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København, 6. september 2016 
 

Trods global usikkerhed: Dansk økonomi på 
vej op i gear  
 
I en ny økonomisk prognose forudser Nordea en fremgang i dansk økonomi på 1,0 procent i 
år, som tiltager til 1,5 procent i 2017 og 1,7 procent i 2018.  
 
Med privatforbruget som dynamo går dansk økonomi bedre tider i møde næste år. Det vurderer Nordea i en 
ny økonomisk prognose, der dog også peger på flere betydelige udfordringer – især fra landene omkring os. 
 
- Der er betydelig usikkerhed om den globale økonomi og flere vigtige eksportmarkeder. Det påvirker os 
naturligvis herhjemme, men vi tror ikke, at det vil afspore den danske vækst. Stigende privatforbrug vil løfte 
væksten i andet halvår og næste år, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen. 
 
Han peger på, at husholdningernes købekraft stiger som følge af lave renteudgifter, en positiv reallønsvækst 
og en stigende beskæftigelse. 
 
- Det har ført til en højere efterspørgsel efter serviceydelser, mens salget i de danske detailbutikker til 
gengæld udvikler sig noget svagere. Vi forventer, at det private forbrug vil vokse med omkring 2 procent årligt 
over de kommende år, siger Helge J. Pedersen.  
 
Svære tider for dansk eksport 

Til gengæld er dansk eksport bl.a. ramt af et stort fald i søtransporten og en faldende produktion af olie og gas 
fra Nordsøen. Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan samtidig påvirke eksporten negativt.  
 
-Med en samlet vareeksport for mere end 35 mia. kr. årligt er Storbritannien Danmarks femtestørste 
samhandelspartner. De afledte konsekvenser af Brexit i form af et svækket britisk pund og lavere efterspørgsel 
vil derfor næsten uundgåeligt påvirke dansk eksport negativt over de kommende år, siger Helge J. Pedersen. 
 
I den nye prognose fremhæver Nordea, at inflationen fortsat er usædvanlig lav, og at der ikke er udsigt til, at 
ECB kommer til at sætte renten op før tidligst i 2019. Og selvom de lange renter måske vil stige lidt, kan vi se 
frem til en lang periode med fortsat lave renter.  
 
Nordea venter en behersket vækst i verdensøkonomien på 3,0 procent i år og 3,2 procent i 2017. Der er 
betydelige risici til udviklingen, som bl.a. knytter sig til effekterne af Brexit, det amerikanske præsidentvalg samt 
den geopolitiske situation.   
 
Se rapporten på http://docs.nordeamarkets.com/EconomicOutlook/NordeaEconomicOutlookDansk32016/.  
 
Yderligere information: 

Cheføkonom Helge J. Pedersen   33 33 31 26 / 22 69 79 12 
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 33 33 31 71 
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