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Dansk økonomi godt 
rustet til højkonjunktur

Dansk økonomi er godt rustet til den højkonkjunktur, 
der nu er taget hul på. Fremgangen kan fortsætte, 
uden at der opstår ubalancer, men erfaringerne viser 
også, at en overophedning kan komme pludseligt 
og være kraftig.

Opsvinget er især tydeligt på arbejdsmarkedet,   
hvor beskæftigelsen fortsætter med at stige. Det 
konkluderer Nationalbanken i en analyse af dansk 
økonomi, hvor væksten i bruttonationalproduktet, 
BNP, i 2018 ventes at blive på 1,9 pct., 1,8 pct. til 
næste år og 1,7 pct. i 2020. 

Dansk økonomi er inde i en højkonjunktur, og det 
er derfor naturligt med lidt lavere vækstrater om 
nogle år, når virksomhedernes kapacitet bliver mere 
presset. 

Økonomien får god støtte fra Danmarks vigtigste 
eksportmarkeder, hvor der er kommet mere fart på 
opsvinget det seneste år. Der er udsigt til en mere 
afdæmpet højkonjunktur i USA og landene i euro
området end i midten af 2000'erne, men der er risici 
forbundet med udviklingen – bl.a. som følge af 
lempeligfinanspolitikiUSA.

Dansk økonomi ventes at vokse 1,9 pct. i år

BNP
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Frem mod slutningen af 2020

BESKÆFTIGELSE
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FORBRUGERPRISER

2018 2019 2020

2,5 3,0 3,3

LØNSTIGNINGER

Nationalbanken analyserer løbende udviklingen i 
dansk økonomi og offentliggør skøn for vækst og 
andre centrale nøgletal to gange om året.

Nationalbankens
prognose
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OM NYT Nyt er en nyhedsartikel baseret på en  
analyse, working paper eller anden læn
gere tekst udarbejdet af Nationalbanken. 

Nyt henvender sig journalister, politikere,  
embedsmænd, fagpersoner og andre, der 
gerne vil opdateres om aktuelle emner.

Herhjemmeerderflereting,derskubbertilefter
spørgslen og dermed væksten i dansk økonomi. 
Forbrugertilliden er høj, og der er optimisme blandt 
virksomhederne. Samtidig er det generelle renteni
veau fortsat meget lavt.

Forbrugernes købekraft er de seneste par år øget 
i takt med, at beskæftigelsen er steget, renterne er 
faldet og stigningen i forbrugerpriserne har været 
lav. Men husholdningerne har ikke vekslet hele frem
gangen i indkomsten til forbrug og sparer fortsat 
meget op.

Der er risiko for, at højkonjunkturen bliver kraftigere 
end forudset, og usikkerheden om den økonomiske 
udvikling forstærkes af, at der sker store udbeta
linger af tidligere indbetalt efterløn og for meget 
betalt ejendomsskat. 

På arbejdsmarkedet fortsætter beskæftigelsen med 
at stige, og ledigheden falder. Siden begyndelsen 

af opsvinget er beskæftigelsen steget med 180.000 
personer, og stigningen er stort set udelukkende 
sketidenprivatesektor,godthjulpetafflerere
former, der bl.a. har øget tilbagetrækningsalderen. 
Reformerne har været med til at gøre fremgangen 
på arbejdsmarkedet mere sund end under ophed
ningen i midten af 2000'erne. Der er udsigt til fortsat 
fremgang i beskæftigelsen, men ikke i samme tem
po. Beskæftigelsen ventes at stige med lidt under 
75.000 frem mod slutning af 2020, og holder det stik, 
vil den i alt være steget med en kvart million perso
ner siden begyndelsen af 2013.

Selv om arbejdsstyrken er øget, melder virksomhe
derne i stigende grad om mangel på arbejdskraft, 
og det må forventes, at presset på arbejdsmarkedet 
tager til i takt med, at dansk økonomi bevæger sig 
dybere ind i højkonjunkturen.



Nationalbankenskalitideidentificere,
om den økonomiske udvikling og 
den økonomiske politik indebærer 
risici i forhold til prisudviklingen, 
kreditudviklingen og stabiliteten i det 
finansiellesystem.Derforudarbejder
Nationalbanken økonomiske prognoser.

Derfor laver Nationalbanken 
økonomiske prognoser

I 2018 fejrer Nationalbanken 200-års jubilæum. Formålet for 
Nationalbanken har været stort set uændret i de 200 år, banken 
har eksisteret – nemlig at ”opretholde et sikkert pengevæsen”, 
som det står i loven. Men måden, sikkerheden opretholdes, har 
ændret sig løbende og udvikler sig fortsat.
 
Nationalbanken begyndte i 2007 at offentliggøre prognoser for 
dansk økonomi. De indgår i Nationalbankens løbende vurdering 
af dansk økonomi, som er med til at danne grundlag for 
Nationalbankens initiativer og anbefalinger.

Prognoserne indgår som et vigtig led i National
bankens tre overordnede formål, som er at være 
med til at sørge for stabile priser, sikre betalin
gerogstabilitetidetfinansiellesystem.Natio
nalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved 
at føre en fast kronekurs over for euroen.

Økonomiske prognoser er et vigtigt hjæl
pemiddel, når den økonomiske politik skal 
planlægges og vurderes, men selv den bedste 
økonomiske prognose vil være behæftet med 
betydelig usikkerhed. 

En prognose skal give et så retvisende billede 
som muligt af, hvor økonomien står, og hvor 
den er på vej hen, og om der er ved at blive 
opbygget ubalancer i økonomien. 

Nationalbanken har analyseret og udarbejdet 
skøn for udviklingen i dansk økonomi i mange 
årtier, men først i 2007 begyndte banken at 
offentliggøre egentlige prognoser for vækst, 
beskæftigelse og andre centrale nøgletal i 
økonomien.

I 1970'erne opbyggede Nationalbanken et 
kvartalsvist nationalregnskab, inden Danmarks 
Statistik var begyndt at udarbejde et. Formålet 
var at samle alle de tilgængelige nøgletal til et 
samlet billede af situationen i dansk økonomi. 
Det omfattende dataarbejde dannede grund
lag for Nationalbankens makroøkonomiske 
model MONA, som blev opstillet i slutningen af 
1980'erne og siden er blevet  udvidet løbende. 
MONA er hovedværktøjet i prognosearbejdet.
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