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København, 16. marts 2016

Nordea Economic Outlook: Dansk økonomi skuffer igen
Nordea forudser i en ny økonomisk prognose en fremgang i dansk økonomi på 1,3 pct. i år,
som tiltager til 1,8 pct. i 2017.
Dansk økonomi skuffede mod slutningen af 2015, og begyndelsen på 2016 har været præget af
svaghed i den internationale økonomi og store udsving på de finansielle markeder. På den
baggrund nedjusterer Nordea nu forventningen til væksten i år til 1,3 procent mod tidligere 1,7 pct.
Prognosen for 2017 holdes næsten uændret på 1,8 pct. mod 1,9 pct. tidligere.
- Det er det private forbrug, der for tiden fungerer som vækstlokomotiv for opsvinget. Derimod har
eksportsektoren udviklet sig svagt som konsekvens af en svag udvikling i verdenshandlen. Det er
dels en konsekvens af afmatning i Emerging Markets økonomierne, dels i nogle af vores store
eksportdestinationer i Europa og USA, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen.
I prognosen Economic Outlook peger Nordea på, at forudsætningerne for en yderligere fremgang i
privatforbruget er gunstige. Det skyldes bl.a. det stærke arbejdsmarked og udsigten til fortsat
fremgang i reallønnen.
Boligmarkedet, der normalt har stor betydning for udviklingen i privatforbruget, ser ligeledes stærkt
ud, selv om prisstigningerne har tabt pusten. Over de kommende år forventer Helge J. Pedersen,
at boligpriserne kun lige vil følge med den almindelige prisudvikling.
Nordeas cheføkonom peger samtidig på, at investeringerne fortsat er achilleshælen i dansk
økonomi.
- Selvom renten er rekordlav, er investeringsniveauet fortsat omkring 10 pct. lavere end før
finanskrisen. I takt med at beskæftigelsen stiger yderligere, forventer vi, at virksomhederne vil øge
investeringsaktiviteten, ligesom boliginvesteringerne vil opleve fremgang. Til gengæld vil de
offentlige investeringer falde, siger Helge J. Pedersen.
Det dramatiske fald i råvarepriserne betyder, at inflationen fortsat er usædvanlig lav. Olieprisen har
dog bundet, og Nordea venter, at inflationen igen kommer op i tempo mod slutningen af
prognosehorisonten.
- Det gælder også i euroområdet, hvor ECB netop har gennemført yderligere lempelser af
pengepolitikken. Og der er ikke udsigt til, at ECB kommer til at sætte renten op igen før 2018.
Derfor varer det også længe før Nationalbanken for alvor sætter renten op, siger Helge J.
Pedersen.
Nordea venter en relativt behersket vækst i verdensøkonomien på 3,1 pct. i år og 3,2 pct. i 2017 og
regner i øvrigt med, at Storbritannien stemmer for at forblive i EU ved folkeafstemningen den 23. juni.
Se rapporten på http://ndea.mk/1pG9DoM
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