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Sammenfatning 

 

EU-Kommissionen har netop udsendt deres seneste forårsprognose 2015, 

der gennemgår den økonomiske udvikling for EU-28 og for Danmark.  

 

Den økonomiske vækst i EU-28 har fået en mindre opjustering i forhold til den 

seneste prognose fra vinteren 2014. Opjusteringen sker, ifølge prognosen, på 

baggrund af faldet i oliepriserne og den lempelige pengepolitik, der tilsammen 

har påvirket væksten i en opadgående retning.  

 

De offentlige finanser ser også ud til at forbedre sig for EU-28 og endelig ser 

det ud til, at Spanien er ved at få betydeligt mere gang i økonomien, hvor der i 

2015 og 2016 forventes vækstrater på 2,7 pct. 

 

Underskuddet på de offentlige finanser i Danmark ligger over gennemsnittet 

for EU-28, men der er stadig udsigt til høje vækstrater I BNP fra 1,1 pct. i 

2014 til 2,1 i 2016. Eksporten forventes også at stige betydeligt, og den gode 

vækst i økonomien får ledigheden til gradvist at falde.  

 

Samlet set opjusterer prognosen de økonomiske vækstrater i EU-28 samt 

Danmark.  
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1. Indledning: 

 

EU-Kommissionen har netop udsendt sin nye forårsprognose 2015, som 

omfatter samtlige EU-lande herunder Danmark. Nedenfor bliver den 

økonomiske udvikling for EU-28 og for Danmark kort gennemgået. 

 

2. Udviklingen i EU 

 

I tabel 1 nedenfor er vist en række nøgletal for væksten i BNP for EU-28 samt 

enkelte større EU-lande. 

 

Tabel 1. Vækst i BNP, pct.  

  2013 2014 2015 2016 

BNP:   
  

  

EU-28 0,0 1,4 1,8 2,1 

Euro-område -0,4 0,9 1,5 1,9 

          

Heraf:   
  

  

Tyskland 0,1 1,6 1,9 2,0 

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

Spanien -1,2 1,4 2,8 2,6 

Italien -1,7 -0,4 0,6 1,4 

Grækenland -3,9  0,8 0,5 2,9 

     Ikke Euro-lande:   
  

  

Polen 1,7 3,4 3,3 3,4 

UK 1,7 2,8 2,6 2,4 

Sverige 1,3 2,1 2,5 2,8 

Danmark -0,5 1,1 1,8 2,1 

Kilde: EU-Kommissionens forårsrapport 2015 

 

Den økonomiske vækst bliver - ifølge prognosen - på 1,8 pct. i EU-28 og 1,5 

pct. i Euroområdet i 2015. 

 

Det er faktisk en lille opjustering af væksten på henholdsvis 0,1 procentpoint 

og 0,2 procentpoint i forhold til den seneste prognose fra vinteren 2014. 

 

I 2016 regner man med, at væksten bliver på ca. 2,0 pct. i EU-28 og 

euroområdet. 

 

Det ses af tabel 1, at Tyskland har en nogenlunde pæn vækst tæt på 

gennemsnittet af EU, mens Frankrig og Italien ligger noget under. Derimod 

ser det ud til, at Spanien er ved at få betydeligt mere gang i økonomien med 

vækstrater på 2,7 pct. i 2015 og 2016. 
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Blandt landene udenfor Euroen fremgår det af prognosen, at Polen, UK og 

Sverige alle har noget højere vækstrater i 2015 og 2016 end gennemsnittet af 

EU-landene.  

 

Danmark ligger, som det fremgår af Tabel 1, på gennemsnittet af væksten for 

EU-28, dvs. med en skønnet vækst på 1,8 pct. i 2015 og 2,1 pct. i 2016 

 

Kommissionen begrunder de pæne, men dog moderate vækstrater, med, at 

faldet i oliepriserne og den meget lempelige pengepolitik påvirker væksten 

i opadgående retning.  

 

Ledigheden er også blevet nedjusteret en smule i forhold til den sidste 

vurdering fra vinterprognosen i 2014. For euroområdet bliver ledigheden på 

ca. 10,5 pct. i 2015 og 2016, mens de tilsvarende tal for landene udenfor 

euroområdet er på 9,5 pct.  

 

Tyskland, UK og Østrig er de lande med den mindste ledighed på ca. 5 pct., 

mens den i Grækenland og Spanien er på ca. 21 pct. Danmark ligger pænt 

med en ledighed på ca. 6,5 pct.  

 

De offentlige finanser ser ud til at forbedre sig, idet underskuddet ”kun” 

bliver på 2,5 pct. af BNP i 2015 og 2,0 pct. i 2016 for EU-28. Danmark ligger 

her over gennemsnittet for EU-28 i 2016, idet det påregnes, at vi får et 

underskud på 2,6 pct. i dette år. 

 

3. Danmark 

 

Nøgletallene for Danmark fremgår af Tabel 2 nedenfor.      

 

Tabel 2. Nøgletal for Danmark 

  2013 2014 2015 2016 

Årlig ændring i pct.          

BNP -0,5 1,1 1,8 2,1 

Privat forbrug 0,0 0,5 1,8 2,1 

Offentligt forbrug -0,5 1,4 0,9 0,2 

Investeringer 0,9 3,7 2,7 3,7 

Eksport 0,8 2,6 3,2 4,6 

Pct. af arbejdsstyrken         

Ledighedsrate 7,0 6,6 6,2 5,9 

Pct. af BNP         

Offentlige finanser         

Saldo -1,1 1,2 -1,5 -2,6 

ØMU-gæld 45,0 45,2 39,5 39,2 

Kilde: EU-Kommissionens forårsrapport 2015 
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Tallene taler næsten for sig selv. Væksten i BNP er på vej op fra 1,1 pct. i 

2014 til 2,1 pct. i 2016. Det ser også ud til, at der kommer mere gang i det 

private forbrug. 

 

Endelig bør det nævnes, at investeringerne, der jo skaber de nye 

arbejdspladser, ser ud til at få bedre fat, især i 2016. 

Eksporten ser ud til at få et jubelår i 2016 med en vækst på ikke mindre end 

4,6 pct.. 

Den gode vækst i økonomien medfører, at ledigheden gradvist falder fra 6,6 

pct. i 2014 til 5,5 pct. i 2016. 

De offentlige finanser klarer sig kun nogenlunde godt, idet underskuddet på 

saldoen ser ud til at stige til 2,6 pct. i 2016, og det er som nævnt ovenfor, 

noget over gennemsnittet for EU-28.  

Til gengæld er den danske ØMU-gæld på 35 pct. af BNP langt under 

gennemsnittet for EU-28. Her er tallet helt oppe på ca. 85 pct. af BNP.  

. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Emil Broberg Andersen / Niels Hoffmeyer (3602) 

 


