
Pejlemærker for dansk økonomi, december 2019 – Aftagende vækst i de kommende år

I de senere år har der været pæn vækst både i verdensøkonomien og dansk økonomi. 
Faktisk har dansk økonomi været inde i en egentlig højkonjunktur, hvor der siden 
indgangen til 2015 er kommet ca. 200.000 flere i arbejde.  

Desværre er usikkerheden om verdensøkonomien taget til, hvilket blandt andet skal ses i 
lyset af handelskrige mellem USA og Kina, BREXIT samt finanspolitiske udfordringer i en 
række sydeuropæiske lande. Det betyder, at forventningerne til de internationale 
konjunkturer er nedjusteret, og for første gang siden krisen i slutningen af 00’erne er der 
udsigt til at den internationale samhandel kan aftage i de kommende år.

Forventningen om en lavere vækst i verdensøkonomien smitter også af på dansk økonomi, 
da det navnlig er væksten hos vores samhandelspartnere, som er blevet nedjusteret. 
Udsigten er dog, at dansk økonomi er i en væsentlig bedre forfatning end i midten af 
00’erne, hvorfor der skønnes en blød landing for dansk økonomi, hvor væksten skønnes at 
aftage til mellem 1½ - 1¾ pct. i de kommende år. 

Det forventes i denne periode, at der vil komme ca. 40.000 – 45.000 flere i arbejde.

På den baggrund skønnes, at lønstigningstakten vil vokse fra ca. 2¼ i 2018 til i under-
kanten af 3 pct. i 2021. Samtidig ventes, at inflation vil øges til  ca. 1¾ pct. i 2021. Det 
indebærer, at lønmodtagernes købekraft øges i de kommende år, og i prognoseårene 
forventes en reallønsfremgang på ca. 1¼ om året i gennemsnit. 

For akademikere forventes en lidt kraftigere lønudvikling, og skønsmæssigt vil den i 
gennemsnit være mellem ½ - ¾ pct. point kraftigere end for andre grupper. 

Anm.: Figuren viser OECD realvækstprognose i procent for Japan, Storbritannien, USA og 

EUROområdet.

Kilde: Economic Outlook, OECD

Anm.: For DØR er 2021 gennemsnittet for perioden 2021 – 2025.

Kilde: DØRS: Dansk Økonomi, forår 2019, NB: Prognose, september 2019, FH: Økonomiske 

Prognose, maj 2019, samt FM: Økonomiske Redegørelse, december 2019.

Figur 1. Aftagende vækst i verdensøkonomien 
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NB DØR FH FM

2018 2,4 2,3 2,5 2,3

2019 2,4 2,4 2,5 2,5

2020 2,8 2,7 2,7 2,6

2021 3,1 2,8* 3,0 2,7

2018 0,7 0,9 0,8 0,8

2019 0,8 1,0 0,8 0,8

2020 1,0 1,3 1,3 1,2

2021 1,5 1,2* 1,7 1,6

2018 1,7 1,4 1,7 1,5

2019 1,6 1,4 1,7 1,7

2020 1,8 1,4 1,4 1,4

2021 1,6 1,6 1,3 1,1

Tabel 1. Udsigter for lønudvikling de kommende år

Nominellønstigninger, pct.

Forbrugerpriser, pct.

Reallønsudvikling, pct.

Figur 2. Dansk økonomi forventes at vokse langsommere  

 

 


