskæftigede i 2021 er opgjort som årsgennemsnitårsgennemsnitårsgennemsnitårsgennemsnit. Zoomer man ind på udviklingen i de 
enkelte kvartaler, svarer udviklingen til den vist i Figur 2. 
 
Som det fremgår af Figur 2 befinder vi os på nuværende tidspunkt tæt på bunden, og en vending på 
arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen begynder at vokse, er nært forestående. Fra tredje kvartal 2020 
og frem til udgangen af 2021 forventer vi en samlet jobfremgang i den private sektor på knapt 58.000 
personer.  
 
Det skal holdes op imod, at beskæftigelsen i den private sektor i løbet af krisen når at falde med ca. 
93.000 personer. Samlet forventer vi altså, at lidt mere end 60 procent af de tabte arbejdspladser vindes 
tilbage frem mod udgangen af 2021. Dermed vil den private beskæftigelse ved udgangen af 2021 fortsat 
befinde sig godt 35.000 personer under niveauet før krisen brød ud. 
 
Figur 2. Den kvartalsvise udvikling i beskæftigelsesprognosen 

 

Anm.: Der ses på kvartalsvise data. Data er sæsonkorrigeret. Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger og Danmarks Statistik. 

 
I takt med at beskæftigelsen vokser, bliver køen af ledige også kortere. Vi forventer dog, at der fortsat vil 
være ca. 120.000 arbejdsløse ved udgangen af 2021 (125.000 som årsgennemsnit – jf. Tabel 1). Før 
coronakrisen brød ud var der i februar 103.500 arbejdsløse. Det fremgår af Figur 3, som viser den må-
nedlige udvikling i den registrerede bruttoledighed. 
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Figur 3. Udviklingen i bruttoledigheden 

 

Anm.: Der ses på månedlige data. Data er sæsonkorrigeret. Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger og Danmarks Statistik. 

 
2.1 Arbejdsmarkedet er ved at tø op igen 

Ved udbruddet af coronakrisen frøs det danske arbejdsmarked til is. Antallet af nye jobannoncer styrt-
dykkede, og samtidig voksede antallet af arbejdsløse med raketfart. Antallet af nye jobannoncer faldt på 
rekordtid til det laveste niveau siden finanskrisen. Arbejdsmarkedet er dog på vej ud af dybfryseren igen. 
Antallet af nye jobannoncer var i august således tilbage på samme niveau som sidste år på samme tid.  
Det fremgår af Figur 4, som viser antallet af nye jobopslag på nettet. 
 
 
Figur 4. Antallet af nyopslåde stillinger på nettet 

 

Anm.: Data er sæsonkorrigeret. 

Kilde: Danske Jobindex og dagbladet Børsen. 

 
Når der igen slås så mange nye stillinger op, er det en klar indikation af, at beskæftigelsen i nærmeste 
fremtid begynder at vokse igen. Måske er vendingen på arbejdsmarkedet allerede i gang.  
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Lønmodtagerbeskæftigelsen er i hvert fald vokset med 25.000 personer i løbet af juni og juli måned, og 
antallet af personer, der står tilmeldt som arbejdsløse på Jobnet, er faldet med mere end 29.000 perso-
ner siden begyndelsen af august. Det fremgår af Figur 5.  
 
Sidstnævnte tal kan dog overvurdere faldet i arbejdsløsheden – bl.a. fordi tallene fra Beskæftigelsesmi-
nisteriet ikke er korrigeret for sæsonudsving og august og september typisk er måneder, hvor der er 
mange, der kommer i arbejde.  
 
Alligevel giver det grund til en vis optimisme, at vi ikke har set noget hop i antallet af tilmeldte ledige 
efter, at lønkompensationsordningen udløb i slutningen af august, og samtidig vil den nye trepartsaftale 
mellem regeringen og arbejdsmarkedets partnere om bedre mulighed for arbejdsdeling være med til at 
begrænse ledigheden. 
 

Figur 5. Antal tilmeldte arbejdsløse på Jobnet 

 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel EKSP01 og Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. 

 
 
2.2 Vigtigt at det private forbrug ikke taber pusten 

Én af de helt afgørende motorer, som skal få økonomien på rette spor igen efter virusudbruddet, bliver 
det private forbrug.  
 
Målt på antallet af korttransaktioner ser det umiddelbart ud til at det private forbrug allerede er kommet 
ganske godt igen. Antallet af korttransaktioner er således meget tæt på sidste års niveau. Det fremgår 
af Figur 6, som viser udviklingen i antallet af transaktioner foretaget både i danske og udenlandske bu-
tikker med betalingskort og MobilePay for omkring 1 mio. danske kunder i Danske Bank med aktive konti. 
 
Figuren viser korttransaktionerne som indeksværdi i forhold til samme ugedag året før. De dage, der ikke 
er tegnet op, er helligdage. Helligdages placering giver anledning til store udsving i indekset og indgår 
derfor ikke i figuren.  
 
Det skal understreges, at oplysningerne ikke nødvendigvis er fuldt repræsentative for den danske be-
folkning. Forbruget er ekskl. kontantbetalinger og kontooverførsler, hvilket vil sige, at mange faste udgif-
ter til blandt andet bolig typisk ikke er inkluderet. 
 
Samtidig er en del af forbrugernes køb under coronakrisen overgået fra kontanter til kortbetalinger, hvil-
ket vil få det til at se ud, som om der er en fremgang, hvad det jo i virkeligheden ikke er. 
 
 

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

AntalAntal



 
Økonomisk prognose – september 2020 

6 

 

Figur 6. Forbruget er tæt på sidste års niveau.  

 

Anm.: Figuren viser et 7-dages glidende gennemsnit af faktiske transaktioner. Opgørelsen er baseret på transaktioner foretaget både i danske og udenlandske butikker med 

betalingskort og MobilePay for omkring 1 mio. danske kunder i Danske Bank med aktive konti. Oplysningerne er ikke nødvendigvis fuldt repræsentative for den danske 

befolkning. Forbruget er ekskl. kontantbetalinger og kontooverførsler, hvilket vil sige, at mange faste udgifter til blandt andet bolig typisk ikke er inkluderet. Figuren viser 

korttransaktioner som indeksværdi i forhold til samme ugedag året før for at korrigere for almindelige forskelle i forbruget hen over ugen. Der er ikke justeret for prisudvikling. 

De dage der ikke er tegnet op, er helligdage. Helligdages placering giver anledning til store udsving i indekset og indgår derfor ikke i figuren.  

Kilde: Danske Bank Spending Monitor. 

 
Samtidig har boligmarkedet overrasket positivt, og det kan give medvind til det private forbrug. Ved 
coronakrisens udbrud var det ventet, at boligpriserne ville begynde at falde. Det gjorde de også i begyn-
delsen, men efterfølgende er boligpriserne kommet stærkt igen, og forventningerne til boligpriserne er 
blevet mindre negative.  
 
Faktisk skal der efterhånden ske ret store fald i boligpriserne i resten af året, hvis boligpriserne skal 
komme ud af 2020 med et minus. Hvis boligpriserne er bare nogenlunde uændrede i resten af året, 
kommer vi faktisk ud af 2020 med en lille vækst i boligpriserne, og med de positive tendenser vi i øje-
blikket ser på arbejdsmarkedet – og med de fortsat ekstremt lave renter – er det ikke urealistisk, at vi for 
året som helhed kan få en lille vækst i boligpriserne. 
 
Det vil give medvind til det private forbrug og dermed til genopretningen af dansk økonomi. Samtidig vil 
udbetalingen af danskernes indefrosne feriepenge til efteråret også give et boost til det private forbrug. 
 
Meget taler altså for, at det private forbrug kan bidrage til genopretningen i dansk økonomi.  
 
Forud for krisen var danskerne også meget sparsommelige og levede ikke over evne. Det fremgår af Figur 
7, som viser forbrugskvoten, som er udtryk for, hvor stor en andel af vores disponible indkomst, vi an-
vender på privat forbrug.  
 
I opgangstider er vi tilbøjelige til at anvende en højere andel af vores indkomst på forbrug, mens vi sparer 
op i dårlige tider. Forud for andre kriser har man typisk set en kraftig stigning i forbrugskvoten her-
hjemme. Det var tilfældet op til 1986, som blev efterfulgt af syv magre år, og det var også tilfældet op til 
finanskrisen. Det har dog ikke været tilfældet denne gang.  
 
Det betyder at husholdningerne umiddelbart var godt polstrede inden krisen ramte, og det taler for en 
relativt hurtig genopretning af det private forbrug. 
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Figur 7. Udviklingen i forbrugskvoten 

 

Anm.: Forbrugskvoten angiver det ydelsesbaserede forbrug ekskl. boligydelser i procent af den langsigtede forbrugsbestemmende disponible indkomst i ADAM.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, ADAM’s databank 

 
Det eneste aber dabei er, at forbrugernes tillid fortsat er underdrejet. Det fremgår af Figur 8. Forbruger-
nes tillid er på ingen måde genoprettet endnu, og det kan bremse det private forbrug.  
 
Forbrugertilliden trækkes ned af manglende købelyst hos forbrugerne samt af forbrugernes vurdering af 
Danmarks nuværende økonomiske situation. 
 
Figur 8. Forbrugertilliden 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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3 Risikoscenarie: Genopretningen kan blive forsinket 

At det private forbrug bliver helt afgørende for genopretningen af dansk økonomi, understreges af den 
kolossale usikkerhed, der fortsat er i den internationale økonomi, som betyder, at vi ikke kan regne med, 
at eksporten vil kunne genstarte dansk økonomi.  
 
Generelt er Danmark sluppet billigere igennem krisen end mange andre lande, men det er en ringe trøst, 
da mange af de lande samtidig er blandt vores vigtigste samhandelspartnere.  
 
Både i USA, Tyskland og i resten af Euroområdet mangler der efterspørgsel fra forbrugerne, og det med-
fører tynde ordrebøger hos de danske eksportvirksomheder. 
 
Desværre ser vi også et voksende antal smittede i mange lande og en genopblussen af virusudbruddet, 
vil for alvor forsinke genopretningen af økonomien. 
 
Usikkerheden understreges også i OECD’s nye prognose for verdens største økonomier. Verdensøkono-
mien er ikke faldet i så dybt et hul, som OECD og andre vurderede i juni, hvor man endnu ikke kendte de 
faktiske tal for BNP og beskæftigelse for andet kvartal, men vejen tilbage er ikke blevet mindre usikker. 
 
I 2021 vurderes væksten i verdensøkonomien at blive på fem procent, men i OECD’s risikoscenarie, hvor 
genopretningen bremses af nye smitteudbrud og generel usikkerhed hos forbrugere, som holder igen 
med at forbruge, og virksomheder, som er tilbageholdende med at investere, kan væksten i 2021 blive 
to-tre procentpoint lavere i 2021. 
 
Tabel 2. Seneste vækstskøn fra OECD 

 
2019 2020 2021 

 Vækst i BNP (procent) 

Tyskland 0,6 -5,4 4,6 

USA 2,2 -3,8 4 

Euro 1,3 -7,9 5,1 

Global økonomi 2,6 -4,5 5 

Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, Interim Report, September 2020. 

 

Hvis der kommer nye generelle nedlukninger, og den globale vækst skuffer, er det sandsynligt, at virk-
somhedernes investeringslyst også falder. Desuden kan forbrugerne også finde på at holde igen med at 
forbruge, hvilket også kan være tilfældet, hvis virusudbruddet herhjemme ikke kan slås ned. 
 
I et scenarie, hvor den globale vækst bliver ½ procentpoint lavere i 2020 og 2½ procentpoint lavere i 
2021 end forventet, vil det medføre en betydeligt langsommere genopretning i dansk økonomi. Det skyl-
des ikke kun at den direkte efterspørgsel fra udlandet falder, men også at investeringslysten hos virk-
somhederne falder, når den globale vækst skuffer. Samtidig vil den generelle usikkerhed og frygten for 
virus også få husholdningerne til at holde igen med forbruget.  
 
I så fald vil genopretningen mere komme til at ligne det, man kalder for et L-opsving. Det fremgår af Figur 
9, som viser den kvartalsvise udvikling i BNP i AE’s hovedscenarie og i risikoscenariet. 
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Figur 9. Udviklingen i BNP i hovedscenariet og i risikoscenariet 

 

Anm.: Der regnes på et scenarie, hvor den globale vækst i år bliver ½ procent lavere end forudsat og 2½ procent lavere end forudsat i 2021. Samtidig sænkes investerings-

kvoten for både maskiner samt for øvrige bygninger og anlæg med hhv. ½ procentpoint i 2020 og 1 procentpoint i 2021. Tilsvarende er forbrugskvoten blevet sænket med ½ 

procentpoint i 2020 og 1 procentpoint i 2021. Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger på ADAM.  

 

Hvis verdensøkonomien bliver ramt af en andenbølge, vil det også forsinke vendingen på arbejdsmarke-
det. I så fald, vil beskæftigelse på det private arbejdsmarked fortsætte med at falde resten af året, og ved 
udgangen af 2021, vil den private beskæftigelse fortsat være mere end 90.000 personer lavere end før 
krisen. Det fremgår af Figur 10. 
 
Figur 10. Udviklingen i den private beskæftigelse i hovedscenariet og i risikoscenariet 

 

Anm.: Der regnes på et scenarie, hvor den globale vækst i år bliver ½ procent lavere end forudsat og 2½ procent lavere end forudsat i 2021. Samtidig sænkes investerings-

kvoten for både maskiner samt for øvrige bygninger og anlæg med hhv. ½ procentpoint i 2020 og 1 procentpoint i 2021. Tilsvarende er forbrugskvoten blevet sænket med ½ 

procentpoint i 2020 og 1 procentpoint i 2021. Den stiplede linje markerer begyndelsen på prognosen. 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger på ADAM.  
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4 Risikoen er ikke at gøre for meget, men at gøre for lidt 

Dansk økonomi har brug for hjælp til at komme op til vandoverfladen igen. Genopretningen af dansk 
økonomi kommer ikke af sig selv, og hvis genopretningen tager for lang tid, risikerer vi, at krisen påfører 
dansk økonomi nogle skader, som er vanskelige at komme af med igen. 
 
En af de mest frygtede skader, når en økonomi bliver ramt af krise, og genopretningen tager for lang tid, 
er voksende langtidsledighed. Langtidsledige har svært ved at komme i arbejde, fordi de ikke står øverst 
på arbejdsgivernes ønskeseddel, og langtidsledige kan med tiden også miste modet og falde ud af ar-
bejdsstyrken. Langtidsledighed kan både koste den enkelte og samfundet dyrt.  
 
Flere langtidsledige øger risikoen for, at arbejdsløsheden bider sig fast på et højere niveau eller at flere 
taber tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det skader både velstanden og de offentlige finanser. 
 
Desværre har vi allerede set en markant stigning i langtidsledigheden under coronakrisen. Samlet er 
langtidsledigheden under coronakrisen vokset med 7.700 fuldtidspersoner. Det fremgår af Figur 11.  
 
Stigningen i langtidsledigheden begyndte allerede en måned efter arbejdsløsheden begyndte at vokse. 
Til sammenligning gik der under finanskrisen syv måneder fra arbejdsløsheden begyndte at vokse til vi 
så en stigning i langtidsledigheden. 
 
Langtidsledigheden er på trods af stigningen fortsat lav. Antallet af langtidsledige udgør på trods af stig-
ningen stadigvæk kun 1,1 procent af arbejdsstyrken, men den voksende langtidsledighed er en alvorlig 
advarsel om, at hvis vi ikke får dansk økonomi hurtigere op til vandoverfladen igen, kan det medføre 
varige skader på dansk økonomi.  
 
Figur 11. Langtidsledigheden er allerede vokset 

 

Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. Seneste måned er juli måned. Langtidsledige er personer, som har været ledige i mindst 80 procent af tiden indenfor de sidste 12 

måneder.  Kilde: AE på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 

 

Dansk økonomi er ikke i nærheden af en overophedning, og risikoen er ikke at gøre for meget, men at 
gøre for lidt. Regeringen har fortsat råderum til både at få os helskinnede ud af krisen og samtidig sikre 
danskernes velfærd. Det råderum skal politikerne udnytte fuldt ud. 
 
Derfor er det både fornuftigt og ansvarligt, at regeringen lægger op til at afsætte 9,2 milliarder kroner i 
en coronapulje og går til grænsen i budgetloven, så vi kan mønstre flere finanspolitiske kræfter til at 
bekæmpe coronakrisen og dens følger. De offentlige finanser er kernesunde og det underskud der er 
udsigt til på de offentlige budgetter i 2020, er stort set på størrelse med det overskud vi havde sidste år 
(jf. Bilagstabel 1). Bunden er altså ikke slået ud af statskassen. 
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Kræfterne skal koncentreres om at skabe flere jobåbninger på det danske arbejdsmarked, så arbejdsløse 
kommer hurtigere ud af ledighedskøen og undgår langtidsledighed. Det kan bl.a. ske ved at fremrykkede 
offentlige investeringer. Offentlige investeringer er en af de mest direkte saltvandsindsprøjtninger, vi kan 
give det økonomiske kredsløb, og virker langt mere effektivt end skattelettelser eller afgiftslettelser. Of-
fentlige investeringer kan også tænkes sammen med den grønne omstilling. 
 
Staten kan også gå ind og sikre risikovillig kapital, så investeringerne i de små og mellemstore virksom-
heder ikke går i stå.  
 
Erfaringer fra tidligere kriser viser også, at kriserne har størst konsekvenser for de personer, som i forve-
jen har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dvs. de unge, de ufaglærte og ikke-vestlige 
indvandrere. 
 
Derfor er det også vigtigt at vi fokuserer på aktiveringsindsatsen. I aktiveringsindsatsen skal vi have øje 
for, at arbejdsløse kommer med vidt forskellige kvalifikationer og har forskellige udfordringer. En aktive-
ringsindsats efter one size fits all dur ikke. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation og i 
de individuelle udfordringer, de arbejdsløse hver især har. 
 
Endelig kan målrettet opkvalificering til de arbejdsløse, som ikke har en uddannelse, eller hvis uddan-
nelse er forældet, være med til at sikre, at man lettere kommer tilbage i arbejde og ikke falder ud af 
arbejdsstyrken. 
 
Dansk økonomi kan stadig slippe fra coronakrisen uden varige mén, men det er nu der skal handles. 
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Bilag 1. Samlet nøgletal 

 
Nøgletal for AE’s efterårsprognose, september 2020 

 
2019 2020* 2021* 

 Realvækst i procent 

BNP 2,3 -4,7 2,8 

Indenlandsk efterspørgsel 1,7 -4,0 3,0 

Privat forbrug (inkl. NPISH) 2,2 -6,0 3,6 

Offentligt forbrug 1,2 1,0 1,8 

Offentlige investeringer 0,7 10,5 3,8 

Boliginvesteringer 6,1 4,0 1,0 

Erhvervsinvesteringer 1,5 -12,9 4,2 

Lagre mv. (vækstbidrag) -0,3 0,0 0,0 

Eksport af varer og tjenester 1,8 -11,2 1,7 

Import af varer og tjenester 0,5 -10,8 1,9 

    

 2019 2020* 2021* 

Beskæftigelse (ændring 1.000 personer) 35 -58 15 

Privat beskæftigelse (ændring 1.000 personer) 30 -60 9 

Bruttoledighed (1.000 fuldtidspersoner) 104 136 125 

Offentlig saldo (mia. kr.) 88,1 -89,2 -67,3 

Offentlig saldo (pct. af BNP) 3,8 -4,0 -2,9 

Betalingsbalance (pct. af BNP) 7,8 6,1 6,0 

Forbrugerprisindeks (årlig stigning i pct.) 0,8 0,3 1,2 

Boligpriser, enfamiliehuse (årlig stigning i pct.) 2,9 1,5 2,0 

Kilde: AE’s efterårsprognose 2020 
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