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der kan bremse stærkere fremgang. Vækstmulig-
hederne er bl.a. påvirket af, at andelen af ældre 
i befolkningen bliver større, og det trækker ned 
i arbejdsstyrken. Men i modsat retning trækker 
reformer, der får arbejdsudbuddet til at stige 
samlet set. Derudover er væksten i produktivite-
ten blevet svagere.

Dansk økonomi har været inde i et opsving siden 
slutningen af 2012 med støt, balanceret vækst i 
BNP og beskæftigelse. Antallet af personer med 

Udsigt til fortsat balanceret 
vækst for dansk økonomi 

Dansk økonomi bevæger sig ind i en højkonjunktur Figur 1
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Dansk økonomi er på vej ind i en moderat højkon-
junktur, hvor der gradvist kommer lidt mere pres på 
arbejdsmarkedet. Det konkluderer Nationalbanken i 
en analyse af dansk økonomi, hvor væksten i brutto-
nationalproduktet (BNP) i 2017 ventes at stige til 1,6 
pct. fra 1,1 pct. sidste år. Næste år og i 2019 ventes 
den årlige vækst også at blive på 1,6 pct.

Økonomien befinder sig i en konjunkturmæssig neu-
tral position, og mulighederne for at vokse er i dag 
mindre end tidligere, fordi der er strukturelle forhold, 
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job er øget med 135.000 siden begyndelsen af 2013. 
Alene i 2016 blev beskæftigelsen øget med omkring 
50.000 personer til næsten 2,9 millioner personer. 
Arbejdsstyrken er blevet udvidet under opsvinget, 
og stigningen i beskæftigelsen har været større end 
faldet i ledigheden. Uden tilgang af arbejdskraft til 
at dække den stigende efterspørgsel ville væksten i 
økonomien allerede være gået ned i tempo.

Der er stadig tydeligere tegn på, at der begynder at 
mangle arbejdskraft, særligt inden for det konjunk-
turfølsomme bygge- og anlægserhverv.

Udsigt til fortsat flere i job
Antallet af personer med job ventes også at stige 
de kommende år, men ikke i samme tempo som hid-
til under opsvinget. Nationalbanken venter således, 
at beskæftigelsen stiger med yderligere ca. 60.000 
personer frem mod udgangen af 2019.

Der er aktuelt kun få ledige ressourcer på arbejds-
markedet. Ledigheden, der hovedsageligt består 
af korttidsledige, ligger på sit konjunkturneutrale 
niveau på omkring 120.000 personer, og skal den 
forventede fremgang i beskæftigelsen være varig, 
vil der være behov for at trække yderligere arbejds-
kraft ind i arbejdsstyrken.

Velfærdsreformen fra 2006, hvor tilbagetræknings-
alderen blev knyttet til gennemsnitslevealderen, for-
ventes sammen med tilbagetrækningsreformen fra 
2011 at bidrage til at øge arbejdsudbuddet med ca. 

100.000 personer fra 2013 til 2020. Det vil efter alt at 
dømme mere end opveje det fald i arbejdsstyrken, 
der er udsigt til som følge af, at danskernes gennem-
snitsalder bliver højere.

Der er flere ting, der kan trække op eller ned i prog
nosens udfald. Den såkaldte forbrugskvote er lav i 
øjeblikket, men hvis danskerne begynder at bruge 
flere penge, kan det sammen med højere boligpriser 
i især hovedstadsområdet bidrage til højere vækst. 
Blandt de ting, der kan trække ned, er usikkerhed 
om, hvilken økonomiske politik der vil blive ført i en 
række andre lande.

Global vækst giver gunstigt afsæt i Danmark
Udsigterne for væksten i de lande, som har betyd-
ning for dansk økonomi har generelt ikke ændret 
sig de seneste måneder, og dermed er afsættet for 
udviklingen i dansk økonomi som udgangspunkt 
stadig gunstigt.

Men der ligger væsentlige usikkerhedsmomenter  
i den internationale økonomi. Hvis USA fx lemper 
 finanspolitikken, kan det føre til, at Danmarks eks-
port stiger på kort sigt. Men – hvis det fører til over-
ophedning af amerikansk økonomi, kan det medføre 
pludselige stigninger i renterne, som smitter af på 
resten af verden. Det kan ramme Danmarks eksport 
til andre lande og trække ned i efterspørgslen her-
hjemme.


