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.

Derfor laver Nationalbanken
økonomiske prognoser
Nationalbanken skal i tide identificere,
om den økonomiske udvikling og
den økonomiske politik indebærer
risici i forhold til prisudviklingen,
kreditudviklingen og stabiliteten i det
finansielle system. Derfor udarbejder
Nationalbanken økonomiske prognoser.

Prognoserne indgår som et vigtig led i Nationalbankens tre overordnede formål, som er at være
med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved
at føre en fast kronekurs over for euroen.
Økonomiske prognoser er et vigtigt hjælpemiddel, når den økonomiske politik skal
planlægges og vurderes, men selv den bedste
økonomiske prognose vil være behæftet med
betydelig usikkerhed.
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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 grundlag for Nationalbankens makroøkonomiske
model MONA, som blev opstillet i slutningen af
1980'erne og siden er blevet udvidet løbende.
MONA er hovedværktøjet i prognosearbejdet.

Pct.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
1967

1977

1987

1997

2007

2017

