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Sammenfatning 

 

I lyset af drøftelserne blandt EU landene og de økonomiske sanktioner 

mod Rusland, er IMF’s seneste prognose vigtig.  

 

IMF har således i sin seneste økonomiske vurdering af udviklingen i 

den globale økonomi, og herunder de store landes økonomier, nedju-

steret den økonomiske vækst markant for Rusland.  

 

I sine april-prognoser (2014) skønnede IMF, at væksten i Rusland blev 

på ca. 1,5 pct. i 2014 og ca. 2,5 pct. i 2015. Nu nedjusteres progno-

serne med henholdsvis -1,1 pct. og -1,3 pct.  Det er især nedgangen i 

investeringerne, som følge af den geopolitiske situation, der får væk-

sten til at falde i Rusland. Det skal dog tilføjes, at IMF ikke kommer ind 

på, hvor stor betydning sanktionerne har. 

 

Væksten i russisk økonomi er nu den laveste blandt de store lande og 

på vej til stagnation. 
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1. Indledning 

IMF har netop udsendt sin seneste vurdering af udviklingen i den globale 

økonomi1. Og IMF siger klart, at den geopolitiske situation (Ukraine, Irak, Sy-

rien m.v.) medfører øgede risici for den økonomiske udvikling i de store lan-

des økonomier, og især for den russiske økonomi. Nedenfor et kort referat af 

IMF’s seneste analyse.  

 

Især i lyset af EU’s drøftelser/beslutninger vedrørende en skærpelse af sank-

tionerne overfor Rusland, er IMF’s seneste vurdering af udviklingen i russisk 

økonomi vigtig. Det tilføjes, at IMF ikke nævner hvor stor betydning sanktio-

nerne har for russisk økonomi. 

 

2. Nøgletal for de store lande. Især Ruslands økonomi er nedjuste-

ret markant i 2014 og 2015. 

 

Tabel 1 nedenfor giver et overblik over udviklingen 

 

Tabel 1. Nøgletal for de store lande 

  
Vækst i BNP (seneste 
prognose, juli 2014) 

Justering i forhold til 
april-prognose 

 Pct. 2014 2015 2014 2015 

USA 1,7 3,0 -1,1 0,1 

Euro-området (i alt) 1,1 1,5 0,0 0,1 

 - Tyskland 1,9 1,7 0,2 0,1 

 - Frankrig 0,7 1,4 -0,3 -0,1 

 - Italien 0,3 1,1 -0,3 0,0 

 - Spanien 1,2 1,6 0,3 0,6 

  
    UK 3,2 2,7 0,4 0,2 

Kina 7,4 7,1 -0,2 -0,2 

Rusland 0,2 1,0 -1,1 -1,3 

Kilde: IMF 

 

Det ses, at i år (2014) er der overvægt af nedjusteringer for mange lande, 

mens det ser lidt lysere ud i 2015, undtagen for Rusland.  

 

Der er nogle få, vigtige forhold der er værd at bemærke: 

 

 Ifølge IMF nedjusteres russisk økonomi ret voldsomt i både 2014 

og 2015. Det betyder at økonomien er på vej til at stagnere. Det er 

                                                      

 
1 World Economic Update, 24/7-2014 
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udviklingen i Ukraine, og de geopolitiske spændinger, der får inve-

steringerne til at falde, og det trækker økonomien nedad. Det ses at 

vækstraterne for russisk økonomi nu er blandt de laveste for de store 

lande både i 2014 og 2015.  

 

 Euro-området som sådan holder skansen. Men fransk og italiensk 

økonomi nedjusteres. Tysk økonomi opjusteres en smule. I Spanien 

er der heldigvis ved at komme gang i økonomien igen, og vækstra-

terne opjusteres. 

 

 I UK ”tordner” væksten derimod fremad med ca. 3 pct. om året i 2014 

og 2015. Her er tale om en opjustering.  

 

 Kina holder nogenlunde væksten, der stadig er meget høj med ca. 7 

pct. om året i 2014 og 2015. 

 

 Så alt i alt ser det rimelig godt ud for vigtige danske eksportmarke-

der, bortset fra de virksomheder, der har satset på det russiske mar-

ked.   
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