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COVID-19-pandemiens økonomiske konsekvenser vil sætte spor på længere sigt. Dyb-
den af disse spor og varigheden af en økonomisk nedgang vil have afgørende betydning 
for danske virksomheder og arbejdspladser. Der vil være branchemæssige og geogra-
fiske forskelle, men også lighedstræk på tværs af landet. På bestyrelsesmødet den 28. 
maj 2020 afholdes en digital temadrøftelse under overskriften ”Dansk økonomi og er-
hvervslivets virkelighed post COVID-19”. 
 
Den økonomiske situation i Danmark 
Dansk økonomi er på rekordtid gået fra en højkonjunktur til en negativ konjunktursi-
tuation, hvor produktionen i Danmark ifølge Finansministeriet er gået tilbage med mel-
lem 10 og 20 pct., med stor variation på tværs af brancher1. Derudover forventer IMF, 
at det danske BNP vil falde med 6,5 pct. i 20202. Lignende forhold gør sig gældende 
internationalt, herunder på danske nærmarkeder og større fjernmarkeder som USA og 
Kina. Som eksempel angiver WTO en forventet global nedgang i handelsvolumen i 
2020 på mellem 12,9 pct. og 31,9 pct.3.  
 
Temadrøftelse 
Temadrøftelsen indledes med et ekspertoplæg ved professor i nationaløkonomi ved 
Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer kl. 10:10-10:40. Michael 
Svarer var medforfatter til ekspertrapporten om genåbningen af Danmark, der udkom 
den 6. maj 2020. Den økonomiske ekspertgruppe skal ligeledes rådgive regeringen om 
udfasning af hjælpepakkerne. I sit indlæg vil Michael Svarer komme ind på spørgsmål 
som: 

• Hvordan ser dansk økonomi ud?  
• Hvor længe og hvordan vil krisen påvirke virksomhederne? 
• Hvilke behov og udfordringer vil dansk erhvervsliv stå overfor ifm. genåbnin-

gen, og hvordan kan erhvervsfremmesystemet bidrage til at understøtte dansk 
erhvervsliv? 

• Hvordan er situationen i forskellige brancher og dele af landet? 
 
Efter oplægget vil bestyrelsen i mindre grupper drøfte emnerne ca. kl. 11:05-11:25. 
Gruppedrøftelserne foregår i særskilte videomøder ved brug af Microsofts Teams, in-
vitation hertil fremsendes forud. Dagsordenspunktet afsluttes med en drøftelse i ple-
num med deltagelse af Michael Svarer, ca. kl. 11:30-12:00. Temadrøftelsen tjener som 
input til punkterne på dagsordenen for dagens møde og til bestyrelsens videre drøftelser 
om prioriteringer og fokus for den resterende del af året og 2021. 
 
Som baggrund for bestyrelsens drøftelser er der udarbejdet bilag vedr. 

• Baggrundsnotat, der samler op på en række COVID-19-relaterede økonomiske 
analyser (Bilag 2.2) 

• CV på Michael Svarer (Appendiks 2.a) 
 
Baggrundsnotat (bilag 2.2.) er udarbejdet på baggrund af aktuelle økonomiske analyser 
og rapporter, der fremgår i en samlet litteraturoversigt i notatet. Rapporterne kan efter 
ønske fremskaffes til bestyrelsen til nærmere orientering. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af ekspertoplægget i grupper drøfter emnerne.  

 

 
1 Kilde: Finansministeriet (2020) Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer 

2 Kilde: International Monetary Fund (2020) World Economic Outlook: The Great Lockdown  

3 Kilde: World Trade Organization (2020) Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy  
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