
DANMARKS
NATIONALBANK 1 3 . S E P T E M B E R  2 0 1 7  —  N R .  8 

NYT

Dansk økonomi befinder 
sig i et solidt opsving. I 
modsætning til tiden op 
til finanskrisen er der lav 
risiko for, at økonomien 
overophedes.

Ca. 160.000 er kommet 
i arbejde siden 2013. 
Væksten ventes at fortsætte 
i lidt langsommere tempo.

Dansk økonomi går stærkt frem i øjeblikket, og der 
er gode muligheder for, at udviklingen kan fortsætte, 
selv om der er pres på dele af arbejdsmarkedet.

Det igangværende opsving er solidt, konkluderer 
Nationalbanken i en analyse af dansk økonomi, hvor 
væksten i bruttonationalproduktet, BNP, i 2017 ven-
tes at stige til 2,3 pct. fra 1,7 pct. sidste år. I 2018  
og 2019 ventes en vækst på henholdsvis 1,8 pct.  
og 1,7 pct. Det er en opjustering af Nationalban-
kens seneste skøn fra marts, hvor den årlige vækst 
var skønnet til 1,6 pct. både i år og i 2018 og 2019.

Udsigterne til, at væksten fortsætter, betyder, at 
dansk økonomi bevæger sig længere ind i højkon-
junkturen. I modsætning til tiden op til finanskrisen 
er risikoen for, at økonomien overophedes, mindre, 
men udviklingen betyder, at det bliver vanskeligere 
for virksomhederne at finde den rette arbejdskraft.

Beskæftigelsen er steget uafbrudt, siden opsvinget 
tog fart i 2013, og der er således kommet ca. 160.000 
i arbejde siden da. Der er specielt blevet ansat flere 
folk i serviceerhvervene og byggeriet, men antallet af 
beskæftigede i industrien er også steget.

Meget tyder på, at væksten i beskæftigelsen vil 
fortsætte i de kommende år, men det vil ske i et lidt 
langsommere tempo, i takt med at der opstår større 
pres på arbejdsmarkedet. Nationalbanken skønner, 
at beskæftigelsen frem mod slutningen af 2019 vil 
stige med knap 60.000 personer.

Ledigheden er faldet igennem flere år, men faldet er 
fladet ud på det seneste. Det skyldes ikke, at frem-
gangen på arbejdsmarkedet er ved at gå i stå, men 
derimod primært, at mange bliver længere på ar-
bejdsmarkedet, og at nye medarbejdere kommer til 
uden for den eksisterende arbejdsstyrke. Man kan 
derfor konstatere, at reformer, som bl.a. har hævet 
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tilbagetrækningsalderen, har stor betydning for, 
hvor mange mennesker der er på arbejdsmarkedet.

Den lave ledighed og virksomhedernes fortsatte 
efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at lønnin-
gerne stiger. Det er der også plads til, når man ser 
på virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til 
udenlandske virksomheder.

Muligheder for større privatforbrug
Meget tyder på, at mange borgere optræder mere 
forsigtigt og er mere tilbageholdende med at bruge 
penge. Husholdningerne bruger nemlig fortsat en 
mindre del af deres indkomst end tidligere og sparer 
mere op. Udviklingen har bidraget til, at opsvinget 
indtil videre er foregået i et balanceret tempo.

Der er et stort potentiale for, at det private forbrug 
fortsat går frem, da den disponible indkomst er øget 
i takt med, at flere har fået arbejde. Samtidig er det 
generelle renteniveau faldet, mens prisen på boliger 
er steget.

Husholdningerne og virksomhederne er generelt 
velpolstrede efter en længere periode med høj op-
sparing, og væksten i den private efterspørgsel har 
ikke været drevet af vækst i udlån.

Nationalbankens prognose Boks 1

Nationalbanken analyserer løbende udviklingen i  

dansk økonomi og offentliggør skøn for vækst og  

andre centrale nøgletal to gange om året.

2017 2018 2019

BNP 2,3 1,8 1,7

Forbrugerpriser 1,0 1,4 1,7

Lønstigninger 2,4 2,8 3,0

Beskæftigelse +60.000 frem mod slutningen af 2019

Flere personer er i job Figur 1
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Anm.: Beskæftigelse inkl. orlov, nationalregnskabet.
Kilde: Danmarks Statistik.
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