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Inflationen ser ud til at have 
toppet i de avancerede økonomier

Drivkræfter bag aftagende inflation

En varm vinter med mindsket 
energiforbrug i Europa

Dæmpet efterspørgsel på grund af 
fald i realløn og højere renter 

Færre forstyrrelser af globale 
forsyningskæder samt lavere 
fragtrater og råvarepriser

Kilde: Macrobond.
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Stadig strammere pengepolitik
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Kilde: Macrobond og egne beregninger.

15. marts 2023

Pengepolitiske renter, pct.



Afmatning i den globale økonomi  
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Kilde: IMF World Economic Outlook, januar 2023.
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Realt BNP, pct., år-år



Opbremsning i handelsaktiviteten og faldende boligpriser
– stadig vigtigt at styrke strukturerne
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Kilde: Danmarks Statistik, Boligsiden og egne beregninger.

Det er vigtigt,
at boligskattereformen

gennemføres i 2024 
som planlagt

- 6 pct.



Lønningerne stiger betydeligt de kommende år
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Lønstigningstakten i fremstillingserhvervene 
topper på 5,3 pct. næste år

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

5, 3  %

3, 9 %

4,7 %

Der er udsigt til de højeste 
lønstigninger i årtier – både i 

Danmark og euroområdet

Vedvarende lønstigninger i den 
størrelsesorden er ikke forenelige

med lav og stabil inflation på
længere sigt

Det er derfor ikke en
lønstigningstakt, man skal forvente

fremover



Udsigt til lavere inflation herhjemme
– men fortsat høj kerneinflation
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Inflationsprognose for Danmark

4 , 0 % 3,6 % 3,  0 %

2023 2024 2025

6 , 2  % 4,3 % 3,1 %

Kerneinflation

Inflation 
(HICP)

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.



Presset i dansk økonomi tager af
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Dansk økonomi i neutral konjunktursituation
fra slutningen af 2023

Beskæftigelsen vil falde moderat, 
mens ledigheden vil stige lidt de kommende år

2023 2024 2025

0 , 9 % 1,2 % 1,2 %

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.



15. marts 2023
10

Der er behov for en stram økonomisk politik

Regeringen skal være klar 
til at stramme finanspolitikken, 

hvis risikoen for en dansk løn-pris-spiral 
stiger

Finanspolitikken må ikke 
modarbejde effekten af højere renter 

ved at skubbe på inflationen



Spændet mellem de pengepolitiske renter i Danmark og 
euroområdet er øget. Det har taget presset af kronekursen

Note: Venstre akse er omvendt. Sidste datapunkt er 10. marts 2023. 
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Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Svækkelse af kronen
som følge af seneste udvidelse af rentespændet



Regnskab: Negativt resultat på grund af kurstab på 
obligations- og aktiebeholdningen
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