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De Økonomiske Råds formandskabs 

vurdering af udsigterne for dansk 

økonomi, herunder situationen på 

arbejdsmarkedet, med særligt fokus på de 

unge 



Coronakrisens påvirkning på den danske økonomi

• BNP faldt markant i første halvår af 

2020

– Aktivitetsnedgang afspejler både 

adfærdsændringer og nedlukninger

– Forventer en betydelig genopretning i tredje 

kvartal 

– men BNP ventes at falde godt 3½ pct. i år

• Visse brancher er fortsat hårdt ramt

– Produktionsfaldet i første halvår skete 

hovedsageligt i servicesektoren

– BNP faldet trækkes også af eksport

• BNP ventes at stige godt 3¾ pct i 2021

BNP fald

Faldet drevet primært af servicesektoren



BNP udvikling for udvalgte lande
Dansk BNP faldt mindre i første halvår end i andre lande



To prognoser
Et hovedscenarie og et pessimistisk scenarie



Arbejdsmarkedet tydeligt påvirket af coronakrisen

• Fra februar til maj steg 

(netto)ledigheden med ca. 60.000 

personer

– Ledigheden steg indenfor alle 

aldersgrupper

– De 25-29-årige oplevede den største 

stigning i ledighedsprocenten (fra 6,9 i 

februar til 10,0 i maj), mens de 16-24-

årige oplevede den mindste (fra 1,8 til 2,9)

• Op mod 250.000 personer har været 

på lønkompensation

– Mange unge har været på 

lønkompensation: de 20-29-årige udgør 

ca. 30 pct. af alle lønkompenserede til 

dags dato

Nettoledighed og beskæftigelse

Aldersfordelt bruttoledighed



Bedring af arbejdsmarkedet siden maj

• Ledigheden er faldet for alle 

aldersgrupper siden maj

– Ugentlige ledighedstal indikerer imidlertid 

stilstand på det seneste

– De ugentlige opgørelser viser den laveste 

ledighedsstigning fra 9. marts til nu ift. 

bestanden blandt de yngste på 

arbejdsmarkedet (under 29) 

• Samtidig er tilslutningen til 

lønkompensationen faldet

– Samlet tyder det ikke på, at faldet skyldes, 

at virksomheder har trukket medarbejdere 

tilbage for at afskedige dem

• Antallet af jobannoncer ligger højt og 

indikerer en vis dynamik på 

arbejdsmarkedet

Ugentlig ændring i antal tilmeldte ledige

Jobannoncer ifølge Jobindex



Forventning om stabil udvikling året ud

• Ledigheden ventes at være omtrent 

uændret året ud og falde svagt 

gennem 2021

• Arbejdsstyrken ventes at udvise 

konjunkturbetinget fald

– Formentlig har en del løst- og 

deltidsansatte mistet deres job i foråret

– Højere studieoptag indikerer, at en del 

unge tager en uddannelse frem for at 

arbejde. Det reducerer arbejdsstyrken i år

• Beskæftigelsen skønnes at ligge 

under strukturelt niveau de 

kommende år

Ledighed

Beskæftigelsesgap



Risiko for længevarende struktureffekter

• Ledigheden ventes at være omtrent uændret året ud men der er 

risiko for længevarende konsekvenser for økonomiens 

produktionspotentiale

• Dette kan skyldes direkte konsekvenser af virus, f.eks. hvis der 

opstår mismatch af kompetencer på arbejdsmarkedet som følge af 

en permanent ændring i forbrugssammensætning 

• Eller hvis eventuelle læringstab blandt elever og studerende under 

nedlukningen ikke kan indhentes igen

• Eller det kan skyldes mere traditionelle konsekvenser af det 

økonomiske tilbageslag, f.eks. hysteresis, hvor en 

konjunkturbetingent højere ledighed fører til en højere strukturel 

ledighed, da de ledige mister kompetencer 

• Fortsat stigende smitte kan dog ændre billedet betydeligt


