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Forbruget runder et skarpt hjørne næste år
Vi har oplevet en fremgang i privatforbruget de sidste par
år. Fremgangen forventes at fortsætte, og forbruget runder dermed 1.000 milliader næste år. Forbruget udgør
omtrent halvdelen af BNP, og derfor er fremgangen godt
nyt for dansk økonomi.
Privatforbruget er på vej
mod 1.000 milliader kr.

Vi forventer, at 2016 bliver andet år i træk med en forbrugsvækst på
over 2 pct og at det samlede private forbrug næste år – i 2017 – for
første gang vil krydse de 1.000 milliarder. kr. – altså 1 billion kr.

Forbruget holder kvartalsvæksten fra de seneste par år
Gennemsnitlig kvartalsvis realvækst for privatforbruget
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Anm: For perioderne gælder: 2003-2007 er 1. kvartal 2003 til 4. kvartal 2007, 2009-2013 er 1. kvartal 2009 til 4.
kvartal 2013, 2014-2016 er 1. kvartal 2014 til 3. kvartal 2016 og 2017 er 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, se DIprognose: Fortsat svag vækst i de private erhverv
Kilde: Danmarks Statistik og DI
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Endelig vedvarende
vækst, der forventes at
fortsætte i 2017

Forbruget havde svært ved at komme op i gear ovenpå finanskrisen,
og frem til 2014 var det småt med vækst i forbruget. Men siden 2014
har vi oplevet en vedvarende vækst i privatforbruget, og danskernes
private indkøb har i den grad holdt hånden under økonomien de
senere år. Samtidig er godt 885.ooo personer beskæftigede som
følge af privatforbruget.
Forbruget er i gennemsnit vokset med over en halv pct. pr. kvartal
de seneste par år og med omtrent samme vækst i kvartalet gennem
2017 runder forbruget 1.000 miliarder kr. i slutningen af året.

Fremgangen i privatforbruget fortsætter fremadrettet
Mia. kr. kædede 2015-priser
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Kilde: Danmarks Statistik og DI

Flere ting gør vi, at tror på et forbrug på 1.000 milliader
Hvor meget forbrugerne køber afhænger som hovedregel af, hvor
meget de tjener og på deres opsparede formue.
Fortsat fremgang i boligpriserne understøtter
forbruget…

De senere års fremgang i boligpriserne har øget forbrugernes
boligformuer og dermed deres opsparede formue. Vi forventer, at
boligpriserne fortsat vil være stigende i 2017, hvilket vil være
medvirkende til øge formuen hos forbrugerne.
Boligpriserne er understøttet af den stadig lave rente, der samtidig
har mindsket blandt andet udgifterne til boligen og givet
forbrugerne flere penge mellem hænderne.

..., og det samme gør
fortsat lave prisstigninger

Lave prisstigninger har i de senere år sikret forbrugerne fremgang i
reallønnen, hvilket har gjort det muligt at øge forbruget.
Forbrugerpriserne forventes at udvikle sig relativt svagt også i 2017,
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og det er med til at understøtte forbruget frem mod de 1.000
milliader kr.

DI's forbrugertillidsindikator
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Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. 2016

Forbrugerne er også
fortsat i godt humør –
der er således fortsat tro
på fremtiden blandt forbrugerne

Forbrugerne er også fortsat i fint humør. Der er en lille overvægt af
positive forbrugere i forbrugerforventningsundersøgelsen fra
Danmarks Statistik og i DI’s forbrugertillidsindikator1 – begge ligger
omkring deres historiske gennemsnit siden 2000. Der er således
fortsat tro på fremtiden blandt de danske forbrugere.

Fremgang i beskæftigelsen understøtter forbrugernes humør

Udviklingen på arbejdsmarkedet er også med til at understøtte
forbrugernes humør. Den stigende beskæftigelse giver flere en
lønindkomst og mere sikkerhed om den fremadrettede indkomst,
hvilket kan få forbrugerne til at trække i spenderbuksen.

1

Se DI analyse ”Forbruget fortsætter fremgangen i 2016”

