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Coronakrisen: Danmark har oplevet 
stort fald i BNP – men klarer sig godt i 
forhold til andre lande 

Af Thomas Wilken 

I denne analyse opgør vi faldet i Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) i coronaåret 

2020, og sammenligner dette med både et alternativt scenarie for BNP-væksten samt si-

tuationen i andre lande. Derudover beskriver vi kort strukturelle effekter af krisen, der 

kan påvirke BNP på sigt. 
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1. Danmarks BNP er faldet markant under coronakrisen 

Under coronakrisen har økonomien været underlagt en række restriktioner. Hele brancher 

har i kortere eller længere perioder været lukket ned, og det har betydet et tab af velstand 

i Danmark såvel som i andre lande. I denne analyse opgør vi faldet i Danmarks bruttonatio-

nalprodukt (BNP) i 2020, og sammenligner dette med både et alternativt scenarie for BNP-

væksten samt situationen i andre lande. Derudover beskriver vi kort strukturelle effekter af 

krisen, der kan påvirke BNP på sigt.  

 

Danmarks Statistik har netop opgjort Danmarks BNP i 2020. Opgørelsen viser, at BNP faldt 

realt med 3,3 pct. ift. niveauet i 2019. Det er et markant fald i BNP-væksten relativt til de 

tre foregående år, jf. Figur 1. Det svarer til, at BNP faldt realt med ca. 77 mia. kr. fra 2019 til 

2020 opgjort i 2019-priser.  

 

Havde vi ikke haft coronakrisen, og var BNP vokset realt med 1,5 pct. i 2020, som Finansmi-

nisteriet forventede i den seneste prognose inden nedlukningen,1 ville BNP have vokset 

med ca. 35 mia. kr. i 2020. Sammenligner vi dette scenarie med den faktiske BNP-vækst i 

2020, så ligger BNP ca. 112 mia. kr. under det forventede niveau i 2020. Det svarer til, at 

hver dansker i gennemsnit har tabt ca. 19.000 kr. i indkomst.2 

 

Figur 1 Real BNP-vækst, 2017-2020  

 

Anm.: Den skønnede BNP-vækst i 2020 er opgjort pba. Finansministeriets forventninger til 2020 baseret på deres fremskriv-

ninger i Økonomisk Redegørelse december 2019. Den faktiske BNP-vækst i 2019 og 2020 er opgjort pba. af foreløbige 

BNP-tal fra Danmarks Statistik, der vil blive revideret fremadrettet. 

Kilde: Statistikbanken.dk tabel NAN1, Finansministeriet samt egne beregninger. 

 

Finansministeriet forventer i sin seneste prognose en positiv realvækst i BNP på 2,8 pct for 

2021.3 Dermed vil BNP stadig ligge ca. 80 mia. kr. under det niveau, som Finansministeriet 

forventede i 2021 inden coronakrisen, jf. Figur 2. I 2020 og 2021 kan Danmarks velstand 

altså være faldet med næsten 200 mia. kr. ift. til alternativscenariet uden en coronakrise. 

 
1 Se https://fm.dk/media/17997/oekonomisk_redegoerelse_december_2019_a.pdf  
2 Faldet i indkomst afspejler både et direkte fald i indkomst i form af fx løn- og kapitalindkomst, men også et indirekte fald i indkomst 
qua færre offentlige indtægter. Befolkningstal er opgjort vha. statistikbank.dk tabel FOLK3. 
3 Se https://fm.dk/media/18353/oekonomisk-redegoerelse-december-2020_web.pdf  
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Finansministeriet prognose viser også, at bruttonationalproduktet i 2021 forventes at være 

på et lidt lavere niveau i 2021 end i 2019. 

 

Skønnet for 2021 er dog meget usikkert. Det skyldes, at BNP-væksten i 2021 i høj grad af-

hænger af, hvor hurtigt befolkningen bliver vaccineret, og om der fx opstår nye resistente 

mutationer, der kan være med til at forlænge de restriktioner som økonomien har været 

underlagt det seneste år. Derudover har Finansministeriet i deres seneste skøn heller ikke 

været klar over hvor relativt kraftige nedlukninger, der har været nødvendige i starten af 

2021. Derfor kan skønnet for BNP-væksten i 2021 være overvurderet. 

 

Figur 2 Forventet udvikling i realt BNP med og uden coronakrisen, 2019-2021 

 

Anm.: BNP er opgjort i 2019-priser. Prognoserne for realt BNP uden corona i 2020 og 2021 følger Økonomisk Redegørelse de-

cember 2019. Prognoserne for realt BNP med corona i 2021 følger Økonomisk Redegørelse december 2021. 

Kilde: Statistikbanken tabel NAHL2, Finansministeriet samt egne beregninger 

 

Danmarks BNP er altså faldet markant i 2020. Faldet i BNP er dog alligevel begrænset, hvis 

vi sammenligner Danmark med en række andre europæiske lande, jf. Figur 3. Ifølge den 

seneste prognose fra OECD har lande som fx Frankrig og Spanien oplevet et fald i BNP på 

hhv. 9 pct. og 12 pct. i 2020.4 Der kan opstå en målefejl ved landesammenligningen, da et 

potentielt fald i værdiskabelsen i den offentlige sektor ikke er medregnet. Og da Danmark 

har en relativt stor offentlig sektor, kan faldet i værdiskabelsen være undervurderet relativt 

til de andre EU-lande. Målefejlen opstår, da værdiskabelsen i den offentlige sektor måles 

pba. input i sektoren.  

 

 
4 Se https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm  
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Figur 3 Forventet BNP-vækst i 2020, udvalgte europæiske lande 

 

Anm.: Tallene bygger på den seneste orognose fra OECD. Faldet i BNP for Danmark er en smule højere i tallene fra OECD end 

fra Danmark Statistik. Det skyldes, at der er kommet opdaterede BNP-tal fra DST siden denne prognose blev foretaget. 

Tallene på tværs af lande kan dermed ændre sig, som BNP bliver revideret på tværs af lande. 

Kilde: OECD (2021), Real GDP forecast (indicator). 

 

Udover de kortsigtede effekter på BNP i 2020 og 2021 kan coronakrisen også have langsig-

tede effekter på BNP. Opstår der fx et læringstab i grundskolen kan eleverne på sigt blive 

mindre produktive, hvilket vil påvirke BNP negativt. Bliver der skruet op for hjemmearbej-

det, kan det påvirke BNP positivt, da det kan være med til at forøge arbejdsudbuddet i øko-

nomien.5 Derudover kan øget langtidsledig og varige fald i forbrugskvoter mm. også påvirke 

BNP på lang sigt. 

 

I dette notat har vi alene opgjort omkostningen af coronakrisen på BNP. Coronakrisen har 

dog også haft en række konsekvenser for befolkningen, der ikke opgøres i BNP. Det kan 

være dødsfald i befolkningen, mistet livsglæde ved ikke at kunne gøre brug af fx kulturelle 

tilbud mm. Omkostningerne af coronakrisen er altså bredere end bare effekterne på BNP. 

 

 
5 Se Kraka-Deloitte (2020). Small Great Nation: Livet med corona – nye muligheder for klimaet og økonomien?. Rapport. 
https://sgnation.dk/analyser/rapport7  
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