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2,3 pct. i år
og 1,8 og 1,7 pct. de  
næste to år ventes det  
reale BNP at stige med.
 nfdsklfsdk
Læs mere

Øget pres 
på kapaciteten hos 
 virksomhederne, i takt 
med at vi bevæger os  
ind i højkonjunkturen. 
Læs mere

Lav risiko
for overophedning,  
men det forudsætter bl.a. 
fortsat øget arbejdsudbud.

Læs mere

 Dansk økonomi er inde i et solidt opsving. Med en forven
tet BNPvækst på 2,3 pct. i år er økonomien på vej ind i en 
højkonjunktur med stadigt større pres på arbejdsmarkedet.

 Der er god balance i dansk økonomi og derfor rum til mere 
pres på kapaciteten ind i højkonjunkturen. Over det seneste 
år er opsvinget gradvist blevet stærkere, samtidig med at 
finanspolitikken planlægges lidt mere lempelig end tidlige
re. Det skærper de kapacitetsmæssige udfordringer. 

 Overophedning kan komme pludseligt og kraftigt, når 
økonomien er i en højkonjunktur, og regeringen bør være 
forberedt på at kunne iværksætte en finanspolitisk opstram
ning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen.
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Konjunkturanalysen på en side 

• Det igangværende opsving i dansk økonomi er 
solidt. Presset på arbejdsmarkedet er forstærket  
i 1. halvår i år, særligt i byggeriet.

• Konjunktursituationen er omtrent neutral med kun 
få ledige ressourcer på arbejdsmarkedet. Indtil vi
dere har den økonomiske fremgang under opsvin
get været balanceret.

• Der er også opsving i den globale økonomi, og det 
vinder styrke. I euroområdet er fremgangen tilta
get, og i USA er momentum fastholdt. Det giver et 
gunstigt afsæt for efterspørgslen i dansk økonomi.

• Mulighederne for dansk eksport er gode. Der er 
fremgang på eksportmarkederne, og danske eks
portvirksomheders lønkonkurrenceevne er god.

• Det reale BNP skønnes at vokse med 2,3 pct. i år 
og med 1,8 og 1,7 pct. i 2018 og 2019. Det er lidt 
over vækstpotentialet. Dansk økonomi vil dermed 
befinde sig i en højkonjunktur med større pres på 
produktionskapacitet og arbejdskraftressourcer.

• Så længe vækstforløbet foregår i et roligt tempo, 
uden at der opbygges ubalancer, er der ikke behov 
for en kraftig opstramning af den økonomiske 
politik. Overophedning kan komme pludseligt og 
kraftigt, når økonomien er i en højkonjunktur, og 
regeringen bør være forberedt på at kunne iværk
sætte en finanspolitisk opstramning med henblik 
på at dæmpe væksten i efterspørgslen.

• Hjulpet af tidligere gennemførte reformer ventes 
beskæftigelsesfremgangen at fortsætte, dog i et 
lidt langsommere tempo. Frem mod udgangen af 
2019 ventes beskæftigelsen øget med omkring 
60.000 personer.

• På boligmarkedet stiger priserne og aktiviteten 
i hele landet. I København er prisstigningerne 
fortsat bekymrende høje. Her synes prisniveauet 
højere, end udviklingen i de disponible indkomster 
og renteniveau tilsiger.

• Den nye boligbeskatning, som betyder, at bolig
skatten fra 2021 igen følger udviklingen i boligpri
serne, medvirker til at stabilisere boligpriserne fra 
2021. Samtidig kan boligprisudviklingen i hoved
staden allerede i dag dæmpes. Det styrker mulig
heden for at fastholde et balanceret opsving.

• De indenlandske risici er fortrinsvis opadrettede. 
For kraftig vækst i efterspørgslen kan føre til et 
uholdbart pres på produktionskapaciteten, især 
hvis det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med 
kvalificeret arbejdskraft. Prognosens nedadrettede 
risici knytter sig hovedsagelig til eksterne forhold.

Centrale økonomiske størrelser

2016/17

2016 2017 2018 2019 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt.

BNP (realt), pct. 1,7 2,3 1,8 1,7 0,6 0,6 0,6

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.877 2.923 2.955 2.974 2.895 2.907 2.918

Ledighed, brutto, 1.000 personer 113 116 113 113 113 115 116

Betalingsbalance, pct. af BNP 7,8 8,6 8,4 7,9 8,8 8,8 8,7

Offentlig saldo, pct. af BNP 0,6 1,2 1,1 1,4 0,5 0,7 1,4

Huspriser1, pct. årår 3,9 3,3 2,9 2,8 3,6 2,4 4,6

Forbrugerpriser (HICP), pct. årår 0,0 1,0 1,4 1,7 0,2 0,8 0,7

Timeløn (industrien), pct. årår 2,2 2,4 2,8 3,0 2,4 2,1 2,3

1. Nominelle priser på enfamiliehuse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Udsigter for dansk økonomi

Opsvinget i dansk økonomi tager fart
Det igangværende opsving i dansk økonomi er 
solidt. Væksten i bruttonationalproduktet, BNP, var 
1,7 pct. sidste år, og fremgangen i dansk økonomi er 
fortsat i første halvdel af i år. Det gælder også på ar
bejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen fortsætter med 
at stige i højt tempo. Presset på arbejdsmarkedet er 
forstærket i 1. halvår, særligt i byggeriet.

Dansk økonomi befinder sig aktuelt i en omtrent 
konjunkturmæssigt neutral position med kun få ledi
ge ressourcer på arbejdsmarkedet. Indtil videre har 
den økonomiske fremgang under opsvinget været 
balanceret, og den umiddelbare risiko for, at økono
mien overophedes, er lav.

På arbejdsmarkedet er fremgangen i de senere år 
understøttet af en stigende strukturel arbejdsstyrke, 
bl.a. fordi der blev gennemført reformer af tilbage
trækningsalderen for år tilbage. Det er en af grun
dene til, at opsvinget hidtil har været balanceret. 
Samtidig er husholdningerne og virksomhederne 
tilbageholdende og sparer fortsat op i betydeligt 
omfang. Den private forbrugs og investeringsvækst 
er således ikke finansieret ved overdreven kredit
vækst, som det fx var tilfældet i midten af 2000’erne.

På landsplan er der heller ikke tegn på overophed
ning på boligmarkedet. Der er grund til at være 
bekymret for prisstigningerne på ejerlejligheder i 
de større byer, men det er ikke for alvor smittet af 
på resten af landet. Den nye boligbeskatning, som 
betyder, at boligskatten fra 2021 igen følger udvik
lingen i boligpriserne, kan medvirke til at dæmpe 
priserne på fx lejligheder i København allerede nu, 
jf. analysen Aftale om boligskat stabiliserer bolig
priser1. Det styrker muligheden for at fastholde 
opsvinget.

Der er stærke drivkræfter bag den indenlandske 
efterspørgsel. Den disponible indkomst er stigen
de, og renterne er lave. Samtidig er der fremgang 
på Danmarks eksportmarkeder. Det udgør et godt 

1 Simon Juul Hviid og Paul Lassenius Kramp, Aftale om boligskat  
stabiliserer boligpriser, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 14,  
september 2017. 

afsæt for, at fremgangen i dansk økonomi kan 
fortsætte. Allerede vedtagne reformer, der øger 
arbejdsudbuddet, bidrager til, at den stigende efter
spørgsel kan imøde kommes. Det store overskud på 
betalingsbalancen giver også god plads til, at noget 
af den stigende efterspørgsel kan dækkes ved højere 
import.

Det reale BNP skønnes at stige med 2,3 pct. i år og 
med henholdsvis 1,8 og 1,7 pct. i 2018 og 2019. Det 
er lidt over vækstpotentialet, jf. figur 1. I et balance

BNP-væksten er over potentialet  
i de kommende år

Figur 1
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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ret vækstforløb kan BNP ikke forventes at vokse så 
stærkt som i tidligere tider. Det skyldes særligt, at 
væksten i produktiviteten – som i de fleste udviklede 
lande – over de seneste 1520 år har været lavere 
end tidligere. Det skyldes til dels, at en større del af 
efterspørgslen er rettet mod serviceydelser, hvor 
produktivitetsvæksten typisk er mindre. Det lægger i 
sig selv en dæmper på produktivitetsvæksten. Dertil 
kommer, at produktivitetsniveauet herhjemme er 
højt sammenlignet med andre lande, så den mulige 
indhentningseffekt i forhold til lande med den høje
ste produktivitet er begrænset.

Prognosen indebærer, at dansk økonomi bevæger 
sig ind i en højkonjunktur med større pres på produk
tionskapacitet og arbejdskraftressourcer. Det er der 
også plads til. Lønkonkurrenceevnen er god, og løn
stigningerne kan uden at skabe problemer godt blive 
lidt højere, end der hidtil er set under opsvinget.

I den nuværende situation gælder det om at undgå 
et pludseligt og for kraftigt efterspørgselsforløb, der 
vil skabe store ubalancer på fx arbejdsmarkedet, 
boligmarkedet eller i den finansielle sektor. Højkon
junkturer, der er associeret med store ubalancer, 
efterfølges typisk af lange og dybe lavkonjunkturer. 
Et balanceret forløb fremadrettet er således at fore
trække.

Finanspolitikken bør medvirke til  
at fastholde et balanceret vækstforløb
Dansk økonomi er i god balance, og der er derfor 
rum til mere pres på kapaciteten ind i højkonjunktu
ren. Over det seneste års tid er opsvinget gradvist 
blevet stærkere, samtidig med at finanspolitikken 
planlægges lidt mere lempelig end tidligere forud
sat. Det skærper de kapacitetsmæssige udfordrin
ger.

Renterne er ekstraordinært lave og skubber dermed 
allerede kraftigt på efterspørgslen. Det påhviler 
finans- og strukturpolitikken at balancere vækstfor
løbet. Finanspolitikken bør ikke skubbe yderligere 
til efterspørgslen, men tværtimod medvirke til, at 
efterspørgslen ikke bliver meget højere, end kapaci
teten kan bære.

Finanspolitikken er ifølge både regeringen og vis
mændene overholdbar. Eventuelle tiltag i de kom
mende forhandlinger om Jobreformens fase II mv. 
og finansloven for 2018, der sigter på at disponere 
herudfra, bør tilrettelægges, så deres samlede aktivi
tetsvirkning er afstemt med konjunktursituationen.

Tidligere gennemførte strukturreformer bidrager i 
øjeblikket til at øge kapaciteten i økonomien. Det 
understøtter det balancerede opsving og øger vel
standen. Der er god grund til at fortsætte de senere 
års arbejde med strukturforbedrende reformer, der 
fx øger arbejdsudbuddet, men det er ikke oplagt at 
forlade sig på yderligere strukturreformer til at dæm
pe kapacitetspresset på kort sigt. Dertil er usikker
heden om den kapacitetsforøgende virkning og det 
tidsmæssige gennemslag i mange tilfælde for stor. 

Så længe vækstforløbet foregår i et roligt tempo, 
uden at der opbygges ubalancer, er der ikke behov 
for en kraftig opstramning af den økonomiske poli
tik. Det styrkede momentum i økonomien, der er set 
over det seneste år, øger imidlertid risikoen for en 
hurtigere ophedning. Erfaringerne viser, at over
ophedning kan komme pludseligt og kraftigt, når 
økonomien er i en højkonjunktur, og regeringen bør 
være forberedt på at kunne iværksætte en finanspo
litisk opstramning med henblik på at dæmpe væk
sten i efterspørgslen.

Beskæftigelsen stiger fortsat, og der er stadig  
tydeligere tegn på knaphed på arbejdskraft
Beskæftigelsen er steget uafbrudt, siden opsvinget 
tog fart i 2013, jf. figur 2. Fremgangen har været på 
ca. 160.000 personer, svarende til knap 6 pct., og dri
ves hovedsagelig af stigende beskæftigelse i mange 
serviceerhverv og i byggeriet. Også industrien har 
bidraget til fremgangen, mens beskæftigelsen i den 
offentlige sektor ikke er steget i perioden. Væksten i 
beskæftigelsen ventes at fortsætte de kommende år, 

Beskæftigelsesfremgangen fortsætter, 
mens ledigheden er fladet ud

Figur 2
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men i et noget langsommere tempo end hidtil i takt 
med, at arbejdsmarkedet strammer til.

Ledigheden (ekskl. integrationsydelse2) er faldet 
under opsvinget, men er det seneste halve år fladet 
ud tæt på sit strukturelle niveau på omkring 4 pct. af 
arbejdsstyrken. I juli steg ledigheden, men udviklin
gen er behæftet med særlig usikkerhed som følge 
af ændret opgørelse. At ledigheden er fladet ud, er 
ikke udtryk for, at fremgangen på arbejdsmarkedet 
er ved at gå i stå, men derimod at arbejdsstyrken 
øges, bl.a. ved at flere vælger at blive længere på 
arbejdsmarkedet. Det skal ses i lyset af indfasningen 
af tidligere iværksatte reformer, der bl.a. udskød 
tilbagetrækningsalderen. Udenlandsk arbejdskraft 
og stigende befolkning i den arbejdsdygtige alder 
bidrager også til, at arbejdsstyrken stiger.

Der er stadig tydeligere tegn på mangel på arbejds
kraft, særligt i de konjunkturfølsomme bygge og 
anlægserhverv, jf. figur 3. Udviklingen i indikatorerne 
for mangel på arbejdskraft i byggeriet har hidtil ud
viklet sig mere afdæmpet end i midt2000’erne, men 
er med de seneste tal kommet tæt på. Regeringens 
forslag om ikke længere at lade håndværksydelser 
indgå i BoligJobordningen fra 2018 vil tage lidt af 
presset på bygge og anlægsområdet.

Udvidelsen af arbejdsstyrken ventes at fortsætte de 
kommende år, men får stadig sværere ved at følge 
med den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. 
Frem mod slutningen af 2019 ventes beskæftigelsen 
at stige med yderligere omkring 60.000 personer. 
Under forudsætning af, at allerede vedtagne refor
mer, som fx den gradvise forøgelse af efterløns og 
pensionsalderen, vil øge arbejdsudbuddet, ventes 
også den strukturelle beskæftigelse at stige – dog i 
et lidt langsommere tempo end beskæftigelsen. Be
skæftigelsesgabet, dvs. forskellen mellem faktisk og 
strukturel beskæftigelse, vil derfor blive udvidet og 
presset på arbejdsmarkedet forstærket. Muligheder
ne for at hente kvalificeret arbejdskraft udefra kan 
bidrage til at dæmpe presset på arbejdsmarkedet.

2 I juli 2016 blev integrationsydelsen udvidet, og samtidig blev flere 
modtagere af integrationsydelse visiteret som jobparate. Tilgangen 
af personer på integrationsydelse i ledigheden er således af teknisk 
karakter.

Stor stigning i mangel på arbejdskraft 
de seneste måneder

Figur 3
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Lønstigninger er tiltagende,  
men endnu moderate

Figur 4
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Udsigt til en vis lønacceleration,  
men fortsat god konkurrenceevne

Lønningerne i den private sektor stiger fortsat be
hersket trods konjunkturfremgangen. I 2. kvartal var 
lønnen på DA/LOområdet 2,4 pct. højere end for 
et år siden, jf. figur 4. Det er den første opgørelse af 
lønudviklingen efter den seneste fornyelse af de cen
trale overenskomster i foråret 2017. Relativt mange 
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lokale forhandlinger var dog endnu ikke afsluttet ved 
opgørelsen af lønudviklingen for 2. kvartal.

Inden for bygge- og anlægserhvervene steg lønnen 
med 2,8 pct. og dermed lidt hurtigere end gennem-
snittet i den private sektor. Bygge- og anlægserhver-
vene er hovedsagelig hjemmemarkedsorienterede 
og det sted, hvor et indenlandsk opsving traditionelt 
først er slået ud i en stærkere lønvækst. Under den 
nuværende fremgang har byggeriet imidlertid i et 
vist omfang formået at tiltrække arbejdskraft, herun-
der fra udlandet.

Inden for fremstillingserhvervene, hvor en stor del 
af produktionen eksporteres, har lønstigningstak-
ten det seneste halvandet år ligget en smule over 
stigningstakten hos de udenlandske konkurrenter. 
Det følger en længere periode, hvor lønningerne 
herhjemme udviklede sig langsommere end i udlan-
det. Den danske lønkonkurrenceevne må samlet set 
betegnes som god.

Lønstigningstakten skønnes kun at løfte sig moderat 
de kommende år. Forårets aftale om ny overens-
komst i industrien for perioden 2017-20 forventes 
i sig selv kun at medføre forholdsvis afdæmpede 
omkostningsstigninger for industrivirksomhederne. 
Hovedtrækkene i de øvrige overenskomster på DA/
LO-området ligger tæt op ad industriaftalen. Udfal-
det af de første decentrale forhandlinger på minimal-
lønsområdet, der typisk ligger i 2. kvartal, bekræfter 
billedet af, at lønpresset fortsat er moderat. Der er 
plads i økonomien til den forventede moderate op-
gang i lønstigningstakten de kommende år.

Også inden for den offentlige sektor er lønudviklin-
gen behersket. Set over en længere årrække stiger 
de private og offentlige lønninger i samme tempo, 
da de offentlige lønninger reguleres i forhold til de 
private. Der er således udsigt til, at de offentlige løn-
ninger fortsat stiger moderat de kommende år.

Forbrugerprisstigningerne og det  
indenlandske prispres er tiltaget
Forbrugerprisstigningerne er taget til det seneste 
halve år efter en længere periode, hvor inflatio-
nen har været tæt på nul. I juli og august var års-
stigningstakten i forbrugerpriserne, målt ved det 
EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, 1,5 pct. mod 
0,4 pct. i juni, jf. figur 5. En del af de højere prisstig-
ninger vurderes at være af midlertidig karakter, der 
kan henføres til ferierelaterede forhold.

Forbrugerpriserne i Danmark stiger nu omtrent på 
linje med priserne i euroområdet efter et år med 
svagere prisudvikling herhjemme, bl.a. som følge af 
faldende priser på mobiltjenester. På mellemlangt 
sigt følger de danske forbrugerpriser euroområdets, 
men på kort sigt er det ikke usædvanligt med en vis 
forskel.

Kerneinflationen, hvor der renses for prisudviklingen 
i energi og på uforarbejdede fødevarer, er også gået 
op. Sammen med udviklingen i den indenlandsk 
markedsbestemte inflation tegner det billedet af et 
fortsat moderat underliggende prispres i økonomi-
en, men ikke helt så lavt som tidligere. 

Også prispresset i engrosleddet er fortsat svagt. 
Energipriserne trækker lidt op i indekset, men ikke i 
så høj grad som i begyndelsen af året. Stigningerne i 
importpriserne er også svage. De holdes nede af, at 
den effektive kronekurs er styrket, hvilket gør uden-
landske varer billigere målt i danske kroner.

Det øgede pres på kapaciteten i økonomien medfø-
rer sammen med den forventede moderate accele-
ration i lønningerne, at årsstigningstakten i forbru-
gerpriserne ventes at stige gradvist til 1,7 pct. i 2019. 
I 2017 dæmper nedsættelsen af en række afgifter 
samt afskaffelsen af PSO-afgiften prisudviklingen en 
smule.

Forbrugerprisstigningerne tager til Figur 5
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Solidt fundament for fremgang  
i privat forbrug og investeringer

Der er et stort potentiale for fortsat fremgang i det 
private forbrug. De lave forbrugerprisstigninger har 
de seneste år betydet en pæn fremgang i realløn
nen. Den disponible indkomst er øget i takt med, 
at beskæftigelsen er steget, og renterne er faldet, 
mens stigende boligpriser og fortsat opsparing har 
forøget husholdningernes formue.

Husholdningerne forbruger fortsat en mindre del af 
deres disponible indkomst sammenlignet med tidli
gere, jf. figur 6. At forbruget ikke er steget i nær så 
høj grad som indkomsten under opsvinget, kan være 
et udtryk for en mere forsigtig forbrugsadfærd end 
tidligere. Særligt husholdninger med høj bruttogæld 
har konsolideret sig over de senere år. Det indike
rer, at ændringer i husholdningernes balancer er 
en længerevarende proces, som har strakt sig ind i 
dette økonomiske opsving3. Tilbageholdenheden har 
bidraget til at gøre opsvinget balanceret.

Med fortsat stigende beskæftigelse og lidt højere 
lønstigninger er der udsigt til, at husholdningernes 
disponible indkomst fortsat forøges. Hertil kommer 
muligheden for at få udbetalt tidligere indbetalt ef
terlønsbidrag i 2018 og engangsudbetalingen i 2019 
til husholdningerne af for meget betalt boligskat i 
forbindelse med, at der indføres et nyt ejendomsvur
deringssystem. Det er med til at understøtte fortsat 
vækst i det private forbrug.

Husholdningerne og virksomhederne er generelt 
velpolstrede efter en længere periode med høj op
sparing, og den øgede private efterspørgsel er ikke 
drevet af udlånsvækst. Udlånet til husholdninger og 
erhverv i milliarder kroner lå mere eller mindre fladt 
i årene efter finanskrisen og er kun steget lidt under 
opsvinget, selv om friværdierne er øget, jf. figur 7. 
Selv om udlånet er reduceret lidt som andel af BNP, 
er gældsniveauet dog stadig relativt højt sammen
lignet med tidligere.

Renterne er fortsat meget lave, og på et 30årigt 
fastforrentet realkreditlån er den kun på lidt over 2 
pct. Renterne forudsættes at stige lidt gennem prog
noseperioden, og det vil lægge en lille dæmper på 

3 Se Simon Juul Hviid og Andreas Kuchler, Consumption and Savings 
In a Low Interestrate Environment, Danmarks Nationalbank Working 
Paper, nr. 116, juni 2017.
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Kun lille stigning i udlån til hushold-
ninger og erhverv under opsvinget

Figur 7
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udviklingen i disponibel indkomst, formuer og det 
private forbrug. Ikke desto mindre vil de lave renter 
stadig udgøre en stærk stimulans for efterspørgslen i 
de kommende år.

Boliginvesteringerne stiger – især i hovedstads
området, hvor prisudviklingen på huse og ejerlej
ligheder har været stærkest. Det gælder for både 
nybyggeri og hovedreparationer. Med den nye aftale 
om boligbeskatning kan det være fordelagtigt for 
boligentreprenører at færdiggøre boligbyggeri, før 
skatterabatten bortfalder i 2021, da det giver dem 
mulighed for at sælge boligen til en højere pris. 
En sådan fremrykning kan øge aktiviteten i bygge 
og anlægserhvervene, som i forvejen melder om 
mangel på arbejdskraft. Det er især færdiggørelsen 
af allerede igangværende projekter, der kan blive 
forsøgt fremrykket.

I takt med at kapacitetsudnyttelsen stiger, ventes 
de private investeringer at tage til. Materielinveste
ringer ventes at stige lidt hurtigere end bygge og 
anlægsinvesteringerne. Der er fortsat ganske mange 
ledige lokaler, hvilket mindsker behovet for nybygge
ri. Evt. øgede boliginvesteringer for at få færdiggjort 
boligbyggeri før 2021 kan desuden fortrænge andre 
bygge og anlægsinvesteringer, hvis der ikke er 
tilstrækkelig arbejdskraft.

Godt afsæt for dansk eksport
Eksporten af både varer og tjenester har i 1. halvår i 
år ligget højt. Øget verdenshandel har trukket både 
fragtrater og fragtaktivitet op efter to år med svag 
udvikling i søtransporten. Også eksporten af indu
strivarer er høj i forhold til sidste år.

Mulighederne for dansk eksport er gode. De danske 
eksportvirksomheders lønkonkurrence må beteg
nes som god. Samtidig er der udsigt til pæn vækst 
på eksportmarkederne, jf. figur 8. I modsat retning 
trækker, at den effektive kronekurs er blevet styrket, 
hvilket isoleret kan dæmpe eksportfremgangen i de 
kommende år. Styrkelsen afspejler bl.a. den senere 
tids svækkelse af dollaren og pundet.

Eksportfremgangen ventes at fortsætte, og ekspor
ten vil sammen med det private forbrug udgøre den 
primære drivkraft bag BNP, jf. figur 9.

Overskuddet på betalingsbalancen er stort og sti
gende i takt med øgede indtægter fra den danske 
søtransport, jf. figur 10. Over de seneste 12  måneder 
er overskuddet på knap 180 mia. kr. svarende til 
knap 8,5 pct. af BNP. Overskuddet på betalings
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balancen ventes at blive reduceret lidt i løbet af de 
kommende år, men at forblive stort. Overskuddet 
afspejler et meget stort opsparingsoverskud i virk
somheder og husholdninger.

Priserne på ejerboliger stiger i hele landet
Der har i en længere periode været fremgang på 
boligmarkedet. I begyndelsen var stigningen i akti
vitet og priser koncentreret i de store byer, men har 
nu spredt sig til så godt som hele landet. Det kan 
sammen med mange nybyggerier i København være 
med til at tage lidt af trykket af markedet i hoved
stadsområdet og andre af de større byer.

Priserne på såvel enfamiliehuse som ejerlejlighe
der er steget i alle regioner i 1. halvår 2017, men 
årsstigningstakten er aftaget en smule. Prisstig
ningstakten på ejerlejligheder i hovedstaden er dog 
fortsat bekymrende høj. Prisniveauet vurderes at 
være højere, end udviklingen i de disponible ind
komster og renter tilsiger. Samtidig er boligmarke
det i København mere rentefølsomt end i resten af 
landet, bl.a. fordi belåningen oftere sker med mere 
risikable låntyper.

Den solide fremgang på boligmarkedet viser sig i 
omsætningen. Den har for både enfamiliehuse og 
ejerlejligheder ikke været højere i ti år, men igen 
med store geografiske forskelle.

Den høje handelsaktivitet afspejler sig også i ud
buddet af boliger til salg, der er faldet til det laveste 
niveau siden overophedningen af boligmarkedet i 
årene op til finanskrisen i 2008. Høj handelsaktivi
tet har sammen med et vigende udbud medført, at 
liggetiderne fortsat falder.

De generelt positive udsigter for dansk økonomi 
og fortsat lave renter peger på, at boligpriserne 
fortsætter med at stige de kommende år, men mere 
geografisk balanceret end hidtil under opsvinget. 
Prisen på enfamiliehuse skønnes på den baggrund at 
stige med ca. 3 pct. om året frem mod 2019.

Ny ejendomsbeskatning medvirker til  
at stabilisere ejendomspriserne
Før sommerferien indgik et bredt flertal i Folketinget 
en aftale om den fremtidige boligbeskatning. Aftalen 
betyder, at boligbeskatningen fra 2021 igen medvir
ker til at stabilisere boligpriserne, som den gjorde 
forud for den nominelle fastfrysning af ejendomsvær
diskatten i 2001. Det er positivt. De boliger, som er 
steget mest i værdi siden ejendomsværdiskatten blev 

fastfrosset nominelt i 2001, har i dag de laveste effek
tive ejendomsværdiskattesatser. Med aftalen bliver 
satsen ens for alle. Derfor forventes det, at boligskat
terne efter 2021 stiger i de områder, hvor presset på 
boligmarkedet også i dag er størst, dvs. især for dyre 
ejerlejligheder i de større byer, mens boligskatterne 
falder i områder uden for de store byer, hvor presset 
er lavere. Det mindsker de regionale forskelle i priser
ne på boliger og kan allerede i dag dæmpe prisvæk
sten dér, hvor det går hurtigst fremad.

Aftalen indebærer, at boligskatten stiger på nogle 
boliger. Prisen på disse boliger vil på sigt blive min
dre, end hvis skatteaftalen ikke var vedtaget. Eksiste
rende ejere får dog en skatterabat. Skatterabatten 
er fastlåst nominelt og gælder kun, frem til boligen 
handles første gang efter 2021. Rabatten medfører, 
at priserne ikke korrigeres fuldt ud før implemen
teringen af det nye boligskattesystem, dvs. ikke før 
2021. Men når muligheden for at få rabat forsvinder, 
vil det dæmpe prisen. Det gælder især, hvis rabatten 
er stor. Det betyder, at der for de fleste boligkøbere 
ikke er noget økonomisk incitament til at købe bolig 
før 2021 blot for at sikre sig rabatten, jf. analysen 
Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser4.

4 Simon Juul Hviid og Paul Lassenius Kramp, Aftale om boligskat  
stabiliserer boligpriser, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 14,  
september 2017.
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Finanspolitikken skubber til efterspørgslen i 2018
I Økonomisk Redegørelse fra august venter regerin
gen et strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP i år, 
som mindskes til 0,3 pct. af BNP næste år. Målt ved 
den 1-årige finanseffekt er finanspolitikken samti
dig opgjort at virke svagt dæmpende på væksten i 
økonomien i 2018. Med regeringens udspil til Jobre
formens fase II mv. og finanslovforslag for 2018 er 
finanspolitikken imidlertid blevet lidt mere lempelig 
næste år end tidligere forudsat i Økonomisk Rede
gørelse. Det gælder uanset, om man ser på den nye 
opgørelsesmetode i augustredegørelsen eller den 
traditionelle opgørelsesmetode, der tidligere er an
vendt i Økonomisk Redegørelse. Det er vurderingen, 
at den planlagte finanspolitik virker svagt ekspansivt 
på efterspørgslen i 2018, hvis der ses bort fra de mu
lige struktureffekter på produktionskapaciteten, som 
indgår i regeringens nye opgørelsesmetode.

Der ventes et underskud på den offentlige saldo på 
1,2 pct. af BNP i 2017. Den fortsatte konjunkturfrem
gang vil bidrage til at reducere underskuddet i 2018 
og 2019, men henholdsvis udbetalingen af tidligere 
indbetalt efterlønsbidrag for personer, som vælger 
at melde sig ud af efterlønsordningen, og den eks
traordinære tilbagebetaling af ejendomsskatter ved 
indførelsen af det nye ejendomsvurderingssystem 
forværrer hver især saldoen i de to år. Der ventes et 
underskud på den offentlige saldo på henholdsvis 
1,1 og 1,4 pct. af BNP i 2018 og 2019.

De indenlandske risici er fortrinsvis opadrettede
Der er en risiko for, at efterspørgslen udvikler sig 
stærkere end forventet i prognosen og også så 
stærkt, at der kan opstå udbredt mangel på arbejds
kraft, så lønningerne stiger uhensigtsmæssig kraftigt. 
Der er ganske få ledige arbejdskraftreserver tilba
ge, og det er usikkert, om arbejdsstyrken kan øges 
tilstrækkeligt.

Husholdningerne forbruger endnu kun en lav andel 
af deres indkomst set i et længere perspektiv, og 
formuerne er høje. Det udgør et solidt potentiale for 
en kraftigere privat forbrugsvækst end ventet i prog
nosen. Udviklingen på boligmarkedet kan forstærke 
risikoen, især hvis de kraftige boligprisstigninger 
i hovedstadsområdet spreder sig til større dele af 
landet.

Dansk økonomi er dog i udgangspunktet godt rustet 
til at håndtere et kommende pres på kapaciteten. 
Forbrugs og investeringsvæksten de senere par år 
er sket for tjente eller opsparede midler, og kredit

væksten er beskeden. Der er plads til højere løn
stigninger, og en del af den større efterspørgsel kan 
tilfredsstilles af øget import.

Med aftalen om et nyt ejendomsvurderingssystem 
får de ejendomsejere, der (efter det nye vurde
ringssystem) har betalt for meget i boligskat, i 2019 
tilbageført den for meget betalte skat. Det drejer 
sig om skønsmæssigt 1314 mia. kr., afhængigt af de 
endelige ejendomsvurderinger. Udbetalingen risike
rer at falde på et uheldigt tidspunkt i forhold til den 
overordnede konjunktur.

Prognosens nedadrettede risici knytter sig hovedsa
gelig til eksterne forhold. Det gælder bl.a. udviklin
gen på Danmarks eksportmarkeder. Selv om risikoen 
for en større finanspolitisk stimulus under Trump-ad
ministrationen er aftaget, kan følgevirkninger af en 
hurtigere end forudsat pengepolitisk normalisering 
i USA og euroområdet, herunder fx korrektioner på 
aktiemarkedet, og geopolitiske risici fortsat forværre 
vækstudsigterne. Pludselige og kraftige rentestig
ninger har potentialet til at vende prisstigninger til 
prisfald på boligmarkedet.

Danmark er afhængig af handel med udlandet, og 
en stor del af det igangværende opsving og udsig
ten til fortsat fremgang skyldes udenlandsk efter
spørgsel efter danske varer og tjenester. Adgang til 
udenlandske markeder er selve fundamentet under 
den danske velstand. Hvis de protektionistiske 
toner, der de senere år har fyldt mere i den økono
miskpolitiske debat, omsættes til tiltag, der hæm
mer handel, vil det svække mulighederne for dansk 
samhandel.
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Centrale økonomiske størrelser Tabel 1

2016/17

Realvækst i forhold til perioden før, pct. 2016 2017 2018 2019 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt.

BNP 1,7 2,3 1,8 1,7 0,6 0,6 0,6

Privat forbrug1 2,1 2,3 2,0 2,1 1,6 0,8 0,0

Offentligt forbrug 0,4 0,8 0,5 0,8 0,4 0,8 0,4

Boliginvesteringer 11,0 5,2 3,6 3,8 0,5 3,7 1,3

Offentlige investeringer 1,8 0,1 1,4 1,7 4,9 2,0 4,0

Erhvervsinvesteringer 4,9 2,5 5,9 4,7 3,4 5,2 1,3

Lagerinvesteringer mv.2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 0,6

Eksport 2,5 4,4 2,7 2,7 4,5 0,9 0,8

Industrieksport 3,2 5,1 3,6 3,4 5,3 1,2 2,2

Import 3,5 3,9 3,4 3,7 3,5 1,6 1,8

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.877 2.923 2.955 2.974 2.895 2.907 2.918

Ledighed, brutto, 1.000 personer 113 116 113 113 113 115 116

Betalingsbalance, pct. af BNP 7,8 8,6 8,4 7,9 8,8 8,8 8,7

Offentlig saldo, pct. af BNP 0,6 1,2 1,1 1,4 0,5 0,7 1,4

Huspriser3, pct. årår 3,9 3,3 2,9 2,8 3,6 2,4 4,6

Forbrugerpriser(HICP), pct. årår 0,0 1,0 1,4 1,7 0,2 0,8 0,7

Timeløn (industrien), pct. årår 2,2 2,4 2,8 3,0 2,4 2,1 2,3

1. Omfatter både husholdninger og NPISH.
2. Bidrag til BNPvækst (posten omfatter lagerinvesteringer, værdigenstande og statistisk diskrepans).
3. Nominelle priser på enfamiliehuse.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
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International baggrund

Det globale opsving vinder styrke. I euroområdet 
er fremgangen tiltaget, og i USA er momentum 
fastholdt. Blandt vækstøkonomierne fortsætter den 
høje vækst i både Kina og Indien, mens Rusland 
og Brasilien er på vej ud af dybe recessioner. IMF 
forventer, at den globale vækst i 2017 bliver den 
højeste siden 2011. Det giver et gunstigt afsæt for 
efterspørgslen i dansk økonomi. Høj forbrugertillid 
kan medføre stærkere vækst end ventet, bl.a. i euro
området. Omvendt kan en korrektion på aktiemarke
det, følgevirkninger af pengepolitisk normalisering, 
øget protektionisme eller geopolitiske risici forværre 
udsigterne på eksportmarkederne.

Global vækstfremgang
Opsvinget i verdensøkonomien er tiltaget siden 
sommeren 2016. Det afspejles i den globale industri
produktion, som stiger hurtigere efter, at den bl.a. 
har været påvirket af faldet i olierelaterede investe
ringer i 2014-16, jf. figur 11.

Der er også fremgang i verdenshandlen, og især 
i vækstøkonomierne er importen steget markant 
de seneste kvartaler, jf. figur 12. Det skyldes bl.a., 
at Brasilien og Rusland er på vej ud af recessioner, 
mens væksten fortsat er høj i Indien og Kina. Im
portvæksten er også steget i de avancerede lande 
i 2017, og dermed er der tegn på, at de senere par 
års fald i vækstraten er ved at vende.

Væksten i euroområdet er i første halvdel af 2017 
tiltaget i forhold til året før, mens den amerikanske 
økonomi har bevaret sit momentum, jf. figur 13. 
Den gennemsnitlige vækst i euroområdet har været 
på niveau med den amerikanske siden slutningen 
af 2014. Det understreger styrken af euroområdets 
opsving, idet væksten i den arbejdsdygtige del af 
befolkningen har været lavere end i USA. I Kina er fi
nanspolitiske stimuli med til at holde en hånd under 
væksten.

Det amerikanske opsving er gået ind i sit niende 
år, og produktionsgabet er ved at være lukket. 
Hvis kongressen vedtager væsentlige finanspoli
tiske lempelser i forbindelse med de kommende 
forhandlinger om en skattereform, kan det betyde, 
at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, 
sætter renterne hurtigere op, end markedet aktuelt 
forventer. Euroområdet, som både blev ramt af 
finanskrisen og den efterfølgende gældskrise, 

Højere global vækst i  
industriproduktionen
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Importvæksten stiger, især i  
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forventes at nå det strukturelle produktionsniveau i 
2018.

Forbrugertilliden i de største økonomier er høj, jf. 
figur 14. De senere år er stigningen i forbrugertilli
den ikke blevet modsvaret af en tilsvarende vækst 
i detailsalget som tidligere set. Men den høje tillid 
indikerer, at det private forbrug kan accelerere. Det 
gælder særligt euroområdet, hvor forbrugertilliden 
er høj, og hvor væksten i det private forbrug i flere 
år har ligget under det historiske gennemsnit.

IMF’s skøn for den globale BNPvækst fra juli er 
uændret i forhold til prognosen fra april, jf. figur 15. 
Dermed forventes det fortsat, at det globale opsving 
tager til i styrke de kommende år. Hvis forventnin
gerne holder, vil den globale BNPvækst i 2017 være 
den højeste siden 2011.

I forhold til prognosen fra april er vækstudsigterne 
for både euroområdet og Kina revideret lidt op. Til 
gengæld har IMF nedjusteret vækstskønnene for 
USA, primært som følge af en forventning om mindre 
finanspolitiske stimuli under Trump-administrationen 
end hidtil antaget. Vækstudsigterne for Storbritanni
en er også blevet nedjusteret.

IMF vurderer, at risiciene på kort sigt er balancere
de, mens de negative risici dominerer på længere 
sigt. Mulige positive vækstoverraskelser på kort sigt 
kan være et stærkere momentum i euroområdet 
og finanspolitiske lempelser i USA. Omvendt kan 

Lidt højere BNP-vækst i 2. kvartal Figur 13
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Høj forbrugertillid Figur 14
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Forventninger om højere global  
vækst de kommende år

Figur 15
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væksten ifølge IMF blive hæmmet af korrektioner på 
aktiemarkederne, følgevirkninger af pengepolitisk 
normalisering, den høje kinesiske gæld, protektionis
me og geopolitiske risici. 

Pres på arbejdsmarkedet i USA  
– stadig ledig kapacitet i euroområdet
Den ledige kapacitet svinder på det amerikanske ar
bejdsmarked, hvor beskæftigelsen uafbrudt er gået 
frem i 83 måneder og klart har slået den tidligere 
rekord på 48 måneder. Målt på flere indikatorer er 
presset på arbejdsmarkedet nu større end under 
højkonjunkturen lige før finanskrisen, og risikoen for 
flaskehalse stiger, jf. figur 16. Beskæftigelsesfrekven
sen for de 2554årige ligger imidlertid kun på den 
historiske median, så der kan potentielt være ekstra 
ressourcer at hente her. Det kan være en af forklarin
gerne på, at den nominelle lønvækst kun er en smule 
over den historiske median.

Beskæftigelsesfrekvensen i euroområdet er steget 
meget siden lavpunktet i begyndelsen af 2013. Ar
bejdsmarkedsindikatorer peger dog på, at der sta
dig er ledige ressourcer, og den nominelle lønvækst 
er fortsat lav, jf. figur 17.

Den lave nominelle lønvækst i USA og euroområdet 
siden finanskrisen skyldtes i første omgang, at der 
var stor ledig kapacitet på arbejdsmarkedet. Efterføl
gende skal lønudviklingen også ses i sammenhæng 
med de senere års lave inflation, som har betydet, at 
lønmodtagerne har kunnet acceptere selv beskedne 
nominelle lønstigninger og stadig få en reallønsstig
ning. Samtidig har den lave nominelle lønvækst væ
ret med til at dæmpe prisstigningerne, så lønninger 
og priser har holdt hinanden nede. Endelig reagerer 
lønningerne med en vis forsinkelse på kapacitets
pres.

Kerneinflationen i euroområdet er steget lidt i løbet 
af 2017, men ligger fortsat en del under inflations
målsætningen, jf. figur 18. Den Europæiske Central
bank, ECB, vurderer, at stigningen delvist er drevet af 
forbigående forhold (beklædning og rejserelaterede 
poster), og at det underliggende prispres fortsat er 
behersket.

I USA er kerneinflationen faldet de seneste måneder, 
hvilket bl.a. skyldes et fald i prisen på teletjenester 
(teleudbyderne har introduceret ubegrænset mobil
data) og indirekte effekter af lavere energipriser.

Pres på det amerikanske  
arbejdsmarked

Figur 16
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Fortsat ledige ressourcer i  
euroområdet

Figur 17
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Pengepolitikken strammes i USA,  
men fastholdes lempelig i euroområdet
I USA er Federal Reserve, Fed, begyndt gradvist 
at normalisere pengepolitikken. Den pengepoliti
ske rente er blevet sat op med 0,25 procentpoint 
tre gange siden december 2016, senest på mødet 
den 14. juni, jf. figur 19. Den pengepolitiske komi
te, FOMC, venter endnu én renteforhøjelse på 0,25 
procentpoint i år og tre i både 2018 og 2019. Det 
er betydeligt flere, end hvad der er indpriset på de 
finansielle markeder.

Derudover har Fed meldt ud, at den forventer at 
begynde at nedbringe sin balance i slutningen af 
2017. Det skal ske ved, at betalinger fra obligationer, 
der forfalder, ikke fuldt ud geninvesteres. Hastighe
den, hvormed Fed nedbringer balancen, vil over en 
periode på 12 måneder gradvist blive sat op fra 10 
mia. dollar til 50 mia. månedligt. Fed har meddelt, 
at balancen efter normaliseringen skal være stør
re end før finanskrisen, men den har ikke meddelt 
en konkret størrelse. Aktuelt er Feds balance knap 
4.500 mia. dollar, hvor den i årene før finanskrisen 
var under 1.000 mia.

I euroområdet har ECB fastholdt de pengepolitiske 
renter, jf. figur 20, og den fortsætter med at øge sin 
obligationsbeholdning med 60 mia. euro månedligt. 
Opkøbsprogrammet ventes af fortsætte mindst frem 
til og med december 2017, og ECB har meddelt, at 

Kerneinflationen er steget i  
euroområdet og faldet i USA  
de seneste måneder

Figur 18
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I USA forventer markedet langt  
færre rentestigninger end FOMC

Figur 19
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I euroområdet forventer markedet 
fortsat lempelig pengepolitik i de 
kommende år

Figur 20
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de pengepolitiske renter ikke ventes at blive sat op i 
perioden.

Der har været en tendens til en styrkelse af euroen 
siden april, jf. figur 21. Styrkelsen kan afspejle afta
gende politiske risici efter det franske præsidentvalg 
samt gode makroøkonomiske nøgletal.

Samtidig er dollaren blevet svækket, og dollarkur
sen er nu lavere end før valget. Det kan bl.a. afspej
le Trumpadministrationens problemer med at få 
gennemført sin politiske agenda. Dollaren blev ellers 
styrket i kølvandet på det amerikanske præsident
valg i november 2016, herunder fordi markederne 
forventede en ekspansiv finanspolitik under Trump.

De amerikanske aktiepriser, målt ved S&P 500, er 
aktuelt historisk høje, jf. figur 22. I begyndelsen af 
september var de mere end 20 pct. over niveauet 
fra begyndelsen af 2016, og alene i de første otte 
måneder af 2017 er de steget med over 10 pct. Målt 
i forhold til indtjeningen, P/E, er aktiepriserne også 
høje.

De europæiske aktiepriser er ligeledes steget gen
nem 2017, men de ligger betydeligt under toppunk
tet før finanskrisen.

Euroen er styrket, mens  
dollaren er svækket

Figur 21
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Historisk høje aktiepriser i USA,  
men ikke i euroområdet 

Figur 22
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Appendiks: Antagelser og revision  
af prognosen for dansk økonomi

Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøko-
nomiske model MONA og tager udgangspunkt i den 
foreliggende konjunkturstatistik, herunder Danmarks 
Statistiks foreløbige kvartalsvise nationalregnskab 
for 2. kvartal 2017. Fremskrivningen bygger på en 
række antagelser om den internationale økonomi, 
de finansielle forhold og finanspolitikken.

International økonomi
Prognoserne fra de internationale organisationer 
er stort set uændrede. Skøn for BNP-væksten i USA 
er revideret lidt ned, mens de for euroområdet er 
justeret lidt op. Eksportmarkedsvæksten er justeret 
op med 1,1 procentpoint i 2017, da væksten i begyn-
delsen af året har været større end ventet. Væksten 
på markederne for den danske industrieksport 
forudsættes at være 4,3 pct. i år og 3,7 pct. i 2018 og 
2019, jf. tabel A1.

Lønstigningerne i udlandet forventes at være mode-
rate som følge af fortsat svage – om end bedrende – 
arbejdsmarkeder. I år og de kommende to år ventes 
beherskede udenlandske prisstigninger. 

Renter, valuta og oliepris
Udviklingen i de korte og lange renter i prognosen 
er baseret på de forventninger til den fremtidige 
udvikling, der kan udledes af rentekurven på de 
finansielle markeder. 3 måneders-pengemarkedsren-
ten målt ved Cita-swaprenten ventes gennem hele 
prognoseperioden at være negativ.

Den gennemsnitlige obligationsrente er et gennem-
snit af de effektive renter på udestående stats- og 
realkreditobligationer. Den ventes at stige svagt 
gennem prognoseperioden fra et udgangspunkt på 
godt 0,7 pct. til 1,1 pct. i 2019.

Siden sidste prognose er dollaren svækket i forhold 
til kroner. Den lavere kurs på dollar trækker i retning 
af en stigning i den effektive kronekurs.

Olieprisen ligger omkring 50 dollar pr. tønde. Det 
 antages, at olieprisen følger futurespriserne og lig-
ger omtrent fladt frem til slutningen af 2019. Det er 
stort set uændret i forhold til seneste prognose.

Finanspolitiske forudsætninger
I fremskrivningen tages der udgangspunkt i de fore-
løbige opgørelser fra nationalregnskabet af forbrug 
og investeringer i den offentlige sektor samt den 
tilrettelagte finanspolitik i Økonomisk Redegørelse 
fra august 2017 og det opdaterede 2025-forløb.

Det reale offentlige forbrug antages i år at stige 0,8 
pct. og henholdsvis 0,5 og 0,8 pct. i 2018 og 2019, 
mens de offentlige investeringer antages at stige 0,1 
pct. i år, falde 1,4 pct. i 2018, for igen at stige 1,7 pct. 
i 2019, jf. tabel A1.

Revisioner i forhold til seneste prognose
Skønnet for BNP-væksten i Danmark er opjusteret 
med 0,7 procentpoint i år. Det skyldes primært et 
væsentlig bedre udgangspunkt for dansk økonomi 
end ventet i marts. Det afspejler både revisioner 
i Danmarks Statistiks opgørelse af BNP og højere 
vækst end ventet i første halvdel af i år. Større vækst 
på Danmarks eksportmarkeder trækker isoleret set 
også i retning af større BNP-vækst, mens en styr-
ket kronekurs trækker i retning af svagere eksport 
og BNP-vækst. For 2018 og 2019 er BNP-væksten 
opjusteret med henholdsvis 0,2 og 0,1 procentpoint. 
Skønnet for stigningstakten i forbrugerpriserne, 
HICP, er nedjusteret med 0,4 procentpoint i 2017 og 
0,3 procentpoint i 2018. Det skyldes primært styrkel-
sen af den effektive kronekurs og lavere oliepriser.
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Oversigt over prognosens antagelser Tabel A1

2016 2017 2018 2019

International økonomi:

Eksportmarkedsvækst, pct. årår  2,9 4,3 3,7 3,7

Pris på eksportmarkedet1, pct. årår  2,2 4,6 2,4 1,5

Udenlandsk timeløn, pct. årår 1,8 2,0 2,2 2,5

Finansielle forhold mv.:

3måneders pengemarkedsrente, pct. p.a.  0,4 0,5 0,4 0,3

Gennemsnitlig obligationsrente, pct. p.a.  0,8 0,7 0,8 1,1

Effektiv kronekurs, 1980 = 100  100,8 102,1 103,3 103,3

Dollarkurs, DKK pr. USD 6,7 6,6 6,2 6,2

Oliepris, Brent, USD pr. tønde 43,6 51,2 51,4 52,3

Finanspolitik:

Offentligt forbrug, pct. årår  0,4 0,8 0,5 0,8

Offentlige investeringer, pct. årår  1,8 0,1 1,4 1,7

Offentlig beskæftigelse, 1.000 pers.  818 818 819 819

1. Sammenvejet importpris for de lande, Danmark eksporterer til. I prognosen forudsættes de samme vækstrater  
for de sammenvejede  eksportpriser for de lande, Danmark importerer fra.



DANMARKS NATIONALBANK  

HAVNEGADE 5 

1093 KØBENHAVN K 

WWW.NATIONALBANKEN.DK

Redaktionen er afsluttet  
12. september 2017

A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
U D S I G T E R  F O R  DA N S K  Ø KO N O M I  —  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Revisioner i forhold til seneste prognose Tabel A2

BNP Forbrugerpriser, HICP

Pct., årår 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Prognose fra marts 2017 1,6 1,6 1,6 1,4 1,7 1,7

Bidrag til ændret skøn fra:

Eksportmarkedsvækst 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1

Renteudvikling 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Valutakurser 0,6 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4

Oliepriser 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0

Andre faktorer 1,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3

Denne prognose 2,3 1,8 1,7 1,0 1,4 1,7

Anm.: Afrunding kan betyde, at overgangen fra seneste til nuværende prognose ikke stemmer helt. Posten ”Andre faktorer”  
omfatter også  datarevisioner.

OM ANALYSE Som en konsekvens af  Nationalbankens 
rolle i samfundet udarbejdes  analyser af 
økonomiske og finansielle forhold.

Analyser udkommer løbende og vurderer 
bl.a. den aktuelle konjunktursituation og 
strukturelle forhold.
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