
 

 

 
 

 

 

 

Robust højkonjunktur med rekordmange i job  
 

Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Der har været solid vækst de seneste år, og BNP er 

i gennemsnit vokset med 2¼ pct. om året i 2015-2017. Fremgangen ses også i beskæfti-

gelsen, der er steget uafbrudt siden foråret 2013.  

Højere beskæftigelse har øget husholdningernes indkomst og forbrugsmuligheder. Det 

private forbrug pr. indbygger nåede sidste år det højeste niveau nogensinde. Alligevel er 

husholdningerne stadig forsigtige og sparer op i betydeligt omfang. Det bidrager til et 

selvbærende opsving uden opbygning af ubalancer. 

Den gode udvikling i dansk økonomi kommer også til udtryk i stor investeringsaktivitet. 

Både husholdningernes boliginvesteringer og virksomhedernes erhvervsinvesteringer er 

vokset de seneste år. 

Med privatforbrug og investeringer som de væsentligste drivkræfter er der et solidt 

grundlag for, at fremgangen i dansk økonomi kan fortsætte. I 2019 og 2020 ventes yderli-

gere 60.000 personer at finde beskæftigelse, således at der i 2020 vil være mere end 3 

mio. beskæftigede i Danmark, jf. tabel 1. 

Dansk økonomi vurderes at være robust, men risikobilledet er blevet mere negativt. I 

udlandet har væksten mistet momentum, og risikoen for flere handelsbarrierer er fortsat 

til stede, ikke mindst som følge af brexit. Udviklingen i eksporten er hovedårsag til en vis 

vækstafdæmpning frem mod 2020. 

Se kapitel 1 i Økonomisk Redegørelse, december 2018 for en sammenfatning af progno-

sen. 
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+262.000 fra 2013 til 2020 
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Tabel 1  

Nøgletal fra Økonomisk Redegørelse, december 2018 

 2017 2018 2019 2020 

Produktion og investeringer (realvækst, pct.)     

BNP 2,3 1,7
2)

 1,7 1,6 

Erhvervsinvesteringer 5,6 7,9 1,8 4,7 

Boliginvesteringer 12,9 6,0 4,5 3,5 

Forbrug (realvækst, pct.)     

Privatforbrug 2,1 2,4 2,1 2,3 

Offentligt forbrug
1)

 0,7 0,4 0,5 0,4 

Udenrigshandel (realvækst, pct.)     

Eksport 3,6 1,7
2)

 2,6 2,3 

Import 3,6 3,9 3,0 3,4 

Betalingsbalancen (pct. af BNP) 8,0 5,8 5,6 5,1 

Arbejdsmarkedet (1.000 personer)     

Beskæftigelsen 2.919 2.969 3.002 3.028 

- Ændring 48 50 33 27 

Bruttoledighed 116 108 103 99 

- Ændring 3 -8 -5 -4 
 

1) Opgjort ved outputmetode inkl. afskrivninger. I 2018-2020 er den offentlige forbrugsvækst målt ved henholdsvis input- og 
outputmetoden beregningsteknisk forudsat ens. 

2) Vækstskønnene for eksporten og BNP er i 2018 skønsmæssigt korrigeret for en større enkeltstående betaling i 1. kvartal 
2017 for brug af intellektuelle rettigheder, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, maj 2018.  

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2018. 

 


