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Forord 

Det går godt i Danmark. Der har aldrig før været så mange i beskæftigelse, og ledig-
heden faldt ved udgangen af året til 75.000 personer – det laveste siden 1974. Den 
store fremgang i beskæftigelsen har givet nye grupper fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Den stærke konjunktursituation bidrager også til solide offentlige overskud i disse år. 
De ekstraordinært store overskud går til gældsnedbringelse. Gælden var ca. 50 pct. af 
BNP i 2001, og er nu bragt ned til 25 pct. af BNP. Når man medregner den offentli-
ge sektors finansielle aktiver, er vi i balance. Dermed er den offentlige nettogæld væk.  
 
De gode tider må imidlertid ikke føre til, at man bliver blind for de udfordringer, der 
også er. Den lave ledighed presser arbejdsmarkedet, og lønningerne stiger noget hur-
tigere end i udlandet. Det er ikke godt for konkurrenceevnen og kan, som det før er 
set i Danmark, gå ud over beskæftigelsen. Fra solide overskud på betalingsbalancen 
bevæger vi os mod en situation, hvor vi kommer tæt på nul. 
 
Vi ønsker ikke at sætte den gode udvikling over styr. Vi fremlægger en økonomisk 
politik for 2008, som samlet ikke øger presset på arbejdsmarkedet. Vi har fremlagt en 
job-plan med en række initiativer, der vil øge arbejdsudbuddet med op mod 4.000 
personer i løbet af det første år. Hertil kommer virkningerne af arbejdsmarkedsre-
formerne i Velfærdsaftalen, hvoraf flere centrale initiativer får helårsvirkning i 2008.  
 
Samtidig er finanspolitikkens aktivitetsvirkning i 2008 målt ved finanseffekten redu-
ceret fra 0,3 til 0,2 pct. af BNP. Finanspolitikken medfører dermed samlet en mindre 
opgang i den samlede efterspørgsel end i august. Vi foreslår også en række initiativer, 
der skal sikre, at kommunerne overholder de indgåede økonomiaftaler.  
 
Den seneste tids uro på de finansielle markeder med fald i aktiekurserne og nedgåen-
de pres på renterne har skabt usikkerhed om de internationale vækstudsigter. Dan-
mark er dog godt rustet til at håndtere en lavere international vækst end forudsat, 
fordi der som udgangspunkt er stort pres på arbejdsmarkedet og behov for en af-
dæmpning af væksten i den samlede efterspørgsel. 
 
Dansk økonomi er ligeledes godt rustet til de fremtidige udfordringer, der følger af at 
vi bliver færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre. Regeringens 2015-plan sikrer, 
at udfordringen bliver mødt inden for en holdbar økonomisk politik. 
 

 

 

 
 Lars Løkke Rasmussen 
 Finansminister 
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1. Sammenfatning 

1.1 Udsigt til lavere vækst men fortsat mangel på arbejdskraft 
Med den finansielle uro, stigende priser på energi og fødevarer på globalt plan og vi-
gende boligmarkeder i mange lande er der udsigt til en afdæmpning af væksten i den 
internationale økonomi efter nogle år med rekordhøj vækst. For Danmark kan ud-
viklingen understøtte et forløb, hvor væksten i efterspørgsel og produktion tager af, 
mens presset på arbejdsmarkedet gradvis dæmpes. Udsigterne for produktion og ef-
terspørgsel frem mod 2009 er ikke ændret væsentligt siden august, hvor forventnin-
gen også var en markant reduktion i væksten i produktion og efterspørgsel. 
 
Væksten i dansk økonomi er således taget af i 2007 efter en kraftig fremgang de fo-
regående år, jf. figur 1.1a. Beskæftigelsen er samlet steget med 110.000 personer fra 
2004 til 2007, og ledigheden er i december faldet til et uventet lavt niveau på 2,7 pct. 
af arbejdsstyrken, eller ca. 75.000 personer. Faldet i ledigheden er dermed fortsat 
med uformindsket styrke, og niveauet ligger væsentligt under den strukturelle ledig-
hed, som angiver det ledighedsniveau, der er foreneligt med en balanceret løn- og 
prisudvikling. 
 
Den stærke opgang i efterspørgslen efter arbejdskraft har fået nye grupper ind på ar-
bejdsmarkedet og løftet den gennemsnitlige arbejdstid, samtidig med at antallet af 
ledige stillinger har været stigende. Der meldes fortsat om udbredt mangel på ar-
bejdskraft i mange erhverv.  
 

Figur 1.1a  Figur 1.1b  
Real BNP-vækst Ændring i lønkonkurrenceevnen siden 2000 
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Anm.: Til figur 1.1b: Lønkonkurrenceevnen er her målt som de udenlandske valutakurskorrigerede enhedsløn-

omkostninger i industri i forhold til de danske. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM, OECD samt egne beregninger og skøn. 
 
Som følge af den høje kapacitetsudnyttelse har lønstigningerne været tiltagende siden 
begyndelsen af 2006. I 3. kvartal 2007 nåede lønstigningerne for arbejdere på DA-
området op på 4¾ pct. Samtidig er den effektive kronekurs styrket (som følge af 
svækkelsen af dollar over for euro), og produktivitetsvæksten har været afdæmpet.  
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Virksomhedernes lønkonkurrenceevne forværres derfor i disse år, jf. figur 1.1b, hvilket 
sammen med kapacitetsbegrænsningerne har medført markedsandelstab på hjemme- 
og eksportmarkederne. Den stærke vækst i den indenlandske efterspørgsel og bevæ-
gelserne i konkurrenceevnen har samtidig medført et fald i overskuddet på betalings-
balancen fra ca. 70 mia. kr. på årsbasis i slutningen af 2005 til godt 20 mia. kr. i slut-
ningen af 2007. Svækkelsen af betalingsbalancen og faldet i ledigheden har været 
større end ventet, og samlet fremstår arbejdsmarkedet mere presset end forudsat i 
Økonomisk Redegørelse, august 2007.  
 
Det stærke pres på kapaciteten indebærer, at væksten i BNP ventes at tage væsentligt 
af, fra 4 pct. i 2006 og knap 2 pct. i 2007, til henholdsvis 1,4 pct. og 1 pct. i 2008 og 
2009.  Den faldende vækst afspejler, at manglen på arbejdskraft sætter grænser for 
yderligere opgang i produktionen. Samtidig ventes aftagende vækst i efterspørgslen, 
blandt andet som følge af højere energi- og fødevarepriser, aftagende vækst i udlan-
det og de senere års opgang i renteniveauet, som blandt andet har bidraget til at 
dæmpe boligmarkedet.   
 
Vækstmulighederne de kommende år er således begrænsede, blandt andet fordi le-
digheden er så lav og den demografiske udvikling trækker ned i arbejdsstyrken. Væk-
sten i efterspørgslen skal derfor være meget afdæmpet, hvis presset på arbejdsmarked 
og betalingsbalance skal reduceres.  Ledigheden ventes i hele prognoseperioden at 
være under den strukturelle ledighed, som antages reduceret til 4¼ pct. i 2009, og der 
er derfor vedvarende opadgående pres på lønningerne. På årsbasis forventes, at le-
digheden reduceres fra ca. 3,2 pct. i 2007 til 2,8 pct. i 2008, hvorefter ledighe-
den ventes at stige lidt til 3,1 pct. i 2009. 
 
Presset på arbejdsmarkedet vil fortsat være betydeligt i 2008 og i mindre grad i 2009, 
hvor arbejdsmarkedsreformer får større virkning og ledigheden stiger som følge af et 
forudsat fald i den indenlandske efterspørgselsvækst og svækket konkurrenceevne. 
Det er sandsynligt, at lønstigningerne vedvarende vil ligge højt mellem 4½ og 5 pct. i 
perioden. Lønstigningerne vil dermed være større end i udlandet. Lønkonkurren-
ceevnen forringes derfor yderligere frem mod 2009, hvilket efterhånden medfører 
fald i beskæftigelsen i de udlandskonkurrerende erhverv og bidrager til den moderate 
opgang i ledigheden.  
 
For at dæmpe lønudviklingen, så konkurrenceevnen genetableres og der igen er ba-
lance mellem produktivitetsvækst og lønfremgang, er der risiko for at ledigheden i en 
periode skal være højere end den strukturelle ledighed. Jo længere tid arbejdsmarke-
det er under stort pres og lønstigningerne er højere end i udlandet, jo større konkur-
renceevne-tab bliver der opbygget, og jo større er risikoen for at der kommer en pe-
riode med høj ledighed i en årrække. 
 
Det er derfor væsentligt, at lønudviklingen ikke forstærkes yderligere af andre for-
hold den kommende tid, herunder at de offentlige overenskomster afsluttes med et 
balanceret resultat, og at opgang i inflationen ikke medfører større lønkrav end anta-
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get. Hvis inflationsforventningerne forøges, eller der er andre forhold, som skaber 
grundlag for selvforstærkende løn- og prisstigninger, kan lønstigningerne og svækkel-
sen af konkurrenceevnen blive større og mere vedvarende. Det vil forstærke det op-
adgående pres på ledigheden på nogle års sigt og dermed gøre dansk økonomi meget 
sårbar over for senere tilbageslag eksempelvis i den internationale efterspørgsel, jf. 
bilag 1.1. 
 
Fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked i foråret 2008 er en 
central udfordring i forhold til at sikre et balanceret økonomisk forløb. Der er på 
forhånd besluttet en forøgelse af stigningen i lønrammen (budgetvirkningen) for 
2008 med ¾ pct.-enhed, til ca. 4 pct., i henhold til regeringens aftale med KL og 
Danske Regioner i december. Det kan sammen med reguleringsordningen bidrage til 
en lønudvikling for offentligt ansatte, der forholdsvis jævnt følger udviklingen i den 
private sektor. Der er risiko for, at offentlige lønstigninger, som ligger højere, i det 
nuværende pressede arbejdsmarked vil slå hurtigere igennem i større private lønstig-
ninger og dermed medføre tab af arbejdspladser i de konkurrenceudsatte erhverv. 
 
Stort set uændret dansk vækstbillede trods finansiel uro 
I august var det ventet, at ECB ville stramme pengepolitikken i sidste halvdel af 
2007. Blandt andet som følge af den finansielle uro er renteforhøjelserne imidlertid 
blevet udskudt, og pengepolitikken fremstår derfor noget mere lempelig end tidligere 
forudsat. Til gengæld er energipriserne (og fødevarepriserne) steget væsentlig mere 
end antaget, samtidig med at den effektive kronekurs er styrket og den forventede 
vækst i udlandet er reduceret. Disse ændringer har skønsmæssigt en neutral eller 
svagt dæmpende virkning på væksten i produktion og efterspørgsel i 2008, jf. bilag 
1.2. 
   
Der er nu væsentlig større usikkerhed omkring de internationale vækstudsigter, 
blandt andet som følge af uroen på finansmarkederne med fald i aktiekurserne og 
nedadgående pres på renterne samt den nævnte forøgelse af prisstigningerne. 
 
I USA har den finansielle uro i forlængelse af sub-prime krisen og afmatningen på bo-
ligmarkedet været med til at skabe forventninger om mulig recession, som i januar er 
modgået af den amerikanske centralbank (FED) med en ekstraordinær rentesænk-
ning på 75 basispoint. Det er første gang siden reaktionerne på 11. september 2001, 
at FED lemper den toneangivende pengepolitiske rente mellem to ordinære møder, 
og det er den største enkeltstående rentebevægelse siden midten af 90’erne. Rente-
nedsættelsen blev fulgt op den 30. januar med en yderligere sænkning på 50 basispo-
int, så den pengepolitiske rente nu er nede på 3 pct. Samtidig har den amerikanske 
administration varslet en finanspolitisk lempelse på ca. 1 pct. af BNP blandt andet i 
form af skattenedsættelser.  
 
Initiativerne skal blandt andet ses i sammenhæng med bevægelserne på finansmarke-
derne og nogle svage nøgletal på det seneste, herunder en forøgelse af ledigheden fra 
4,7 pct. i november til 5 pct. i december. Væksten i USA tog til i 2. og navnlig 3. 
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kvartal i 2007, hvor den nåede 4,7 pct. (annualiseret), blandt andet understøttet af 
eksporten og pæn vækst i privatforbruget, men er nu faldet tilbage igen til 0,6 pct. 
(annualiseret) i 4. kvartal, blandt andet som følge af aftagende investeringer. 
 
Ledigheden i USA er tæt på OECD’s skøn for den strukturelle ledighed, og da infla-
tionen er forholdsvis høj, er de økonomisk-politiske reaktioner meget båret af be-
kymring for, at det svage boligmarked, aktiekursfald og økonomiske problemer i 
banksektoren kan få større afsmittende virkning på blandt andet privat forbrug og 
investeringer fremadrettet. Det indebærer også en risiko for, at initiativerne samlet er 
doseret for kraftigt. Lempelserne af finanspolitikken kan understøtte efterspørgslen i 
en periode, men skærper udfordringerne med at sikre en holdbar finanspolitik på 
sigt. Samtidig vil de penge- og finanspolitiske reaktioner i nogen grad udskyde og for-
mentlig forøge den nødvendige tilpasning i den samlede opsparing, som kræves for 
at nedbringe betalingsbalanceunderskuddet. 
 
Vækstudsigterne i Europa er mere robuste, om end de nedadgående risici er forøget.  
Hidtil har fremgangen i euroområdet og navnlig de asiatiske højvækstlande været ret 
upåvirkede af den finansielle uro. ECB har som nævnt udskudt de stramninger af 
pengepolitikken, som var ventet i sidste halvdel af 2007, og bedømt på forventnin-
gerne i markederne, kan egentlige pengepolitiske lempelser ikke udelukkes, om end 
hensynet til at sikre lav inflation kan trække i modsat retning. Samlet ventes en vækst 
i euroområdet omkring 2 pct. i 2008, hvilket skulle være nok til at sikre nogenlunde 
uændret beskæftigelse.  
 
Vækstudsigterne er samlet justeret mærkbart ned i forhold til august for alle de store 
hovedområder og navnlig for USA, efter en 3-4-årig periode hvor den globale vækst 
har været rekordhøj. Væksten i efterspørgslen på de danske eksportmarkeder er der-
med også reduceret, men ligger fortsat tæt på det historiske gennemsnit, blandt andet 
som følge af pæn fremgang på nærmarkeder som eksempelvis de øvrige nordiske 
lande og fortsat høj vækst i Asien. 
 
Større tilbagegang i den internationale økonomi end forudsat vil forstærke svækkel-
sen af betalingsbalancen og dermed øge risikoen for underskud, men kan samtidig 
isoleret set bidrage til at dæmpe presset på arbejdsmarkedet i Danmark. Virkningen 
af reduceret vækst i udlandet vil blandt andet afhænge af renteudviklingen og dermed 
af den pengepolitiske reaktion navnlig i ECB og konsekvenserne for blandt andet 
energipriserne. 
 
I en situation hvor væksten i euroområdet og USA samlet bliver ½ pct.-enhed lavere 
end forudsat i 2008 og 2009 – og markedsvæksten for dansk eksport dermed reduce-
res med godt 1 pct.-enhed – vil efterspørgslen efter dansk arbejdskraft skønsmæssigt 
falde med i størrelsesordenen ¼-½ pct. på et par års sigt. Dermed vil ledigheden 
øges, men ledigheden vil fortsat være lav efter historisk målestok og under det anslå-
ede strukturelle ledighedsniveau frem til 2009, jf. tabel 1.1.  
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Hertil kommer, at et større internationalt tilbageslag vil være ledsaget af lavere renter 
og formentlig lavere priser på energi mv. end forudsat. Det kan understøtte den in-
denlandske efterspørgsel og boligmarkedet og dermed reducere virkningen på væk-
sten i Danmark, men samtidig vil presset på betalingsbalancen forøges. Hvis mar-
kedsvæksten således falder med 1 pct.-enhed og renterne samtidig bliver ca. ½ pct.-
enhed mindre end antaget, så vil betalingsbalancen svækkes med yderligere ca. 12 
mia. kr. i 2009, mens presset på arbejdsmarkedet samlet set er omtrent upåvirket. For 
Danmark er renteudviklingen og dermed pengepolitikken i ECB således af væsentlig 
betydning for det videre forløb.  
 

Tabel 1.1 
Beregnede virkninger af ændrede forudsætninger om udlandsvæksten og renter 

 
 

 
Bet.balance  
(pct. af BNP) Ledighedsgab (pct.) 

 

  2008 2009 2008 2009  
 Grundforløb (aktuel prognose) 0,6 0,9 -1,9 -1,2  
Afvigelse fra grundforløb     
Markedsvækst 1 pct.-enhed lavere -0,1 -0,2 0,1 0,3  
Lavere markedsvækst og ¼ pct.-enhed lavere renter -0,1 -0,4 0,1 0,1  
Lavere markedsvækst og ½ pct.-enhed lavere renter -0,2 -0,7 0,0 0,0  

  
Anm.:  Ledighedsgabet angiver forskel mellem ledighed og strukturel ledighed (i pct.-enheder). Et negativt 

ledighedsgab er en indikator for pres på arbejdsmarkedet. 
 

 

 
Risikoen for et utilfredsstillende dansk konjunkturforløb forstærkes, hvis væksten i 
efterspørgslen forbliver på et for højt niveau, og der opbygges forventninger til real-
lønsfremgang og inflation, som mere vedvarende løfter lønstigningerne og svækker 
konkurrenceevnen. Det vil indebære højere ledighed på lidt længere sigt og kan skabe 
grundlaget for en længerevarende lavkonjunktur. I en sådan situation vil ledigheden i 
tilfælde af et senere kommende internationalt tilbageslag kunne stige mere end nød-
vendigt, som det var tilfældet i perioden 1989-93, hvor først Golf-krigen og senere 
de pengepolitiske stramninger efter den tyske genforening bidrog til at forlænge peri-
oden med stigende ledighed efter den kraftige konjunkturopgang i midtfirserne. 
 
 
1.2 Finanspolitikken og den offentlige saldo 
Samlet set indebærer ændringerne af det økonomiske billede i forhold til augustvur-
deringen, at presset på arbejdsmarkedet i udgangspunktet er større end ventet, mens 
der fortsat er udsigt til en afdæmpning af væksten til knap 1½ pct. i 2008 og derefter 
yderligere til 1 pct. i 2009.  
 
Siden augustredegørelsen er ledigheden faldet med uformindsket styrke helt frem til 
december 2007, hvor ledigheden var ca. 15.000 personer lavere end ventet i august. I 
konjunkturvurderingen skønnes ledigheden at ligge knap 2 pct. under den skønnede 
strukturelle ledighed i 2008 (mod knap 1½ pct. i august), og der skønnes vedvarende 
pres på arbejdsmarkedet i 2009.  
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Outputgabet, der angiver forskellen mellem BNP og et beregnet mål for det potenti-
elle BNP-niveau, skønnes at udgøre omkring 3 pct. af BNP i 2007 og 2008, jf. figur 
1.2a. I takt med afdæmpningen af væksten gennem 2008 og 2009 ventes en gradvis 
indsnævring af outputgabet, der imidlertid fortsat beregnes til ca. 1 pct. af BNP i 
2009.  
 

Figur 1.2a  1.2b  
Outputgap i dansk økonomi og  
euroområdet 

Forskel mellem lønomkostningerne i  
Danmark og udlandet (industrien) 
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Danmark har været foran euroområdet i konjunkturforløbet, og presset på ressour-
cerne målt ved outputgabet er derfor noget større end i eurolandene under ét, hvor 
produktionen er tæt på det potentielle niveau, jf. figur 1.2a. Lønomkostningerne i 
Danmark er højere end i udlandet, og forskellen er øget i de senere år, jf. figur 1.2b.   
 
Samlet er den stabiliseringspolitiske udfordring skærpet siden vurderingen fra august 
2007. Finans- og strukturpolitikken er på den baggrund justeret således, at arbejds-
udbuddet øges i kraft af den nye Jobplan, mens aktivitetsvirkningen af finanspolitik-
ken – målt ved den 1-årige finanseffekt – er reduceret fra 0,3 til 0,2 pct. Finans- og 
strukturpolitikken for 2008 vil dermed samlet set – inklusive virkningerne af Vel-
færdsaftalen fra 2006 – virke neutralt eller dæmpende på arbejdsmarkedet i 2008, un-
der forudsætning af at initiativerne vedtages og virker som ventet, jf. boks 1.1.  
 
I finanslovsforslaget og konjunkturvurderingen indgår således den Jobplan, som blev 
fremlagt d. 21. januar med henblik på at øge arbejdsudbuddet. Initiativerne omfatter 
blandt andet et midlertidigt skattenedslag for 64-årige i job, der har været i fuldtids-
beskæftigelse siden de var 60 år, ændrede regler for supplerende dagpenge og bedre 
mulighed for at arbejde for folkepensionister og SU-modtagere uden modregning i 
offentlige ydelser.  
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Boks 1.1 
Skønnede beskæftigelseseffekter af den førte politik i 2008 

 
Den fremlagte finanspolitik i 2008 – som har en beregnet aktivitetsvirkning på 0,2 pct. af BNP målt 
ved finanseffekten – vurderes gennem blandt andet øget offentligt forbrug og lavere indkomstskat-
ter at løfte efterspørgslen efter arbejdskraft med ca. 4.000 personer.  
 
Den ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft bliver efter de foreliggende skøn mere end modsvaret af 
et øget arbejdsudbud som følger af forslaget til en Jobplan, Velfærdsaftalen samt nedsættelsen af 
skatten på arbejdsindkomst, jf. tabel a. Samlet set skønnes initiativerne at øge arbejdsudbuddet med 
op mod 10.000 personer i 2008, hvortil kommer mulige bidrag fra initiativer rettet mod international  
arbejdskraft (som ikke er kvantificeret). Skønnene er forbundet med betydelig usikkerhed. 
 
Under ét kan den fremlagte politik i 2008 således virke dæmpende på presset på arbejdsmarkedet, 
forudsat at initiativerne har de forventede virkninger på arbejdsudbuddet.  Virkningerne af den øko-
nomiske politik skal samtidig ses i sammenhæng med, at demografiske forhold isoleret set kan redu-
cere arbejdsudbuddet med omkring 5.000 personer i 2008, mens den samlede strukturelle beskæfti-
gelse øges med 4.000 personer. 
 
Tabel a 
Arbejdsudbuds- og efterspørgselsvirkninger af struktur- og finanspolitikken, 2008 
  2008

(A) Udbudsvirkning af den førte strukturpolitik mv.  9.500-10.000

Velfærdsaftalen:  7.000
- Harmoniseret dagpengeperiode og aktivering for 55-59 årige 1.000
- Fremrykning af aktivering til efter 9 måneder mv.  3.000
- Integration (løntilskud og udvidet aktivering mv.)  1.000
- Øvrige arbejdsmarkedsinitiativer (styrket rådighed mv.) 1.500
- Hurtigere gennem uddannelse (frist for speciale, taxametre mv.) 500
Lavere skat på arbejdsindkomst < 500
Jobplan (inkl. forslag om supplerende dagpenge)  2.500
  
(B) Efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af finanspolitikken  4.000

(C) Samlet effekt (A-B) 5.500-6.000

 
Memoposter: 
Demografisk bidrag til arbejdsstyrken (inkl. bidrag fra opholdstid  og uddannelse) -5.000
Strukturel beskæftigelse i alt +4.000
 
Fra 2007 til 2008 skønnes arbejdsmarkedsinitiativerne i Velfærdsaftalen isoleret set at give et varigt 
løft i beskæftigelsen på omkring 7.000 personer, jf. tabel a.  
 
I 2008 vurderes initiativerne i Jobplanen, herunder navnlig nedslag i skatten for 64-årige og ændrede 
regler for supplerende dagpenge, at løfte beskæftigelsen med ca. 2.500 personer i 2008 målt som 
helårsvirkning. Virkningen gennem det første år svarer til ca.  4.000 personer, hvortil kommer bidrag 
fra den del af jobplanen, som retter sig mod international rekruttering.  
 
De elementer i aftalen Lavere skat på arbejde  fra september 2007, der træder i kraft i 2008, indebæ-
rer blandt andet forhøjet beskæftigelsesbidrag (fra 2,5 pct. i 2007 til 4 pct. i 2008 og en forhøjelse af 
den maksimale beløbsgrænse), forøget personfradrag, prisindeksering af energiafgifterne med 1,8 
pct. samt en særlig forøgelse af indkomstoverførslerne med 0,6 pct. De varige virkninger på arbejds-
udbuddet af de initiativer, der træder i kraft i 2008, er anslået til op til 500 personer, hvoraf en del kan 
få effekt i 2008. Forhøjelsen af mellemskattegrænsen og øvrige elementer i skatteaftalen, der træder 
i kraft i 2009, skønnes på sigt at øge arbejdsudbuddet svarende til godt 7.500 fuldtidspersoner, navn-
lig via længere arbejdstid. 
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Jobplanen skønnes med nogen usikkerhed at øge arbejdsudbuddet svarende til 8-
9.000 fuldtidsbeskæftigede på sigt, heraf med ca. 4.000 personer i løbet af det første 
år. Helårsvirkningen er skønnet til ca. 2.500 personer i 2008, idet initiativerne først 
får virkning i løbet af året. Dertil kommer en række forslag, som sigter på at øge til-
gangen af udenlandsk arbejdskraft, og som yderligere kan bidrage til at mindske pres-
set på arbejdsmarkedet. Forslagene medfører samlet set ikke nævneværdige merud-
gifter de første år. Det er navnlig forslaget om at justere i reglerne for supplerende 
dagpenge og skattenedslaget for 64-årige, som på kort sigt kan bidrage til at dæmpe 
presset på arbejdsmarkedet. 
 
Stigningen i arbejdsudbuddet i 2008 som følge af de samlede strukturreformer an-
drager 0,3-0,4 pct., hvortil kommer mulige bidrag fra forslagene rettet mod internati-
onal arbejdskraft. 
 
Finanspolitikken trækker isoleret set i retning af større efterspørgsel, idet aktivitets-
virkningen er opgjort til 0,2 pct. (målt ved finanseffekten) med baggrund i det nye 
finanslovsforslag for 2008, jf. tabel 1.2. Det er ca. 0,1 pct.-enhed mindre end i det fi-
nanslovsforslag, som blev lagt frem i august. Den lavere aktivitetsvirkning afspejler 
blandt andet en obligatorisk opsparing på ministeriernes driftsrammer på 1 pct. i 
2008. Den skønnede aktivitetsvirkning af finanspolitikken svarer til, at efterspørgslen 
efter arbejdskraft øges med i størrelsesordenen 4.000 personer, hvilket er mindre end 
de anslåede bidrag til arbejdsudbuddet fra de strukturpolitiske initiativer i 2008, jf. 
ovenfor. 
 

Tabel 1.2 
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008  
 BNP-vækst (pct.) 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4  
 Et-årig finanseffekt (pct.-enheder) 0,9 0,1 0,4 -0,1 0,2  
  

Flerårige virkninger (pct.-enheder)      
 

 Flerårig finanseffekt 0,8 0,3 0,4 -0,1 0,1  
 Opsparingsvirkninger1) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
 Stedfundne renteændringer2) 1,3 0,9 0,5 -0,6 -0,8  
  

1)  Opsparingsvirkningerne dækker over suspensionen af SP-bidraget i 2004. 
2)  Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og med 2002 og frem til 
 medio januar 2008. Renten er antaget uændret derefter.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Pengepolitikken har været relativt lempelig efter danske konjunkturforhold, og i den 
seneste måned er markedsrenterne faldet. Stigningen i renterne frem til 2. halvår 
2007 i forhold til det meget lave niveau i 2004 og 2005 bidrager imidlertid til at 
dæmpe efterspørgslen, navnlig fordi rentestigningerne har bremset den meget store 
opgang i boligpriserne. Mens finanspolitikken i 2008 isoleret set ventes at øge den 
økonomiske aktivitet i et vist omfang, vil de ændringer i renterne, der er konstateret 
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frem til januar 2008, virke dæmpende i 2008, jf. tabel 1.2. Samlet peger beregningerne 
på, at de flerårige virkninger af finanspolitikken (den flerårige finanseffekt) og rente-
udviklingen fra 2002 og frem samlet kan dæmpe væksten med i størrelsesordenen ¾ 
pct. af BNP i 2008. 
 
Højere renter har formentlig større dæmpende virkninger på efterspørgslen end tidli-
gere på grund af den øgede udbredelse af variabelt forrentede lån, som fandt sted i 
perioden med usædvanlig lav kort rente. Den stigende udbredelse af lån med afdrags-
frihed betyder samtidig, at renteforhøjelsen får et større gennemslag på lånenes årlige 
ydelse. For de variabelt forrentede realkreditlån, der blev refinansieret i december, 
skete der typisk en forhøjelse af den årlige rente med omkring ½ pct.-enhed. 
 
Skønnet for finanspolitikkens bidrag til den økonomiske aktivitet er baseret på fi-
nanslovforslaget for 2008, de kommunale budgetter for 2008 samt en foreløbig sta-
tus for de regionale budgetter for 2008. Hertil kommer aftalen med KL og Danske 
Regioner om reviderede lønforudsætninger for 2008 og aftalen med Danske Regio-
ner om udvidelse af regionernes lånerammer til investeringer i kræftapparatur. 
 
I forhold til augustredegørelsen er realvæksten i de offentlige serviceudgifter mv. (det 
offentlige forbrug) i 2008 samlet nedjusteret fra 1,7 pct. til 1,5 pct. navnlig som følge 
af den statslige opsparing, mens realvæksten i de offentlige investeringer er nedjuste-
ret til ca. 4½ pct. mod godt 5 pct. i august, jf. tabel 1.3. 
 

Tabel 1.3 
Ændringer i de finanspolitiske forudsætninger siden augustredegørelsen 

 
  2006 2007 2008 2009  
  Aug07 Feb08 Aug07 Feb08 Aug07 Feb08 Feb08  

 Pct.         
 Offentligt forbrug  

(realvækst) 1,5 2,0 1,8 1,4 1,7 1,5 1,0 
 

 Offentlige investeringer 
(realvækst) 13,1 16,5 -12,5 -12,0 5,2 4,5 6,0 

 

 Særligt Pensionsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0  
   

 
Kommunerne har vedtaget budgetter for 2008, der ifølge endelige budgettal fra Dan-
marks Statistik indebærer, at serviceudgifterne ligger 0,9 mia. kr. over det aftalte ud-
giftsniveau, mens anlægsudgifterne (brutto) ligger 0,2 mia. kr. over det forudsatte ni-
veau. Den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent er øget svarende til 2,2 
mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. mere end forudsat i august. 
 
Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne kan disponere inden for de vedtagne 
budgetter og med de vedtagne skatteprocenter i 2008. 
 
Regeringen vil i overensstemmelse med skattestoppet søge tilslutning til at gennem-
føre en statslig skattenedsættelse, som kompenserer for højere kommuneskat i 2008. 
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Skattenedsættelsen indregnes i forskudsregistreringen for 2009 og udformes således, 
at virkningen af øget kommuneskat i 2008 og 2009 kompenseres under ét i 2009.  
 
Endvidere fremlægges initiativer, der skal understøtte, at kommunernes udgifter i 
2008 ligger på niveau med det budgetterede. Der foretages således en individuel 
modregning i kommunernes bloktilskud for 2009, hvis kommunerne samlet set over-
skrider henholdsvis de budgetterede service- og anlægsudgifter. Regeringen vil i for-
handlingerne om kommunernes økonomi for 2009 tage afsæt i det aftalte udgiftsni-
veau i 2008. Kommunerne vil skulle indberette en udgiftsstatus i forbindelse med 
forårets økonomiforhandlinger, og regeringen har tilkendegivet, at kommunerne bør 
udvise tilbageholdenhed med hensyn til udgiftsudviklingen i 2008 og kun at sætte de 
mest nødvendige anlægsprojekter i gang.  
 
Regeringen vil etablere nye rammer for budgetsamarbejdet for at sikre, at de kom-
munale skatter fremover ligger inden for skattestoppets rammer, og at udgiftsudvik-
lingen i den kommunale økonomi flugter med aftalerne. 
 
I 2015-planen indgår et mellemfristet pejlemærke for de offentlige forbrugsudgifters 
andel af BNP, der kan udgøre op til 26,5 pct. i 2015 – givet den forudsatte nominelle 
vækst i det offentlige forbrug og BNP frem mod 2015. I 2015-fremskrivningen i 
Danmarks Konvergensprogram 2007, december 2007 udgør det offentlige forbrugs andel 
af BNP godt 26,3 pct. i 2015, hvilket indebærer en margen i forhold til det anførte 
pejlemærke på 26,5 pct. Med baggrund i de ny skøn for offentlige udgifter mv. frem 
mod 2009 og de forudsatte vækstrammer i årene efter, vil det offentlige forbrugs an-
del af BNP fortsat ligge under 26½ pct. i 2015.  
 
Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 80 mia. kr. (4,9 pct. af BNP) i 
2006. I 2007 og 2008 skønnes også store offentlige overskud på henholdsvis ca. 76 
mia. kr. (4,5 pct. af BNP) og ca. 67 mia. kr. (3,8 pct. af BNP), jf. figur 1.3a. I 2009 
skønnes overskuddet på den offentlige saldo at udgøre godt 50 mia. kr. (2,8 pct. af 
BNP). Der er dermed tale om et gradvis aftagende overskud i overensstemmelse 
med profilen i 2015-planen, som indebærer godt og vel balance i 2015.  
 
Konjunkturerne – med høj beskæftigelse, lav ledighed og relativt stort privat forbrug 
– bidrager i vidt omfang til de store offentlige overskud i disse år. Det er blandt an-
det udtryk for de såkaldte automatiske stabilisatorer, som medvirker til at stabilisere 
den økonomiske udvikling. Betydelige indtægter fra selskabsskat og olie- og gasakti-
viteterne i Nordsøen (blandt andet afledt af udviklingen i olieprisen) trækker i samme 
retning. Overskuddene i Danmark kan være meget svingende fra år til år på grund af 
stor følsomhed over for bevægelser på de finansielle markeder, herunder aktiekurser 
og oliepriser. Det er derfor af stor betydning, at den finanspolitiske planlægning til-
rettelægges ud fra udviklingen i (blandt andet) den strukturelle saldo og ikke de fakti-
ske overskud i enkeltår. 
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Figur 1.3a  Figur 1.3b  
Offentlig saldo – faktisk og strukturelt Udviklingen i ØMU-gælden og  

nettogælden 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, er der fortsat tale om pæne (strukturelle) overskud.  
 
De beregnede strukturelle overskud i 2007 og 2008 udgør henholdsvis 2 og 1,7 pct. 
af BNP, mens det strukturelle overskud i 2009 foreløbigt er beregnet til 1,6 pct. af 
BNP (korrigeret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler), jf. fi-
gur 1.3a. Det er for 2008 og 2009 i den øvre ende af målintervallet i 2015-planen, 
der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden 
frem mod 2010, jf. Mod nye mål – Danmark 2015.  
 
Den stærke konjunkturopgang har bidraget til en forøgelse af den gennemsnitlige 
arbejdstid for de beskæftigede fra 2006 til 2007. Konjunkturbetingede stigninger i 
arbejdstiden øger indkomsterne og styrker de offentlige finanser midlertidigt. Korri-
geres skønsmæssigt herfor ligger den konjunkturrensede saldo fortsat over midten af 
målintervallet i alle årene fra 2007 til 2009, jf. kapitel 5.  
 
På baggrund af de skønnede offentlige overskud i 2007-2009 kan den offentlige net-
togæld på 2¼ pct. af BNP i 2006 blive vendt til et (netto) finansielt tilgodehavende 
på i størrelsesordenen 8½ pct. af BNP i 2009, jf. figur 1.3b. Bruttogælden (ØMU-
gælden) reduceres fra ca. 30 pct. af BNP i 2006 til ca. 17¾ pct. af BNP i 2009. 
 
I 2007 skønnes den offentlige saldo i Danmark sammen med Finland at udvise de 
største overskud blandt samtlige EU-lande, jf. figur 1.4a. Samtidig ventes bruttogæl-
den (ØMU-gælden) at være blandt de laveste i EU, jf. figur 1.4b.   
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Figur 1.4a  Figur 1.4b  
Offentlig saldo i EU27-landene i 2007 Offentlig gæld i EU27-landene i 2007 
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Kilde:  EU-kommissionen (Economic Forecast Autumn 2007) og tal fra Danmarks Statistik vedr. Danmark. Den offent-
lige saldo er opgjort på EDP-form, hvilket er stort set sammenfaldende med overskuddet på nationalregn-
skabsform, idet overskuddet i ATP ikke længere indgår i EDP-opgørelsen. På tilsvarende måde er ØMU-
gælden opgjort uden fradrag for ATP’s beholdning af statsobligationer. 

 
 
1.3 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 
Efter den kraftige reale BNP-vækst på næsten 4 pct. i 2006 er der sket en afdæmp-
ning af væksten til anslået knap 2 pct. i 2007. I 2008 og 2009 skønnes en fortsat af-
dæmpning af væksten til henholdsvis 1½ og 1 pct. Det vil, sammen med en forventet 
reduktion af den strukturelle ledighed, indebære en formindskelse af outputgabet, 
som dog ventes fortsat at være positivt i 2009. 
 
Den indtrufne afdæmpning af BNP-væksten i 2007 skal ses på baggrund af en bety-
delig reduktion af væksten i den indenlandske efterspørgsel til 2½ pct. efter den 
stærke vækst i 2006 på 6 pct. Desuden er vækstafdæmpningen udtryk for knapheden 
på ledige resurser. Da beskæftigelsen fortsat steg betydeligt i 2007, men med aftagen-
de styrke gennem året, har der været tale om en svag udvikling i produktiviteten. Det 
er ikke usædvanligt i den sidste fase af en højkonjunktur. 
 
Den moderate yderligere afdæmpning af BNP-væksten i 2008 og 2009 skal ud over 
fortsat aftagende vækst i efterspørgslen ses på baggrund af et forventet fald i arbejds-
styrken som følge af den demografiske udvikling, der blandt andet medfører færre i 
de mest erhvervsaktive aldersgrupper. I modsat retning virker strukturreformerne på 
arbejdsmarkedet og tilbagevenden til en mere normal produktivitetsudvikling. 
 
Aftagende vækst i den samlede efterspørgsel fremover ser ud til at være en forudsæt-
ning for, at det reducerede vækstpotentiale ikke vil blive ledsaget af stigende balance-
problemer i form af uholdbart store løn- og prisstigninger og underskud på beta-
lingsbalancen. 
 
Overordnet set er der kun foretaget mindre ændringer af skønnene over udviklingen 
i efterspørgsel og produktion i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2007, jf. tabel 
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1.4.1 Den reale BNP-vækst i 2007 er sat ned med 0,1 pct.-enhed, men det skyldes 
nedjustering af væksten i olie- og gasproduktionen og søtransport. For de konjunk-
turfølsomme private byerhverv er produktionsvæksten i 2007 opjusteret fra 3 til 3½ 
pct. mod en vækst i 2006 på 5 pct., jf. afsnit 4.1. 
 

Tabel 1.4  
Skøn for udvalgte nøgletal for 2007 og 2008 sammenlignet med augustredegørelsen samt skøn 
for 2009  

 
  2007 2008 2009  
  Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  
 Realvækst, pct.        
 BNP 2,0 1,9 1,3 1,4 1,0  
 Privat forbrug1) 2,2 2,2 1,6 2,0 1,4  
 Offentligt forbrug1) 1,8 1,4 1,7 1,5 1,0  
 Eksportmarkedsvækst 6,9 6,8 6,6 6,2 6,2  
   

Pct. af BNP      
 

 Offentligt overskud 3,9 4,5 3,1 3,8 2,8  
 Betalingsbalanceoverskud        1,7 1,3 1,3 1,3 0,6  
  

1.000 personer      
 

 Stigning i samlet beskæftigelse 47 44 0 5 -17  
 Ledighed 98 94 91 81 90  
  

Stigning, pct.      
 

 Kontantpris på enfamiliehuse 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
 Forbrugerprisindeks 1,8 1,7 2,5 2,6 2,4 
 Timefortjeneste, privat sektor 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 
  

Eksterne forhold 
 

 
 

  
 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 4,5 4,3 4,8 4,5 4,4 
 Do., 10-årig statsobligation 4,4 4,3 4,8 4,3 4,5 
 Oliepris, $ pr. td. 70,0 72,4 68,0 88,5 85,2 
 Dollarkurs, kr. pr. $ 5,5 5,4 5,4 5,1 5,1 
 Oliepris, kr. pr. td. 386,0 394,3 368,7 449,1 432,4 
   

1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i ser-
vicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 

2) Nedjusteringen af væksten i det offentlige forbrug i 2007 skal ses på baggrund af, at væksten i 2006 nu 
angives til 2,0 pct. mod 1,5 pct. i augustredegørelsen. Det reale niveau i 2007 er dermed uændret i for-
hold til august. 

 

 

 
I 2008 er BNP-væksten opjusteret med 0,1 pct.-enhed, jf. figur 1.5a. For de private 
byerhverv er vækstskønnet for 2008 uændret 1¾ pct. Virkningerne på væksten af en 
lavere rente end forudsat vurderes at blive stort set opvejet af blandt andet højere 
priser på olie og fødevarer, en lavere vækst i det offentlige forbrug og lavere interna-
tional markedsvækst. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 En oversigt over prognosens ændringer i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2007 er desuden givet i tabel A.1 og 
figur A.1a-A.6b i appendiks 1.1. 
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Ledigheden er i løbet af 2. halvår 2007 faldet mere end ventet og lå i december ca. 
15.000 personer lavere end skønnet i augustredegørelsen. Presset på arbejdsmarkedet 
er således stærkere end ventet.  
  

Figur 1.5a  Figur 1.5b  
Real BNP-vækst nu og i august Vækst i det private forbrug nu og i august 
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Den indenlandske efterspørgsel 
Husholdningernes reale disponible indkomst2 skønnes i 2008 og 2009 at vise en afdæm-
pet vækst på 1-2 pct. pr. år efter en fremgang på op imod 3 pct. i både 2006 og 2007. 
Afdæmpningen skyldes navnlig vendingen af udviklingen i arbejdsstyrke og beskæfti-
gelse, hvortil kommer fortsat stigende nettorenteudgifter. I 2008 og 2009 bidrager 
skattenedsættelserne med henholdsvis ½ og 1 pct.-enhed til væksten i husholdnin-
gernes reale disponible indkomst, men i 2009 opvejes det i høj grad af den forudsatte 
indregning af SP-bidraget i henhold til gældende lov. 
   
Væksten i det private forbrug anslås i 2007 at være dæmpet til 2¼ pct. mod en vækst på 
3¾ pct. i 2006 og 5¼ pct. i 2005, jf. figur 1.5b. I 2008 og 2009 skønnes en yderligere, 
moderat afdæmpning af forbrugsvæksten til henholdsvis 2 og 1½ pct., således at for-
bruget udvikler sig nogenlunde på linje med husholdningernes reale disponible ind-
komst.  
 
Den aftagende vækst i forbruget skal endvidere ses på baggrund af opgangen i rente-
niveauet siden 2005 og den dermed forbundne markante afdæmpning af prisstignin-
gerne på ejerboligmarkedet. 
 
Skønnet over forbrugsvæksten i 2008 er justeret op med knap ½ pct.-enhed i forhold 
til augustredegørelsen blandt andet i lyset af udviklingen i 3. kvartal 2007 og i bilkø-
bene i sidste del af året samt den lavere rente i forhold til det tidligere forudsatte. 
 
Boligformuerne er steget realt med ca. 65 pct. siden 2003, og friværdierne er forøget 
betydeligt, selv om låntagningen også er gået op. Det er derfor ikke usandsynligt, at 
forbrugsvæksten på kort sigt bliver større end skønnet. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Det drejer sig om den ”korrigerede” indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 
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Omvendt er forbrugertilliden faldet tilbage i januar blandt andet med baggrund i den 
finansielle uro og usikkerheden om det internationale vækstbillede. Det kan isoleret 
set virke dæmpende på forbrugstilbøjeligheden. Den finansielle uro har dog ikke på-
virket husholdningernes lånevilkår negativt, jf. boks 2.4 i kapitel 2. 
 
Prisstigningerne for ejerboliger er bremset markant op siden midten af 2006, jf. figur 1.6a. 
Igennem 2008 og 2009 ventes priserne på landsplan at være uændrede – dvs. falde 
lidt realt – efter nominelle stigninger på 22 pct. i 2006 og 3 pct. i 2007.  
 
Med baggrund i udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri 
samt stigende byggeomkostninger, ventes boliginvesteringerne at falde realt med 3-4 pct. 
i både 2008 og 2009 efter stigninger på 4 pct. i 2007 og 12 pct. i 2006. Boliginveste-
ringerne har nået et meget højt niveau. 
  

Figur 1.6a Figur 1.6b 
Udviklingen i prisen på enfamiliehuse  Realvækst i de faste erhvervsinvesteringer  
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Også væksten i de faste erhvervsinvesteringer skønnes at tage betydeligt af, som følge af 
den generelt aftagende vækst i økonomien og den højere rente. Der ventes en stig-
ning på godt 1½ pct. i 2008 og et lille fald på 1 pct. i 2009 efter den kraftige opgang 
på 6½ pct. i 2007 og knap 15 pct. i 2006, jf. figur 1.6b. 
 
Skønnene indebærer, at investeringskvoten for erhvervenes materielinvesteringer fal-
der lidt frem til 2009 efter stigning i de foregående år. For erhvervenes bygge- og an-
lægsinvesteringer ventes en svagt stigende investeringskvote i hele prognoseperioden, jf. 
afsnit 3.4. 
 
Resurserne til offentlig service mv. (det offentlige forbrug) skønnes at vokse med 1½ pct. 
i 2008. Det er ¼ pct.-enhed mindre end i augustredegørelsen, hvilket primært skal 
ses i sammenhæng med en midlertidig, obligatorisk opsparingsordning på statens 
område. Ministerierne skal i 2008 udvise et mindreforbrug på 1 pct. af driftsrammen, 
svarende til 1 mia. kr., der frigives i 2009 under hensyn til konjunkturbilledet. I 2009 
forudsættes væksten i det offentlige forbrug at blive 1 pct. på linje med 2015-planen. 
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I 2007 vurderes væksten i resurserne til offentlig service mv. nu at have været 1,4 pct. 
eller 0,4 pct.-enheder mindre end ventet i augustredegørelsen. Det indebærer, at ni-
veauet i 2007 er fastholdt, idet reduktionen af væksten skal ses i sammenhæng med 
oprevisionen af 2006-niveauet, der ikke skønnes videreført i 2007.  
 
De offentlige investeringer forudsættes at vokse realt med 4½ pct. i 2008 og 6 pct. i 2009. 
Væksten i 2008 følger navnlig af aftalen med Danske Regioner om udvidede låne-
rammer til apparatur på sundhedsområdet, mens skønnet for 2009 afspejler en be-
regningsteknisk forudsat indfasning af Kvalitetsfonden.  
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Den globale vækst forudsættes at blive omkring 4¾ pct. pr. år i prognoseperioden, 
og markedsvæksten for danske industrivarer skønnes at blive omkring 6¼ pct. i både 
2008 og 2009. Det er lidt mindre end markedsvæksten i 2007 på 6¾ pct. Den forud-
satte markedsvækst i 2008 er justeret ned med knap ½ pct.-enhed i forhold til au-
gustredegørelsen. Markedsvæksten kan blive mindre end forudsat som følge af uroen 
på de finansielle markeder og den dermed forbundne usikkerhed om den internatio-
nale konjunkturudvikling.  
 
På baggrund af den forudsatte markedsvækst mv. skønnes den reale vækst i eksporten 
af varer og tjenester at gå lidt ned fra anslået 3¾ pct. i 2007 til 3-3¼ pct. i både 2008 
og 2009, jf. tabel 1.5. 
 
For industrieksporten ventes væksten at afdæmpes fra 6-6½ pct. i både 2007 og 2006 
til 4½ pct. i 2008 og 2009. Den aftagende vækstrate skal ved siden af den svagt afta-
gende markedsvækst ses på baggrund af den høje kapacitetsudnyttelse og en fortsat 
ret betydelig forringelse af lønkonkurrenceevnen, jf. afsnit 3.5. 
 
Afbøjningen af stigningen i efterspørgslen ventes at føre til, at den reale vækst i impor-
ten af varer og tjenester bliver reduceret til henholdsvis 3¾ pct. i 2008 og 2¾ pct. i 
2009 efter en importstigning i 2007 på anslået 5 pct.  
 
Den skønnede mængdemæssige udvikling i eksport og import samt udviklingen i byt-
teforholdet vil efterhånden føre til en vending af udviklingen i overskuddet på vare- og 
tjenestebalancen, som er blevet forringet fra 5 pct. af BNP i 2005 til anslået 1¼ pct. af 
BNP i 2007. I 2008 skønnes overskuddet at vise en yderligere, lille reduktion til 1 pct. 
af BNP, men derefter ventes i 2009 en moderat forøgelse til 1¼ pct. af BNP.  
 
Nettoformueindkomsten fra udlandet ventes at være ret uændret i 2008 og 2009, hvilket 
også gælder nettooverførsler til udlandet i form af EU-betalinger, ulandsbistand og net-
toløn til udlandet mv. 
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Tabel 1.5  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2006 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug1) 837,6 4,7 5,2 3,8 2,2 2,0 1,4  
 Offentligt forbrug1) 438,2 1,8 0,9 2,0 1,4 1,5 1,0  
 Offentlige investeringer 28,9 13,4 3,1 16,5 -12,0 4,5 6,0  
 Boliginvesteringer 117,9 11,9 18,7 12,2 4,0 -3,0 -4,0  
 Erhvervsinvesteringer 239,4 -0,1 1,5 14,5 6,4 1,5 -1,1  
 Lagerinvest. (pct. af BNP) 14,1 0,6 -0,7 0,6 0,1 0,1 0,0  

 Indenlandsk efterspørgsel 1.676,2 4,3 3,4 6,0 2,5 1,6 0,7  
 Eksport 881,7 2,8 8,3 9,0 3,8 3,2 3,1  
 - heraf industrieksport 365,4 3,5 7,7 6,2 6,7 4,7 4,6  

 Samlet efterspørgsel 2.557,8 3,8 5,1 7,0 2,9 2,2 1,6  
 Import 858,4 7,7 11,3 14,1 5,0 3,7 2,7  
 - heraf vareimport 559,1 8,8 9,0 12,1 5,0 3,8 2,4  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1.699,5 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4 1,0  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1.439,1 1,5 1,7 3,9 2,0 1,4 0,9  
 - heraf i private byerhverv 932,2 1,9 2,2 5,1 3,4 1,7 1,3  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 311,9 2,0 2,2 3,6 1,6 1,1 0,7  
  

1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i 
servicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 

    

 

 
Den samlede saldo på betalingsbalancens løbende poster skønnes dermed efter en bety-
delig reduktion fra 4½ pct. af BNP i 2005 til anslået 1¼ pct. af BNP i 2007 at vise et 
lille, yderligere fald til ½ pct. af BNP i 2008, mens der i 2009 skønnes en beskeden 
forøgelse af overskuddet til ¾ pct. af BNP (godt 15 mia. kr.). Skønnet over over-
skuddet i 2008 er sat ned med 11½ mia. kr. i forhold til augustredegørelsen som føl-
ge af nedjustering af overskuddet på vare- og tjenestebalancen, hvilket blandt andet 
afspejler, at presset i dansk økonomi er større end vurderet i august. Skønnet for be-
talingsbalancen er følsomt blandt andet over udviklingen i den internationale øko-
nomi. 
  
Opbremsningen af faldet i overskuddet på betalingsbalancen skal navnlig ses som 
resultat af afdæmpningen af væksten i den indenlandske efterspørgsel. At der fortsat 
regnes med et mindre overskud trods den høje kapacitetsudnyttelse og presset på ar-
bejdsmarkedet, skyldes positive nettoformueindtægter fra udlandet og høje indtægter 
fra energi og søtransport. 
 
Som følge af det fortsatte, om end stærkt reducerede, overskud på betalingsbalancen 
ventes Danmark i slutningen af 2009 at have nettofordringer på udlandet svarende til 
knap 1 pct. af BNP mod en nettoudlandsgæld af stort set samme størrelse i slutnin-
gen af 2006. Skønnet er med forbehold for kursreguleringer. 
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Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Efter en stigning i beskæftigelsen på knap 45.000 personer (1½ pct.) i både 2006 og 
2007 skønnes forøgelsen af beskæftigelsen at blive afdæmpet til 5.000 personer i 
2008, og i 2009 ventes et fald på godt 15.000 personer, jf. tabel 1.6. Vendingen af be-
skæftigelsesudviklingen ventes at sætte ind i begyndelsen af 2008, og den skønnede – 
beskedne – vækst i årsgennemsnittet for 2008 skal ses i lyset af opgangen gennem 
2007 (såkaldt overhæng). 
 
Vurderingen af beskæftigelsesudviklingen, som er ret uændret i forhold til augustre-
degørelsen, er baseret på, at der fra 2008 sker en tilbagevenden til mere normal pro-
duktivitetsvækst efter den svage produktivitetsudvikling i 2007. 
 
Langt størstedelen af beskæftigelsesændringerne sker i de private byerhverv. I offent-
lig service mv. er forudsat en forøgelse af beskæftigelsen på 1.000 personer pr. år. 
Det finanspolitiske sigtepunkt er realvæksten i resurserne til offentlig service mv., 
mens fordelingen af de ekstra midler på offentlig beskæftigelse samt køb af varer og 
tjenester fx i det private afhænger af den konkrete prioritering blandt andet i kom-
munerne. 
 
Den skønnede udvikling i beskæftigelsen skal blandt andet ses på baggrund af den 
ventede udvikling i arbejdsstyrken, som efter stigninger på 10.-15.000 personer i både 
2006 og 2007 – blandt andet som følge af øget indvandring og pendling – skønnes at 
falde med omkring 8.000 personer (¼ pct.) i både 2008 og 2009 blandt andet på 
grund af den demografiske udvikling. Hertil kommer, at det betydelige konjunkturbi-
drag til arbejdsstyrken, der har været i 2006-2007, gradvis vurderes at høre op, jf. af-
snit 4.2.  
 
Den registrerede ledighed har siden udarbejdelsen af augustredegørelsen ligget lavere 
end skønnet, og i den seneste, belyste måned (december) er den sæsonkorrigerede 
ledighed faldet til 75.000 personer eller godt 2½ pct. af arbejdsstyrken3. Dermed ud-
gjorde årsgennemsnittet for ledigheden i 2007 94.000 personer eller 3¼ pct. af ar-
bejdsstyrken, det laveste siden 1974.  
 
Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer, at årsgennemsnittet for le-
digheden i 2008 viser et yderligere, lille fald til 81.000 personer. Det dækker over, at 
udviklingen vender til forøgelse af ledigheden i første del af 2008, og i 2009 ventes 
en moderat stigning i årsgennemsnittet for ledigheden til 90.000 personer. Skønnet 
for ledigheden i 2008 er justeret ned med 10.000 personer i forhold til augustredegø-
relsen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Danmarks Statistik anvender ved opgørelsen af de månedlige (sæsonkorrigerede) arbejdsløshedsprocenter en lidt 
lavere arbejdsstyrke end her (hvor arbejdsstyrken er opgjort som summen af nationalregnskabets (skønnede) beskæf-
tigelse og den registrerede ledighed) og offentliggør derfor løbende lidt højere arbejdsløshedsprocenter end her angi-
vet. I december var ledighedsprocenten 2,7 efter Danmarks Statistiks opgørelse. 
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Tabel 1.6   
Nøgletal 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Stigning, pct.  
 Realt BNP 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4 1,0  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,3 2,0 2,9 2,7 2,3 2,3  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 6,3 5,7 7,8 6,8 6,2 6,2  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,8 -0,1 -0,6 -2,4 -2,0 -0,7  
 Industrieksport i faste priser 3,5 7,7 6,2 6,7 4,7 4,6  
 Timeløn 2,8 3,6 3,6 4,6 4,8 4,7  
 Forbrugerprisindeks 1,2 1,8 1,9 1,7 2,6 2,4  
 Kontantpris på enfamiliehuse 8,8 17,4 21,6 3,0 0,0 0,0  
 Eksportpriser, varer 0,6 5,5 3,7 -1,6 2,9 1,7  
 Importpriser, varer 0,0 4,0 3,1 0,0 3,1 1,3  
 Bytteforhold, varer 0,6 1,4 0,5 -1,6 -0,2 0,3  
 Timeproduktivitet i private byerhverv 2,3 2,4 2,2 0,1 1,9 2,5  
 Real disponibel indkomst, husholdninger1) 4,1 1,0 2,9 2,7 1,4 1,8  

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.874 2.880 2.891 2.904 2.897 2.888  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.698 2.722 2.767 2.811 2.816 2.799  
 - heraf i privat sektor 1.876 1.897 1.943 1.985 1.989 1.971  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 822 825 824 825 826 827  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) -0,6 0,9 1,6 1,6 0,2 -0,6  
 Ledighed (1.000 personer) 176,4 157,4 124,4 94,0 81,0 89,5  
 Sygedagpengemodtagere2) (do.) 72 73 76 86 84 84  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 124 130 138 143 143 142  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 6,1 5,5 4,3 3,2 2,8 3,1  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 5,5 4,8 3,9 3,0 2,7 2,7  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 3,4 3,8 4,3 4,3 4,5  
 30-årig realkreditobligation (do.) 5,3 4,4 5,1 5,7 6,1 6,2  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,2 101,6 101,6 103,2 104,7 104,7  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld       
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 71,4 76,4 45,1 23,3 16,8 21,5  
 Betalingsbalancen (do.) 44,2 68,0 43,3 21,6 11,4 15,8  
 Do. i pct. af BNP 3,0 4,4 2,6 1,3 0,6 0,9  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -77,6 54,1 -16,9 -13,7 -2,8 12,6  
 Do. i pct. af BNP -5,3 3,5 -1,0 -0,8 -0,2 0,7  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 27,3 77,4 79,9 75,7 66,7 51,5  
 Do. i pct. af BNP 1,9 5,0 4,9 4,5 3,8 2,8  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 641,9 563,1 498,4 425,4 369,0 325,1  
 Do. i pct. af BNP 43,8 36,4 30,4 25,0 20,8 17,7  
 Skattetryk, pct. af BNP3) 49,2 50,9 49,3 48,5 48,4 47,4  
 Udgiftstryk (do.) 53,7 51,7 50,2 49,5 50,0 49,8  
  

1)  Korrigeret, jf. tabel 3.1. 
2) Ud over arbejdsgiverperioden, jf. bilagstabel B.7. 
3) Stigningen i skattetrykket i 2005 var ikke udtryk for øget skattebelastning. 
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Ledigheden har siden begyndelsen af 2005 ligget lavere end det strukturelle niveau, 
dvs. det niveau, der på kortere sigt anses for at være foreneligt med en stabil lønud-
vikling. De beregnede skøn på grundlag af de seneste oplysninger peger således på, at 
den strukturelle ledighed i 2006 lå på omkring 5 pct. af arbejdsstyrken. Der er usik-
kerhed om niveauet. Denne usikkerhed skønnes normalt til i størrelsesordenen ½-1 
pct.-enhed. Med et aktuelt ledighedsniveau på godt 2½ pct. er ledigheden under det 
strukturelle niveau, jf. afsnit 4.2. 
 
De arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i Velfærdsaftalen skønnes at reducere 
den strukturelle ledighed til 4¼ pct. i 2009. Den skønnede, moderate stigning i ledig-
heden fra begyndelsen af 2008 indebærer sammen med faldet i den strukturelle le-
dighed, at ledigheden nærmer sig det strukturelle niveau, men den vil stadig være la-
vere i 2009. En tilnærmelse til den strukturelle ledighed vurderes at være en betingel-
se for en rimeligt balanceret samfundsøkonomisk udvikling. 
 
Det store fald i ledigheden og det aktuelt historisk lave niveau har ført til forøgede 
muligheder for privat beskæftigelse for grupper, der ellers har vanskeligt ved at finde 
plads på arbejdsmarkedet, og erhvervsdeltagelsen for fx indvandrere er forøget. 
 
Samtidig er der udtalt mangel på arbejdskraft på en række områder, herunder ikke 
mindst byggeriet. Her angiver ca. 20 pct. af virksomhederne, at de ikke kan få dækket 
deres behov for arbejdskraft. Også i den mere internationalt konkurrenceudsatte in-
dustri satte der fra midten af 2006 en klar stigning ind i manglen på arbejdskraft – og 
industrivirksomhedernes kapacitetsudnyttelse er øget betydeligt til et historisk højt 
niveau. I den senere tid er manglen på arbejdskraft i byggeriet og – navnlig – indu-
strien blevet reduceret, men niveauet i byggeriet er fortsat historisk højt. Det samme 
gælder industriens kapacitetsudnyttelse. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsens Rekrutteringsrapport fra 2. halvår 2007 viser, at der fortsat er 
betydelige problemer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, om end problemerne er 
aftaget lidt i forhold til året før. Rapporten viser, at virksomhederne har måttet opgi-
ve at besætte ca. 66.000 stillinger, svarende til 2½ pct. af den samlede beskæftigelse. 
 
Rekrutteringsproblemerne er relativt størst i bygge- og anlægsvirksomhed, hotel- og 
restaurationsbranchen og forretningsservice. Blandt stillingsgrupperne er der størst 
rekrutteringsproblemer for salgsassistenter, tømrere, elektrikere, pædagoger, social- 
og sundhedshjælpere, rengøringsassistenter og sygeplejersker. 
 
Løn og priser 
På baggrund af overenskomsterne i den private sektor i foråret 2007 og det kraftige 
pres på arbejdsmarkedet skønnes det, at lønstigningstakten på det private arbejds-
marked er blevet forøget fra 3,6 pct. i 2006 til 4,6 pct. i 20074. I 2008 skønnes en lille, 
yderligere forøgelse af lønstigningen til 4,8 pct., og i 2009 ventes en lønstigning af 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det drejer sig om (skøn over) lønstigningen i henhold til DA’s Strukturstatistik, jf. afsnit 4.3. 
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næsten samme højde. Lønstigningen på det private arbejdsmarked i 2008 er justeret 
op med 0,1 pct.-enhed i forhold til augustredegørelsen som følge af det strammere 
arbejdsmarked. De offentlige overenskomster skal fornys pr. 1. april 2008, jf. afsnit 
4.3, og konjunkturvurderingen er her baseret på beregningstekniske antagelser. 
 
Lønudviklingen i den private sektor indebærer som omtalt, at danske virksomheders 
lønkonkurrenceevne vil blive yderligere forringet. I 2008 bidrager forøgelsen af den 
effektive kronekurs på grund af den lavere dollarkurs ligesom i 2007 til forringelsen 
af konkurrenceevnen. 
 
I slutningen af 2007 tog stigningen i forbrugerpriserne til som følge af blandt andet høje-
re priser på olie og fødevarer, og i 2008 skønnes forbrugerprisstigningen at blive for-
øget til 2,6 pct. mod 1,7 pct. for 2007 som helhed. De højere lønstigninger vil bidra-
ge til forøgelsen af prisstigningerne. Skønnet over forbrugerprisstigningen i 2008 er 
sat op med 0,1 pct.-enhed i forhold til augustredegørelsen. I sidste halvdel af 2008 vil 
inflationen periodevis kunne være omkring 3 pct., jf. afsnit 4.4. 
 
I 2009 skønnes en moderat reduktion af stigningen i forbrugerpriserne til 2,4 pct. 
især som følge af et forudsat lille fald i olieprisen. Det er særligt stigende lønomkost-
ninger som ventes at holde inflationen over 2 pct. 
 
Inflationspresset målt ved enten kerneinflation eller underliggende inflation ventes at 
vokse i både 2008 og 2009 som følge af det fortsat positive outputgab, jf. afsnit 4.4. 
 
Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der fortsat vil ske en ret betydelig 
forøgelse af reallønnen på 2¼ pct. (inkl. pensionsbidrag) i både 2008 og 2009. 
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Bilag 1.1 
Ledighed og lønstigninger 

 

I figurerne nedenfor er vist tre stiliserede forløb for ledigheden. Udgangspunktet er, at ledigheden i 
2007 ligger meget lavt og lavere end den strukturelle ledighed. Den strukturelle ledighed er det ni-
veau for ledigheden, som med nogen usikkerhed skønnes at være foreneligt med en stabil løn- og 
prisudvikling. Den strukturelle ledighed er beregnet til knap 5 pct. i 2007 og skønnes at falde til 4 pct. 
ved udgangen af 2010 som følge af de besluttede arbejdsmarkedsreformer navnlig i forbindelse med 
Velfærdsaftalen. Hvis ledigheden er lavere end den strukturelle ledighed, er der opadgående pres på 
lønstigningerne. 
 
I det første forløb (a), antages at ledigheden forøges gradvis fra det nuværende niveau til den struktu-
relle ledighed på ca. 4 pct. Det er det, man normalt opfatter som en blød landing, hvor presset på ar-
bejdsmarkedet (forskellen mellem faktisk og strukturel ledighed) gradvis tager af.  
 
I det andet forløb (b) stiger ledigheden til et niveau, som i en periode er lidt højere end den strukturel-
le ledighed. Dette forløb afspejler, at en periode med pres på arbejdsmarkedet kan kræve efterføl-
gende genopretning af konkurrenceevne og profitabilitet i virksomhederne. I ”genopretningsperio-
den” skal lønstigningerne dermed være relativt afdæmpede, og det kan indebære, at ledigheden skal 
ligge over det strukturelle niveau i en periode.  
 
I det tredje forløb (c) forøges lønstigningerne noget mere end forudsat på kort sigt. Det kan afspejle 
en asymmetri i den forstand, at et fald i ledigheden til et meget lavt niveau kan have relativt stor virk-
ning på lønstigningerne. Desuden kan en kraftig opgang i lønstigningstakten medføre, at inflations-
forventningerne i en periode løsriver sig fra 2-procents ankeret (svarende til overgrænsen af ECB’s 
inflationsmålsætning). I dette forløb skal ledigheden højere op i en periode for at dæmpe inflations-
forventninger og lønkrav. En genopretning af lønkonkurrenceevnen i en situation, hvor inflationsfor-
ventningerne øges, vil således kræve et længerevarende og dybere tilbageslag og højere ledighed. I 
et sådant forløb, hvor ledigheden presses op som følge af forhold på udbudssiden, vil dansk økonomi 
være særligt følsom over for tilbageslag fx i den internationale efterspørgsel.  
 
Der er usikkerhed om det strukturelle niveau for ledigheden. Jo lavere den strukturelle ledighed er, jo 
mindre er sandsynligheden for en kraftig opgang i ledigheden på nogle års sigt. 
 
Figur a  Figur b 
Ledighedsgab og lønstigninger 
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Kilde:  Egne beregninger. 
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Bilag 1.2 
Beregnede virkninger af ændrede forudsætninger om eksterne forhold 

 
Ændrede forudsætninger om de internationale forhold siden august har samlet set en stort set neu-
tral virkning på væksten i 2008, jf. tabel a. 
 
Lavere renter end ventet trækker isoleret set i retning af en opjustering af væksten med 0,3 pct.-
enheder i 2008, mens navnlig opjusteringen af olieprisen og lavere eksportmarkedsvækst trækker 
den modsatte vej.  
 
Tabel a 
Beregnede effekter på dansk BNP-vækst i 2008 af ændrede internationale forudsætninger i  
forhold til augustredegørelsen 
 
 2008 

Pct.-enheder  
Eksportmarkedsvækst -0,1 
Konkurrent- og importpriser (ekskl. oliepris) -0,0 
Energipriser -0,2 
Renter 0,3 

Internationale forhold i alt 0,0 
 
Kilde: Egne beregninger på ADAM. 
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Appendiks 1.1 
Resumé af prognosen og dens ændringer 

I 2006 udgjorde den reale BNP-vækst 3,9 pct. I 2007 skønnes væksten at være gået 
ned til 1,9 pct., og i 2008 og 2009 ventes en yderligere afdæmpning til henholdsvis 
1,4 og 1,0 pct. blandt andet på baggrund af det stramme arbejdsmarked, udsigt til 
fald i arbejdsstyrken, lidt lavere international markedsvækst og lidt højere rente. 
 
Overordnet set er skønnene for væksten i produktion og efterspørgsel i 2007 og 
2008 ikke ændret ret meget i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2007, idet dog 
væksten i det private forbrug i 2008 er justeret op. Skønnet over ledigheden er juste-
ret ned. Overskuddet på de offentlige finanser er justeret op, mens overskuddet på 
betalingsbalancen er justeret ned. Der er kun mindre ændringer i de skønnede pris- 
og lønstigninger. Det er første gang, 2009 inddrages i prognosen. 
 
I tabel A.1 og figur A.1a-A.6b er vist skønnene for centrale samfundsøkonomiske 
størrelser og ændringerne heri i forhold til augustredegørelsen. 
 

Tabel A.1  
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2007 og 2008 på udvalgte  
områder samt skøn for 2009 

  2007 2008 2009  

  Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  
 Realvækst, pct.       
 Privat forbrug 2,2 2,2 1,6 2,0 1,4  
 Samlet offentlig efterspørgsel 0,7 0,4 1,9 1,7 1,4  
 - heraf offentligt forbrug1) 1,8 1,4 1,7 1,5 1,0  
 - heraf offentlige investeringer -12,5 -12,0 5,2 4,5 6,0  
 Boligbyggeri 3,0 4,0 -3,0 -3,0 -4,0  
 Faste erhvervsinvesteringer 5,2 6,5 1,9 1,6 -0,9  
 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 2,3 2,4 1,4 1,5 0,7  
 Lagerændringer (pct. af BNP) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0  

 I alt indenlandsk efterspørgsel 2,3 2,5 1,5 1,6 0,7  
 Eksport 4,9 3,8 3,0 3,2 3,1  
 - heraf industrieksport 5,4 6,5 4,5 4,6 4,6  

 Samlet efterspørgsel 3,2 2,9 2,1 2,2 1,6  
 Import 5,7 5,0 3,5 3,7 2,7  
 - heraf vareimport2) 5,1 5,3 3,7 4,0 2,5  

 BNP 2,0 1,9 1,3 1,4 1,0  
 Bruttoværditilvækst 2,1 2,0 1,3 1,4 0,9  
 - heraf i private byerhverv3) 3,0 3,4 1,7 1,7 1,3  
  

1) Nedjusteringen af væksten i det offentlige forbrug i 2007 skal ses på baggrund af, at væksten i 2006 nu 
angives til 2,0 pct. mod 1,5 pct. i august. 

2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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Tabel A.1  (fortsat)  
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2007 og 2008 på udvalgte  
områder samt skøn for 2009 

  2007 2008 2009  

  Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  
 Ændring i 1.000 personer       
 Arbejdsstyrke, i alt 21 13 -7 -7 -9  
 Beskæftigelse, i alt 47 44 0 5 -17  
 - heraf i den private sektor 46 43 -2 4 -18  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 1 1 2 1 1  
 Ledighed -26 -30 -7 -13 9  

  
Stigning, pct.      

 

 Eksportpriser, varer 1,8 -1,6 1,3 2,9 1,7  
 Importpriser, do. 1,5 0,0 1,0 3,1 1,3  
 Bytteforhold, do. 0,3 -1,6 0,3 -0,2 0,3  
 Kontantpris for enfamiliehuse 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 1,8 1,7 2,5 2,6 2,4  
 Timeløn 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 3,1 2,3 1,7 1,1 2,7  
 Do., husholdninger4) 2,9 2,7 1,6 1,4 1,9  
 Timeproduktiviteten i private byer-

hverv5) 0,1 0,1 2,3 1,9 2,5 
 

  
Pct. p.a.      

 

 Rente 1-årigt flekslån 4,5 4,3 4,8 4,5 4,4  
 Rente, 10-årig statsobligation 4,4 4,3 4,8 4,3 4,5  
 Rente, 30-årig realkreditobligation 5,8 5,7 6,4 6,1 6,2  

        
 De centrale balancestørrelser       
 Betalingsbalancesaldo 28,9 21,6 22,9 11,4 15,8  
 Offentlig saldo 66,2 75,7 55,2 66,6 51,2  
 Ledighed (1.000 personer) 98 93 91 81 90  

        
 Eksterne forudsætninger       
 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 2,8 2,7 2,6 2,3 2,3  
 Eksportmarkedsvækst, pct.  6,9 6,8 6,6 6,2 6,2  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,5 5,4 5,4 5,1 5,1  
 Oliepris, US-$ pr. td. 70,0 72,4 68,0 88,5 85,2  
 Oliepris, kr. pr. td. 386,0 394,3 368,7 449,1 432,4  
  

4) Korrigeret, jf. tabel 3.1. Definitionen er ændret lidt i forhold til tidligere redegørelser, jf. afsnit 3.1. 
5) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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Figur A.1a   Figur A.1b  
Real BNP-vækst Ændringer i beskæftigelsen 
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Figur A.2a   Figur A.2b 
Ændringer i arbejdsstyrken  Ledigheden 
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Figur A.3a  Figur A.3b  
Stigning i timelønnen Stigning i forbrugerpriserne 
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Figur A.4a  Figur A.4b  
Realvækst i det private forbrug Realvækst i de faste erhvervsinvesteringer 
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Figur A.5a Figur A.5b 
Realvækst i eksporten af varer og tjenester Realvækst i importen af varer og tjenester 
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Figur A.6a Figur A.6b 
Saldoen på betalingsbalancens løbende 
poster 

Saldoen på de samlede offentlige finanser 

0

1

2

3

4

5

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

0

1

2

3

4

5

Aug. 07 Feb. 08

Pct. af BNP  Pct. af BNP

 

 

-1

0

1

2

3

4

5

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

-1

0

1

2

3

4

5

Aug. 07 Feb. 08

Pct.  Pct. 

 
 



  Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 35

2. International økonomi og finansielle markeder 

Som følge af en afdæmpning i flere OECD-lande forventes væksten i den globale økonomi at blive 
lavere i 2008 end i perioden 2004-07. Risikobilledet præges af turbulensen på de finansielle mar-
keder, hvor problemerne på det sekundære amerikanske lånemarked (sub-prime) har spredt sig til 
finansielle institutioner i og uden for USA. Der er stadig usikkert, i hvilken grad uroen får real-
økonomiske konsekvenser. Centralbankerne har interveneret og tilført kortfristet likviditet i et for-
søg på at dæmpe uroen. 
 
Afkøling vil formentlig være særlig udtalt i den amerikanske økonomi, hvor der allerede er sket en 
klar nedgang i boligbyggeriet. Globalt opvejes den lavere vækst i USA i nogen grad af fortsat stærk 
vækst i mange asiatiske lande og andre emerging markets-lande. En brat og langvarig afdæmpning i 
det amerikanske privatforbrug, kan få negative konsekvenser mere bredt, og usikkerhed om vækst-
udsigterne er blandt andet kommet til udtryk i lavere aktiekurser. De amerikanske myndigheder 
har allerede lempet pengepolitikken betydeligt, og det er besluttet også at lempe finanspolitikken. 
 
Efter stærk BNP-vækst på 2,8 pct. i 2006 i euroområdet har væksten i 2007 været ca. 2,6 pct. 
Opgangen i euroområdet fremstår mere robust, og der forudses vækst på 2 pct. i 2008-9, hvilket 
svarer til den potentielle vækst. Væksten i 2008 er blevet nedjusteret markant siden august. Inflati-
onen i euroområdet er steget, og det er lagt til grund, at ECB fastholder uændret rente fremadrettet. 
  
Væksten i Storbritannien vurderes at udgøre 3,1 pct. i 2007, og ventes at aftage til 2,2 pct. i 2008 
og 2,5 pct. i 2009. Den økonomiske vækst i Sverige skønnes at udgøre knap 3½ pct. i 2007. 
Højkonjunkturen i Sverige ventes at fortsætte ind i 2008 med en årlig vækst på 3,1 pct. I 2009 
forventes en yderligere afdæmpning af væksten til 2,4 pct. Den høje økonomiske vækst i fastlands-
Norge er fortsat i 2007, hvor væksten skønnes til at være 5,2 pct. I 2008 og 2009 forventes en 
normalisering af væksttempoet til henholdsvis 3,1 pct. og 2,5 pct. 
 
Kina vokser stadig i højt tempo. Kina har haft årlige vækstrater over 7 pct. siden 1991. For 2007 
ventes væksten at ende på 11,4 pct. Lidt lavere vækstrater forventes for 2008 og 2009, henholdsvis 
10,3 og 9,9 pct. Andre lavindkomst- og mellemindkomstlande i Asien forventes typisk at vokse i 
omegnen 5 – 8 pct. Efter en periode med svingende vækst er Japan nu inde i en periode med jævn 
vækst på op imod 2 pct. Faren for deflation synes ikke at være overstået, men prisstigningen forven-
tes at bevæge sig i positivt territorium i 2008. 
 
Vækstudsigterne er også positive i en række lande i Afrika og Latinamerika, blandt andet på 
grund af høje priser på olie og andre råvarer. De store eksportindtægter smitter af på andre dele af 
økonomien gennem stigende indenlandsk efterspørgsel. De olieproducerende lande oplever det samme. 
De stigende eksportindtægter i de olieproducerende lande har i tillæg medført større efterspørgsel efter 
importvarer fra blandt andet EU-landene. 
 
De finansielle markeder er fortsat præget af stor usikkerhed, og forventningerne til et øget rente-
spænd mellem obligationer med høj og lav kreditvurdering er blevet indfriet. 
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2.1 Indledning 
Begyndelsen af 2008 har været præget af globalt faldende aktiekurser og stor bekym-
ring for udviklingen i den amerikanske økonomi. Det er i denne vurdering lagt til 
grund, at de realøkonomiske effekter af den finansielle uro på globalt plan vil være 
relativt kortvarige og begrænsede, blandt andet som følge af de økonomisk-politiske 
initiativer i USA. EU-Kommissionen skønnede i november 2007, at den globale 
vækst ville udgøre 4,7 pct. i 2008 og 4,8 pct. i 2009, jf. figur 2.1a.  
 
Vækstskønnene for 2008 er blevet nedjusteret for de fleste lande, og særlig for USA, 
i forhold til augustredegørelsen, jf. tabel 2.1. Nedjusteringerne udspringer af udviklin-
gen på boligmarkedet i USA og den efterfølgende turbulens på de finansielle marke-
der. Afmatningen i USA, som ventes at være koncentreret i første halvdel af 2008, vil 
også virke dæmpende på euroområdet, jf. figur 2.1b.  
 
Den fortsat kraftige vækst i emerging markets, særlig i Asien, tyder på, at denne regi-
on til dels er ved at overtage rollen som den vigtigste drivkraft bag den globale vækst. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b  
BNP-vækst i verdensøkonomien  BNP-vækst i USA, euroområdet og Japan 
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Anm.:  Figur 2.1b viser tre kvartalers glidende gennemsnit af kvartalsvise BNP-vækstrater. 
Kilde:  Reuter’s EcoWin, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Usikkerheden i vurderingen af den globale vækst trækker stadig i retning af lavere 
vækst, og risiciene vurderes at veje tungere end i augustredegørelsen. Hovedbekym-
ringen ligger i muligheden for en forlænget turbulens på de finansielle markeder, som 
i kombination med vigende boligmarkeder og højere energi- og fødevarepriser kan 
påvirke realøkonomien negativt og udløse en mere tydelig afdæmpning af den globa-
le vækst. 
 
Den senere tids stærke globale vækst og efterspørgsel har medført større kapacitets-
pres i mange lande, hvilket har ført til et tiltagende inflationspres, jf. figur 2.2a. Dette 
kommer ikke mindst til udtryk i forskellige råvarepriser, så som råolie, metaller og 
fødevarer. 
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Kombinationen af udsigten til lavere vækst og samtidig stigende inflation skaber sto-
re udfordringer for centralbankerne. Udsigten til afdæmpet vækst vil isoleret set tilsi-
ge lavere rente, mens hensynet til inflationen isoleret set tilsiger højere rente. Denne 
afvejning er vanskelig og indebærer risiko for, at den økonomiske politik doseres 
forkert, således at inflationsforventningerne eksempelvis forøges. 
 

Figur 2.2a  Figur 2.2b 
Inflation i USA, euroområdet og Japan 
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Anm.: Inflationen er målt ved forbrugerpriserne. I figur 2.2a angiver de stiplede linjer årsgennemsnit.  
Kilde: Reuters EcoWin, egne skøn og beregninger. 
 
Skønnet for de lange renter i USA er nedjusteret med 1,1 pct.-enhed i 2008 i forhold 
til skønnet i augustvurderingen, jf. figur 2.2b. Det er en direkte følge af, at FED har 
sænket den korte rente med 1,0 pct.-enhed i 2007 og 0,75 pct.-enheder den 22. janu-
ar 2008. På FED-mødet den 30. januar 2008 blev renten yderligere sænket med 0,5 
pct.-enheder. Det forventes, at renterne vil falde lidt over de kommende tre måne-
der, hvorefter de forventes at stige igen. 
 
Skønnet for de lange renter for euroområdet og Danmark er for 2008 nedjusteret 
med 0,5 pct.-enheder siden augustvurderingen, som følge af nedjusteringer i de korte 
renter. Renterne forventes at nå et højere niveau i 2009, da det ventes, at de finansiel-
le markeder falder til ro oven på kreditkrisen.  
 
Euroen er blevet styrket over for dollaren siden medio 2007, blandt andet som følge 
af forventningerne om lavere amerikansk vækst og nedsættelser af de korte ameri-
kanske renter. I USA er de monetære vilkår dermed lempet siden augustvurderingen, 
mens det modsatte er tilfældet i euroområdet, som følge af styrkelsen af euro og hvor 
de korte renter ikke er sat ned, jf. figur 2.3a.  
 
Renteforskellen mellem de lange og de korte renter er for euroområdet og Danmark 
steget svagt siden august. USA har haft en kraftigere stigning, hvilket formentlig skal 
ses i sammenhæng med den finansielle uro, der er slået kraftigere igennem på risiko-
præmien, jf. figur 2.3b.  
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Figur 2.3a  Figur 2.3b  
MCI-indeks for renter og valutakurser,  
USA og euroområdet 
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Anm.:  MCI-indekset er beregnet som et vejet gennemsnit af korte og lange nominelle renter og nominelle effektive 

valutakurser. Vægtningen afspejler renternes henholdsvis valutakursernes beregnede betydning for BNP-
væksten. En lav indeksværdi indikerer en stimulerende effekt på aktiviteten. Rentekurvens hældning er op-
gjort som forskellen mellem den effektive rente på den 2-årige og den 10-årige statsobligation. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst1) 

 
  2006 2007 2008 2009  
 Pct. realvækst  Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  

 Verden 5,4 5,0 5,1 5,0 4,7 4,8  
 USA 2,9 2,2 2,2 2,7 1,7 2,6  
 EU27 3,0 2,9 2,9 2,7 2,4 2,4  
 Euroområdet 2,8 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1  
 Tyskland 2,9 2,5 2,5 2,4 2,1 2,2  
 UK 2,9 2,9 3,1 2,4 2,2 2,5  
 Sverige 4,2 3,7 3,4 3,2 3,1 2,4  
 Norge2) 4,3 3,9 5,0 2,5 2,8 2,0  
 Japan 2,2 2,6 1,9 2,0 1,9 2,3  
 Asien, ekskl. Japan 9,1 9,1 8,8 8,6 8,4 8,2  
 Kina 11,1 11,2 11,4 10,5 10,3 9,9  
 Rusland 6,7 7,0 7,7 6,8 7,0 6,9  
 Latinamerika 5,4 4,6 5,0 4,3 4,4 4,2  
 Eksportmarkedsvækst 7,8 6,9 6,8 6,6 6,2 6,2  
 

1) IMF har netop offentliggjort ny vurdering, hvor BNP-skønnet for USA stort set er på linje med grund-
 laget for denne Økonomisk Redegørelse, mens skønnet for euroområdet er noget lavere. 
2) BNP-vækst for fastlands-Norge. 
Kilde:  EU-Kommissionen, IMF, Finansdepartementet i Norge og egne beregninger. 

 

 
 
2.2 USA 
Efter en svag udvikling i slutningen af 2006 og i 1. kvartal 2007 voksede det ameri-
kanske BNP med 0,9 pct. i 2. kvartal og hele 1,2 pct. i 3. kvartal. Væksten var bredt 
funderet med både nettoeksport, privatforbrug og erhvervsinvesteringer som vigtige 
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drivkræfter bag væksten. De første tal fra 4. kvartal 2007 tyder på en afdæmpning, 
med en kvartalsvis vækst på 0,2 pct., jf. figur 2.4a. Det er særlig investeringerne der 
har bidraget negativt i 4. kvartal.  
 
Samlet skønnes væksten i BNP til 2,2 pct. i hele 2007. For 2008 forventes lavere 
vækst på 1,7 pct., og væksten i 2009 forudses at blive 2,6 pct.  Væksten i 2008 er 
dermed nedjusteret væsentligt fra 2,7 pct. i augustredegørelsen. Det ventes fortsat, at 
vækstafdæmpningen vil være relativt kortvarig blandt andet som følge af de penge- 
og finanspolitiske reaktioner i USA. Kapacitetsudnyttelsen i industrisektoren ligger 
på et relativt højt niveau, og outputgabet skønnes at være svagt positivt. Udbudssi-
den i den amerikanske økonomi peger således på en vis robusthed over for vigende 
efterspørgsel, jf. figur 2.4b. 
 
I den senere tid er der kommet indikationer på en svækkelse i væksten, set på bag-
grund af turbulensen på de finansielle markeder. Ud over svag BNP-vækst i 4. kvartal 
har der været svage indikatorer fra boligmarkedet og en nedgang i forbruger- og er-
hvervstillid. De sidste par måneder er der også kommet indikationer på en svækkelse 
af arbejdsmarkedet og det private forbrug. Ledigheden steg overraskende kraftigt fra 
4,7 pct. i november til 5 pct. i december. 
 

Figur 2.4a  Figur 2.4b 
BNP-vækstbidrag, USA Kapacitetsudnyttelse og outputgab, USA 
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Anm.: Vækstbidraget fra investeringerne indeholder lagerinvesteringer.  
Kilde:  BEA, EU-Kommissionen, Reuters EcoWin og OECD. 
 
Svækkelsen af det amerikanske boligmarked har været mere tydelig og langvarig end 
tidligere forventet1. Afdæmpningen i den amerikanske vækst kan i høj grad forklares 
af svækkelsen i boligbyggeriet.  
 
Boliginvesteringerne har således trukket ned i væksten i USA gennem ca. 2 år, bl.a. 
påvirket af det vigende boligmarked. Boliginvesteringernes andel af BNP er således 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Boligsalget i USA toppede i efteråret 2005 og er siden faldet med 57 pct. Alene i 2007 faldt salget af nye huse med 
26 pct. Ifølge Case-Shiller indekset for huspriser i 20 amerikanske byer, var priserne faldet med 7,7 pct. i november 
2007 i forhold til november 2006. Et stadig højt niveau af usolgte boliger tyder på, at priserne kan være under pres 
nogen tid endnu. 
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reduceret fra 6½ pct. af BNP i 3. kvartal 2005 til godt 4 pct. i 4. kvartal 2007., jf. figur 
2.5a. Denne tilpasning i boliginvesteringerne betyder alt andet lige, at den kommende 
periode med afdæmpet vækst kan blive mere kortvarig. 
 
Antallet af påbegyndte boliger er faldet med 28,3 pct. i perioden januar til december 
2007 og lå ved udgangen af 2007 på det laveste niveau siden 1991. Antallet byggetil-
ladelser faldt i samme periode med 31,8 pct., jf. figur 2.5b.  
 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
Boliginvesteringernes andel af BNP i USA Byggetilladelser og påbegyndte boliger i 
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Kilde: BEA, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Det amerikanske privatforbrug har hidtil været meget robust over for højere energi-
priser og vigende boligmarkeder, og fremgangen i privatforbruget har givet det stør-
ste bidrag til væksten i USA det sidste år. Svækkelsen af boligmarkedet og turbulen-
sen på de finansielle markeder forventes imidlertid at lægge en dæmper på væksten i 
det private forbrug i 2008. I USA er husholdningernes beholdninger af aktier mv. re-
lativt stor sammenlignet med andre lande. Fald i værdien af boliger og aktier har der-
for mere direkte betydning for privatforbruget. Erhvervsinvesteringerne vil forment-
lig også blive dæmpet på grund af strammere kreditbetingelser. 
 
Der er sidst i januar gennemført markante reduktioner af de korte styringsrenter til 3 
pct. og der er varslet lempelser af finanspolitikken på 1 pct. af BNP, i form af bl.a. 
skattenedsættelser. Tidligere er der desuden gennemført foranstaltninger som mere 
direkte sigter på at hjælpe husholdninger, som har betalingsproblemer, jf. boks 2.1. 
Den økonomiske politik.  understøtter privatforbruget ved at øge de disponible ind-
komster, reducere boligudgifterne og holde hånden under aktiekurser og boligmar-
kedet. 
 
Blandt andet som følge af den svækkede dollar forventes stigende nettoeksport at 
give et større positivt vækstbidrag i 2008. Det kan opveje en del af det negative bi-
drag fra svækket indenlandsk efterspørgsel. Et større vækstbidrag understøttes desu-
den af pæn eksportmarkedsvækst herunder i Asien. 
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Svækkelsen af det amerikanske boligmarked, forventes at være overstået i løbet af 
anden halvdel af 2008. Økonomien forventes derefter langsomt at nærme sig poten-
tielle vækstrater. Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet med udviklingen i den 
amerikanske økonomi, og de største risici er knyttet til forløbet på boligmarkedet, de 
finansielle markeder samt udviklingen i det amerikanske privatforbrug. 
 
Arbejdsløsheden forventes at stige i USA fra 5 pct. ved udgangen af december 2007, 
til et årsgennemsnit på 5,3 pct. i 2008 og 5,4 pct. i 2009. Dette afspejler afdæmpet 
vækst i 2007 og 2008. Ledigheden har været jævnt faldende siden 2003 og nåede i 
marts 2007 ned på 4,4 pct., det laveste niveau siden foråret 2001, jf. figur 2.6a. Siden 
marts er arbejdsløsheden imidlertid steget lidt. En vis stigning i arbejdsløsheden har 
været forventet på grund af svage vækstrater i 2006 og starten af 2007. Den faktiske 
arbejdsløshed i USA ligger tæt på OECD’s skøn for strukturel ledighed. 
 

Figur 2.6a Figur 2.6b 
Månedlig ændring i antal beskæftigede og 
ledighed i pct., USA 
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Anm.:  I figur 2.6a er vist beskæftigelse uden for landbrug. 
 I figur 2.6b er inflationen er vist som månedlige år til år-vækstrater. Kerneinflationen i euroområdet define-

res som inflationen ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi. Energi angiver bidraget i pct.-
enheder fra energiprisstigninger. 

Kilde: Reuters EcoWin, U.S. Department of Labor Statistics, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Inflationen i USA er steget i sidste halvdel af 2007, efter at have ligget på et relativt 
lavt niveau, jf. figur 2.6b. Stigningen skyldes hovedsagelig udviklingen i energipriserne. 
Kerneinflationen, hvor energi- og fødevarepriser ikke indgår, har fulgt en nedadgå-
ende tendens siden september 2006, men med små stigninger siden oktober 2007. 
Kerneinflationen ligger stadig lidt over den amerikanske centralbanks (FED) fore-
trukne inflationsinterval. Med en afdæmpning i amerikansk økonomi i 2008, og et 
lidt mindre presset oliemarked, kan kerneinflationen falde i 2008, om end der fortsat 
er høj kapacitetsudnyttelse. 
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Amerikansk økonomi har klare balanceproblemer med underskud især på betalings-
balancen og den offentlige saldo, jf. figur 2.7a. Underskuddet på betalingsbalancen lig-
ger på 5,4 pct. af BNP i 2007. Modsvarende overskud findes særlig i Kina, i andre 
emerging markets-lande i Asien og i de olieeksporterende lande. Underskuddet skal 
hovedsaglig ses i sammenhæng med en langsigtet nedgang i opsparingskvoten blandt 
amerikanske husholdninger. Det er lagt til grund at underskuddet falder i perioden 
2008–2009 under antagelse af, at dollarens realværdi ikke stiger, og at eksportvæksten 
stadig vil være pæn. Omvendt vil lempelsen af finans- og pengepolitikken udskyde og 
formentlig forøge den tilpasning i den samlede opsparing, som på et tidspunkt vil 
kræves for at få bragt betalingsbalanceunderskuddet væsentligt ned. 
 

Boks 2.1 
Initiativer i forbindelse med nedgangen på det amerikanske boligmarked 

 
Amerikanske myndigheder arbejder på initiativer for at forhindre nogle af de negative effekter fra 
udviklingen på boligmarkedet og på tiltag for at forhindre en gentagelse af den senere tids udvikling. 
 
Hjælp til låntagerne: Boligejere med betalingsproblemer vil blive stillet over for flere muligheder: 
• Mange subprime lån udstedt de seneste år er blevet givet med såkaldte teaser-rates. Det bety-

der, at renten er kunstig lav i en periode efter udstedelsen. Efter denne overgangsperiode (ty-
pisk 2 – 3 år) vil lånet forrentes med en højere rente. Amerikanske myndigheder har indgået af-
taler med udstedere af boliglån om fastfrysning af renten i 3 eller 5 år for en del af de låntagere, 
der har subprime-lån med variabel rente. Et af kriterierne for at modtage hjælp er, at man er i 
stand til at betale af på sit lån med nuværende rente, men ikke efter den planlagte renteforhøjel-
se. 

• Det er blevet lettere at søge hjælp for boligejere. Gennem rådgivning skal folk blive bedre i stand 
til at refinansiere sine lån med mere gunstig rente, enten gennem andre private låneinstitutter 
eller gennem refinansieringsprogrammer i Federal Housing Administration. 

• En ændring af skattelovgivningen skal også forhindre, at gældssanering medfører forhøjet skat-
teregning. Ifølge den nuværende lovgivning er gæld, som bliver eftergivet af et pengeinstitut 
genstand for beskatning. 

 
Initiativet med fastfrysning af renten har været kontroversielt. Det er blandt andet fremført, at dette 
tiltag belønner folk, der har taget ukloge beslutninger ved boligkøb. Andre mener tiltaget ikke hjæl-
per nok. 
 
Tiltagene forventes fulgt op med skærpede krav til bankernes risikostyring og mere åbenhed omkring 
kreditratingbureauernes metode. 
 

 
Underskuddet på den offentlige saldo forventes at ligge på omkring 2,7 pct. af BNP i 
2007. Efter et kraftigt fald i den offentlige saldo i begyndelsen af årtiet har udviklin-
gen været positiv de seneste år. Der forventes imidlertid en lille konjunkturbetinget 
forværring af den offentlige saldo i 2008 og 2009 som følge af faldende skatteindtæg-
ter. Underskuddet på den strukturelle saldo er cirka 2½ pct. af BNP i prognoseperi-
oden og det er en stor udfordring at sikre, at finanspolitikken er holdbar på lang sigt. 
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Figur 2.7a Figur 2.7b 
Betalingsbalance og offentlige finanser  
i USA 
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Kilde:  Reuters EcoWin, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Interbankmarkedet i USA har været stærkt påvirket af usikkerheden om hvilke ban-
ker, der er eksponeret i forhold til subprimeobligationerne. Det har resulteret i, at 
pengemarkedsrenten er blevet presset op i forhold til den pengepolitiske rente, som 
følge af at bankerne forlanger en større risikopræmie for at låne til hinanden, jf. figur 
2.7b. FED’s markante rentesænkning ultimo januar 2008 på 1,25 pct.-enheder var 
større end ventet, da budgetteringsforudsætningerne blev fastlagt.  
 
Usikkerheden på de finansielle markeder og de forsatte problemer på det amerikan-
ske boligmarked trækker i retning af, at FED vil fortsætte med at sænke renten for 
derved at undgå recession i USA. På den anden side nåede den amerikanske inflation 
i november op på 4,3 pct., mens kerneinflationen var på 2,3 pct. Kombinationen af 
udsigt til lavere vækst og risikoen for en stigende inflation, stiller FED i et dilemma. 
Det er forudsat at den pengepolitiske rente er flad efter 2. kvartal 2008, jf. figur 2.7b. 
 
 
2.3 Euroområdet, herunder Tyskland 
Euroområdet har været inde i et solidt opsving siden 2003. Væksten var på 2,7 pct. 
fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Dette dækker over høj vækst i 1. og 3. kvartal 
2007 på henholdsvis 0,8 og 0,7 pct., og en mere afdæmpet vækst på 0,3 pct. i 2. kvar-
tal. Det negative outputgab er derfor blevet væsentlig indsnævret, jf. figur 2.8a. Der 
forventes lidt lavere vækst i 2008 og 2009 og foreløbig ingen yderligere indsnævring 
af outputgabet, jf. tabel 2.2. 
 
De vigtigste bidrag til væksten i euroområdet kommer fra investeringer og privatfor-
brug, jf. figur 2.8b. Stigningerne i investeringerne er understøttet af stigende overskud 
i erhvervslivet, på grund af moderate lønstigninger og opadgående vækst i produkti-
viteten de seneste år. Væksten er blevet noget nedjusteret i forhold til augustredegø-
relsen. Dette skyldes blandt andet strammere finansieringsbetingelser, høje oliepriser 
og vigende boligmarkeder. 
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Tabel 2.2  
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 

 
  2006 2007 2008 2009  
   Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  

 Pct. realvækst        
 BNP-vækst 2,8 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1  
 Privat forbrug 1,8 2,1 1,7 2,4 2,1 1,9  
 Faste investeringer 4,9 4,4 4,7 3,6 2,9 2,6  
 Offentligt forbrug 1,9 1,8 2,0 1,8 2,1 2,0  
 Eksport 7,8 6,7 5,8 6,0 5,3 5,4  
 Import 7,5 6,7 5,3 6,2 5,5 5,3  
 Indenlandsk efterspørgsel 

(inkl. lagerinvesteringer) 1) 2,7 3,0 2,5 2,3 2,4 2,1 
 

 
 Pct.       

 

 Forbrugerprisinflation 2,2 1,9 2,1 1,9 2,1 2,0  
 
 Pct. af arbejdsstyrken       

 

 Ledighed2) 8,3 7,3 7,3 6,9 7,1 7,1  
 
 Pct. af BNP       

 

 Betalingsbalance3) -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
 Outputgab -0,6 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 

  
1) Lagerinvesteringer er opgjort som pct. af BNP. 
2) Opjusteringen i ledigheden i forhold til tidligere udgaver af ØR, skyldes at Eurostat har skiftet kilde 
 for beregning af arbejdsløshedsrate i Tyskland og de historiske tal er blevet revideret. Dette giver ud
 slag også ved beregning af ledigheden for hele euroområdet, men ændrer naturlig nok ikke trenden i 
 udviklingen i arbejdsløshedsraten. 
3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 

 

 
Figur 2.8a  Figur 2.8b 
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Kilde:  EU-Kommissionen, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Væksten i privatforbruget var lav i en periode efter, at opsvinget startede i midten af 
2003. Det skyldtes blandt andet at beskæftigelsen lå stille i flere kvartaler efter op-
svinget startede, og at reallønsstigningerne også har været relativt afdæmpede i flere 
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lande, herunder i Tyskland. Det lagde en dæmper på væksten i husholdningernes di-
sponible indkomster og som følge heraf en dæmper på væksten i det private forbrug. 
De lave lønstigninger har imidlertid bidraget til en forbedring af konkurrenceevnen, 
navnlig i Tyskland. 
 
I 1. kvartal i 2007 stagnerede væksten i privatforbruget, hovedsagelig på grund af 
momsstigningen i Tyskland 1. januar 2007, bl.a. fordi forbrug blev rykket frem. Pri-
vatforbruget steg imidlertid i 2. og 3. kvartal og er blevet den vigtigste drivkraft bag 
væksten i euroområdet. 
 
Den positive udvikling på euroområdets arbejdsmarked kom for alvor i gang i starten 
af 2006. Stigende beskæftigelse og forøget forbrugertillid har bidraget til at løfte pri-
vatforbruget. Væksten i privatforbruget forventes at være aftaget lidt i sidste kvartal i 
2007. Turbulensen på de finansielle markeder har påvirket forbrugertillidsindikato-
rerne negativt de seneste måneder, men de ligger stadig over det historiske gennem-
snit, jf. figur 2.9a.  
 
Opbremsningen i de fleste europæiske boligmarkeder, ser ud til at være fortsat i an-
det halvår 2007, jf. figur 2.9b. Opbremsningen kommer efter en lang periode med 
kraftigt stigende huspriser. Væksten har været særlig kraftig i lande som Irland, Spa-
nien og Frankrig. Det tyske boligmarked har imidlertid ligget ret stille. Fra sidste 
halvdel af 2006 er de tyske huspriser dog steget noget, hvilket kan virke positivt på 
aktiviteten blandt andet i den tyske byggebranche. 
 
 

Figur 2.9a Figur 2.9b 
Konjunkturindikator og forbrugertillid,  
euroområdet 
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Anm.: Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-Kommissionens surveys for henholdsvis detailhandel, 

forbrugertillid, bygge og anlæg, serviceerhverv og industri. 
Kilde:  Eurostat, EU-Kommissionen og Reuters EcoWin. 
 
Der har været en positiv udvikling i euroområdets samlede eksport, til trods for eu-
roens appreciering det sidste år, jf. figur 2.10a. Den geografiske sammensætning af 
eksporten er ændret. Kina og de olieeksporterende lande er blevet relativt vigtigere 
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destinationslande for eksport fra euroområdet. Dette kan bidrage til at gøre euroom-
rådet mindre udsat over for opbremsningen i USA. I 2008 og 2009 forventes nogen-
lunde ens vækst i eksport og import. Det kan ikke udelukkes, at appreciering af euro-
en og tilbagegang i USA kan dæmpe eksportvæksten mere end antaget. 
 

Figur 2.10a Figur 2.10b 
Effektiv real eurokurs Dekomponering af inflationen i  

euroområdet 
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Anm.: Inflationen er vist som månedlige år til år-vækstrater. Kerneinflationen i euroområdet defineres som inflatio
 nen ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi. Energi angiver bidraget i pct.-enheder fra energipris
 stigninger. 
Kilde:  Reuters EcoWin, ECB og egne beregninger. 
 
Uroen på finansmarkederne har bidraget til, at vækstudsigterne for euroområdet si-
den augustvurderingen er nedjusteret, men det er stadig uklart, i hvilket omfang uro-
en vil påvirke den reale økonomi. Samtidig er der høj kapacitetsudnyttelse i flere 
økonomier og tiltagende inflationspres, hvilket isoleret set taler for højere renteni-
veau. 
 
Forbrugerprisinflationen (HICP) i euroområdet er steget fra et forholdsvis lavt ni-
veau i september 2007, til 3 pct. i december, jf. figur 2.10b. Stigningen i HICP var i 
vidt omfang forventet og blev drevet frem af stigninger i energi- og fødevarepriser. 
Årsstigningstakten er også blevet forstærket af effekter fra faldende energipriser i 
slutningen af 2006. Kerneinflationen, dvs. HICP uden energipriser og priser på ufor-
arbejdede fødevarer, har været jævnt stigende siden starten af 2006 og ligger nu over 
2 pct. 
 
EU-Kommissionen forventer, at HICP vil ligge omkring 2 pct. for 2008 og 2009. 
Det er dog mulighed for fortsat stigende energi- og fødevarepriser. Relativt høj vækst 
de sidste kvartaler kan også forstærke den positive udvikling på arbejdsmarkedet og 
give større lønpres. På den anden side kan en generel global afdæmpning lette noget 
af presset i de kapacitetsbegrænsede europæiske økonomier og medføre en HICP-
rate tættere på ECB’s målsætning 
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I august var det ventet, at pengepolitikken i ECB ville blive strammet i et par omgan-
ge i sidste del af 2007. Nu ser det ud til, at pengepolitikken ikke strammes alligevel, 
og at renteniveauet ikke forøges yderligere i den kommende tid. 
 
I renteprognosen forudsættes det, at ECB holder styringsrenten uændret i hele 2008, 
jf. figur 2.11a. På baggrund af den vedvarende uro på de finansielle markeder er der 
stor usikkerhed behæftet med renteskønnet. Den stigende inflation, blandt andet for-
årsaget af høje oliepriser, samt høj vækst i euroområdet og i pengemængden taler for 
en renteforhøjelse allerede i 2008. På den anden side taler kreditkrisen, den stærke 
EUR over for USD og risikoen for recession i USA for en rentenedsættelse. Kredit-
krisen har presset den korte pengemarkedsrente op, og mange europæiske banker har 
tabt penge på subprime obligationerne. Dertil kommer, at bankerne har været be-
kymret for, om de kunne skaffe likviditet nok op til årsskiftet. Det ses særligt ved, at 
den 1 mdrs. pengemarkedsrente steg med 0,6 pct.-enheder den 29. november 2007. 
For at sikre bankerne likviditet tildelte ECB den 18. december 2007 348 mia. EUR til 
bankerne. Det fik med det samme den pengepolitiske 1 måneders rente til at falde 
med 0,3 pct.-enheder, jf. figur 2.11b. 
 

Figur 2.11a Figur 2.11b 
Pengepolitisk og pengemarkedsrente,  
euroområdet 
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Kilde: Reuters EcoWin, ECB, OECD og egne skøn og beregninger. 
 
Forwardrenterne for den korte europæiske rente synes ikke at understøtte forvent-
ningen om en uændret rente, jf. figur 2.12a. Markedet synes at skønne, at ECB sænker 
renten som følge af den generelle uro og som konsekvens af, at FED allerede har 
sænket sin styringsrente med 1,0 pct.-enhed i 2007 og 1,25 pct.-enheder i januar 
2008. Markedet har inddiskonteret et svagt fald i den korte rente inden for de næste 
3 måneder og derefter et kraftigt fald. Dette understreger, at skønnet for den euro-
pæiske korte rente er behæftet med en del usikkerhed. 
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Tabel 2.3  
Skøn for korte renter i euroområdet, Danmark, USA og Japan 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

     Aug. 07 Feb. 08 Feb. 08  
 Pct.        
 EUR 3-mdrs. pengemarkedsrente 2,2 3,1 4,3 4,6 4,3 4,2  
 DKK 3-mdrs. pengemarkedsrente 2,2 3,2 4,4 4,8 4,6 4,4  

 USD 3-mdrs. pengemarkedsrente 3,6 5,2 5,3 5,1 3,8 3,7  

 JPY 3-mdrs. pengemarkedsrente 0,1 0,3 0,8 1,2 0,9 1,3  

 Kort rentespænd, DKK – EUR 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2  
  

Kilde:  Reuters EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Skønnet for den europæiske korte pengemarkedsrente er nedjusteret med (kun) 0,3 
pct.-enheder i 2008 i forhold til skønnet i augustvurderingen, på trods af, at der var 
indlagt to renteforhøjelser på 0,25 pct.-enheder, jf. tabel 2.3. Det skyldes, at spændet 
mellem den pengepolitiske rente og den korte pengemarkedsrente stadig udgør 0,5 
pct.-enheder for euroområdet. Det forventes, at den finansielle uro lægger sig i løbet 
af 2008 og at spændet indsnævres som følge heraf. 
 
Det forudsættes, at Danmarks Nationalbank fortsat følger ECB’s pengepolitik, så 
den danske styringsrente vil ligge 0,25 pct.-enheder over den europæiske. Rente-
spændet mellem 3 mdrs. pengemarkedsrenterne for euroområdet og Danmark har 
svinget meget siden augustvurderingen. Det skyldes, at den danske pengemarkeds-
rente i perioder, hvor den europæiske pengemarkedsrente er steget voldsomt, ikke er 
steget med samme kraft. Det forventes, at spændet fremover vil være 0,2 pct.-
enheder, jf. figur 2.12b. 
 

Figur 2.12a Figur 2.12b 
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Kilde:  Reuters EcoWin, Nationalbanken og egne beregninger. 
 
Den tyske vækstrate for 2007 forventes at ende på 2,5 pct. Dette er en smule lavere 
end i 2006, hvor væksten lå på 2,9 pct. For 2008 og 2009 forventes en BNP-vækst på 
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henholdsvis 2,1 og 2,2 pct., jf. figur 2.13a. Tyskland oplever en bredt sammensat 
vækst, som er den største siden opgangen i perioden omkring genforeningen i 1990. 
Detailomsætningen, herunder bilkøb, rettede sig hurtigt efter momsforhøjelsen i ja-
nuar 2007. I efteråret er den mængdemæssige omsætning imidlertid bremset op, jf. 
figur 2.13b. Det hænger blandt andet sammen med forhøjede prisstigninger på energi 
og fødevarer. 
 
Tyskland startede 2007 med 0,5 pct. vækst i 1. kvartal efter en vækstrate på 1 pct. i 4. 
kvartal 2006. De stærke vækstrater skyldes unormal høj aktivitet i byggebranchen på 
grund af en usædvanlig mild vinter. Opbremsningen i 2. kvartal, med 0,3 pct. vækst, 
skal formentlig ses som en korrektion efter den milde vinter. Dette bekræftes med 
højere vækst på 0,7 pct. i 3. kvartal. 
 
Investeringerne har været en af drivkræfterne bag opsvinget i Tyskland, men frem-
over ventes det private forbrug at spille en større rolle. Det private forbrug har hidtil 
udvist beskeden vækst, men forventes at blive styrket på grund af faldende arbejds-
løshed og udsigter til stigende indkomster. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
BNP-vækst og konjunkturindikator 
i Tyskland 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Tysklands offentlige finanser står til at blive væsentlig forbedret. Fra et underskud på 
1,6 pct. af BNP i 2006, forventes nu cirka balance i årene fra 2007-2009. Der har væ-
ret en stærk stigning i indtægterne fra indkomstbeskatningen blandt andet på grund 
af vækst i beskæftigelsen, mens udgiftsvæksten har været forholdsvis afdæmpet, 
blandt andet som følge af besparelser på grund af lavere arbejdsløshed. Den struktu-
relle offentlige saldo vurderes til at være cirka i balance i 2007. I 2008 forventes en 
lille forværring til et underskud på 0,4 pct., før den strukturelle saldo igen bevæger sig 
mod balance i 2009. 
 
I Frankrig forventes væksten at ende på 1,9 pct. i 2007 og den drives hovedsagelig af 
indenlandsk efterspørgsel. Væksten var afdæmpet i 2. kvartal med kun 0,3 pct. Talle-
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ne for første og 3. kvartal er noget bedre, med vækst på henholdsvis 0,6 pct. og 0,8 
pct. Nettoeksporten har givet negative vækstbidrag siden 2002, og dette forventes 
også for 2007. Det negative bidrag bliver formentlig noget mindre end tidligere år. 
Frankrigs svage eksportresultater skyldes flere forhold. Dels den stærke euro, men 
også at Frankrig ikke er lige så godt etableret på markeder med høj vækst sammen-
lignet med for eksempel Tyskland. 
 
Privatforbruget forudses at vokse stærkere i 2008 og 2009, blandt andet som følge af 
lavere beskatning. Ændringer i beskatning og sociale bidrag kommer som følge af en 
finanspakke vedtaget i august. Pakken har til hensigt at øge efterspørgselen. Der for-
ventes relativt beskeden vækst i 2008 og 2009 på henholdsvis 2,0 pct. og 1,8 pct. 
 
Franske myndigheder planlægger reformer af den offentlige forvaltning, arbejdsmar-
kedet og pensionsordningerne. Reformerne skal bidrage til at begrænse væksten i de 
offentlige udgifter og gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt. 
 
I prognoseperioden forventes et underskud på cirka 2½ pct. af BNP både på den 
samlede offentlige saldo, og den strukturelle saldo. Dette er på linje med årene 2006 
og 2007. Det strukturelle underskud skal blandt andet ses i sammenhæng med, at le-
digheden i Frankrig har ligget højt, fra i underkant af 10 pct. på årsbasis i 2005 til 8½ 
pct. i 2007. 
 
Italien har haft forholdsvis små vækstrater i 2007, med 0,3 pct. i 1. kvartal, 0,1 pct. i 2. 
og 0,4 pct. i 3. kvartal. Væksten ventes at ende på 1,9 pct. for hele året 2007 som føl-
ge af stærk vækst i slutningen af 2006. Privatforbruget har været den vigtigste bidrag-
yder til væksten. Den indenlandske efterspørgsel vil formentlig også være den vigtig-
ste drivkraft i sidste halvdel af 2007. Ud over privatforbruget forventes, at investe-
ringerne er steget. 
 
I 2008 ventes en italiensk BNP-vækst på 1,4 pct. Privatforbruget vil stadig yde det 
vigtigste bidrag til væksten, til trods for en ventet stigning i opsparingstilbøjelighe-
den. Der forventes 1,6 pct. BNP-vækst i 2009. Efter et underskud på 4,4 pct. af BNP 
i de offentlige finanser i 2006 er dette blevet forbedret til et forventet underskud på 
2,3 pct. i 2007. Forbedringen skyldes stigende offentlige indtægter, men også en-
gangsposter, som bidrog negativt i 2006 og positivt i 2007. Der forventes underskud 
på 2,3 pct. i de offentlige finanser i 2008 og 2009, hvilket er inden for 3 pct. grænsen 
i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. 
 
Den EU-harmoniserede ledighedsgrad i euroområdet var i november faldet til 7,2 
pct, hvilket i historisk sammenhæng er relativt lavt. I euroområdet er ledigheden la-
vest i Holland (2,9) og Østrig (4,3), og højest i Grækenland, Spanien og Portugal (alle 
tre med 8,2 pct.), jf. figur 2.14a. Den standardiserede ledighedsgrad i Danmark var i 
november 3,2 pct. 
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Ledigheden i euroområdet har været faldende siden starten af 2005, jf. figur 2.14b. 
Dette kan i stor udstrækning tilskrives de gunstige konjunkturer, men meget tyder på 
et fald også i den strukturelle arbejdsløshed. Det kan være tegn på, at tidligere ar-
bejdsmarkedsreformer har båret frugt. Ledigheden ventes at falde yderligere i 2008 
og 2009. I mange lande ventes ledigheden at nå ned på et niveau, hvor der er fare for 
større lønpres. 
 

Figur 2.14a Figur 2.14b 
Ledigheden i euroområdet og udvalgte 
lande i november 2007 
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Anm.: Ledigheden i euroområdet er vist i procent af arbejdsstyrken og er harmoniseret og sæsonkorrigeret. Ledig-

heden i Grækenland og Italien er tal for 3. kvartal 2007, mens Storbritannien (UK) er tal for september. Se 
note 2, i tabel 2.2. 

Kilde:  Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
Eurolandenes gennemsnitlige underskud på de offentlige finanser udgjorde 1,5 pct. af 
BNP i 2006 og er således faldet tre år i træk siden 2003, hvor budgetunderskuddet 
udgjorde ca. 3 pct. af BNP. Underskuddet ventes at være reduceret yderligere til 0,8 
pct. af BNP i 2007. For 2008 og 2009 ventes imidlertid ingen yderligere konsolide-
ring. I øjeblikket er to eurolande i Stabilitets- og Vækstpagtens proces med ufor-
holdsmæssige underskud (excessive deficit procedure - EDP). Dette er Italien og 
Portugal. Eurolandenes gennemsnitlige offentlige bruttogældskvote faldt til 68,6 pct. 
af BNP i 2006 og ventes at være faldet yderligere til 66,5 pct. i 2007. 
 
Cypern og Malta indførte euroen som valuta den 1. januar 2008 og blev dermed en 
del af euroområdet. Euroområdet består nu af 15 lande. Cypern og Maltas vægt er 
forholdsvis beskeden med henholdsvis 800.000 og 400.000 indbyggere. Cyperns 
BNP udgør ca. 0,17 pct. af euroområdets samlede BNP, mens Maltas udgør ca. 0,06 
pct. 
 
 
2.4 Storbritannien og Norden 
Den økonomiske vækst i Storbritannien har i de første tre kvartaler i 2007 ligget over 
trend-vækstraten og for 2007 er væksten opgjort til 3,1 pct., jf. tabel 2.4. Udsigterne 
for 2008 og 2009 er præget af en vis normalisering af vækstraten, som ventes at afta-
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ge til 2,2 pct. i 2008 og 2,5 pct. i 2009. Vækstskønnet for 2008 er nedjusteret med ¼ 
pct.-enhed siden august. 
 
Tabel 2.4 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Storbritannien 

 

  2005 2006 2007 2008 2009  

    Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.    
 Pct.         
 BNP-realvækst 1,8 2,8 2,9 3,1 2,4 2,2 2,5  
 Forbrugerprisinflation 2,1 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 4,8 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) -2,5 -3,2 -3,5 -3,1 -3,8 -3,5 -3,5  
 Offentlig Saldo (pct. af BNP) -3,2 -2,8 -2,5 -2,8 -2,5 -3,0 -2,8  
  

Kilde: EU-Kommissionen, Economic Forecast, efterår 2007. 
 

 

 
Den stærke vækst igennem 2007 skal ses i sammenhæng med en pæn fremgang i pri-
vat forbruget, blandt andet drevet af en opgang i formuerne som følge af stigende 
huspriser. Opgangen i forbrugsvæksten har afløst investeringerne som den primære 
drivkraft bag det nuværende opsving, jf. figur 2.15a. 
 
I de kommende kvartaler ventes en vis svækkelse af vækstraten i den britiske øko-
nomi – primært som følge af en nedgang i forbrugsvæksten. Den faldende forbrugs-
vækst skyldes blandt andet, at opgangen i huspriserne er afdæmpet i de seneste må-
neder pga. stigende renter og usikkerheden på de finansielle markeder, som har be-
grænset adgangen til kredit.  
 
De strammere kreditforhold har også påvirket investeringsaktiviteten, hvor afdæmp-
ningen ventes at fortsætte ind i 2008. En sund finansiel situation i det britiske er-
hvervsliv vurderes dog at holde hånden under investeringerne, som i 2009 ventes at 
vokse pænt igen. 
 
Den skønnede nedgang i BNP-væksten i 2008 skal således ses i lyset af en generel 
nedgang i den private indenlandske efterspørgsel. I takt med nedgangen i den inden-
landske efterspørgsel ventes det negative vækstbidrag fra nettoeksporten gradvist at 
blive neutraliseret i 2008. 
 
Som følge af den finansielle sektors størrelse kan Storbritannien være mere påvirket 
af den finansielle uro end andre europæiske lande. 
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Figur 2.15a  Figur 2.15b  
BNP-vækstbidrag (å/å), UK Pengepolitiske renter og inflationen i UK 
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Anm.: Vækstbidraget fra investeringerne indeholder lagerinvesteringer. 
Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
Opgangen i den økonomiske aktivitet i 2006 og 2007 har givet sig udslag i stigende 
beskæftigelse. Den støt stigende beskæftigelse har ikke afspejlet sig fuldt ud i falden-
de ledighed. Det skyldes i høj grad, at immigrationen af udenlandsk arbejdskraft har 
løftet arbejdsstyrken nogenlunde svarende til væksten i beskæftigelsen. Ledigheden 
ventes på linje med 2007 at ligge på omkring 5¼ pct. i de kommende år. 
 
Efter en opgang i inflationen i starten af foråret har prisstigningstakten ligget om-
kring 2 pct. siden midten af 2007. Det skyldes blandt andet, at effekten af tidligere 
energiprisstigninger nu er ”faldet ud” af inflationstakten. Kerneinflationen er igen 
kommet under 2 pct., jf. figur 2.15b. Frem mod 2009 ventes en gradvis normalisering 
af inflationstakten til 2 pct. 
 
Faldet i kerneinflationen til under Bank of Englands (BoE) inflationsmålsætning på 2 
pct. og indikationerne af en vis opbremsning i den indenlandske efterspørgsel har 
medvirket til en pause i opjusteringen af den pengepolitiske rente, jf. figur 2.15b. Se-
nest har BoE i slutningen af 2007 sænket renten marginalt – blandt andet med hen-
blik på at dæmme op for følgevirkningerne af den finansielle krise i banksektoren. 
 
Underskuddet på de offentlige finanser er relativt stort i europæisk sammenhæng og 
ventes på linje med 2007 at udgøre omkring 3 pct. af BNP i 2008 og 2009. Opjuste-
ringen af underskuddet i forhold i augustvurderingen skyldes dels mindre gunstige 
vækstudsigter og dels højere planlagt offentligt forbrug. 
 
Den høje økonomiske vækst i Sverige er fortsat igennem 2007 trods en vis nedgang i 
væksttempoet i forhold til 2006, hvor BNP-væksten lå historisk højt på 4,2 pct. For 
2007 vurderes vækstraten at blive knap 3½ pct., jf. tabel 2.5.  
 
Højkonjunkturen i Sverige ventes at fortsætte ind i 2008 med en årlig vækst på 3,1 
pct. I forhold til augustvurderingen er skønnet for BNP-væksten nedjusteret med 0,3 
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pct-enheder og 0,1 pct.-enhed for henholdsvis 2007 og 2008. I 2009 forventes en 
yderligere afdæmpning af væksten til 2,4 pct. 
 

Tabel 2.5 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Sverige 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

    Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.    
 Pct.         
 BNP-realvækst 2,9 4,2 3,7 3,4 3,2 3,1 2,4  
 Forbrugerprisinflation 0,8 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 2,0  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 7,4 7,1 6,4 6,1 5,9 5,8 5,7  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 5,8 6,9 7,0 7,1 7,5 7,0 7,3  
 Offentlig Saldo (pct. af BNP) 2,4 2,5 2,0 3,0 2,0 2,8 3,0  
  

Kilde: EU-Kommissionen. 
 

 

 
Nedgangen i BNP-væksten i 2007 skal ses i lyset af faldende eksportvækst, og vækst-
bidraget fra nettoeksporten har i årets første 3 kvartaler været klart negativt – efter en 
længere årrække hvor udenrigshandlen har bidraget positivt til væksten, jf. figur 2.16a. 
 
Det fortsat høje tempo i svensk økonomi skyldes således en pæn fremdrift i den in-
denlandske efterspørgsel. En gunstig udvikling i de disponible indkomster, som følge 
af skattenedsættelser, tiltagende lønninger og et højt beskæftigelsesniveau, har grad-
vist løftet væksten i det private forbrug, som ventes at ligge på 3½ pct. i 2008.  
 
Investeringsaktiviteten har også været høj i de seneste år og har ydet et væsentligt 
vækstbidrag under det aktuelle opsving. Det høje investeringsniveau skyldes blandt 
andet høj kapacitetsudnyttelse, god indtjening i erhvervene og en markant opgang i 
boligbyggeriet. 
 
I 2008 og 2009 ventes en vis afdæmpning i investeringsvæksten som følge af stigende 
renter siden 2005, og fordi knapheden i forhold til produktionskapaciteten gradvist 
aftager. Væksten holdes dog fortsat oppe af pæn fremgang i det private forbrug i 
2008 og 2009.  
 
Beskæftigelsen vurderes at vokse med omkring 2 pct. i 2007. Arbejdsudbuddet har til 
dels fulgt med stigningen i beskæftigelsen, og ledigheden er således kun faldet lidt i 
de seneste år. For 2007 ventes en ledighed på ca. 6 pct. af arbejdsstyrken, jf. tabel 2.5. 
Ledigheden ventes gradvist at falde til 5¾ pct. i 2009.  
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Figur 2.16a Figur 2.16b 
BNP-vækstbidrag (å/å), Sverige  Pengepolitiske renter og inflationen  
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Anm.: Vækstbidraget fra investeringerne indeholder lagerinvesteringer. 
Kilde:  Reuters EcoWin. 
 
Den høje økonomiske vækst og kapacitetsudnyttelse i svensk økonomi har efterhån-
den forplantet sig i et stigende inflationspres. Således har kerneinflationen fulgt en 
opadgående tendens siden begyndelsen af 2006 og lå i slutningen af 2007 på ca. 2¼ 
pct., jf. figur 2.16b. Stigningen i den underliggende inflation skyldes blandt en markant 
opgang i lønstigningstakten som følge af forholdsvis dyre overenskomstaftaler. 
Trods indenlandsk inflationspres er det dog fortsat forventningen, at inflationen som 
helhed vil ligge på omkring 2 pct. i 2008 og 2009. 
 
I lyset af stigende kerneinflation og høj kapacitetsudnyttelse har Riksbanken forhøjet 
den pengepolitiske rente til 4 pct. i efteråret 2007. 
 
Den stærke økonomiske fremgang har bidraget til et forventet overskud på de of-
fentlige finanser på 3,0 pct. af BNP i 2007. Den gunstige udvikling i de offentlige fi-
nanser ventes at fortsætte i 2008 og 2009, hvor overskuddet ventes at blive ca. 3 pct. 
i begge år. Det strukturelle overskud ligger på 2,7 pct. af BNP i 2007. I 2008 forven-
tes en midlertidig svækkelse af den strukturelle saldo til 2,3 pct., før den igen ventes 
at stige til 2,8 pct. i 2009. 
 
Norge har i 2007 oplevet det fjerde år med markant højkonjunktur og højt væksttem-
po. Væksten i fastlands-økonomien skønnes således at have været 5,2 pct. i 2007. I 
2008 og 2009 forventes en normalisering af væksttempoet til henholdsvis 3,1 pct. og 
2,5 pct. I forhold til augustvurderingen er vækstskønnet for 2007 opjusteret med 1¼ 
pct.-enhed og skønnet for 2008 er opjusteret med ½ pct.-enhed, jf. tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Norge 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

    Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.    
 Pct.         
 BNP-realvækst 4,6 4,3 3,9 5,2 2,5 3,1 2,5  
 Forbrugerprisinflation 1,5 2,5 1,2 0,5 2,0 2,4 2,3  
 Ledighed (pct. af arbejds-styrken) 4,6 3,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 15,5 17,4 19,2 15,9 20,8 16,3 15,8  
 Offentlig Saldo (pct. af BNP) 15,2 18,0 16,7 16,8 16,8 16,2 16,7  
  

Anm.: BNP-væksten er opgjort for Fastlands-Norge. 
Kilde: EU-Kommissionen og OECD. 
 

 

 
BNP-væksten er drevet af den indenlandske efterspørgsel i form af høj vækst i det 
private forbrug, som følge af blandt andet høje indkomster, relativt gunstige finansie-
ringsmuligheder og stigende huspriser, jf. figur 2.17a. Den høje vækst i den indenland-
ske efterspørgsel har omvendt betydet en stigning i importen og derved et negativt 
vækstbidrag fra nettoeksporten. 
 

Figur 2.17a Figur 2.17b  
BNP-vækstbidrag (å/å), Norge Pengepolitiske renter og inflationen  
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Anm.: Vækstbidraget fra investeringerne indeholder lagerinvesteringer. 
Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
I 2008 ventes forbrugsvæksten at normaliseres – blandt andet i lyset af en afdæmp-
ning af boligmarkedet, og af at de stigende renter efterhånden slår igennem på hus-
holdningernes finansielle situation. 
 
Den høje økonomiske vækst har afspejlet sig i et mærkbart pres på arbejdsmarkedet, 
hvor ledigheden er faldet til omkring 2½ pct. i 2007. Ledigheden forventes at forbli-
ve på dette lave niveau i de kommende år, jf. tabel 2.6. Presset på arbejdsmarkedet har 
løftet lønstigningerne, som siden slutningen af 2006 har ligget over 5 pct.  
Inflationspresset – målt ved kerneinflationen – har i den sammenhæng været tilta-
gende siden midten af 2006, jf. figur 2.17b. Kerneinflationen ligger dog i slutningen af 
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2007 fortsat på et relativt lavt niveau omkring 2 pct. I lyset af stigende kapacitetspres 
og øget underliggende inflation har Norges Bank siden sommeren 2005 hævet den 
pengepolitiske styringsrente fra 1¾ pct. til 5¼ pct. i slutningen af 2007. 
 
 
2.5 Japan, Kina og øvrige lande  
Efter en periode med svingende og ofte negativ økonomisk vækst, har Japan oplevet 
relativt gode vækstrater, omkring 2 pct., siden 2004. I 2006 voksede BNP med 2,2 
pct. Der forventes lidt svagere tal for 2007 og 2008 på 1,9 pct. for begge år. For 2009 
ventes 2,3 pct. vækst. 
 
Væksten i den japanske økonomi har været skuffende i 2. og 3. kvartal i 2007 efter to 
kvartaler med forholdsvis stærk vækst, jf. figur 2.18a. I 2. kvartal var vækstraten nega-
tiv med -0,5 pct., i 3. kvartal var væksten igen positiv, men kun på 0,4 pct. Tilbage-
gangen skyldtes hovedsagelig et fald i bolig- og erhvervsinvesteringerne. Nedgangen 
skyldes i høj grad problemer med implementering af nye byggeforskrifter. Erhvervs-
investeringerne tiltog imidlertid i styrke i 3. kvartal. Nettoeksporten har været den 
vigtigste drivkraft bag Japans vækst den seneste tid. 
 

Figur 2.18a  Figur 2.18b  
Vækstbidrag for Japan BNP-vækst (å/å) og erhvervstillid, Japan 
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Anm.: I figur 2.18a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. I figur 2.18b angiver den vandrette linje det historiske 

gennemsnit for Tankan-indekset for erhvervstillid.  
Kilde:  Reuters EcoWin, EU-Kommissionen og OECD.  
 
Væksten i det private forbrug har heller ikke været særlig høj, men forventes at blive 
højere på grund af en forventet stigning i husholdningernes indkomster i 2008. I Ja-
pan har der været lave lønstigninger i de senere år, til trods for et stadig strammere 
arbejdsmarked. Arbejdsløsheden lå på 3,8 pct. i december. De lave lønstigninger skal 
blandt andet ses i lyset af store udskiftninger på arbejdsmarkedet. Store årgange er 
gået på pension og er blevet erstattet af yngre medarbejdere med lavere løn. Dette 
forhold forventes at have mindre effekt i 2008, og der forventes derfor højere løn-
stigninger og efterfølgende større vækst i privatforbruget. 
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Til trods for et uventet stort fald i 4. kvartal 2007 ligger erhvervstilliden i Japan, målt 
ved Tankan-indekset, stabilt på et højt niveau, jf. figur 2.18b. Faldet i 4. kvartal kan 
være et tegn på en begyndende afdæmpning i Japans store eksportvirksomheder. 
Tankan-indekset har siden midten af 2003 ligget over sit historiske gennemsnit, og 
væsentlig højere end de sidste 15 år. Efter en periode med god indtjening i japanske 
virksomheder er økonomien i virksomhederne også god. Det eksterne efterspørg-
selsklima har været gunstigt, særlig fra andre asiatiske lande. Eksportvæksten frem-
over afhænger af udviklingen i afsætningsmarkederne. Importen vil stige i takt med 
privatforbruget, og nettoeksporten forventes derfor at levere et positivt, men falden-
de bidrag til den japanske vækst. 
 
Aktiviteten vurderes at følge potentialet i den japanske økonomi, og inflationen for-
ventes at bevæge sig videre ind i positivt territorium i løbet af prognoseperioden. Fa-
ren for deflation er imidlertid stadig ikke overstået, jf. figur 2.19a. 
 
Den sidste tids turbulens på de finansielle markeder gør udsigterne mere usikre også 
for Japan – til trods for at det japanske finanssystem regnes for at have begrænsede 
forbindelser til det amerikanske subprime lånemarked. 
 
Den japanske centralbank har holdt styringsrenten uændret siden augustvurderingen. 
Det forventes, at den japanske centralbank med tiden vil hæve renten for at normali-
sere den pengepolitiske rente i Japan, jf. tabel 2.3. 
 

Figur 2.19a Figur 2.19b 
Outputgab og inflation i Japan BNP-vækst og betalingsbalance i Kina 
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Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 
 
Kina vokser stadig med tocifrede årlige vækstrater, jf. figur 2.19b. For 2007 ventes 
vækstraten at ende på 11,4 pct., det er 0,2 pct.-enheder mere end forventet i august. 
Vækstraten forventes at aftage lidt i 2008 og 2009 til henholdsvis 10,3 og 9,9 pct. 
Væksten drives frem af tocifrede vækstrater inden for eksport, investeringer og privat 
forbrug. 
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Kinas overskud på betalingsbalancen ventes at ende på 10,4 pct. af BNP for 2007. 
Overskuddet skyldes blandt andet den kinesiske valutakurspolitik, hvor kun begræn-
set appreciering af valutaen tillades. 
 

Boks 2.2 
Størrelsen på Kinas økonomi har været overvurderet 

 
I december 2007 publicerede Verdensbanken de foreløbige resultater fra International Comparison 
Program (ICP). Rapportens vigtigste bidrag er beregning af nye købekraftspariteter (PPP) med ud-
gangspunkt i 2005.  
 
Købekraftsparitet mellem to lande, A og B, er forholdet mellem det antal enheder af A’s valuta, der er 
nødvendig for at købe det samme varebundt i land A, som 1 enhed af B’s valuta kan købe i land B. I 
ICP’s studie bliver 146 lande sammenlignet, og pariteterne bliver derfor regnet om til amerikanske 
dollars. Når BNP vægtes med købevægtspariteter bliver afvigelser på grund af forskel i prisniveau og 
midlertidige svingninger i valutakurs korrigeret. 
 
Rapporten placerer Kina som verdens næststørste økonomi. Kinas BNP vurderes at være ca. 40 pct. 
mindre end tidligere opgjort og udgør nu ca. 10 pct. af verdens BNP. Tidligere blev den vurderet til at 
udgøre ca. 14 pct. Sidste gang Kina blev vurderet til at udgøre 10 pct. af verdens totale BNP, var i 
1997. Tidligere estimater af Kinas købekraftspariteter var baseret på et studie fra 1986. Indien range-
res som verdens 5. største økonomi, med et BNP på ca. 4 pct. af verdens totale BNP. USA, Kina, Japan, 
Tyskland og Indien står for ca. halvdelen af verdens BNP målt ved PPP. 
 
Det er første gang Kina deltager i studiet. Indien har ikke deltaget siden 1985. Studiets estimater af 
størrelsen på disse økonomier og prisniveau vil derfor være mere statistisk pålidelige end tidligere 
estimater. 
 
Rapporten og de nye PPP-tal er baggrunden for, at IMF nu har nedjusteret sine estimater af global 
vækst i perioden 2002–2007, med ca. 0,5 pct.-enheder årlig. De nye oplysninger vil også påvirke 
fremtidige vækstskøn. 
 

 
Kina har oplevet højere inflation den senere tid, hovedsagelig på grund af stigende 
priser på fødevarer og andre råvarer. Kinesiske myndigheder har indført tiltag for at 
dæmpe væksten og den tiltagende inflation. Indskuds- og udlånsrenter er blevet hæ-
vet, og reservekravene til bankene er øget. Tiltagene ser ud til at have haft begrænset 
virkning. 
 
ASEAN-4 landene2 og Korea er vokset omkring 5 pct. i 2007. For perioden 2008–2009 
forventes vækstraten at ligge mellem 5 og 6 pct. 
 
Høj oliepris betyder høj vækst for de olieeksporterende lande. Regionen Mellemøsten for-
ventes at vokse i overkanten af 5 pct. i prognoseperioden. Oliepriser påvirker købe-
kraften særligt stærkt i Saudi Arabien, Kuwait og Iran. De fleste olieimporterende 
lande i regionen vokser imidlertid hurtigere end de olieeksporterende. Det skyldes 
blandt andet, at disse lande har gennemført flere strukturelle reformer de senere år. 
 
Den høje oliepris er også vigtig i Rusland og de øvrige økonomier i SNG.3 Væksten 
for SNG-området forventes at blive 8,3 pct. i 2007. For 2008 og 2009 forventes 7,5 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 ASEAN-4 består af Indonesien, Thailand, Filippinerne og Malaysia. 
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og 7,1 pct. vækst. Væksten i Rusland ligger lidt lavere end i resten af regionen, 7,7 
pct. i 2007. Der forventes ligeledes lidt svagere vækst i Rusland i 2008 og 2009, med 
henholdsvis 7,0 og 6,9 pct. 
 
Latinamerika oplever relativt gode vækstrater. Væksten ser ud til at ende på 5,0 pct. i 
2007. For 2008 og 2009 forventes en afdæmpning af væksten til 4,4 pct. i 2008 og 4,2 
pct. i 2009. Det skyldes blandt andet lavere vækstrater i verdensøkonomien og sti-
gende kapacitetspres i nogle lande. Lande med stærk tilknytning til den amerikanske 
økonomi vil formentlig opleve lavere vækst end forventet tidligere. Det gælder særlig 
Mexico. 
 
Høje råvarepriser er også positivt for den økonomiske udvikling i Afrika. Vækstra-
terne i regionen ligger på 5½ til 6½ pct. Væksten i Afrika syd for Sahara ligger lidt hø-
jere end i den øvrige del af regionen, med en vækst mellem 6½ og 7 pct. Høje ind-
tægter i olieindustrien smitter af på andre sektorer i økonomierne i regionen. 
 
 
2.6 Obligationsrenter 
Siden augustvurderingen er de lange renter for både euroområdet og USA faldet, jf. 
figur 2.20a. Det relative store fald skyldes den fortsatte uro på aktiemarkedet, hvor 
der specielt i november 2007 og januar 2008 var store tab, jf. figur 2.23a. Det har bi-
draget til, at investorerne har søgt sikkerhed og dermed investeret i statsobligationer.  
 

Figur 2.20a  Figur 2.20b  
10-årige statsobligationsrenter, Danmark, 
Tyskland og USA. 
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Anm.:  I figur 2.20a er rentespændet beregnet på baggrund af statsobligationsrenter med konstant varighed på 10 år. 

Figur 2.20b: Rentespændet for emerging markets (J.P. Morgan) og US high yield obligationer (CSFB) er in-
dekseret med indeks=100 i januar 1999 og er beregnet i forhold til et udvalg af amerikanske statspapirer. Ni-
veauerne kan ikke umiddelbart sammenlignes med kreditspændet for 10-årige euroobligationer med kredit-
rating A og BBB, som beregnes i forhold til den 10-årige statsobligationsrente i Tyskland.  

Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

                                                                                                                                     
3 SNG består af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviderusland, Moldova, Rusland, Tad-
sjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan. 
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Den generelle usikkerhed på de finansielle markeder afspejler sig i et stigende rente-
spænd mellem obligationer med lav kreditrating og høj kreditrating, jf. figur 2.20b. 
Den finansielle uro kan bidrage til en mere permanent korrektion af kreditrisiko-
præmierne, som må forventes at stige til et niveau, der i højere grad svarer til det hi-
storiske niveau. 
 
De lange renter for euroområdet og Danmark er for 2008 nedjusteret med 0,5 pct.-
enheder siden augustvurderingen, som følge af nedjusteringer i de korte renter og 
den seneste tids betydelige fald. Renterne forventes at nå et højere niveau i 2009, når 
de finansielle markeder forventes at være faldet til ro oven på kreditkrisen.  
 
De lange renter for USA er nedjusteret med 1,1 pct.-enhed i 2008 i forhold til au-
gustvurderingen, jf. tabel 2.7. Det er en direkte følge af, at FED har sænket den korte 
rente med samlet 2,25 pct.-enheder for 2007 og ultimo januar 2008. 
 

Tabel 2.7  
Skøn for 10-årige statsobligationer I Tyskland, Danmark og USA 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 
     Aug. 07 Feb. 08 Feb. 08 

 Pct.        
 USA 4,3 4,8 4,7 5,1 4,0 4,1  
 Tyskland 3,4 3,8 4,2 4,7 4,2 4,4  
 Danmark1) 3,4 3,8 4,3 4,8 4,3 4,5  
 Danmark – Tyskland rentespænd 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
  

1) Løbetidskorrigeret 10-årig statsobligation. 
Kilde: Reuters Ecowin og egne skøn. 
 

 

 
Forwardrenterne for den 10-årige statsobligation i USA synes at understøtte en for-
ventning om stigende renter, jf. figur 2.21a. Markedsforventningerne viser en lidt lave-
re stigningstakt, som følge af forventninger om større fald i styringsrenten.  
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Figur 2.21a Figur 2.21b 
Forwardrenter for 10-årige  
statsobligationer, USA 
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Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Forwardrenterne for de lange europæiske renter peger ligeledes i retning af svagt sti-
gende renter, jf. figur 2.21b. Dog venter markedet en svagere udvikling som følge af 
markedets forventninger om fald i den korte europæiske rente, jf. figur 2.12a. 
 
Øvrige obligationer 
Realkreditrenterne har ikke været påvirket af kreditkrisen i nær så høj grad som den 
10-årige statsobligationsrente, jf. figur 2.22a. Da den 10-årige statsrente i sommeren 
2007 steg meget, steg den 30-årige realkreditobligationsrente ikke i helt samme grad, 
og spændet mellem dem blev derfor indsnævret, jf. 2.22b. 
 
Den forudsatte rente for de fastforrentede realkreditobligationer i 2007 er sammen-
sat af 5 pct. 2038 fra januar til juli, mens der herefter er anvendt 6 pct. 2038. 
 
Det antages, at spændet mellem 6 pct. realkreditobligationer og den 10-årige statsob-
ligationsrente udgør 1,6 pct.-enheder i 2008. 
 

Figur 2.22a  Figur 2.22b  
Stat- og realkreditrenter 10-årig stat og real-stat spænd 
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Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Skønnene for rentetilpasningsobligationer afspejler forventningen om en konstant 
pengepolitisk rente for Danmark i 2008 og 2009, samt at spændet mellem den pen-
gepolitiske rente og pengemarkedsrenten indsnævres. Således er den 1-årige fleksren-
te og den 5-årige fleksrente nedjusteret med 0,3 pct.-enheder i 2008 i forhold til au-
gustvurderingen, jf. tabel 2.8. Det forventes, at de vil falde med 0,1 pct.-enhed fra 
2008 til 2009. På nuværende tidspunkt er realkreditrentekurven invers, dvs. at obliga-
tioner med længere løbetid har en lavere effektiv rente end obligationer med en rela-
tiv kort løbetid. Det forventes, at rentekurven vil være forholdsvis flad i 2008 og 
2009, men dog stigende.  
 
Konsekvenserne af den finansielle uro for danske husholdninger og virksomheder 
har på nuværende tidspunkt været beskedne, jf. boks 2.3.  
 

Tabel 2.8  
Skøn for realkreditrenter I Danmark 

 
  2006 2007 2008 2009 

    Aug. 07 Feb. 08 Feb. 08  

 Pct.       
 1-årig rentetilpasning 3,5 4,3 4,8 4,5 4,4  
 5-årig rentetilpasning 3,8 4,5 4,9 4,6 4,5  
 30-årig realkredit, 5 pct. 5,3 5,4 5,8 5,5 5,6  
 30-årig realkredit, 6 pct. - 5,71) 6,4 6,1 6,2  
  

1) Gennemsnit af 5 pct. 2038 fra januar – juli 2007, herefter 6 pct. 2038. 
Kilde: Reuters Ecowin, OMX og egne skøn. 
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Boks 2.3 
Konsekvenserne af den finansielle uro på danske husholdninger 

 
Den finansielle uro, der har fulgt i kølvandet på den amerikanske subprime-krise, har medført, at den 
ventede renteforhøjelse i efteråret 2007 er udskudt. Husholdninger med variabelforrentet lån har 
derfor sluppet for ekstra renteudgifter. 
 
Husholdningerne kunne principielt være blevet påvirket negativt af den finansielle uro gennem større 
risikopræmie. Det er imidlertid næppe tilfældet i større omfang, fordi rentespændet mellem det 1-
årige rentetilpasningslån (F1) og den usikrede rente (Cibor) er negativ samtidig med, at rentespæn-
det mellem Cibor og den sikre rente (Euribor) er positiv, jf. figur a. Det indikerer, at den ekstra risiko-
præmie der er forbundet med Cibor renten, som følge af den finansielle uro, kun marginalt har påvir-
ket de 1-årige rentetilpasningslån. 
 
Figur a  Figur b 
Korte danske rente, risikopræmie og 1-årig 
rentetilpasningslån 
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Anm.: Risikopræmien kan opfattes som rentespændet mellem den usikre (Cibor) og sikre (Euribor) rente.  
Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne skøn og beregninger. 
 
Rentemax-lån er ofte konstrueret så de afspejler udviklingen i en 6 måneders Cibor rente med en cap, 
der låser renten på et forhånd fastlagt niveau. Siden den finansielle uro begyndte i august, er den 6 
måneders swaprente steget markant, jf. figur b. Swaprenter afspejler – som Cibor og Euribor – kredit-
risikoen på usikrede udlån til kreditværdige private banker. Det betyder, at en del af de rentemax-lån, 
der har rentefixet siden august, må forventes at have effektueret cap’en, dvs. ramt renteloftet. Derfor 
forventes boligejere med rentemax-lån ikke at påvirkes fuldt ud af den finansielle uro. 
 
I den lange ende af kurven – det 10-årige segment – er swapspændet også udvidet siden august, om 
end i mindre omfang. Det betyder, at bankudlån med længere løbende fast rente i mindre omfang 
må forventes at være/blive påvirket af den finansielle uro. Givet indsnævringen af spændet mellem 
den 10-årige swaprente og statsrente må det forventes, at de lange renter i mindre omfang er påvir-
ket af den finansielle uro. Renten for de boligejere, der siden august har optaget 30-årige fastforren-
tede obligationslån, må således forventes ikke at være direkte påvirket af den finansielle uro. 
 
Realkreditinstitutterne har som følge af balance princippet ligeledes undgået den øgede renteekspo-
nering. Princippet indebærer en balance mellem de samlede indbetalinger fra låntagere og realkredit-
institutternes samlede udbetalinger til obligationsejerne. Dette krav er fastsat i realkreditloven. Ba-
lanceprincippet sikrer, at realkreditinstitutterne ikke påføres en renterisiko. Institutternes risiko er 
således begrænset til den egentlige kreditrisiko, hvilket vil sige risikoen for manglende rente- og af-
dragsbetalinger fra låntager samt ejendomsvurderingens overensstemmelse med lånetilgodehaven-
det4. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Kilde: www.realkreditraadet.dk 
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2.7 Aktiemarkeder  
Aktiemarkederne har siden augustvurderingen været kendetegnet ved store udsving 
med en nedadgående tendens. Frem mod slutningen af oktober sidste år var der sva-
ge stigninger i aktiemarkederne, men kurserne begyndte at falde i starten af novem-
ber 2007 og januar 2008, jf. figur 2.23a.  
 
Usikkerhed omkring det amerikanske boligmarked og finansieringen har fået investo-
rerne på aktiemarkederne til at vende sig mod mere sikre aktiver, hvilket har givet sig 
udslag i faldende aktiekurser. Netop de faldende aktiekurser har været en medvirken-
de faktor til den betydelige rentesænkning den 22. og 30. januar 2008 på henholdsvis 
0,75 og 0,50 pct.-enheder. Lavere renter skulle isoleret set generere mere fordelagtige 
finansieringsmuligheder for virksomhederne og dermed højere aktiekurser.  
 

Figur 2.23a  Figur 2.23b  
Udvalgte aktieindeks med reinvesteret  
udbyttebetaling målt i DKK 

P/E-værdier i Europa, Danmark og USA 

50

100

150

200

250

50

100

150

200

250

EuroStoxx (euroområdet) S&P 500 (USA)
TOPIX 500 (Japan) OMXC (Danmark)
MSCI EM (nye markeder)

Indeks, 1. Jan.05=100 Indeks, 1. Jan.05=100

2005                       2006                   2007

 

 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

DK, OMXC20 Euro, STOXX USA, S&P500

P/E værdi P/E værdi    

2003           2004          2005           2006       2007

 
 
Anm.:  Figur 2.23a: Det danske aktieindeks, OMXC, er Københavns Fondsbørs totalindeks. 
Kilde:  Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Det seneste par år er aktiekurserne på det danske marked steget kraftigere end på det 
europæiske og amerikanske marked, men ved udgangen af 2007 opnåede de europæi-
ske markeder det samme afkast som Danmark, jf. tabel 2.9.  
 
Afmatningen af aktiemarkederne afspejles også i et lavere Price Earning-forhold5 for 
Danmark og euroområdet. Derimod har det amerikanske Price Earning-forhold ste-
get svagt. Det indikerer, at kursfaldet på de amerikanske aktier til en vis grad kan for-
klares med en faldende indtjening i virksomhederne, jf. figur 2.23b. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 P/E-forholdet udtrykker forholdet mellem markedskursen og indtjeningen pr. aktie. P/E-forholdet udtrykker såle-
des, hvor meget en investor skal betale pr. aktie for at få del i virksomhedens indtjening og indikerer, om aktien er 
højt eller lavt vurderet i forhold til virksomhedens indtjening. 
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Tabel 2.9  
Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner opgjort i DKK, inkl. reinvesterede udbytter   

 
 

 
Gnst. 
90-011) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

15. aug. 2007 
-15. jan. 2008

 

 USA 15 -34 7 3 21 4 -5 -10  
 Europa 11 -33 21 12 26 23 7 -4  
 Japan     -82) -23 15 6 44 -7 -14 -15  
 Danmark       83) -20 33 24 43 22 7 -14  
 Nye Markeder2) 8 -20 30 17 56 19 26 54)  
  

Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks inkl. reinvesteret udbyttebetaling: S&P 500 (USA), Eurostoxx 
 Broad (Europa), Topix 500 (Japan), OMXC (Danmark), MSCI Emerging Markets (nye markeder; ud
 valgte asiatiske lande, Østeuropa og Sydamerika mfl.). Alle afkast er opgjort i DKK. 
1)  Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)  Data er for Nikkei 225 (ekskl. udbyttebetaling).  
3)  Data er for KFX (ekskl. udbyttebetaling). 
4)  Data til 31. dec. 2007. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

 

 
 
2.8 Råvare- og valutamarkeder 
Prisen for en tønde nordsøolie (Brent) har været over 90 dollar det meste af tiden 
siden slutningen af oktober 2007. Dette er et historisk højt niveau, jf. figur 2.24a. De 
høje oliepriser skyldes en kombination af stigende efterspørgsel (særlig fra Kina, Mel-
lemøsten og USA), geopolitisk usikkerhed og bekymringer for forsyningen. Oliepri-
sen forventes på sigt at falde til et lavere niveau. 
 
For de tre første måneder i 2008 baseres prognosen for oliepriser på futures-
kontrakter, jf. figur 2.24b. Futures-priser bruges kun i en begrænset periode, fordi ho-
vedparten af omsætningen af futures-kontrakter vedrører de første tre måneder. Der 
er derfor begrænset informationsværdi ud over denne periode. Siden markedet gene-
relt er usikkert, drives futures-priserne også af spotpriserne. For resten af 2008 og 
hele 2009 baseres prognosen derfor på en mere strukturel analyse fortaget af Det In-
ternationale Energiagentur (IEA). Prognoseforudsætningerne indebærer en gennem-
snitlig råoliepris på 88,5 dollar i 2008 og 85,2 dollar i 2009, jf. tabel 2.10. Prognosen 
for 2008 er 20,5 dollar per tønde mere end forudsat i augustvurderingen. Umiddel-
bart efter årsskiftet var prisen på en tønde Brent oppe omkring 100 dollars, for så at 
falde lidt igen. 
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Figur 2.24a Figur 2.24b 
Oliepris i dollar og kroner Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD 
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Anm.:  Figur 2.23a er måneds-gennemsnit for prisen på en tønde olie, af typen Brent. 
Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne beregninger. 
 

Tabel 2.10 
Olieprisforudsætninger i prognosen 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Aug. Feb. Feb.  

 Pris pr. tønde       
 USD 65,1 72,4 68,0 88,5 85,2  
 EUR 51,9 52,9 49,6 60,2 57,9  
 DKK 387,1 394,3 368,7 449,0 432,1  
  

Kilde: Ecowin og egne skøn. 
 

 

 
Prisstigningerne i andre råvarepriser, herunder fødevarepriser, har fået meget op-
mærksomhed den senere tid. Priserne på fødevarer er steget kraftigt siden 2001, men 
mindre end prisen på andre råvarer, jf. figur 2.25a. 
 
Der er flere årsager til at priserne på fødevarer stiger. Til dels skyldes det gennemslag 
af prisstigninger på energi og gødning, men det skyldes også stigende brug af bio-
brændsel, vejrforhold og dårlig høst i blandt andet Australien. Stærk velstandsstig-
ning i emerging markets, særlig i Kina, har også i en vis grad medført ændrede kost-
vaner. Forbruget af kød og mejeriprodukter er steget. Dette har medført større efter-
spørgsel efter forskellige kornprodukter til brug som input i produktionen af disse 
varer, jf. figur 2.25b. Det er svært at vurdere, hvorvidt den sidste tids prisstigninger på 
fødevarer er midlertidig eller udtryk for en ny trend. Produktionen af fødevarer har 
historisk vist sig at reagere hurtigere på stigende efterspørgsel end andre råvarer. Det-
te kan begrænse stigningerne i fødevarepriserne fremover. 
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Figur 2.25a Figur 2.25b 
Råvarepriser Kornpriser 
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Kilde:  IMF. 
 
Amerikanske dollars er blevet yderligere svækket siden augustredegørelsen og er der-
for blevet nedjusteret med ca. 7 pct. over for euro og danske kroner i 2008, jf. tabel 
2.11. Det svarer til, at euroen er blevet dyrere målt i dollar (EUR/USD), og at dolla-
ren er blevet billigere målt i danske kroner (USD/DKK). 
 

Tabel 2.11 
Valutakursforudsætninger 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Aug. Feb. Feb.  

 Dollar pr. 100 euro       
 EUR/USD  125,4 137,0 137,2 147,0 147,0  
        
 Kroner pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta      
 

 EUR/DKK  745,9 745,1 744,1 745,8 745,8  
 USD/DKK 594,7 544,6 542,2 507,5 507,5  
        
 Indeks       
 Eff. DKK  101,6 103,2 103,2 104,7 104,7  
  

Anm.:  Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af de sidste 10 handelsdage i me-
dio december 2007. 

Kilde:  Reuters EcoWin og egne skøn. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Efter en ret kraftig vækst i husholdningernes reale disponible indkomst i både 2006 og 2007 på op 
imod 3 pct. som følge af opsvinget ventes en afdæmpning af indkomststigningen i 2008 og 2009 til 
mellem 1 og 2 pct. pr. år navnlig som følge af en vending af udviklingen i arbejdsstyrke og beskæfti-
gelse og fortsat stigende nettorenteudgifter. I 2008 og 2009 bidrager skattenedsættelserne med hen-
holdsvis ½ og 1 pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst, hvilket i 2009 
i høj grad bliver opvejet af indregningen af SP-bidrag i henhold til gældende lov. 
 
Husholdningernes ”direkte ejede” formuer viste en meget kraftig realvækst fra slutningen af 2003 til 
slutningen af 2006 på knap 85 pct. I 2007 blev den reale vækst igennem året reduceret markant 
til 2-3 pct. som følge af afdæmpningen af ejerboligmarkedet og aktiekursfaldet i anden halvdel af 
året samtidig med fortsat ret betydelig nettolåntagning i realkredit mv. Igennem 2008 og 2009 
skønnes formuerne at være stort set uændrede på det høje niveau. 
 
Det private forbrug voksede i 2004-2006 realt med 4-5 pct. om året. Fremgangen har været mode-
rat aftagende i 2006, hvor realvæksten udgjorde 3¾ pct. Afdæmpningen er fortsat i 2007, hvor 
væksten skønnes til 2,2 pct., og i 2008 og 2009 forudses en yderligere afdæmpning til 2,0 pct. og 
1,4 pct. Den lavere vækst i privatforbruget skal blandt andet ses i lyset af stigende renter siden 
2005, der dæmper prisstigningerne på ejerboliger og dermed fremgangen i husholdningernes formuer. 
 
Væksten i kontantpriserne på enfamiliehuse er bremset væsentligt op efter store stigninger de seneste 
par år. I 2007 skønnes kontantpriserne i gennemsnit at stige med 3 pct. på årsbasis. Den klare 
opbremsning i kontantpriserne dækker over regionale forskelle med størst tilpasning i de områder, 
hvor væksten har været størst de senere år. I både 2008 og 2009 skønnes stigningen i kontantpri-
serne i gennemsnit at være 0 pct. på årsbasis. Boliginvesteringerne vurderes at stige med 4 pct. i 
2007 og at falde med henholdsvis 3 pct. og 4 pct. i 2008 og 2009, hvilket skal ses i lyset af de af-
dæmpede kontantpriser og voksende byggeomkostninger. 
 
Efter en kraftig vækst på 14½ pct. i 2006 i erhvervsinvesteringerne, drevet af vækst i både materi-
el- og bygge- og anlægsinvesteringerne, ventes en mere afdæmpet vækst i prognoseperioden. I 2007 og 
2008 ventes en vækst i erhvervsinvesteringerne på henholdsvis 6,5 og 1,6 pct., mens der forudses et 
fald på 0,9 pct. i 2009. Den aftagende vækst skal ses i lyset af, at virksomhederne vurderes at hare 
forøget kapitalapparatet ganske meget samt forventningen om aftagende vækst herhjemme og i ud-
landet. 
 
Efter en kraftig vækst i eksporten af varer og tjenester i 2006 ventes væksten at aftage i 2007, 
2008 og 2009 til henholdsvis 3,8, 3,2 og 3,1 pct. Samtidig skønnes væksten i importen at blive 
5,0 pct. i 2007, 3,7 pct. i 2008 og 2,7 pct. i 2009. Den højere vækst i importen end i eksporten i 
2007 og 2008 medvirker til, at betalingsbalanceoverskuddet forudses at aftage fra 2,6 pct. af BNP 
i 2006 til henholdsvis 1,3 og 0,6 pct. af BNP i 2007 og 2008 for derefter atter at stige til 0,9 pct. 
af BNP i 2009. Det fortsatte overskud på betalingsbalancen bidrager positivt til Danmarks finan-
sielle position over for udlandet, således at udlandsgælden ventes at blive vendt til nettofordringer sva-
rende til 0,7 pct. af BNP i 2009. 
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
Efter en ret kraftig vækst i husholdningernes reale disponible indkomst i både 2006 
og 2007 på op imod 3 pct. som følge af opsvinget ventes en afdæmpning af ind-
komststigningen i 2008 og 2009 til mellem 1 og 2 pct. pr. år, jf. tabel 3.1 (”hushold-
ninger korrigeret”) og figur 3.1a. 
 
I 2008 og 2009 bidrager skattenedsættelser med henholdsvis ½ og 1 pct.-enhed til 
væksten i husholdningernes reale disponible indkomst, jf. tabel 3.2.  
 
Skattenedsættelsen i 2008 i henhold til skatteaftalen af 3. september 2007 mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti svarer beløbsmæssigt til virkningen af en nedsættelse 
af satsen for arbejdsmarkedsbidraget med 0,5 pct.-enheder, som var forudsætningen i 
Økonomisk Redegørelse, august 2007, men skattenedsættelsen i 2008 er i stedet udfor-
met som en forhøjelse af beskæftigelses- og personfradraget. 
 

Tabel 3.1  
De reale disponible indkomster  

 
 

 
Gnst. 
90-06 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

disponible indkomst1) 3,6 4,4 3,9 4,9 5,2 4,0 5,3 
 

 Forbrugerprisstigning2) 1,9 1,3 2,1 2,1 1,7 2,7 2,6  
 Real disponibel indkomst         
 Husholdninger1) 1,7 3,1 1,8 2,8 3,4 1,3 2,6  
 Husholdninger korrigeret3) .. 4,1 1,0 2,9 2,7 1,4 1,8  
 Samlet privat sektor4) 2,1 1,9 1,6 5,0 2,3 1,1 2,7  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2004-2006 er foreløbige.  
1)  Efter nationalregnskabets definition. Husholdningernes indkomster er ekskl. kollektive pensionsord-

ninger, jf. bilagstabel B.15. 
2) Den implicitte deflator for det private forbrug (kædet), jf. bilagstabel B.1. 
3) Korrigeret for SP, bruttooverskud i ejerboliger og sving i pensionsafkastskatten fra individuelle pensi-

onsordninger mv. Ændringer af SP-indbetalingerne påvirker væksten i den korrigerede indkomst opad i 
2004 og nedad i 2009, jf. tabel 3.2.  

4) Inkl. offentlige selskaber mv. Udviklingen i den private sektors indkomst i de enkelte år kan være 
 stærkt påvirket af sving i pensionsafkastskatten som følge af kursændringer. Således skyldes den store 
 stigning i 2006 i høj grad det betydelige fald i pensionsafkastskatten på 24½ mia. kr. svarende til 2¼ 
 pct. af den private sektors disponible indkomst. Også selskabsskatten kan svinge kraftigt. 
Kilde: ADAM og egne skøn. 
 

 
Vækstbidraget fra skattenedsættelser er i 2008 reduceret med 0,3 pct.-enheder i for-
hold til augustredegørelsen som følge af forhøjelsen af kommuneskatten med ¼ pct.-
enhed, idet kompensationen (i henhold til skattestoppet) herfor for 2008 foreslås 
gennemført i 2009, således at kompensationen for 2008 og 2009 sker under ét i 2009. 
 



  Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 71

I 2009 sker der i henhold til skatteaftalen en yderligere nedsættelse af skatten på ar-
bejde, der er lidt større end nedsættelsen i 2008. Nedsættelsen i 2009 består i en eks-
traordinær forhøjelse af grænsen for mellemskatten, så den bliver sammenfaldende 
med grænsen for topskatten, og en yderligere forhøjelse af person- og beskæftigelses-
fradraget, jf. boks 5.1 i kapitel 5. Hertil kommer, at kompensationen for forhøjelsen af 
kommuneskatten i 2008 og 2009 som nævnt sker under ét i 2009. 
  
Virkningen på de disponible indkomster af skattenedsættelsen i 2009 modvirkes for 
¾ pct.-enheds vedkommende af indregningen af SP-bidrag i henhold til gældende 
lov. SP-bidrag er ikke en skat, idet beløbene (inkl. forrentning) udbetales som private 
pensioner på et senere tidspunkt. 
 
Afdæmpningen af indkomststigningen i 2008 og 2009 i forhold til stigningerne i de 
to foregående år vil bidrage til den hensigtsmæssige opbremsning af væksten i den 
indenlandske efterspørgsel. 
 
Årsagen til afdæmpningen af indkomststigningen fremover er navnlig vendingen af 
udviklingen i arbejdsstyrke og beskæftigelse. Efter den kraftige fremgang i 2007 
skønnes i 2008 kun en mindre beskæftigelsesstigning og et fald i arbejdsstyrken, og i 
2009 regnes med fald i både arbejdsstyrke og – navnlig – beskæftigelse. 
 

Tabel 3.2  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.        
 Stigning i husholdningernes reale disponible 

 indkomst1) 4,1 1,0 2,9 2,7 1,4 1,8 
 

 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra        
   (Real) lønsum 1,3 1,6 2,6 3,1 1,2 0,6  
   Pensionsbidrag2) -0,5 -0,3 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3  

   Lønsum ekskl. pensionsbidrag 0,8 1,3 2,0 2,6 0,9 0,4  
   Samlede offentlige indkomstoverførsler  0,5 -0,1 -0,6 -0,1 0,0 0,5  

 I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 1,3 1,2 1,4 2,5 0,9 0,9  
 Nettorenteudgifter 0,1 0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  
 Aktieudbytter mv. 0,1 -0,0 0,5 0,2 0,1 0,1  
 Udbetalinger fra pensionsordninger2) 0,4 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1  
 Lavere beskatning 1,5 - - - 0,4 1,1  
 SP-indbetalinger 0,8 - - - - -0,8  
 I øvrigt3) -0,1 -0,7 0,6 0,0 0,2 0,7  

  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. note 3 til tabel 3.1. 
2)  Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
3)  Vedrører hovedsagelig bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (ekskl. ejerboliger) samt opre-

guleringen af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling. 
Kilde: ADAM samt egne skøn og beregninger. 
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Reallønnen pr. beskæftiget skønnes fortsat at vokse pænt – med omkring 2 pct. (inkl. 
pensionsbidrag) – i både 2008 og 2009, om end fremgangen som følge af forøgelse 
af forbrugerprisstigningen vil være noget mindre end den store reallønsstigning i 
2007 på op imod 3 pct. 
 
På denne baggrund ventes vækstbidraget fra den reale lønsum (ekskl. pensionsbi-
drag) at gå ned fra 2½ pct. i 2007 til 1 pct. i 2008 og knap ½ pct. i 2009, jf. tabel 3.2.     
 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes i 2008 at være stort set uændrede 
realt ligesom i 2007 efter fald i 2006. Årsgennemsnittet for ledigheden reduceres fort-
sat i 2008, om end i langsommere tempo end i de foregående år, og det indebærer et 
fortsat realt fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge1. I modsat retning trækker en 
forholdsvis stor stigning i udgifterne til efterløn. 
 
Satsreguleringsprocenten for 2008 er fastsat til 2,9 med udgangspunkt i stigningen i 
årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2006, jf. figur 3.1b. Det svarer til den satsregu-
leringsprocent, der blev beregnet under forudsætning af den nedsættelse af arbejds-
markedsbidraget i 2008 fra 8,0 til 7,5 pct., som skulle have været gennemført efter de 
tidligere regler2.  
 

Figur 3.1a Figur 3.1b  
Vækst i husholdningernes reale  
disponible indkomst  
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Anm.: Til figur 3.1a: Husholdningernes indkomst er korrigeret for SP mv., jf. tabel 3.1, note 3. Den relativt høje 2004-

vækst i husholdningernes reale disponible indkomst skyldes i høj grad Forårspakken mv. Til figur 3.1b: Den 
reale satsreguleringsprocent er opgjort ved at deflatere med stigningen i forbrugerprisindekset. Satsregule-
ringsprocenten i 2009 og forbrugerprisstigningen i 2008-2009 er skøn. Systemet for satsregulering bruges og-
så til at regulere beløbsgrænserne på skatteskalaen. 

Kilde:  ADAM og egne skøn. 
 
Imidlertid fastholdes arbejdsmarkedsbidraget i 2008 på 8 pct. (samtidig med at Ar-
bejdsmarkedsfonden afskaffes) i henhold til skatteaftalen, idet skattenedsættelsen i 
2008 som nævnt i stedet gives ved en forhøjelse af beskæftigelses- og personfradra-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 En ekstra dagpengeuge i 2008 vil isoleret set øge væksten i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn i 2008 
– og modsat dæmpe væksten i 2009. (For sygedagpenge forholder det sig omvendt).  
2 Arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes årslønnen (to år før) ved fastsættelsen af satsreguleringsprocenten. Et lavere 
arbejdsmarkedsbidrag indebærer derfor i givet fald en højere satsreguleringsprocent (og omvendt). 
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get. Med uændret arbejdsmarkedsbidragssats i 2008 skulle satsreguleringsprocenten 
have været 2,3, men skatteaftalen indebærer en forhøjelse med 0,6 pct.-enheder i for-
hold hertil. 
 
Overførslerne i forbindelse med aktivering mv. antages at vokse realt med op imod 4 
pct. i 2008 efter reduktion i de to foregående år. De øgede aktiveringsudgifter i 2008 
afspejler blandt andet aktiveringsforanstaltninger i henhold til Velfærdsaftalen, som 
ventes at bidrage til at reducere den strukturelle ledighed. 
 
I 2009 skønnes overførslerne at vokse mere end årene før og dermed bidrage med ½ 
pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst. Det skyldes 
blandt andet den moderat voksende ledighed, fortsat stigende udgifter til aktivering 
mv. og en relativt stor stigning i udgifterne til folkepension. 
 
Det bidrager til den forholdsvis store vækst i overførslerne i 2009, at satsregulerings-
procenten for 2009 er skønnet til 3,8 på grundlag af den skønnede stigning i årsløn-
nen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2007. Da stigningen i forbrugerpriserne ventes at 
blive omkring 2½ pct. ligesom i 2008, indebærer det en real satsregulering i 2009 på 
1¼ pct. Det vil være en del mere end i de forudgående år. 
 
Den skønnede satsreguleringsprocent i 2009 indebærer en opregulering af beløbs-
grænserne på skatteskalaen med 4,1 pct.3 på linje med udviklingen i lønnen (ekskl. 
pensionsbidrag), mens opreguleringen af beløbsgrænserne i årene forud er noget 
mindre end lønstigningen som følge af forsinkelsen i reguleringen. 
 
Skiftet i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 2006 til real stig-
ning i 2009 er for en stor dels vedkommende udtryk for de såkaldte automatiske sta-
bilisatorer, hvorigennem ændringer i overførslerne dæmper indkomstudsvingene 
over en konjunkturcyklus. 
 
Husholdningernes nettorenteudgifter (ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensions-
kasser mv.) ventes at vise fortsat vækst i 2008 og 2009 som følge af fortsat nettolån-
tagning, jf. tabel 3.2. Dermed vil nettorenteudgifterne yde et negativt bidrag til ind-
komstudviklingen på ¼ pct.-enhed i hvert af de to år. Husholdningerne låner for ti-
den omkring 150 mia. kr. årligt netto (ekskl. opsparing i pensionskasser mv.)4 som 
følge af den relativt høje forbrugskvote og det høje niveau for boliginvesteringerne 
mv. Årsgennemsnittet for renteniveauet forudsættes at stige lidt i 2008 i forhold til 
2007 for derefter at være stort set uændret i 2009, jf. kapitel 2. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Den procentvise opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen er normalt 0,3 pct.-enheder større end satsregu-
leringsprocenten. 
4 Husholdningernes nettooptagelse af lån (ekskl. nettoopsparing i pensionskasser mv.) fremgår af bilagstabel B.15 
(række 10 plus række 14, regnet numerisk). Modregnes opsparing i pensionskasser mv. låner husholdningerne p.t. ca. 
60 mia. kr. årligt.   
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Aktieudbytter mv. ventes at stige forholdsvis svagt i 2008 og 2009 efter større stignin-
ger i 2007 og – navnlig – 2006. 
  
De reale disponible indkomster forøges som følge af skattestoppet i kraft af nomi-
nalprincippet for stykafgifterne og ejendomsværdiskatten5. Førstnævnte virker via en 
reduktion af forbrugerprisstigningen. Hertil kommer, som omtalt, i 2008 og 2009 
nedsættelsen af personbeskatningen i henhold til skatteaftalen. 
 
I forhold til augustredegørelsen er vurderingen af stigningen i husholdningernes reale 
disponible indkomst i både 2007 og 2008 justeret ned med ¼ pct.-enhed6. For 2007 
skyldes det en lille nedjustering af indkomstoverførelserne og aktieudbytterne. Det 
større fald i indkomstoverførslerne i 2007 som følge af den lavere ledighed end ven-
tet modvirkes delvis af en større stigning i udgifterne til sygedagpenge end skønnet i 
august. For 2008 skyldes nedjusteringen af indkomststigningen navnlig forhøjelsen af 
kommuneskatten (idet den kompenserende statslige skattenedsættelse som nævnt fo-
reslås gennemført i 2009). 
    
Den samlede private sektors reale disponible indkomst 
Den samlede private sektor består foruden af husholdningerne af selskaberne (her 
inkl. offentlige selskaber7). Formueindkomsten i og pensionsbidragene til pensions-
kasser mv. indgår som indkomst til selskaberne, og pensionsbidragene fratrækkes føl-
gelig husholdningernes indkomst (jf. tabel 3.2)8. 
 
For hele den private sektor ventes en fortsat afdæmpning af væksten i den reale di-
sponible indkomst i 2008 til 1 pct. efter stigninger i 2006 og 2007 på henholdsvis 5 
og 2¼ pct., jf. figur 3.2a. Den kraftige vækst i 2006 skyldtes i høj grad det store fald i 
pensionsafkastskatten9, jf. tabel 3.1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Som følge af udfladningen af stigningen i ejerboligpriserne havde nominalprincippet for ejendomsværdiskatten kun 
en lille indflydelse på indkomststigningen i 2007, og i 2008 og 2009 er der ingen virkning, fordi ejerboligpriserne 
skønnes at være uændrede i forhold til 2007. I henhold til skatteaftalen finansieres skattenedsættelserne i 2008 og 
2009 blandt andet ved, at energiafgifterne fra og med 2008 forhøjes således, at afgifterne ikke falder realt fremover. 
Det vil understøtte målsætningerne i energi- og klimapolitikken. 
6 I forhold til tidligere redegørelser er definitionen af husholdningernes korrigerede reale disponible indkomst ændret 
lidt, idet bruttooverskuddet i ejerboliger – et imputeret beløb der ikke er direkte disponibelt til privat forbrug mv. – 
nu er trukket ud sammen med en række øvrige – mindre – poster. Den ændrede definition kan til en vis grad påvirke 
de årlige ændringer i indkomsten, men har på længere sigt højst en beskeden virkning på indkomstens vækstrate. 
7 Offentlige selskaber er selskaber, som det offentlige har kontrol med og/eller ejer mere end halvdelen af, eksem-
pelvis DONG, A/S Storebæltsforbindelsen og Post Danmark A/S.  
8 Men formuetilvæksten i pensionskasser mv. indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes, jf. bilagstabel 
B.15. 
9 Svingene i pensionsafkastskatten slår ud i (modsatrettede) sving i den private sektors disponible indkomst, fordi 
svingene i pensionsafkastskatten i høj grad skyldes beskatning af kursgevinster og -tab, som ikke indgår i national-
regnskabets indkomstbegreb. Svingene vedrører primært placeringen af beskatningen af pensionsafkastet i de enkelte 
år og i mindre grad den samlede beskatning over tid og vurderes derfor kun i beskedent omfang at påvirke de øko-
nomiske dispositioner. Også selskabsskatten afhænger i et vist omfang af kursændringer. Desuden kan provenuet fra 
selskabsskatten også af andre grunde svinge fra år til år delvis uafhængigt af opgørelsen af selskabernes bruttoover-
skud i henhold til nationalregnskabet. 
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Den relativt lille stigning i hele den private sektors disponible indkomst i 2008 skyl-
des, at selskabernes disponible indkomst trods den store stigning i olieprisen og til-
bagevenden til en mere normal produktivitetsudvikling ventes at vokse lidt lang-
sommere end husholdningernes som følge af en forholdsvis stor stigning i selskabs-
skatten og i selskabernes svagt negative nettokapitalindkomst, jf. bilagstabel B.15. Sel-
skabsskattepakken indebærer alt andet lige et lavere provenu i 2007 og et højere pro-
venu i 2008 og 2009, jf. kapitel 5.10 
 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Vækst i den private sektors reale  
disponible indkomst og i det reale BNP 
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret for SP mv., jf. tabel 3.1, note 3. Den kraftige vækst i den private 

sektors reale disponible indkomst i 2006 skyldes bl.a. stort fald i pensionsafkastskatten, jf. teksten. Den rela-
tivt høje 2004-vækst i husholdningernes reale disponible indkomst skyldes i høj grad Forårspakken mv. 

Kilde:  ADAM og egne skøn. 
 
I 2009 ventes stigningen i den private sektors reale disponible indkomst at blive for-
øget til 2¾ pct. Det skyldes – ud over den større indkomststigning i husholdningerne 
– en forholdsvis stor forøgelse af selskabernes bruttooverskud, samtidig med at sel-
skabsskatten og nettoformueindkomsten ventes at være ret uændrede. På den anden 
side ventes der en stigning i pensionsafkastskatten på 6½ mia. kr. svarende til ½ pct. 
af den private sektors disponible indkomst. 
 
I forhold til augustredegørelsen er væksten i den private sektors reale disponible ind-
komst i 2008 justeret ned med ½ pct.-enhed. Når det er en lidt større nedjustering 
end for husholdningerne, skyldes det navnlig, at der nu regnes med en større forøgel-
se af selskabsskatten end i august. 
 
For 2007 er der sket en forholdsvis stor nedjustering af væksten i den private sektors 
reale disponible indkomst på næsten 1 pct.-enhed som følge af en væsentlig nedjuste-
ring af selskabernes bruttooverskud, der nu skønnes at falde realt med 5 pct., mens 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Vedrørende den private sektors disponible indkomst i 2008 kan i øvrigt bemærkes, at det umiddelbare provenutab 
fra pensionsafkastskatten i 2008 på knap 10 mia. kr. som følge af omlægningen vedtaget 17. december 2007, jf. boks 
5.2 i kapitel 5, teknisk indgår som en kapitaloverførsel til husholdningerne, jf. bilagstabel B. 15. Beløbet indgår således 
hverken i husholdningernes eller selskabernes disponible indkomst (men i husholdningernes og den private sektors 
nettofordringserhvervelse) og dermed heller ikke i hele den private sektors disponible indkomst. 
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der i august kun regnedes med et lille fald. Faldet i selskabernes bruttooverskud i 
2007 skal ses på baggrund af den svage produktivitetsudvikling samtidig med den 
store stigning i reallønnen. 
 
Formuen 
Under opsvinget er der sket en meget kraftig real vækst i husholdningernes formue 
som følge af stærk stigning i ejerboligpriser og aktiekurser, der kun til en vis grad 
modvirkedes af øget låntagning i blandt andet realkredit. Således øgedes husholdnin-
gernes ”direkte ejede” reale nettoformue11 med næsten 85 pct. fra slutningen af 2003 
til slutningen af 2006, jf. tabel 3.3 samt figur 3.3a og 3.3b.  
 

Tabel 3.3  
Formuen 

  
 

 
Niveau 

ult. 2006 
Gnst. 
94-06 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Husholdningerne Mia. kr. Real vækst gennem året, pct.  
 Boliger1) 3.260 9,5 12 22 17 3 0 -0  
 Biler 261 2,9 3 6 5 3 1 2  
   Gæld i realkredit mv. -1.645 8,1 8 13 8 6 6 8  
   Aktier mv.2) og obligationer 1.363 8,4 23 31 15 3 0 5  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -282 .. .. .. .. .. .. ..  

 I alt ”direkte ejet”3) 3.240 9,0 18 30 20 2 -3 -3  
 Pensionsformuer4) 2.015 7,0 9 15 3 6 4 5  

 I alt3) 5.255 8,2 14 23 13 3 -0 0  

 I alt ekskl. udskudt skat3) 5) 4.131 9,4 18 31 18 4 -1 -0  

 Forbrugsbestemmende  
formue i ADAM6) 4.142 3,8 4 10 8 2 -1 -1 

 

  
Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti, som har startår i 

1994. Opgørelsen er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med den implicitte 
deflator for det private forbrug. Tallene for 2004-2006 er foreløbige. 

1) Boligformuen er inkl. grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inkl. udlejnings-
ejendomme. Stigningsprocenterne vedrører (som for de øvrige poster) boligformuens vækst gennem åre-
ne. 

2) Inkl. investeringsforeningsbeviser og en anslået værdi af unoterede aktier. 
3)  Opgørelsen er ikke total. Der mangler bl.a. husholdningernes andel af virksomhedernes kapitalapparat 

(i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
4) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). 
5) Udskudt skat er den skønnede nutidsværdi af skat af fremtidige pensionsudbetalinger. (Eventuel frem-

tidig skat af realisation af direkte ejet aktieformue indgår ikke). 
6) Det formueudtryk, der p.t. indgår i ADAM’s forbrugsfunktion. I denne opgørelse af formuen indgår 

værdien af virksomhedernes kapitalapparat direkte. Værdien af danske private aktier mv. i dansk privat 
eje netter ud. Grundværdier indgår ikke. 

Kilde: ADAM og egne skøn. Boligformuen frem til ult. 2005 er taget fra Nationalbanken, jf. En opgørelse af 
boligformuen, maj 2006 (Working Papers 2006, 37). Desuden er anvendt Nationalbankens Kvartalsoversigt, 
4. kvartal 2007, boks 1, s. 19-20. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Som anført i note 3 til tabel 3.3 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, bl.a. fordi det afhænger af en vurdering af kursudviklingen på aktier mv., som kan svinge forholdsvis 
meget på kort sigt. Desuden er værdiansættelsen af unoterede aktier usikker (det gælder også for de historiske natio-
nalregnskabstals vedkommende). 
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Medregnes pensionsformuen, der voksede knap så hurtigt, var stigningen i formuer-
ne i den nævnte periode op imod 60 pct. Den høje formuevækst bidrog til stigningen 
i det private forbrug, jf. afsnit 3.2.  
 
I 2007 indtraf en markant ændring af formueudviklingen, idet den reale vækst igen-
nem året blev reduceret til 2-3 pct. som følge af afdæmpningen af ejerboligmarkedet 
og aktiekursfaldet i anden halvdel af året samtidig med fortsat betydelig nettolåntag-
ning i realkredit mv.  
 
Vurderingen af formuestigningen gennem 2007 er justeret en del ned i forhold til au-
gustredegørelsen som følge af lavere aktiekurser ved udgangen af 2007 end forudsat.  
 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Udviklingen i forskellige dele af hushold-
ningernes formue ult. året ift. BNP  
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Anm.: Til figur 3.3b: Opgørelsen af husholdningernes formue er ikke total, jf. note 3 til tabel 3.4. 
 
I 2008 og 2009 skønnes husholdningernes direkte ejede formue at vise et realt fald på 
3 pct. pr. år som følge af fortsat nettolåntagning i realkredit mv. og stagnerende ejer-
boligpriser12. Aktiekurserne forudsættes at være ret uændrede gennem 2008 for der-
efter at øges moderat i 2009. Som tidligere omtalt skønnes husholdningernes samlede 
nettolåntagning at udgøre omkring 150 mia. kr. i både 2008 og 2009. 
 
Medregnes pensionsformuen, der ventes at vise en fortsat real vækst på 4-5 pct. pr. 
år, vil husholdningernes formue være stort set uændret i prognoseperioden. Forud-
sætningen om aktiekurserne er baseret på, at der sker en genopretning efter de bety-
delige kursfald i den første del af januar. 
 
Friværdierne i ejerboliger voksede stærkt i perioden med kraftigt stigende ejerbolig-
priser – selv om der samtidig skete en oplåning, der har ført til, at husholdningernes 
gæld er relativt høj i forhold til deres disponible indkomst. Det kan anslås, at de sam-
lede friværdier i ejerboliger steg med i størrelsesordenen 800 mia. kr. fra slutningen af 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 



 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

78 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 

2003 til slutningen af 2006 – til et niveau omkring 1.800 mia. kr.13, svarende til gen-
nemsnitligt op imod 1½ mio. kr. pr. ejerbolig. 
 
Friværdierne toppede i slutningen af 2006 og har siden været ret uændrede, dvs. realt 
svagt faldende, og i 2008 og 2009 ventes et fortsat realt fald. De høje friværdier og i 
det hele taget de betydelige formuer indebærer stadig en potentiel efterspørgsel til 
forbrug og boliginvesteringer, ikke mindst i lyset af de fleksible lånemuligheder.  
 
 
3.2 Det private forbrug  
Det private forbrug voksede i perioden 2004-2006 realt med 4-5 pct. om året. Den 
kraftige vækst i privatforbruget – herunder især i de mest konjunkturfølsomme po-
ster - har betydet, at privatforbrugets andel af BNP udgjorde godt 49 pct. i 2005 og 
2006, mod ca. 47¾ pct. i gennemsnit i 2000-2004.  
 
Fremgangen i privatforbruget har været moderat aftagende i 2006, hvor realvæksten 
udgjorde 3¾ pct. mod ca. 4¾ pct. i 2004 og 5¼ pct. i 2005. Afdæmpningen er fort-
sat i 2007, hvor væksten skønnes til 2,2 pct. og i 2008 forudses en yderligere af-
dæmpning til 2,0 pct. Forbrugsvæksten er uændret i 2007, mens skønnet for 2008 er 
opjusteret med 0,4 pct.-enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2007. I 
2009 ventes realvæksten i det private forbrug at aftage til 1,4 pct., blandt andet som 
følge af den forudsatte genindførelse af SP-bidraget. 
 
De seneste års fremgang i privatforbruget skal ses i sammenhæng med en pæn ind-
komstfremgang, de markante stigninger i boligpriserne og den faldende ledighed.  
 
I prognoseårene forventes en lavere vækst i forbruget, blandt andet som følge af hø-
jere renter. Desuden vil opsparingen i husholdningerne efterhånden være nede på et 
ret lavt niveau. I forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2007, trækker 
især nedjusteringen af renterne og fornyet opgang i slutning af 2007 i retning af en 
højere vækst i privatforbruget i 2008.  
 
Ifølge de reviderede nationalregnskabstal steg det private forbrug således med 1,3 
pct. i 3. kvartal 2007, målt i forhold til det foregående kvartal. Væksten i det private 
forbrug tog dermed til igen i 3. kvartal, ovenpå et fald på 0,6 pct. fra 1. kvartal 2007 
til 2. kvartal 2007. I forhold til året før udgjorde realvæksten i privatforbruget 2,0 pct. 
i perioden 1.-3. kvartal 2007, jf. figur 3.4a. Samtidig er bilkøbet forøget en del i slut-
ningen af 2007, hvilket ofte er en god indikator for forbrugsudviklingen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Jf. Nationalbanken Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2007, boks 1, s. 20. 
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Figur 3.4a Figur 3.4b  
Det private forbrug  Forbrugertilliden 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Forbrugertilliden faldt i 2. halvår 2007 til et niveau, der er noget lavere end det høje 
niveau, der har gjort sig gældende i perioden fra annonceringen af Forårspakken 
frem til 1. halvår 2007, jf. figur 3.4b. I januar 2008 faldt forbrugertilliden yderligere, og 
forbrugertilliden ligger nu lidt under det historiske gennemsnit. Udviklingen i januar 
skal ses i sammenhæng med uroen på de finansielle markeder og knytter sig i særlig 
grad til forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation. 
 
Faldet i forbrugertilliden forventes ikke at føre til større ændringer i forbrugstilbøje-
ligheden, blandt andet fordi forbrugernes vurdering af deres egen økonomiske situa-
tion – på trods af nedgang i januar – fortsat er positiv.  
 
Forbrugsudviklingen frem mod 2009 
På baggrund af aftagende vækst i indkomsterne og meget afdæmpede prisstigninger 
på boligmarkedet forventes væksten i privatforbruget at aftage til 2,0 pct. i 2008 og 
1,4 pct. i 2009, jf. figur 3.5a.  
 
Der ventes således en stigning i husholdningernes reale (korrigerede) disponible ind-
komster på 2,7 pct. i 2007, 1,4 pct. i 2008 og 1,8 pct. i 2009. Udviklingen i hushold-
ningernes indkomster understøtter dermed en pæn vækst i privatforbruget i 2007 og 
bidrager til afdæmpningen af væksten i det private forbrug i 2008 og 2009.  
 
Væksten i husholdningernes forbrugskvote i de seneste år har bidraget til den mar-
kante opgang i privatforbruget.  
 
Opgjort som det samlede privatforbrug i henhold til nationalregnskabet – målt i for-
hold til de (korrigerede) disponible indkomster er forbrugskvoten stort set uændret 
fra 2006 til 2009. Sædvanligvis opgøres forbrugskvoten imidlertid med et forbrugs-
begreb, der svarer til det samlede private forbrug eksklusive bolig og bilkøb - men 
inklusive et mål for bilydelserne. Dette forbrugsbegreb vokser mere end det samlede 
forbrug og indebærer derfor en forøgelse af den opgjorte forbrugskvote frem mod 
2009, jf. figur 3.5b. Det afspejler især, at bilydelserne vokser mere end bilkøbet. 
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Figur 3.5a Figur 3.5b  
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Anm.:  Husholdningernes formuekvote er bestemt ud fra den forbrugsbestemmende formue i ADAM (den private 

sektors formue) i forhold til husholdningerne disponible indkomst (korrigeret for SP, bruttooverskud i ejer-
boliger og sving i pensionsafkastskatten fra individuelle pensionsordninger mv., jf. afsnit 3.1). Forbrugskvo-
ten angiver det private forbrug (ekskl. bolig og bilkøb og inkl. bilydelser) i pct. af husholdningernes dispo-
nible indkomst.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
De senere års stigning i forbrugskvoten skal ses i sammenhæng med en høj og sti-
gende formuekvote, der primært kan henføres til en kraftigt stigende boligformue 
afledt af den betydelige opgang i kontantpriserne frem mod sommeren 2006.  
 
Større boligformuer reducerer isoleret set behovet for (anden) opsparing og øger 
herigennem den del af den disponible indkomst, der kan anvendes til forbrug. Be-
regninger foretaget på ADAM-modellen viser, at formuestigningerne i årene 2003-
2006 isoleret set kan have løftet væksten i det private forbrug med ¾ pct.-enhed om 
året i denne periode. Heraf bidrager de stigende kontantpriser med ½ pct.-enhed.14  
 
I 2007-2009 kan formuestigningen isoleret set begrunde en fremgang i privatforbru-
get på ¾ pct.-enhed om året. Hertil kommer bidraget fra indkomster mv. Stort set 
hele vækstbidraget fra formuestigningen skal ses i sammenhæng med stigende kon-
tantpriser frem til 2006. Stigningen i den private sektors formue slår normalt igen-
nem på privatforbruget med en vis forsinkelse, og det er således navnlig de markante 
formuestigninger siden 2003, der stadig bidrager til forbrugsfremgangen, jf. figur 3.5b.  
 
De seneste års fremgang i privatforbruget har medført en faldende opsparingskvote i 
såvel husholdningerne som den private sektor som helhed, jf. figur 3.6a. Husholdnin-
gernes opsparingskvote ventes at være omtrent uændret i prognoseårene og vil i hele 
prognoseperioden ligge under de seneste 10 års gennemsnit.15  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Afledte virkninger af kontantprisudviklingen på den øvrige økonomiske aktivitet mv. er ikke medtaget i beregnin- 
gerne. 
15 Opsparingen svarer her til forskellen mellem indkomsterne og udgifterne til privat forbrug (i henhold til national-
regnskabet). 
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Figur 3.6a  Figur 3.6b  
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Anm.: Opsparingskvoten i husholdningerne er målt i pct. af husholdningernes samlede (korrigerede) disponible 

indkomst. Opsparingskvoten er beregnet med udgangspunkt i det samlede forbrug og kan derfor ikke direk-
te sammenholdes med forbrugskvoten i figur 3.5b, som tager udgangspunkt i et andet forbrugsmål. Hertil 
kommer, at husholdningernes pensionsopsparing i kollektive ordninger (netto, inkl. formueafkast efter skat) 
i nationalregnskabet ikke er med i de disponible indkomster. Opsparingen for husholdningerne udregnes 
derfor som forskellen mellem den korrigerede disponible indkomst og forbrug tillagt pensionsopsparing (i 
kollektive ordninger). Forbrugskvoten og opsparingskvoten for husholdningerne summerer derfor ikke til 1.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Den lave opsparingskvote i husholdningernes giver sig udslag i en negativ nettofor-
dringserhvervelse i husholdningerne, jf. figur 3.6b. Nettofordringserhvervelsen angiver 
husholdningernes finansielle opsparing og svarer til forskellen mellem husholdnin-
gernes opsparing – den del af den disponible indkomst, der ikke forbruges – og hus-
holdningernes samlede investeringer16. ”Opsparingsunderskuddet” i husholdningerne 
udgjorde i størrelsesordenen 145 mia. kr. i 2006, svarende til ca. 9 pct. af BNP, når 
nettofordringserhvervelsen opgøres eksklusive husholdningernes nettoopsparing i 
pensionskasserne. Inklusive husholdningernes nettoopsparing i pensionskasserne 
udgør opsparingsunderskuddet i 2006 ca. 65 mia. kr., svarende til ca. 4 pct. af BNP.  
 
Husholdningernes nettogæld17 er således også steget. Den stigende nettogæld i hus-
holdningerne modsvares blandt andet af stigende bolig- og pensionsformuer.  
 
Husholdningernes relativt store gældsbyrde og den stigende udbredelse af variabelt 
forrentede lån kan betyde, at husholdningernes økonomi er blevet mere følsom over 
for ændringer i renten i forhold til tidligere. Gældsopbygningen kan ligeledes have 
betydning for husholdningernes muligheder for at optage yderligere lån, navnlig hvis 
friværdierne falder. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Omfatter husholdningernes faste bruttoinvesteringer (herunder primært boliginvesteringer), lagerændringer og 
nettoanskaffelse af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver. 
17 Nettogælden er opgjort som husholdningernes nettobeholdning af realkreditlån og andre lån, indskud i pengeinsti-
tutter, værdier eksklusive aktier og øvrige fordringer. 



 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

82 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 

Tabel 3.4 
Realvækst i det private forbrugs underkomponenter 

 
 

 
2006 2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
   

1990-
20061) 

 Aug. Feb. Aug. Feb. Feb. 

  Mia. kr.  Realvækst i pct.  
 Detailomsætning 277,6 - 5,9 2,5 3,0 1,8 2,4 1,6 
 Heraf:         
 - Fødevarer 80,5   1,2 1,7 2,0 1,8 1,4 1,8 1,3 
 - Nydelsesmidler 35,8   0,1 1,4 0,2 -2,5 0,8 -0,8 0,5 
 - Ikke-varige varer 91,4   2,8 6,9 3,3 5,1 2,4 3,5 2,1 
 - Varige varer 70,0   5,6 12,1 3,4 4,4 2,0 3,3 2,0 
 Bilkøb 51,3   6,7 5,7 -8,0 -2,0 -4,7 -3,6 -2,6 
 Brændsel m.m. 47,7  2,1 -0,1 1,2 -10,6 0,9 0,8 0,0 
 Benzin og lignende 20,3   1,5 -3,4 1,7 -0,1 0,9 0,3 0,0 
 Boligbenyttelse 154,1   0,7 1,7 1,8 1,0 1,4 1,3 1,2 
 Kollektiv trafik mv. 33,4   2,7 2,7 6,1 1,4 3,4 3,6 4,0 
 Øvrige tjenester 221,5   2,1 3,6 4,0 6,4 2,6 3,2 1,9 
 Turistudgifter 35,8    1,3 4,6 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 
 Turistindtægter     36,5 1,6 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 
 Forbrug i alt 805,2 2,2 3,8 2,2 2,2 1,6 2,0 1,4 
 Forbrugskvote, pct.2) - 90,8 93,8 94,5 94,5 95,0  95,8 95,7 
 Forbrug i pct. af hus-
holdningernes dispo-
nible indkomst  111,8 116,8 116,1 116,3 116,2 117,0 116,5 

  
1)  Gennemsnitlig stigning i årene 1990-2006. 
2)  Forbrugskvoten angiver privat forbrug (ekskl. bolig og inkl. bilydelser) i pct. af husholdningernes dispo-

nible indkomst. Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for SP, bruttooverskud i ejerboliger 
og sving i pensionsafkastskatten fra individuelle pensionsordninger mv.  

Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 
 

 

 
Udviklingen i bilkøbet og detailsalget 
Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne steg markant i 2. halvdel af 
2007, ovenpå fald i 1. og 2. kvartal 2007, og nyregistreringerne lå i november 2007 på 
det højeste niveau siden august 1998. I 2007 lå antallet af nyregistrerede personbiler i 
husholdningerne 2,2 pct. højere end i 2006.  
 
Det mængdemæssige bilsalg i henhold til nationalregnskabet er til gengæld skøns-
mæssigt faldet med 2 pct. fra 2006 til 2007, men bilsalget befinder sig fortsat på et 
højt niveau, jf. figur 2.7a og 2.7b. Det lavere bilsalg i nationalregnskabet relativt til ud-
viklingen i antallet af nyregistreringer afspejler blandt andet, at salget af mindre per-
sonbiler er steget. 
 
Efter et fald i bilsalget på omkring 2 pct. i 2007 forventes der i 2008 og 2009 en yder-
ligere nedgang i bilkøbet på henholdsvis 3,6 pct. og 2,6 pct. I forhold til skønnet i 
augustvurderingen er bilkøbet opjusteret med 6 pct.-enheder i 2007, hvilket blandt 
andet afspejler det store antal nyregistreringer i 2. halvår 2007. I 2008 er bilkøbet op-
justeret med 1 pct.-enhed.  
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Den mere afdæmpede vækst i bilkøbet i 2007-2009 afspejler blandt andet, at bilkøbet 
har nået et højt niveau sammenholdt med tidligere opsving, jf. figur 3.7b. På trods af 
den aftagende tendens i prognoseårene vil bilkøbet fortsat ligge på et forholdsvis højt 
niveau.  
 

Figur 3.7a   Figur 3.7b 
Bilkøb i husholdningerne  Bilkøbets andel af det samlede forbrug  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Detailsalget lå i 1.-3. kvartal 2007 3,0 pct. højere end i 1.-3. kvartal 2006, jf. figur 3.8a. 
Udviklingen i detailsalget ser dermed ud til at bidrage til en pæn vækst i privatforbru-
get i 2007. Stigningen i detailsalget ventes at have udgjort 3,0 pct. i 2007, og derefter 
aftage gradvist til 2,4 pct. i 2008 og 1,6 pct. i 2009. 
 

Figur 3.8a  Figur 3.8b  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Detailomsætningsindekset har i 2007 ligget 1,2 pct. over niveauet i 2006, jf. figur 3.8b.  
 
Den skønnede vækst i detailsalget på 3,0 pct. i 2007 er opjusteret med 0,5 pct.-
enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2007. Opjusteringen skal ses i lyset 
af udviklingen i detailsalget i 3. kvartal 2007. 
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3.3 Boligmarkedet 
 
Kontantprisen 
Ifølge Danmarks Statistik steg kontantpriserne med ca. 22 pct. fra 2005 til 2006, 
overvejende som følge af den høje vækst gennem 2005 og i begyndelsen af 2006, jf. 
figur 3.9a. Væksten i kontantprisen på ejerboliger blev dæmpet væsentligt i slutningen 
af 2006 og ind i 2007. Det er sket sideløbende med, at antallet af ejerboliger udbudt 
til salg er forøget, og at liggetiderne er steget. Det vurderes, at priserne er steget med 
3 pct. på årsbasis fra 2006 til 2007. 
 
Det ventes, at kontantpriserne stort set vil være uændrede på landsplan gennem 2008 
og 2009, blandt andet som følge af renteforhøjelserne siden slutningen af 2005, jf. 
figur 3.9b. Udviklingen dækker over prisfald i nogle af de områder, hvor prisstignin-
gerne har været størst, og stigninger i andre dele af landet. 
 

Figur 3.9a Figur 3.9b 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for kontantprisen i figur 3.9a. Figur 3.9b er baseret på Realkreditrådets gennemsnitli-

ge mål for de effektive renter før skat korrigeret med skatteværdien af rentefradraget. For de korte renter an-
vendes 1- og 2-årige inkonverterbare obligationer, mens der for de lange renter anvendes 30-årige fastforren-
tede, konverterbare obligationer. Vægtene afhænger af nyudstedelsen i de forskellige serier.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne skøn. 
 
Skønnet for kontantpriserne er uændret i 2007 og 2008 i forhold til Økonomisk Rede-
gørelse, august 2007. Dette skyldes en række modsatrettede virkninger. Skønnet for 
såvel den korte rente som den lange rente er nedjusteret siden augustvurderingen, 
hvilket isoleret set trækker kontantprisen op i begge år. I samme retning trækker, at 
ledigheden er lavere i begge år, samt at skønnet for reallønnen er opjusteret i 2008 i 
forhold til augustvurderingen. I nedadgående retning trækker blandt andet, at antallet 
af boliger til salg er nået op på et ganske højt niveau. Virkninger af den internationale 
finansielle uro på det danske boligmarked vurderes aktuelt at være beskeden blandt 
andet som følge af det danske realkreditsystems soliditet. 
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Den afdæmpede prisstigningstakt fra og med 3. kvartal 2006 skal som nævnt ses i 
sammenhæng med, at liggetiden – målt i antal dage – er steget. De stigende liggetider 
er et resultat af det stigende udbud af boliger til salg samt færre salg af boliger. 
 
Liggetiden for ejerlejligheder er steget til 186 dage i december 2007, hvilket nærmest 
er en fordobling siden januar 2006. Tendensen har ligeledes været opadgående for 
enfamiliehuse, hvor liggetiden er steget med godt 1/3 til 164 dage siden januar 2006, 
jf. figur 3.10a. Liggetiden for enfamiliehuse er dog ikke meget højere end i begyndel-
sen af 2004. 
  
Udbudet af enfamiliehuse og ejerlejligheder til salg er siden lavpunktet i 4. kvartal 
2005 steget til ca. 46.000 boliger i december 2007, jf. figur 3.10b. Det kan være et ud-
tryk for, at udbudsprisen i en periode har været sat for højt, og at flere boligejere der-
for ønskede at sælge, mens færre potentielle boligkøbere omvendt ønskede at købe 
på grund af det høje prisniveau. Liggetiderne er dermed steget som nævnt ovenfor. 
 

Figur 3.10a Figur 3.10b 
Liggetider på enfamiliehuse og  
Ejerlejligheder 

Udbud af enfamiliehuse og ejerlejligheder 

50

75

100

125

150

175

200

50

75

100

125

150

175

200

Enfamiliehuse Ejerlejligheder

Dage Dage

2004                2005                2006                2007

 

 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

Enfamiliehuse Ejerlejligheder

Antal (1.000) Antal (1.000)

2004                    2005                2006               2007

 
 
Anm.:  Antallet af udbudte enfamiliehuse og ejerlejligheder i figur 3.10b er opgjort ultimo måneden. 
Kilde:  Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realkreditrådet. 
 
Ifølge Realkreditrådet (RKR) er antallet af handler med parcel- og rækkehuse faldet 
med 6 pct. i 4. kvartal 2007 sammenlignet med 4. kvartal 2006. Det sæsonkorrigerede 
niveau for antallet af solgte parcel- og rækkehuse (egen sæsonkorrektion) er faldet til 
samme niveau som i 2004, jf. figur 3.11a. Historisk set har vendinger i antallet af 
handler af parcel- og rækkehuse ligget ca. to år forud for vendinger i konjunkturerne 
i perioden 1980-2006, jf. figur 3.11b. Udviklingen i antallet af handler afspejler som 
nævnt blandt andet, at udbudspriserne i en periode har været sat for højt. 
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Figur 3.11a Figur 3.11b 
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Anm.: I figur 3.11a er vist sæsonkorrigerede kvartalstal opregnet til årsniveau. Figur 3.11b viser historiske årstal for 

antal handler fra Danmarks Statistik, som kun forefindes kun til og med 2006. Det forventede antal handler i  
 2007 er baseret på Realkreditrådets statistik. 
Kilde:  Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den mere afdæmpede udvikling på boligmarkedet kan ikke ses i antallet af tvangs-
auktioner. Antallet af tvangsauktioner er således steget en smule i løbet af 2007, men 
ligger fortsat på et historisk lavt niveau, jf. figur 3.12a og 3.12b.  
 

Figur 3.12a Figur 3.12b 
Tvangsauktioner Tvangsauktioner, 1980-2006 
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Anm.: Figur 3.12a viser det månedlige sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Figur 3.12b viser det årlige antal 

tvangsauktioner historisk set. 
Kilde: Danmarks Statistik.  
 
Oplysninger fra Realkreditrådet viser en lille stigning i den sæsonkorrigerede kvar-
talsstigningstakt i kontantprisen på enfamiliehuse i 4. kvartal 2007 for landet som hel-
hed.  
 
Udviklingen i kontantprisen for enfamiliehuse dækker over regionale forskelle. I Re-
gion Hovedstaden og Region Sjælland faldt prisen på enfamiliehuse svagt i 4. kvartal 
2007 med henholdsvis 1,2 pct. og 1,1 pct., mens der i de øvrige regioner forekommer 
stigninger på 1,1-2,8 pct., jf. figur 3.13a. Dette afspejler en større tilpasning i de områ-
der, hvor boligpriserne er steget mest de seneste år. Realkreditrådets tal er påvirket 
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af, at handlerne kan være indgået op til flere måneder før det kvartal, som priserne 
henføres til i statistikkerne18.  
 
Priserne på ejerlejligheder er i løbet af 2007 faldet med ca. 9 pct. i landet som helhed, 
blandt andet fordi ejerlejligheder er koncentreret i de områder, hvor priserne er ste-
get mest de seneste år (som i hovedstadsregionen). I de øvrige regioner har priserne 
på ejerlejligheder været nogenlunde stabile. 
 

Figur 3.13a Figur 3.13b 
Regional kontantpris på enfamiliehuse  Reale huspriser i udvalgte hovedstæder 
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Anm.: Figur 3.13a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse 

(sæsonkorrigeret). I figur 3.13b er huspriserne deflateret med de nationale forbrugerprisindeks. 
Kilde: Realkreditrådet og Reuter’s EcoWin.  
 
Selv om kontantpriserne på enfamiliehuse er steget ganske betydeligt i Region Ho-
vedstaden igennem de senere år, har den samlede stigning over en lidt længere år-
række ikke været ekstraordinært stor i forhold til udviklingen andre steder. Væksten i 
den reale kontantpris siden midten af 1990’erne har således været på samme niveau 
som i hovedstæder som London, Oslo og Stockholm, jf. figur 3.13b.  
 
Boliginvesteringerne  
Ovenpå en stigning i boliginvesteringerne på 12 pct. i 2006 skønnes en stigning på 4 
pct. i 2007, et fald på 3 pct. i 2008 og et fald på 4 pct. i 2009. I forhold til Økonomisk 
Redegørelse, august 2007 er væksten i boliginvesteringerne opjusteret med 1 pct.-enhed 
i 2007, mens skønnet for 2008 er uændret. 
 
Boliginvesteringerne er vokset med ca. 49 pct. siden 2003 og udgør nu en lige så stor 
andel af BNP som i slutningen af 1970’erne, jf. figur 3.14b.  I samme periode, dvs. si-
den 2003, er husholdningernes reale disponible indkomst og formue steget meget, 
mens ledigheden og renten er faldet. Det har sammen med ejendomsværdiskatte-
stoppet og nye låneformer medført større boligefterspørgsel og dermed højere kon-
tantpriser. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
18 Jf. boks 3.1, Økonomisk Redegørelse, august 2006. 
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Figur 3.14a Figur 3.14b 
Boliginvesteringerne og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.14a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og omkostningsindekset for boligbyggeri. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
De høje priser på ejerboliger har øget den forventede gevinst ved at igangsætte ny-
byggeri. Det private ikke-støttede boligbyggeri er derfor steget væsentligt og har bi-
draget betydeligt til den samlede stigning i boliginvesteringerne de seneste år, jf. figur 
3.15a. Antallet af henholdsvis tilladelser til og påbegyndelser af privat ikke-støttet 
byggeri faldt i 2006, hvilket skønsmæssigt er en tendens, der er fortsat ind i 2007. 
 

Figur 3.15a Figur 3.15b 
Tilsagn og påbegyndelser i det  
ikke-støttede boligbyggeri  

Byggeomkostningsindeks for boliger 

0

4

8

12

16

20

24

28

96 98 00 02 04 06
0

4

8

12

16

20

24

28

Tilladelser Påbegyndelser

1.000 boliger 1.000 boliger

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

01 02 03 04 05 06 07
0

1

2

3

4

5

6

7

Pct. Pct.

 
 
Anm.: Figur 3.15a viser det samlede boligbyggeri korrigeret for forsinkelser ekskl. det almene boligbyggeri. 
Kilde: Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. 
 
I prognoseårene vurderes byggeriet af private, ikke-støttede boliger at være mindre 
end i de seneste år. De aftagende kontantprisstigninger kan bidrage til at dæmpe byg-
geaktiviteten. Forholdet mellem kontantpriserne på boliger og omkostninger ved at 
bygge nyt er steget kraftigt frem til 2006, men forventes at være aftagende i progno-
seårene på grund af stærkt stigende byggeomkostninger samt stagnerende kontant-
prisstigninger, jf. figur 3.14a og 3.15b. Det bidrager isoleret set til det forventede fald i 
boligbyggeriet. 
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Det fortsatte kapacitetspres i bygge- og anlægssektoren virker ligeledes bremsende på 
byggeaktiviteten. Kapacitetspresset afspejles i, at der fortsat er mangel på arbejdskraft 
inden for byggefagene og relativt høje lønstigninger. Hertil kommer, at indikatorerne 
for ordrebeholdningen og den sammensatte konjunkturindikator for boligbyggeriet 
begge ligger over deres historiske gennemsnit, dog med en aftagende tendens på det 
seneste, jf. figur 3.16a.   
 
Byggeriet af private, ikke-støttede boliger forventes dog fortsat at bidrage positivt til 
væksten i boliginvesteringerne i 2007. Det understøttes af et fortsat højt niveau i be-
skæftigelsen inden for nybyggeri, som steg med 4,7 pct. i 4. kvartal 2007 i forhold til 
samme kvartal året før. Antal påbegyndelser er til gengæld faldet kraftigt i 3. kvartal 
2007, hvilket kan tyde på mindre aktivitet i 200819.  
 

Figur 3.16a Figur 3.16b 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.16a angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge-og 

anlægssektoren i perioden januar 1998 til januar 2008. Den sammensatte indikator er et udtryk for udviklin-
gen i beskæftigelsen, omsætningen og tilbudspriserne ved licitation i de foregående tre måneder, samt for-
ventningerne til de kommende tre måneder. I figur 3.16b er tilsagn og påbegyndelser af det almene boligbyg-
geri vist som 12 måneders glidende gennemsnit. I figuren er medtaget almene familie-, ungdoms- og ældre-
boliger, men ikke støttede, andelsboliger og de støttede private ungdoms- og udlejningsboliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. 
 
Det påbegyndte støttede almene boligbyggeri var på et forholdsvist lavt niveau i 
2006, hvor antallet af påbegyndte boliger var på 6.000 sammenlignet med 7.800 året 
før. I 2007 er antallet af påbegyndelser faldet til 4.100, hvilket peger i retning af lave-
re aktivitet i 2007 og 2008. 
 
Antallet af tilsagn til byggeri af almene boliger var gennemsnitligt 3.000 boliger i no-
vember og december 2006, hvilket var markant højere end det gennemsnitlige antal 
tilsagn i de første 10 måneder i 2006, jf. figur 3.16b. Den kraftige stigning i antal til-
sagn i slutningen af 2006 kan tilskrives forhøjelsen af det kommunale grundkapitaltil-
skud fra 7 pct. til 14 pct. pr. 1. januar 2007 samt indførelsen af plejeboliggarantien, 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
19 Der er tilsyneladende ekstraordinært stor usikker om udviklingen i påbegyndelserne i 2007 på grund af manglende 
indberetninger efter kommunesammenlægningerne. 
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der træder i kraft 1. januar 2009. På grund af risikoen for, at det meget høje antal til-
sagn i slutningen af 2006 kunne medføre et uhensigtsmæssigt løft i den samlede byg-
geaktivitet i 2007 og dermed et yderligere pres på arbejdsmarkedet, blev der for til-
sagn afgivet i 2006 gennemført en forlængelse af fristen for påbegyndelse af byggeriet 
fra 9 måneder til 15 måneder. Det indebærer, at der i marts 2008 kan påbegyndes bo-
liger med tilsagn fra 2006. 
 
I 2007 faldt det gennemsnitlige antal tilsagn til et meget lavt niveau, hvilket kan til-
skrives flere forhold blandt andet det meget høje antal tilsagn ultimo 2006, forhøjel-
sen af grundkapitalen pr. 1. januar 2007 for alle almene boligtyper, ændringer i stør-
relsen af kommunernes medfinansiering for plejeboliger i 2008 og forhøjelsen af 
maksimumsbeløbet for ældreboliger med tilsagn fra 1. januar 2008 i nogle områder af 
landet. Der blev således, i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2007, indgået afta-
le om en ét-årig nedsættelse af den kommunale grundkapital for plejeboliger fra 14 
pct. til 7 pct. pr. 1. januar 2008, mens der er gennemført en forhøjelse af maksi-
mumsbeløbet for ældreboliger med tilsagn fra 1. januar 2008 i nogle områder af lan-
det20. Som følge af kommuneaftalen for 2008 kunne det i 2. halvår af 2007 betale sig 
at udskyde tilsagn til efter 1. januar 2008. 
 
I forhold til augustvurderingen er det samlede støttede boligbyggeri nedjusteret kraf-
tigt i 2007, jf. tabel 3.5. Dette skyldes blandt andet det lave antal tilsagn og påbegyn-
delser i 2007 samt forlængelse af fristen for påbegyndelse af byggeriet for tilsagn af-
givet i 2006. Det støttede boligbyggeri bidrager dermed i mindre grad til den forven-
tede samlede stigning i boliginvesteringerne i 2007 end vurderet i august.  
 
I 2008 forventes antallet af påbegyndelser inden for det støttede byggeri at stige igen 
i forhold til 2007 på grund af allerede vedtagne politiske initiativer. Det drejer sig om 
forlængelsen af fristen for påbegyndelse af byggeriet for tilsagn afgivet i 2006, den ét-
årige nedsættelse af den kommunale grundkapital for plejeboliger og den ekstraordi-
nære forhøjelse af maksimumbeløbene for ældreboliger i en række geografiske områ-
der for tilsagn givet fra 1. januar 2008. I forhold til forrige vurdering er det forvente-
de antal påbegyndelser af støttet byggeri dog uændret i 2008 på grund af det meget 
lave antal tilsagn givet i 2007.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
20 Det maksimale beløb, som byggeri af ældre- og plejeboliger må koste, hæves for alment byggeri med tilsagn fra og 
med den 1. januar 2008 fra 21.510 kr./kvm til 24.070 kr./kvm i hovedstadsregionen. For de sjællandske provins-
kommuner Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe samt de jyske provinskommuner Århus, Skanderborg 
og Odder er det besluttet at hæve maksimumbeløbet fra 18.820 kr./kvm til 21.030 kr./kvm. For den øvrige provins 
fastholdes maksimumbeløbet på 18.820 kr./kvm, jf. den ordinære årlige opregulering. 
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Tabel 3.5 

Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Antal påbegyndte boliger         

 Almene familieboliger 3.700 2.400 1.700 1.100 700 900 1.300  

 Almene ungdomsboliger 500 500 800 400 300 200 400  

 Almene ældre- og plejeboliger 
(inkl. friplejeboliger) 4.400 4.600 4.000 3.200 2.500 4.800 2.700 

 

 Private andelsboliger 800 600 300 100 0 0 0  

 Private ungdomsboliger 0 200 600 600 500 500 100  

 Private udlejningsboliger 0 500 400 600 100 0 0  

 Støttet boligbyggeri, i alt 9.400 8.800 7.800 6.000 4.100 6.400 4.500  
  
Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2003-07 baseret på de faktiske påbegyndelsestal. Profilen for de 

påbegyndte støttede boliger som følge af regeringsinitiativer kan navnlig henføres til nedsættelse af grund-
kapitalindskuddet, den periodevis automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer, støtte til private 
ungdoms- og udlejningsboliger, plejeboliggarantien, udvidelsen af fristen for påbegyndelse af byggeriet for 
tilsagn givet i 2006 og engangsforhøjelsen af maksimumbeløbene for ældreboliger i særlige geografiske om-
råder for tilsagn givet fra 1. januar 2008. 

Kilde: Velfærdsministeriet. 
 

 

 
I 2009 forventes det støttede byggeri igen at aftage i forhold til 2008, hvilket skal ses 
i lyset af at den kommunale grundkapital for ældreboliger pr. 1. januar 2009 igen vil 
være 14 pct. I modsat retning trækker plejeboliggarantien med virkning fra 1. januar 
2009. 
 
 
3.4 Erhvervsinvesteringer 
De samlede erhvervsinvesteringer steg ganske kraftigt i 2006 med 14,5 pct., drevet af 
fremgang såvel i de erhvervsmæssige materiel- som i bygge- og anlægsinvesteringer. I 
2007 ventes en fortsat pæn vækst i erhvervsinvesteringerne på 6,5 pct. drevet af 
vækst i materielinvesteringerne, jf. tabel 3.6. I 2008 vurderes væksten i erhvervsinve-
steringerne at aftage til 1,6 pct., og der ventes et mindre fald i 2009 på 0,9 pct.   
 

Tabel 3.6 
Erhvervsinvesteringer 

 
  2006 Gnst.  95-06 2007 2008 2009  
  Mia. kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 217,4 4,8 6,5 1,6 -0,9  
 - heraf materiel 157,1 5,9 9,0 1,5 -2,0  
 - heraf bygninger og anlæg 59,9 2,1 0,0 2,0 2,0  

  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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I forhold til augustvurderingen er skønnet for erhvervsinvesteringerne i 2007 opju-
steret med 1,3 pct.-enheder, hvilket afspejler en større fremgang i de erhvervsmæssi-
ge materielinvesteringer. Skønnet for væksten i 2008 er stort set uændret. 
 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer voksede meget kraftigt i 2006 med 14,2 
pct. og var således på et historisk højt niveau ved indgangen til 2007. I 2007 ventes 
en fortsat pæn fremgang i materielinvesteringerne, hvilket skal ses i lyset af, at kapaci-
tetspresset, målt ved outputgabet, vurderes at være meget højt i 2007, jf. figur 3.17a. 
Samtidig har manglen på arbejdskraft i industrien været mærkbar i 2007, hvilket kan 
have medført substitution over mod maskiner mv., jf. figur 3.17b. 
 
I forhold til vurderingen i august er skønnet for væksten i materielinvesteringerne i 
2007 opjusteret med 3 pct.-enheder. Opjusteringen skal blandt andet ses i lyset af, at 
det foreløbige kvartalsvise nationalregnskab for 3. kvartal 2007 peger i retning af en 
pæn fremgang i de samlede materielinvesteringer. De samlede materielinvesteringer 
(hvoraf offentlige materielinvesteringer udgør godt 5 pct.) lå således 8,8 pct. højere i 
de første 3 kvartaler i 2007 i forhold til samme periode året før. Samtidig skønnes 
kapacitetspresset at være større end vurderet i august. 
 

Figur 3.17a Figur 3.17b  
Investeringskvote i den private sektor og 
outputgab  
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Anm.:  Investeringskvoten er i løbende priser og angiver investeringerne i den private sektor i forhold til bruttovær-

ditilvæksten.  
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 
 
Foreløbige og usikre tal viser, at importen af investeringsgoder er steget med 4,8 pct. 
i de første 11 måneder i 2007 i forhold til samme periode året før, jf. figur 3.18a. Det 
understøtter den vurderede fremgang i materielinvesteringerne i 2007. 
 
I lyset af det meget høje niveau for materielinvesteringerne i perioden 2005-07 og 
forventningen om, at kapacitetspresset aftager frem mod udgangen af 2009, vurderes 
et uændret niveau for materielinvesteringerne i 2008 i forhold til 2007 og et lille fald i 
2009 på 2 pct. I forhold til augustvurderingen er skønnet for 2008 nedjusteret med ½ 
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pct.-enhed, hvilket blandt andet skal ses i lyset af en nedjustering af udsigterne på 
eksportmarkederne samt det aktuelt høje niveau for materielinvesteringerne. 
 

Figur 3.18a  Figur 3.18b 
Inv. godeindustriens ordreindgang fra og 
omsætning af investeringsgoder til  
hjemmemarkedet  
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Anm.: I figur 3.18a er vist sæsonkorrigerede tal. Tal for omsætningen i løbende priser samt ordreindgangen er des-

uden vist med 3 måneders glidende gennemsnit. Begge serier er vist ekskl. skibe, fly, platforme mv. Investe-
ringskvoterne i figur 3.18b er i løbende priser og angiver investeringerne i den private sektor i forhold til 
bruttoværditilvæksten. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne skøn. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer steg kraftigt i 2006 med 15 pct. 
efter at være faldet de foregående fire år. Den kraftige stigning i de erhvervsmæssige 
bygge- og anlægsinvesteringer i 2006 blev primært drevet af erhvervsbyggeriet.  
 
I 2007 skønnes et uændret niveau for erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer. I 
forhold til augustvurderingen er der tale om en nedjustering af skønnet for væksten i 
2007 med 3 pct.-enheder, hvilket blandt andet kan henføres til, at de foreløbige kvar-
talsvise nationalregnskabstal for 3. kvartal 2007 peger på samlede21 bygge- og anlægs-
investeringer (ekskl. bolig) i de tre første kvartaler i 200722 på niveau med gennem-
snittet for 2006. 
 
Ifølge offentliggørelsen af konjunkturbarometeret for bygge og anlæg i december op-
lyste virksomheder, der repræsenterer 23 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, at 
mangel på arbejdskraft er årsag til produktionsbegrænsninger. Det peger i retning af, 
at der er begrænsninger for væksten i byggeri og anlæg. I forhold til samme måned 
året før var der dog tale om et fald, da tallet i december 2006 var 36 pct.  
 
I modsat retning peger et fortsat lavt niveau for ledige kontorlokaler. I sidste halvdel 
af 2007 var kontorledigheden for hele landet på knap 4 pct.23 Indtil 3. kvartal 2007 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
21 Det skal bemærkes, at de offentlige investeringer i bygninger og anlæg også indgår i de samlede bygge- og anlægs-
investeringer ekskl. bolig. De udgjorde mellem 20 og 25 pct. i perioden 2000-2006. 
22 Grundet den ekstra store usikkerhed omkring indberetningerne til Bygge- og Boligstyrelsen fra 1. kvartal 2007 og 
frem bygger nationalregnskabet ikke på denne byggestatistik ved opgørelsen af bygge- og anlægsinvesteringerne. 
23 Tallene stammer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. 
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havde der været et uafbrudt fald siden midten af 2004, hvor kontorledigheden var ca. 
6¾ pct. Det fortsat lave niveau for kontorlokaleledigheden indikerer et potentielt 
behov for yderligere erhvervsbyggeri. 
 
I 2008 og 2009 ventes en vækst i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer 
på 2 pct., hvilket skal ses i lyset af en relativt lavt erhvervsmæssig bygge- og anlægs-
investeringskvote i 2007, jf. figur 3.18b. I forhold til vurderingen i august er skønnet 
for 2008 stort set uændret.  
 
På baggrund af vurderingen af fremgangen i erhvervsinvesteringerne skønnes det, at 
materielinvesteringskvoten i den private sektor vil stige til 15½ pct. af BVT i 2007 og 
2008, hvilket ikke er set siden midten af 1980’erne, og derefter aftage i 2009, jf. figur 
3.18b. Bygge- og anlægsinvesteringskvoten vurderes at være stort set konstant i pro-
gnoseperioden. 
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
De internationale vækstudsigter er fortsat rimelige. Væksten i verdensøkonomien var 
5,1 pct. i 2007 og skønnes at blive henholdsvis 4,7 og 4,8 pct. i 2008 og 2009. I USA 
er væksten aftaget en del, men til gengæld er væksten gået op i Europa efter en for-
holdsvis svag udvikling i første halvdel af dette årti, og i Asien er der fortsat en kraf-
tig vækst i produktionen. 
 
Den aktuelle fremgang i verdensøkonomien giver anledning til en pæn vækst i ver-
denshandlen. Efter en stigning på 7½ pct. i 2007 ventes der en stigning i verdens-
handlen på omkring 7,0 pct. i både 2008 og 2009.  
 

Tabel 3.7 
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
  2006 2007 2008 2009  
   Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  

 Eksport 9,0 4,9 3,8 3,0 3,2 3,1  
 Import 14,1 5,7 5,0 3,5 3,7 2,7  
 Eksportens bidrag til  

BNP-væksten1) 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

  
1) Eksportens bidrag til BNP-væksten er korrigeret for importindholdet. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen på de danske eksportmarkeder er fortsat god, hvilket skyldes en pæn 
vækst på de nære eksportmarkeder. Eksportmarkedsvæksten for industrien ventes at 
blive 6,2 pct. i både 2008 og 2009. Til sammenligning har den gennemsnitlige årlige 
eksportmarkedsvækst de seneste 10 år været 6,3 pct. 
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Skønnet for eksportmarkedsvæksten i 2008 er reduceret i forhold til augustredegørel-
sen.24 
 
Eksportens bidrag til BNP-væksten skønnes at blive på 0,6 pct.-enheder i 2007, jf. 
tabel 3.7. Bidraget ventes dermed at aftage i forhold til niveauet i 2006, idet eksport-
væksten ventes at aftage markant med tab af markedsandele som følge af forringet 
lønkonkurrence og kapacitetsmangel i eksportvirksomhederne. Endvidere vil de eks-
traordinært høje vækstrater i 2005 og 2006 inden for handlen med søfragt som følge 
af den betydelige kapacitetsudvidelse i 2005 næppe gentage sig i de kommende år. 
 
Udviklingen i varehandlen 
Lønkonkurrenceevnen ventes at blive forringet i 2007, 2008 og 2009. Dette er et re-
sultat af det øgede kapacitetspres på arbejdsmarkedet og forventningen til den afledte 
indenlandske lønudvikling, der vil være noget kraftigere end i udlandet. Hertil kom-
mer virkningerne af den stigende effektive kronekurs, jf. tabel 3.8. I forhold til august-
redegørelsen ventes lønkonkurrenceevnen forringet lidt mere i 2007 og noget mere i 
2008 hovedsageligt som følge af en nedjustering af lønudviklingen i udlandet og en 
opjustering af den effektive kronekurs i både 2007 og 2008. Samtidig med forringel-
sen i lønkonkurrenceevnen ventes en langsommere dansk produktivitetsvækst i 
2007-2009 end det historiske gennemsnit, jf. tabel 4.4. 
 

Tabel 3.8 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1Eksportmarkedsvækst 0,5 3,8 6,3 5,7 7,8 6,8 6,2 6,2 
 Industrieksport 5,8 -3,2 4,2 7,7 6,0 6,5 4,6 4,6 
 Markedsandele 5,2 -6,8 -1,9 1,9 -1,7 -0,3 -1,6 -1,5 
 Arb.omk. pr. time         
 - Danmark 5,3 4,0 2,9 3,6 3,7 4,6 4,7 4,8 
 - Udlandet 3,3 3,2 2,1 2,9 3,4 3,5 3,4 3,3 
 Effektiv kronekurs 0,9 3,6 1,0 -0,6 0,0 1,6 1,5 0,0 
 Lønkonkurrenceevne -2,8 -4,2 -1,8 -0,1 -0,3 -2,6 -2,6 -1,5 
  
Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt effektiv kronekurs-vægte til sammen-

vejning af lønudviklingen i udlandet, der her udgøres af 21 OECD-lande.  
Kilde: EU-kommissionen, BLS, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
24 I opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er der anvendt nye tal for markedsandelene, der vægter de forskellige lan-
de. Dermed er skønnene reviderede i forhold til augustvurderingen både i form af nye vækstskøn for udlandet og 
denne vægtopdatering. Skønnene for 2007 og 2008 er derfor ikke direkte sammenlignelige med augustvurderingen. 
Ses der udelukkende på justeringer på baggrund af nye vækstskøn er eksportmarkedsvæksten uændret i 2007 og ned-
justeret med 0,4 pct.-enheder i 2008. 
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I 2007 holdes væksten i industrieksporten oppe af en fortsat stærk eksportmarkeds-
vækst. Opgangen har formentlig været lidt større end i 2006. I 2008 skønnes fortsat 
øget lønpres, tiltagende knaphed på arbejdskraft og en lavere eksportmarkedsvækst 
at medføre en afdæmpning af væksten i industrieksporten. I 2009 skønnes en uænd-
ret vækst i industrieksporten med fortsatte tab af markedsandele som følge af den 
forværrede lønkonkurrenceevne. 
 
På denne baggrund skønnes væksten i eksporten af industrivarer at have været på 6,5 
pct. i 2007. Skønnet er opjusteret med 1,1 pct.-enhed i forhold til augustredegørel-
sen, idet fremgangen i 2007 har været noget større end ventet. I 2008 ventes indu-
strieksporten at vokse med 4,6 pct., hvilket er en opjustering på 0,1 pct.-enhed i for-
hold til augustredegørelsen. Opjusteringen følger af en høj vækst i industrieksporten i 
slutningen af 2007. I 2009 ventes en vækst i industrieksporten på 4,6 pct. 
 
For 2008 og 2009 ventes et fald i energieksporten, hvilket sker på baggrund af prog-
noser for olie- og gasproduktionen. Både olieproduktionen og energieksporten er 
nedjusteret i 2007 og opjusteret i 2008 i forhold til augustredegørelsen. Således ven-
tes energieksporten at falde med 9,1 pct. i 2007 og 1,8 pct. i 2008. 
 
Landbrugseksporten ventes at vokse med 1,0 og 2,2 pct. i henholdsvis 2008 og 2009, 
hvilket er et fald i forhold til den relative høje vækst i 2006. Skønnet er nedjusteret 
med 0,6 pct.-enheder i 2008 i forhold til augustredegørelsen. 
 
Den samlede vareeksport skønnes at være vokset med 3,5 pct. i 2007. Skønnet er op-
justeret med 0,4 pct.-enheder i forhold til augustvurderingen, primært som følge af 
udsigten til en højere industrieksport. I 2008 forudses fremgangen i vareeksporten at 
dæmpes til 3,1 pct., hvilket er en opjustering på 0,3 pct.-enheder i forhold til august-
vurderingen. Opjusteringen følger af en høj vækst i slutningen af 2007 samt forvent-
ningen om et mindre fald i energieksporten end tidligere skønnet. I 2009 ventes en 
lidt mindre fremgang i vareeksporten end i 2008, hvilket skyldes et yderligere fald i 
eksporten af brændselsstoffer mv. 
 
Opgangen i vareimporten ventes at aftage gradvist i takt med, at væksten i den sam-
lede efterspørgsel bliver mere afdæmpet. For 2007, 2008 og 2009 ventes således en 
vækst i importen af varer på henholdsvis 5,0, 3,8 og 2,4 pct. Skønnet for vareimpor-
ten er uændret i 2007 og opjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2008 i forhold til augustvur-
deringen. Opjusteringen i 2008 sker som følge af en lidt stærkere kronekurs og en 
lille opjustering af den samlede efterspørgsel i 2008. Derudover antages industriim-
porten at dække en større del af den samlede efterspørgsel end tidligere antaget.  
 
Udviklingen i tjenestehandlen 
Ifølge nationalregnskabet har der været en stigning i tjenesteeksporten på 4,7 pct. i 
1.-3. kvartal 2007 i forhold samme periode året før. Dermed er der tegn på, at den 
pæne vækst i tjenestehandlen, som navnlig virksomhedsovertagelsen inden for rede-
rierhvervet bidrog til, nu er afløst af en mere normal udvikling. 
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Væksten i eksporten af søtransport skønnes til 5,4 pct., 4,3 pct. og 4,4 pct. i hen-
holdsvis 2007, 2008 og 2009. Dermed ventes de ekstraordinært høje vækstrater i 
2005 og 2006 som følge af den betydelige kapacitetsudvidelse i 2005 at aftage. Fort-
sat vækst i verdenshandlen i 2007, 2008 og 2009 bidrager til væksten i søtransporten i 
de tre prognoseår. 
 
Turisteksporten og turistimporten skønnes at være vokset med henholdsvis 2,5 pct. 
og 2 pct. i 2007, hvilket er en opjustering på 0,5 pct.-enheder for turisteksporten og 
uændret for turistimporten. Fremadrettet ventes turisteksporten at vokse med et par 
pct. om året og turistimporten at vokse med henholdsvis 2,5 pct. og 2,0 pct. 
 
Væksten i den samlede eksport af tjenester skønnes til 4,1 pct. i 2007. I forhold til 
vurderingen i august svarer det til en nedjustering på 4,0 pct.-enheder, der kan henfø-
res til, at der har været en noget lavere vækst end ventet i 1.-3. kvartal 2007 ifølge de 
seneste nationalregnskabstal. Både i 2008 og 2009 ventes en vækst på 3,3 pct. Den 
forudsatte udvikling indebærer således, at væksten i tjenesteeksporten aftager fra 
2007 til 2008 i takt med, at blandt andet eksportmarkedsvæksten aftager, og lønkon-
kurrenceevnen svækkes. 
 

Figur 3.19a Figur 3.19b 
Eksport og import af varer Eksport og import af tjenester  
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Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 
 
På importsiden ventes udviklingen i betydelig grad at følge forløbet i tjenesteekspor-
ten, der har et betydeligt importindhold. Den generelt lavere efterspørgselsvækst læg-
ger samtidig også op til et aftagende vækstforløb. Importen af tjenester skønnes såle-
des at vokse med 5,0 pct., 3,4 pct. og 3,1 pct. i henholdsvis 2007, 2008 og 2009.  
 
Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 
De nyeste månedlige tal for betalingsbalancen viser et overskud på betalingsbalan-
cens løbende poster i de seneste 12 måneder – fra december 2006 til november 2007 
– på 21,3 mia. kr. Det er en svækkelse af saldoen på godt 25 mia. kr. i forhold til pe-
rioden december 2005 til november 2006, jf. figur 3.20a. Udviklingen skyldes en stor 
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nedgang i overskuddet fra handlen med varer og tjenester på 20 mia. kr. svarende til 
1,2 pct. af BNP, jf. boks 3.1. 
 

Figur 3.20a Figur 3.20b 
Betalingsbalancens løbende saldo Handelsbalancen 
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Anm.:  Figur 3.20a viser tolv måneders glidende summer. Figur 3.20b viser tre måneders glidende gennemsnit, sæ-

sonkorrigeret. Brændsel mv., som opgjort i udenrigshandelsstatistikken, dækker blandt andet over råolie og 
gas, men omfatter ikke bunkring. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Det ventes, at overskuddet på betalingsbalancen for 2007 som helhed vil aftage til 
21,6 mia. kr. (1,3 pct. af BNP) fra 43,3 mia. kr. i 2006 (2,6 pct. af BNP). I 2008 og 
2009 skønnes saldoen at udgøre henholdsvis 11,4 mia. kr. (0,6 pct. af BNP) og 15,8 
mia. kr. (0,9 pct. af BNP ). Overskuddene holdes gennem hele prognoseperioden 
oppe af store overskud fra tjenestehandlen samt høje nettooverførsler af formueind-
komst fra udlandet. 
 
Den stærke efterspørgselsfremgang har medført en forringelse af overskuddet fra va-
rehandlen. Også i 2007 har der været en nedgang i overskuddet på varehandlen. Iføl-
ge udenrigshandelsstatistikken er handelsbalancen (ekskl. skibe mv.) således svækket 
med 16 mia. kr. i årets første 11 måneder i forhold til samme periode i 2006, jf. figur 
3.20b. 
 
I nationalregnskabets opgørelse over varehandel medtages også udgifterne til bunk-
ring mv. som en del af energiimporten. Disse udgifter fragår til gengæld i tjenesteim-
porten. Den store stigning i udgifterne til bunkring mv. skal ses i sammenhæng med 
større indtægter fra handlen med søtransport, der løfter overskuddet fra tjeneste-
handlen. 
 
Eksportpriserne for varer ventes at stige forholdsvist kraftigt fra 2007 til 2008 og no-
get mindre i 2009, hvilket kan tilskrives den forudsatte udvikling i oliepriserne. I 2007 
ventes et fald i vareeksportpriserne, hvilket skyldes, at de seneste nationalregnskabs-
tal på trods af de øgede indenlandske lønstigninger viser et fald i vareeksportpriserne. 
Frem mod 2009 forværres lønkonkurrenceevnen yderligere, og stigningen i vareeks-
portpriserne ventes at tiltage i forhold til de tilsvarende vareimportpriser. 
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Overskuddet fra varehandlen skønnes på denne baggrund at aftage fra knap 6 mia. 
kr. i 2006 til et underskud i 2007, 2008 og 2009 på henholdsvis 10,5 mia. kr., 16,1 
mia. kr. og 11,3 mia. kr. 
 
Overskuddet på tjenestehandlen steg markant fra 2004 til knap 41 mia. kr. i 2005 og 
godt 39 mia. kr. i 2006. Det høje niveau forudses knapt at kunne fastholdes i 2007, 
2008 og 2009, men betydelige nettoindtægter på omkring 33 mia. kr. fra handlen med 
tjenester bidrager dog stadig til at holde overskuddet på vare- og tjenestebalancen 
oppe. 
 
På betalingsbalancen opvejes nedgangen i overskuddet på vare- og tjenestebalancen i 
2007, 2008 og 2009 delvist af større nettooverførsler af formueindkomst fra udlan-
det. Udviklingen i disse overførsler er ikke tæt knyttet til den aktuelle konjunkturud-
vikling. Formueindkomstoverførslerne fra udlandet øges derimod i takt med forbed-
ringen af Danmarks finansielle position over for udlandet (nedbringelsen af udlands-
gælden), jf. tabel 3.9. 
 

Tabel 3.9 
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.         
 Handelsbalancen  52,3 39,8 35,8 5,9 -10,5 -16,1 -11,3  
 Do. i pct. af BNP 3,7 2,7 2,3 0,4 -0,6 -0,9 -0,6  
 - Landbrugsvarer  38,5 38,1 40,3 41,7 41,0 41,6 43,9  
 - Energivarer (inkl. bunkring) 8,6 10,9 -6,6 -10,0 -17,8 -23,5 -28,5  
 - Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 7,5 -7,2 -3,5 -32,9 -39,2 -39,4 -32,3  
 - Andre varer  -2,4 -2,0 5,6 7,1 5,5 5,2 5,7  
 Tjenestebalancen  35,3 31,7 40,6 39,2 33,8 32,9 32,8  
 - Turister  0,0 0,0 1,7 0,7 0,2 -0,3 -0,6  
 - Øvrige tjenester inkl. søtransport 35,2 31,6 38,9 38,4 33,6 33,2 33,4  
 Vare- og tjenestebalance   87,5 71,4 76,4 45,1 23,3 16,8 21,5  
 Do. i pct. af BNP  6,3 4,9 4,9 2,7 1,4 1,0 1,2  
 Formueindkomst, netto   -14,6 1,4 20,1 30,4 35,7 35,7 35,7  
 EU-betalinger, netto  -4,0 -4,9 -6,9 -8,0 -8,9 -10,7 -10,4  
 Andre løbende overførsler  -20,6 -23,8 -21,6 -24,1 -28,6 -30,5 -31,0  
 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 68,0 43,3 21,6 11,4 15,8  
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,4 2,6 1,3 0,6 0,9  
  

Anm.:  Betalingsbalancens underposter er her opgjort på basis af nationalregnskabsformen.  
Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 
De seneste år er antallet af udlændinge beskæftiget i Danmark steget markant. Det 
viser en opgørelse af antallet af pendlere fra Sverige og Tyskland og antallet af arbej-
dere fra de nye EU-lande, jf. tabel a i boks 4.1. Fremgangen har medført, at der har 
været en stigning i udbetalinger til personer, der er beskæftiget i Danmark, men bosat 
i udlandet, således at nettobeløbet af lønninger og arbejdsgiverbidrag er faldet fra 59 
millioner i 2000 til -5,3 mia. kr. i 2006 med de største fald i 2005 og 2006, jf. figur 
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3.21a. Dette har isoleret set mindsket posten andre løbende overførsler, jf. tabel 3.9. I 
2007 ventes disse udbetalinger at være steget yderligere, således at lønninger og ar-
bejdsgiverbidrag, netto, ventes at være faldet med 4 mia. kr., hvorefter bevægelsen 
bremser op. Udbetalingerne forværrer isoleret set overskuddet på betalingsbalancen. 
 
Danmark har nettoaktiver i porteføljeaktier og direkte investeringer, men nettopassi-
ver i obligationer. I 2006 steg formueindkomsten fra udlandet, netto, ifølge national-
regnskabet til godt 30 mia. kr., jf. figur 3.21a. Stigningen kan blandt andet henføres til 
en stor nettoimport af finansielle tjenesteydelser betalt via rentemarginalen.25 Baseret 
på at det også vil være tilfældet fremadrettet, forudses nettoformueindkomsten fra 
udlandet at udgøre 36 mia. kr. i henholdsvis 2007, 2008 og 2009. 
 
Betalingsbalanceoverskuddet er forringet siden 2005. Der forventes en yderligere for-
ringelse i 2007 på knap 22 mia. kr. til et overskud på 21,6 mia. kr. svarende til 1,3 pct. 
af BNP. I 2008 svækkes overskuddet yderligere til 11,4 mia. kr., mens betalingsbalan-
cen ventes forbedret til 15,8 mia. kr. i 2009. Skønnet for 2007 er nedjusteret med 7,4 
mia. kr. og skønnet for 2008 er nedjusteret med 11,5 mia. kr. i forhold til vurderingen 
i august, hvilket især dækker over en nedjustering af vare- og tjenestebalancen, mens 
højere nettoformueindkomster fra udlandet trækker i den modsatte retning. 
 

Figur 3.21a Figur 3.21b 
Overførsler af formueindkomst, netto og 
aflønning af ansatte, netto 
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Anm.:  Overførsler af formueindkomst er vist på nationalregnskabsform.  
Kilde:  Danmarks Statistik og Nationalbanken. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
25 Opgørelsen af renteoverførsler er tidligere beskrevet i boks 3.5 i Økonomisk Redegørelse, maj 2007, se www.fm.dk. 
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Boks 3.1 
Vare- og tjenestebalance og ledighed 

 
Der er en stærk sammenhæng mellem ledigheden i procent af arbejdsstyrken (ul/ua1) og vare- og 
tjenestebalancen ((e-m)/y), det viser følgende OLS-estimation over perioden 1976-2006 
 
(e-m)/y       =      -0,09     +     1,01*ul/ua1     +     0,04*dummy(1987=1)     +     0,05*dummy(1999=1) 
                              (-9,577)         (8,420)                       (8,677)                                               (8,055) 
 
R

2
 = 0,93     F (3, 27) = 116,9  

 
Den estimerede koefficient angiver, at der er et en-til-en trade-off mellem ledigheden og saldoen på 
vare- og tjenestebalancen, således at et fald i ledigheden på 1,0 pct.-enhed forringer saldoen på vare- 
og tjenestebalancen med 1,0 pct. af BNP.  
 

Sammenhængen mellem ledigheden og saldoen 
på betalingsbalancens vare- og tjenestebalance i 
pct. af BNP er illustreret i figur a, hvor linjerne an-
giver den estimerede sammenhæng for perioden 
1976-2006. 
 
To dummyer inkluderes i estimationen for at tage 
højde for to strukturelle skift, der indebar højere 
vare- og tjenestebalanceoverskud i pct. af BNP for 
et givet ledighedsniveau. Det første strukturelle 
skift var omkring 1987 og det næste omkring 
1999. 
 
Tallene i parentes angiver t-værdierne for de 
estimerede koefficienter. Alle koefficienter (in-
klusive dummyer) er signifikante på et 1 procents 
signifikansniveau. 
 

Figur a 
Vare- og tjenestebalance og ledighed, 
1976-2009 
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Anm.:  Skønsår er angivet med *. Disse indgår ikke i 
regressionsanalysen. Det er muligt, at den 
nye opgørelsesmetode af betalingsbalance-
statistikken fra og med 2005 har medført da-
tabrud mellem 2004 og 2005. 

Kilde:  Danmarks Statistik, egne skøn og egne 
beregninger. 

 
Udlandsgælden er i de senere år nedbragt markant og blev i løbet af 2005 vendt til 
nettofordringer, jf. figur 3.21b. I løbet af 2006 har værdireguleringer af aktiver og pas-
siver betydet, at Danmark igen har nettogæld til udlandet.26 De seneste tal for netto-
aktiverne er ultimo 3. kvartal 2007 opgjort til -19 mia. kr. eller -1,1 pct. af BNP.  
 
På baggrund af de ventede overskud på betalingsbalancen i 2007, 2008 og 2009 
skønnes nettoaktiverne – med forbehold for kursreguleringer fremadrettet – at stige i 
resten af 2007 og i de to efterfølgende år. Nettoaktiverne ventes således at udgøre –
13,7 mia. kr. eller -0,8 pct. af BNP ved udgangen af 2007, -2,7 mia. kr. ved udgangen 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
26 Nettoaktiverne er særdeles følsomme over for kursudsving på valuta-, aktie- og obligationsmarkederne på grund af 
store bruttobeholdninger af aktiver og passiver på mere end 200 pct. af BNP. 
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af 2008 og vendes til nettofordringer på 12,6 mia. kr. eller 0,7 pct. af BNP i 2009, jf. 
tabel 3.10. 
 

Tabel 3.10 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mia. kr. 

 Løbende poster, i alt  34,1 48,3 44,2 68,0 43,3 21,6 11,4 15,8
 Do. i pct. af BNP  2,5 3,4 3,0 4,4 2,6 1,3 0,6 0,9
 Nettoaktiver, ultimo  -225,3 -170,3 -77,6 54,1 -16,9 -13,7 -2,8 12,6
 Do. i pct. af BNP  -16,4 -12,2 -5,3 3,5 -1,0 -0,8 -0,2 0,7
 Værdireguleringer -40,6 6,8 48,3 62,0 -114,1 -18,1 0,0 0,0
  

Anm.:   Udover overskuddet på de løbende poster og værdireguleringer påvirkes nettoaktiverne også af net-
tooverskuddet på kapitalkontoen.  

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Væksten i BNP er taget af i 2007 efter kraftig fremgang i de foregående år. Det skønnes, at 
BNP-væksten vil udgøre 1,9 pct. i 2007. Fremadrettet ventes væksten at aftage yderligere til hen-
holdsvis 1,4 pct. i 2008 og 1 pct. i 2009. Det afspejler blandt andet, at den aktuelt høje kapaci-
tetsudnyttelse sætter grænser for yderligere vækst. I forhold til augustvurderingen er BNP-væksten 
henholdsvis nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2007 og opjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2008. Æn-
dringerne i skønnene er blandt andet påvirket af en ændret vurdering af Nordsøproduktionen. 
BVT-væksten i de private byerhverv – der er tættere knyttet til konjunkturudviklingen – skønnes 
at være vokset med 3,4 pct. i 2007, hvilket er lidt mere end ventet i august. BVT-væksten i de pri-
vate byerhverv ventes at aftage til 1,7 pct. og 1,3 pct. i henholdsvis 2008 og 2009. 
 
Beskæftigelsen er steget med 69.000 personer fra 2004 til 2006, svarende til en beskæftigelsesvækst 
på 2,6 pct. Fremgangen er fortsat i de første tre kvartaler i 2007. Årsniveauet for beskæftigelsen 
ventes at stige med 44.000 personer fra 2006 til 2007. Beskæftigelsesstigningen er hovedsageligt i 
den private sektor. Beskæftigelsen ventes herefter at falde igennem 2008 og 2009 som følge af den 
lavere vækst i efterspørgslen. Opgjort på årsniveau stiger beskæftigelsen imidlertid fra 2007 til 2008 
på grund af overhænget ved udgangen af 2007. 
 
Den registrerede ledighed nåede i december 2007 ned under 75.000 personer for første gang siden 
1974. På årsniveau blev ledigheden i 2007 94.000 personer, hvilket er et fald på 30.300 personer 
i forhold til 2006. Faldet i ledigheden forventes at flade ud i starten af det nye år og herefter at stige 
igennem resten af 2008 og 2009 blandt andet som følge af den lavere vækst i aktiviteten. På årsni-
veau falder ledigheden dog med 13.000 personer fra 2007 til 2008 som følge af den meget lave le-
dighed ved udgangen af 2007. 
 
Lønstigningstakten for den private sektor ventes at blive på henholdsvis 4,8 pct. og 4,7 pct. i 2008 
og 2009 mod en lønstigningstakt på 4,6 pct. i 2007. Det er markant mere end i udlandet og kon-
kurrenceevnen bliver derfor svækket. Skønnet for lønstigningstakten i 2007 er fastholdt i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, august 2007. For 2008 opjusteres skønnet med 0,1 pct.-enhed i forhold 
til august. Opjusteringen for den private sektor skyldes forventningen om fortsat pres på arbejds-
markedet og hermed større lokale lønstigninger. For den offentlige sektor forudsættes lønstigningstak-
ten at blive 3,1 pct. i 2007. Lønudviklingen i den offentlige sektor er beregningsteknisk forudsat til 
3,9 pct. i 2008 og 3,8 pct. i 2009. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 2,9 i 2008 og skønnet til 
3,8 i 2009. 
 
Inflationen målt ved forbrugerpriserne blev 1,7 pct. i 2007, mens inflationen skønnes til 2,6 pct. i 
2008. Inflationsstigningen i 2008 afspejler især forventningen om højere bidrag fra priserne på føde-
varer og tjenesteydelser. For 2009 er inflationsskønnet 0,2 pct.-enheder mindre end i 2008 og udgør 
2,4 pct., hvilket afspejler mindre bidrag fra råolie og fødevarepriser end i 2008. Inflationen renset 
for energi ventes således at udgøre 2,7 pct. i både 2008 og 2009. 
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4.1 Produktion 
I 2006 var væksten i BNP ganske kraftig, 3,9 pct. Dermed fortsatte opsvinget, der 
startede i slutningen af 2003 med fuld kraft. Væksten var især kraftig i de første to 
kvartaler i 2006, hvorefter den er faldet noget, jf. figur 4.1a. 
 
Dansk økonomi er dermed på toppen af højkonjunkturen, og det høje niveau for ka-
pacitetsudnyttelsen begrænser vækstmulighederne fremadrettet. I 2007 har opgangen 
i renterne siden 2005 og de stagnerende boligpriser dæmpet den indenlandske efter-
spørgsel, og BNP skønnes at være vokset med 1,9 pct. For 2008 og 2009 ventes en 
yderligere afdæmpning af såvel den indenlandske efterspørgsel som den udenlandske 
afsætning. BNP-væksten i 2008 og 2009 skønnes således at blive på henholdsvis 1,4 
pct. og 1,0 pct. 
 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for BNP-væksten i 2007 og 2008 stort set 
uændrede. Dette afspejler blandt andet, at den stimulerende effekt af lavere renter 
end tidligere ventet, i store træk opvejes af lavere vækst i udlandet og højere energi-
priser. 
 
Væksten i BNP i 2007 er i nogen grad påvirket af specielle forhold, herunder et fald i 
Nordsøproduktionen. Produktionen (BVT) i de private byerhverv – der er tættere 
knyttet til konjunkturudviklingen – skønnes at være vokset med 3,4 pct. i 2007, hvil-
ket er en opjustering på 0,4 pct.-enheder i forhold til augustvurderingen. Opjusterin-
gen skal blandt andet ses i lyset af de opjusterede investeringer og vareeksport, der 
påvirker produktionen i de private byerhverv positivt. For 2008 og 2009 skønnes en 
vækst i produktionen i de private byerhverv på henholdsvis 1,7 pct. og 1,3 pct. 
 

Figur 4.1a  Figur 4.1b 
BNP-vækst Vækstbidrag til BNP 
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Anm.: I figur 4.1a vises den kvartalsvise (sæsonkorrigerede) udvikling i BNP, det skønnede forløb frem til 2009 

samt et centreret tre kvartalers glidende gennemsnit af BNP (annualiserede kvartalsvise vækstrater). Tallene 
er kædede værdier i 2000-priser. Kædeberegningen på kvartaler er foretaget af Danmarks Statistik ved hjælp 
af den såkaldte ’annual overlap’ metode. I figur 4.1b vises vækstbidrag beregnet ved den såkaldte input-
output-baserede metode, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2006. Tallene øverst i figuren angiver 
BNP-væksten for det pågældende år. 

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Det var især privatforbruget, der drev væksten i starten af opsvinget (dvs. i slutnin-
gen af 2003 og i 2004), jf. tabel 4.1. I 2005 og 2006 var opsvinget mere bredt funderet 
med vækstbidrag fra både privat forbrug, investeringer og eksporten, jf. figur 4.1b. I 
2007 og 2008 ventes fortsat vækstbidrag fra privat forbrug og eksport og i nogen 
grad for offentligt forbrug. Den noget mere afdæmpede vækst i BNP i 2009 ventes at 
blive drevet af eksporten og i nogen grad privat og offentligt forbrug. Investeringer-
ne, herunder især boligbyggeriet, vurderes at bidrage negativt til væksten i 2008 og 
2009. Den stigende importkvote kommer til udtryk ved mindre vækstbidrag fra de 
enkelte efterspørgselskomponenter. 
 

Tabel 4.1 
Vækstbidrag, sammenligning med augustvurderingen  

 
  2004 2005 2006  2007   2008  2009 
     Aug. Feb. Ænd. Aug. Feb. Ænd. Feb.  

 Vækstbidrag fra:           
 - Privat forbrug 1,4 1,1 0,7 0,6 0,6 0,0 0,5 0,6 0,1 0,4  
 - Off. forbrug 0,3 0,0 0,4 0,3 0,3 -0,0 0,3 0,3 -0,0 0,2  
 - Bruttoinvest. 0,3 0,6 1,5 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,3  
 - Eksport 0,3 0,8 1,3 0,8 0,6 -0,2 0,6 0,6 0,0 0,6  

 BNP-vækst, pct. 2,3 2,5 3,9 2,0 1,9 -0,1 1,3 1,4 0,1 1,0  
  

Anm.:  Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, jf. boks 4.1 i Økonomisk  
Redegørelse, december 2006. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 

Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
På produktionssiden var det især de private serviceerhverv, der bidrog til væksten i 
2007. Væksten i produktionen i serviceerhvervene, der står for godt 40 pct. af BVT, 
var omkring 4 pct. i 2007. I forhold til vurderingen i august er skønnet opjusteret 
med 0,6 pct.-enheder, jf. tabel 4.2. I 2008 og 2009 ventes produktionsvæksten i ser-
viceerhvervene at aftage til henholdsvis 2,2 pct. og 1,5 pct. i takt med, at væksten i 
den samlede efterspørgsel dæmpes. 
 
I industrien ventes en fremgang i produktionen på 2,4 pct. i 2007 efter en kraftig 
vækst på 5,9 pct. i 2006. Fremgangen i industrien i 2006 kan især tilskrives en høj 
vækst på eksportmarkederne, som er fortsat i 2007. Den mere afdæmpede vækst i 
produktionen i industrien i 2007 skal ses i lyset af, at industrien har haft en høj kapa-
citetsudnyttelse, mangel på kvalificeret arbejdskraft og forringet lønkonkurrencevne. 
Den fortsat høje kapacitetsudnyttelse ventes at medføre en begrænset vækst i indu-
strien i 2008 på 0,9 pct. på trods af pæn vækst på eksportmarkederne. I 2009, hvor 
kapacitetspresset vurderes at aftage, ventes væksten at blive 1,3 pct. 
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Tabel 4.2 
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
 

 Andel 
2006 2007 

 
2008 2009  

  2006 

Gnst. 
1990-
2006  Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  

    Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 2,2 3,9 2,1 2,0 1,3 1,4 0,9  
 Heraf:          
 - Landbrug 1,4 3,1 7,0 0,4 1,9 3,2 4,0 1,9  
 - Udvikling af olie og gas mv. 3,3 7,5 -9,6 -7,6 -9,4 -5,0 -1,9 -5,1  
 - Bygge- og anlægsvirksomhed 5,8  1,4 11,2 1,5 1,1 0,0 -0,1 -0,4  
 - Industri mv. 16,0 1,2 5,9 2,3 2,4 1,4 0,9 1,3  
 - Private serviceerhverv 41,9 3,1 4,1 3,4 4,0 2,1 2,2 1,5  
 - Offentlige tjenester 21,5 1,3 2,1 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3  
 - Øvrige erhverv 10,2 1,7 4,6 4,2 2,1 2,3 2,1 2,2  

 Privat sektor 78,5 2,3 4,9 2,6 2,4 1,5 1,6 1,0  
 Private byerhverv 63,7 2,2 5,1 3,0 3,4 1,7 1,7 1,3  

 BNP-vækst  2,1 3,9 2,0 1,9 1,3 1,4 1,0  
  

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er eksklusive søtransport og 
 boligbenyttelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den store fremgang i beskæftigelsen i 2006 og 2007, jf. tabel 4.3, skal ses i lyset af den 
betydelige vækst i produktionen gennem første halvdel af 2006, idet der sædvanligvis 
er en vis træghed i beskæftigelsestilpasningen.  
 

Tabel 4.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

  Ændring, 1.000 personer  
 Privat sektor -15 21 45 43 4 -18  
 Offentlig sektor -1 3 0 1 1 1  
 I alt -16 24 45 44 5 -17  

 - Landbrug mv. -5 -2 -1 -4 -5 -5  
 - Bygge og anlæg 0 9 9 10 -3 -6  
 - Industri mv. -18 -10 0 6 -2 -5  
 - Private serviceerhverv 8 25 33 31 13 -2  
 - Offentlige tjenester 0 2 4 1 1 1  
 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Da væksten i produktionen er aftaget i 2007, har produktivitetsvæksten (vækst i BVT 
pr. beskæftiget) udviklet sig meget afdæmpet, jf. tabel 4.4. I 2008 ventes en pæn frem-
gang i produktiviteten i den private sektor som helhed på 1,4 pct., mens der i 2009 er 
forudsat en fremgang i produktiviteten på 1,9 pct., hvilket er tæt på det historiske 
gennemsnit, jf. figur 4.2a. 
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Tabel 4.4 
Mandeproduktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1990-
2006 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Realvækst i pct.        
 Samlet 1,8 0,8 2,2 0,4 1,2 1,5  
 Privat sektor 2,1 1,1 2,5 0,2 1,4 1,9  
 Private byerhverv 1,7 0,8 2,7 0,8 1,2 2,0  

 Bygge og anlæg 0,3 -1,9 5,7 -4,2 1,4 2,9  
 Service 1,9 2,6 1,8 1,7 1,3 1,8  
 Service ekskl. søtransport 1,5 3,8 1,0 0,9 1,8 2,1  
 Industri mv. 2,8 -1,0 6,0 0,9 1,3 2,6  
  

Anm.: Private byerhverv er eksklusive søtransport og boligbenyttelse. Mandeproduktiviteten er opgjort som 
væksten i bruttoværditilvæksten per beskæftiget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Efter en betydelig fremgang i mandeproduktiviteten i bygge og anlæg i 2006 på 5,7 
pct. ventes et fald i produktiviteten på 4,2 pct. i 2007. Den kraftige produktivitets-
vækst i 2006 skal blandt andet ses i lyset af det høje niveau for nybyggeri, der er ken-
detegnet ved at være mindre arbejdsintensiv end reparationer mv. Træghed i beskæf-
tigelsestilpasningen fører til en fortsat pæn fremgang i beskæftigelsen i 2007, hvilket 
indebærer en negativ produktivitetsudvikling, da væksten i produktionen har været 
forholdsvis beskeden. I 2008 og 2009 ventes igen en tiltagende produktivitetsvækst 
på henholdsvis 1,4 og 2,9 pct., da beskæftigelsen vurderes at falde en smule mere end 
produktionen.  
 
Den kraftige fremgang i produktionen i industrien i 2006 blev ikke umiddelbart fulgt 
af en fremgang i beskæftigelsen, jf. tabel 4.3. Dermed var produktivitetsvæksten i 
2006 i industrien ganske betydelig, 6 pct. I 2007 ventes en vis tilpasning i beskæftigel-
sen i industrien til det højere produktionsniveau, hvilket vurderes at medføre en lille 
stigning i produktiviteten på 0,9 pct. i 2007, jf. tabel 4.4. For 2008 og 2009 ventes 
produktivitetsvæksten at tiltage til henholdsvis 1,3 pct. og 2,6 pct., som stort set sva-
rer til det historiske gennemsnit. 
 
Den meget kraftige vækst i BNP i 2006 bidrog til at øge outputgabet – opgjort som 
forskellen mellem faktisk og beregnet potentiel produktion – fra 0,7 pct. i 2005 til 2,3 
pct. i 2006, jf. figur 4.2b. I 2007 ventes en fortsat pæn vækst i BNP at bidrage til at øge 
outputgabet til over 3 pct.1, hvilket er højere end under tidligere opsving. Det positi-
ve outputgab afspejler en situation med høj kapacitetsudnyttelse og mangel på ledig 
kvalificeret arbejdskraft, hvilket understøttes af de spørgeskemabaserede mål for ka-
pacitetsudnyttelse og arbejdskraftmangel i industrien og bygge- og anlægssektoren. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Fastlæggelsen af outputgabets størrelse er forbundet med usikkerhed, navnlig i perioder med store skift i beskæfti-
gelsen. 
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Figur 4.2a Figur 4.2b 
Produktivitetsudviklingen Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Anm.: Produktivitetsvæksten er beregnet som BVT per beskæftiget (ifølge nationalregnskabet). Indikatoren for 

kapacitetsudnyttelsen i industrien er målt som afvigelser fra det historiske gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2008 og navnlig i 2009 ventes væksten at blive mindre end den trendmæssige vækst, 
hvilket vil bidrage til at mindske outputgabet til henholdsvis 2,7 pct. og 1,1 pct. Out-
putgabet er dog fortsat betydeligt. 
 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Ledigheden er faldet med 82.000 personer fra 2004 til 2007, mens beskæftigelsen i 
samme periode skønnes at være steget med 113.000 personer. Arbejdsstyrken vokse-
de hermed med 30.000 personer. Det er knap 1/3 af opgangen i beskæftigelsen, hvil-
ket ikke er unormalt i en højkonjunktur. Den registrerede ledighed blev 94.000 per-
soner i 2007, hvilket er 4.000 personer lavere end ventet i august, jf. figur 4.4b. 
 
I december nåede den registrerede ledighed ned på 74.900 personer, hvilket er et fald 
på omkring 34.000 personer siden årets begyndelse. Samtidigt er antallet af aktivere-
de dagpengemodtagere faldet med omkring 6.000 personer. Det vil sige, at antallet af 
registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere (bruttoledigheden) er faldet 
med ca. 40.000 personer.2 
 
Beskæftigelsesindikatorerne har vist en kraftig stigning i beskæftigelsen fra midten af 
2003 til slutningen af 2006. Den pæne vækst er fortsat frem til 3. kvartal i 2007, dog 
med tendens til opbremsning, jf. figur 4.3a. Nationalregnskabet viste en sæsonkorrige-
ret stigning i beskæftigelsen (inklusive selvstændige mv.)3 på 20.000 personer fra 4. 
kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Arbejdstidsregnskabet (ATR), som nationalregnska-
bet bruger som kilde, viste en sæsonkorrigeret stigning på 16.000 personer, mens 
lønmodtagerbeskæftigelsen i ATP-statistikken viste en sæsonkorrigeret stigning på 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere er et bedre mål for den konjunkturbetingede ledighed, da 
dagpengemodtagere, som aktiveres, ikke indgår i den registrerede ledighed i aktiveringsperioden. 
3 Opgjort eksklusive personer på orlov. 
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39.000 personer. AKU-statistikken,4 som er stikprøvebaseret og derfor forbundet 
med stikprøveusikkerhed, viste et fald i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2006 til 3. kvartal 
2007 på 37.000 personer.5 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
År til år-ændringer i beskæftigelsen,  
forskellige statistikker 

Ændring i beskæftigelsen og BVT-vækst i 
den private sektor 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion af AKU og ATR beskæftigelsen. BVT-væksten er vist som 2-års glidende gennemsnit, 

hvilket svarer til et halvt års forsinkelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Beskæftigelsen opgjort på årsniveau ventes i 2007 at være steget med 44.000 perso-
ner i forhold til 2006, hvilket er en lille nedjustering på 3.000 personer i forhold til 
augustvurderingen. Siden augustredegørelsen har Danmarks Statistik foretaget en ge-
nerel nedjustering af beskæftigelsen i nationalregnskabet, jf. figur 4.4a. 
 
Tilpasningen i beskæftigelsen sker normalt med en vis forsinkelse i forhold til pro-
duktionen, jf. figur 4.3b. Den aftagende vækst i efterspørgslen og produktionen gen-
nem 2007 – og i de kommende år – ventes derfor efterhånden at medføre lavere be-
skæftigelse. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Stikprøven til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-statistikken) er blevet udvidet fra ca. 16.700 personer til ca. 37.000 
personer fra 1. kvartal 2007. 
5 Opgørelsen af ATR og AKU omfatter ikke ansatte med bopæl i udlandet. 
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Figur 4.4a Figur 4.4b 
Nye og gamle forløb for beskæftigelsen Nye og gamle forløb for bruttoledigheden  
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Anm.: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og de aktiverede dagpengemodtagere. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Efter en længere periode med kraftig aktivitetsfremgang har væksten siden 3. kvartal 
2006 været afdæmpet, og der ventes en BNP-vækst under den historiske trend i 
2008. Den lavere vækst ventes efterhånden at slå igennem på arbejdsmarkedet, såle-
des at presset på arbejdsmarkedet dæmpes. Beskæftigelsen ventes at falde med 
15.000 personer igennem 2008 samtidig med, at bruttoledigheden stiger med 19.000. 
Den registrerede ledighed stiger med omkring 13.000 personer igennem 2008, jf. figur 
4.4b. 
 
Opgjort på årsniveau stiger beskæftigelsen imidlertid med 5.000 personer fra 2007 til 
2008, hvilket skyldes overhænget ved udgangen af 2007. I den private sektor stiger 
beskæftigelsen med 4.000 personer. Den registrerede ledighed ventes på årsniveau at 
falde til 81.000 personer i 2008, hvilket skyldes et lavt niveau ved udgangen af 2007. 
Ændringen i beskæftigelsen fra 2007 til 2008 er opjusteret med 5.000 personer i for-
hold til augustvurderingen, mens niveauet for ledigheden er nedjusteret med 10.000 
personer. Det afspejler navnlig nye oplysninger om udviklingen i 2007. 
 
Arbejdsstyrken skønnes at være steget med 13.000 personer i 2007 bl.a. som følge af 
de gode konjunkturer, der modvirker den underliggende demografiske udvikling. 
Fremadrettet ventes effekten fra konjunkturerne at normaliseres, og arbejdsstyrken 
falder med 7.000 personer i 2008 og 9.000 personer i 2009, jf. figur 4.5a. Ændringen i 
arbejdsstyrken er nedjusteret med 8.000 personer i 2007 og uændret i 2008 i forhold 
til augustredegørelsen. Siden augustredegørelsen er det historiske niveau for arbejds-
styrken i 2006 endvidere blevet nedjusteret med 14.000 personer.6 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Arbejdsstyrke og beskæftigelse kan være undervurderet i 2006 og 2007 som følge af usikkerhed om antallet af per-
soner, der er beskæftiget i Danmark men bosat i udlandet. 
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Figur 4.5a Figur 4.5b 
Ny og gamle forløb for arbejdsstyrken Konjunkturbarometre for erhvervene  

(sæsonkorrigeret) 

2.800

2.825

2.850

2.875

2.900

2.925

2.950

2.800

2.825

2.850

2.875

2.900

2.925

2.950

Aug. 07 Feb. 08

1.000 personer 1.000 personer

99   00   01   02   03   04  05   06   07  08   09

 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

00 01 02 03 04 05 06 07 08
-30

-20

-10

0

10

20

30

Service Bygge & anlæg Industri

Nettotal Nettotal

 
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Beskæftigelse 
Konjunkturbarometeret for bygge- og anlægssektoren var historisk højt i slutningen 
af 2006, men det faldt noget tilbage i 2007 og yderligere i januar 2008. Tilsvarende lå 
konjunkturbarometeret for industrien højt ved udgangen af 2006, og det er ligeledes 
faldet i 2007, om end der var en stigning sidst på året, jf. figur 4.5b. Virksomhedernes 
forventning til fremgang i beskæftigelsen i serviceerhvervene (der udgør ca. 2/3 af 
den private beskæftigelse) er også faldet noget i 2007, men ligger fortsat på et meget 
højt niveau. Udviklingen i konjunkturbarometrene peger samlet på en dæmpning i 
beskæftigelsesvæksten. 
 
Den private beskæftigelse skønnes at være vokset med 43.000 personer i 2007. Stig-
ningen er hovedsageligt sket i serviceerhvervene, jf. tabel 4.5. Aktiviteten og beskæfti-
gelsen i bygge- og anlægssektoren er vokset markant de seneste år, hvilket også gjaldt 
i 2007 med en stigning i beskæftigelsen på omkring 10.000 personer. I 2008 ventes 
en stigning i den private beskæftigelse på 4.000 personer, hvilket skyldes overhænget 
fra slutningen af 2007. Beskæftigelsen i serviceerhvervene ventes fortsat at stige, 
mens beskæftigelsen i byggeriet vil falde. I 2009 forudses et fald i den private beskæf-
tigelse på 18.000 personer fordelt på alle erhverv. 
 
I industrien har den gennemsnitlige årlige BVT-vækst de sidste 17 år været 1,2 pct., 
hvilket har ført til et fald i industribeskæftigelsen på godt 119.000 personer. Det sva-
rer til gennemsnitligt 7.000 personer om året, jf. tabel 4.5. Udviklingen er blandt andet 
et resultat af ændrede efterspørgselsmønstre, international arbejdsdeling og outsour-
cing, samt at produktivitetsfremskridtene i industrien typisk er større end i andre er-
hverv, jf. tabel 4.4.  
 
I 2007 har BVT-væksten i industrien været noget over trenden, og beskæftigelsen er 
øget. For 2008 ventes en mere beskeden produktionsfremgang, hvilket leder til et 
fald i industribeskæftigelsen på 2.000 personer. I 2009 ventes et fald i industribeskæf-
tigelsen på 5.000 personer i lighed med den historiske udvikling. 
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 Tabel 4.5 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2004- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2006 2006 2007 2008 2009 

 

     Aug. Feb. Aug. Feb. Feb.  

 
 

1.000 
personer Ændring, 1.000 personer 

 

 Privat sektor 1876 6 45 46 43 -2 4 -18  
 Offentlig sektor 822 3 0 1 1 2 1 1  

 I alt 2698 10 45 47 44 0 5 -17  
  

Landbrug mv.1) 102 -4 -1 -2 -4 -3 -5 -5 
 

 Industri 406 -7 0 7 6 -8 -2 -5  
 Bygge- og  

anlægsvirk. 161 2 9 8 10 0 -3 -6 
 

 Private  
serviceehverv2) 1234 16 33 33 31 9 13 -2 

 

 Offentlige tjenester 795 3 4 1 1 2 1 1  
  

Arbejdsstyrke 2874 1 12 21 13 -7 -7 -9 
 

 Ledighed 176 -9 -33 -26 -31 -7 -12 9  
  

1) Inklusive boligbenyttelse og udvinding af olie og gas mv. 
2) Inklusive søtransport. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 
Arbejdsstyrke 
I 2006 og 2007 voksede arbejdsstyrken skønsmæssigt med ca. 25.000 personer jf. tabel 
4.6. Det svarer til godt en fjerdedel af den samlede beskæftigelsesfremgang. Stignin-
gen i arbejdsstyrken skal ses i sammenhæng med, at den demografiske udvikling sam-
tidig har trukket ned i arbejdsstyrken i 2006 og 2007 med i størrelsesordenen 13.000 
personer i alt. Det peger på en stigende erhvervsdeltagelse. 
 
Det er vanskeligt præcis at fastlægge årsagerne til denne stigning i arbejdsstyrken, 
men den skal blandt andet ses i lyset af det stigende bidrag fra udenlandsk arbejds-
kraft, herunder pendling og bevægelser fra Østeuropa, jf. boks 4.1. Det afspejler 
blandt andet udvidelsen af EU, men også at konjunktursituationen har været bedre i 
Danmark end i eksempelvis Tyskland. Det er sandsynligt, at indstrømningen dæm-
pes, når konjunktursituationen styrkes andre steder og normaliseringen i Danmark – 
herunder især i byggesektoren – sætter ind. Det er navnlig aktiviteten i byggeriet, som 
må påregnes at aftage de næste år i takt med stagnerende huspriser, hvilket reducerer 
potentialet for indvandring fra blandt andet Central- og Østeuropa. Bidraget fra 
udenlandsk arbejdskraft vil også afhænge af mulige barrierer for vandringer. Mange 
lande, herunder Danmark, har gennemført regelændringer, der skal tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft. Senest har regeringen i forbindelse med jobplanen fremlagt en 
række initiativer, der sigter på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. 
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Boks 4.1 
Udenlandsk arbejdskraft 

 
Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft har som nævnt bidraget til opsvinget det sidste par år ved at tage 
toppen af presset på arbejdsmarkedet. Der er imidlertid usikkerhed om opgørelsen af udenlandsk arbejds-
kraft i Danmark. Det skyldes blandt andet, at nordiske statsborgere frit kan rejse ind i Danmark og arbejde 
uden opholds- eller arbejdstilladelse.  
 
Antallet af pendlere over Øresund og pendlere fra Tyskland og antallet af arbejdere fra de nye EU-lande 
med arbejdstilladelse i Danmark kan bruges som indikatorer for udviklingen i udenlandsk arbejdskraft. 
Disse indikatorer viser en stigende tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Specielt viser pendlerstatistikken, at 
antallet af pendlere fra Sverige, som omfatter både svenskere og danskere med bopæl i Sverige, der arbej-
der i Danmark, er steget under den nuværende konjunkturfremgang, jf. tabel a. Også antallet af arbejdere 
fra de nye EU-lande er steget, efter at de nye medlemslandes borgere blev omfattet af aftalerne om ar-
bejdskraftens fri bevægelighed i ”Østaftalen”. I november 2007 var der 12.700 personer fra de nye EU-
lande, som havde en aktiv opholds- og arbejdstilladelse. Knap halvdelen var beskæftiget ved landbrug og 
byggeri. 
 
Tabel a 
Tabeloverskrift 
 

 
Pendlere  

fra Sverige 
Pendlere fra  

Tyskland 
Arbejdere fra nye  

EU-lande1 

1.000 personer    
1. januar 2004 6,5 - - 
1. januar 2005 10,6 - 1,4 
1. januar 2006 13,9 9,3 3,7 
1. januar 2007 20,9 10,6 8,6 
1. december 2007 30,12) - 12,7 
 
1) Aktive opholdstilladelser. 
2) Pendlere fra Sverige er opgjort for hele 2007, men bygger på udsendte selvangivelser og kan derfor blive revi-

deret. 
Kilde: Skattecenter Øresund og Tønder og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

 
Blandt forklaringerne på den stigende arbejdsstyrke er også et øget uddannelsesni-
veau7 og arbejdsmarkedsreformerne de senere år. Det er groft anslået, at bidraget 
herfra kan være i størrelsesordenen 8.000 personer i 2006 og herefter godt 20.000 
personer frem til 2009. I 2006 og 2007 er det således ikke usandsynligt, at arbejds-
markedsinitiativerne har opvejet den demografiske udvikling.  
 
Den resterende stigning i arbejdsstyrken på i størrelsesordnen 9.000 personer i 2006 
og 16.000 personer i 2007 tilskrives konjunkturforhold, herunder som nævnt at ud-
lændinge søger til Danmark for at arbejde, når jobmulighederne er bedre her. I det 
næste par år formodes konjunkturene at bidrage negativt til arbejdsstyrken. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Det gælder typisk, at personer med mere uddannelse har en højere erhvervsfrekvens. 
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Tabel 4.6 
Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2006-2009 

 
  2006 2007 2008 2009  

 Ændring i 1.000 personer      
 Samlet befolkning 15 14 14 13  
 20-64 år -19 -22 -20 -14  
 Over 64 år 29 32 32 28  
       
 Arbejdsstyrken (=1+2+3) 12 13 -7 -9  
 1. Demografi -5 -8 -8 -7  
 2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv. 8 5 4 13  
 3. Konjunkturer mv. 9 16 -3 -15  
  

Anm.:  Bidraget fra demografi er beregnet ved at fastholde andelen af befolkningen (fordelt på alder, køn og 
herkomst) i de enkelte arbejdsmarkedskategorier på niveauet i 2004. Bidraget fra tiltag indregner bidrag 
fra udfasningen af overgangsydelsen, effekten af førtidspensions- og efterlønsreformerne fra 1998, inte-
grationsaftalen ”En ny chance til alle”, virkningen af Velfærdsaftalen samt den fremlagte jobplan. Desu-
den tages højde for stigende opholdstid blandt indvandrere og et øget uddannelsesniveau i befolkningen. 

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Arbejdsstyrkens konjunkturfølsomhed afspejler normalt også, at der blandt de unge 
er en tendens til, at erhvervsdeltagelsen varierer i takt med beskæftigelsesmuligheder-
ne, jf. Finansredegørelse 2004. AKU-statistikken, der er behæftet med statistisk usikker-
hed, peger på, at tendensen til stigende erhvervsdeltagelse for 15-29-årige i 2005 fort-
satte med tiltagende styrke i 2006, jf. figur 4.6a. Den registrerede stigning i de 15-29-
åriges erhvervsdeltagelse i AKU-statistikken svarer til en stigning i arbejdsstyrken på 
18.000 personer fra 2004 til 2006, og i 1. til 2. kvartal 2007 har erhvervsdeltagelsen 
for de 15-29-årige været stort set uændret. I 3. kvartal kan der konstateres et kraftigt 
fald, der skal ses i lyset af den betydelige statistiske usikkerhed i stikprøveundersøgel-
sen, men det er også muligt, at større søgning til læreranstalterne kan have betydet, at 
flere unge er trådt ud af arbejdsstyrken. 
 
Ifølge AKU-statistikken har erhvervsdeltagelsen for de 55-66-årige været stigende fra 
midten af 1990’erne til 2004. Især udfasningen af overgangsydelsen, men også efter-
lønsreformen, har bidraget til den stigende erhvervsdeltagelse. Siden 2004 er er-
hvervsdeltagelsen for de 55-66-årige faldet, blandt andet som følge af nedsættelsen af 
folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år pr. 1. juli 2004. 
 
Fra 2006 til 2007 skønnes arbejdsstyrken at være vokset med 13.000 personer, jf. fi-
gur 4.5a. I 2008 og 2009 ventes arbejdsstyrken at falde med hhv. 7.000 og 9.000 per-
soner bl.a. som følge af den aftagende vækst. Derudover vil demografien også i de 
kommende år trække arbejdsstyrken ned, da det er store årgange, der trækker sig til-
bage fra arbejdsmarkedet, jf. figur 4.6b. Demografien trækker således isoleret set ar-
bejdsstyrken ned med omkring 23.000 personer fra 2006 til 2009, hvilket også i disse 
år kan blive modsvaret af tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder jobplanen, Vel-
færdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chance til alle”. 
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Figur 4.6a Figur 4.6b 
Erhvervsfrekvens for unge og ældre i  
AKU-statistikken 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.6a. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen af beskæftigede og ledige i 

forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. I figur 4.6b er befolkningen 
opgjort per 1. januar 2007. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Ledighed og kapacitetspres 
Den sæsonkorrigerede registrerede ledighed nåede i december ned på 74.900 perso-
ner, svarende til en ledighedsprocent på 2,7 pct. ifølge Danmarks Statistik. I løbet af 
2008 ventes ledigheden at stige til 87.000 personer ved udgangen af året, mens den 
ventes at stige yderligere i løbet af 2009 til 92.000 personer. 
 
Udviklingen i den registrerede ledighed påvirkes af udviklingen i antallet af aktiverede 
dagpengemodtagere. Det skyldes, at en registreret dagpengemodtager, som kommer i 
aktivering, i aktiveringsperioden ikke medregnes i den registrerede ledighed. Antallet 
af registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere afspejler derfor bedre den 
konjunkturmæssige ledighed.  
 
I 2006 var antallet af ledige plus aktiverede dagpengemodtagere på 152.000 personer 
i gennemsnit, og antallet er faldet til 110.000 personer i 2007, dels på grund af faldet i 
ledigheden og dels som følge af det aktuelle lave niveau for aktiveringsomfanget. I 
2008 ventes en lidt lavere bruttoledighed på 100.000, som dækker over en forudsat 
stigning i aktiveringsomfanget, herunder som følge af initiativerne i Velfærdsaftalen. 
I 2009 ventes en stigning i bruttoledigheden til 113.000 personer som følge af en 
stigning i både ledighed og aktiveringsomfang. 
 
Ledigheden i AKU-statistikken, der er forbundet med stikprøveusikkerhed, giver et 
billede af hvor mange personer, der reelt står til rådighed på arbejdsmarkedet.8 Faldet 
i den registrerede ledighed siden 4. kvartal 2003 er først rigtigt slået igennem i AKU-
ledigheden i løbet af 2005 og fortsat igennem 2006, jf. figur 4.8a. I 1. kvartal 2007 steg 
AKU-ledigheden, men er siden faldet med 7.000 personer i 2. og 3. kvartal. Stignin-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Ledige er her defineret som personer uden beskæftigelse, der aktivt har søgt job inden for de sidste fire uger, og 
som kan tiltræde et arbejde inden for to uger. AKU-ledigheden omfatter dermed de personer, der selv tilkendegiver, 
at de står til rådighed og er jobsøgende. 
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gen i 1. kvartal skyldes muligvis, at grundlaget for AKU-statistikken blev øget mar-
kant fra starten af 2007, hvilket har givet et databrud mellem 2006 og 2007. 
 
På baggrund af den faktiske ledigheds- og reallønsudvikling er den strukturelle ledig-
hed beregnet til knap 5 pct. af arbejdsstyrken i 2007, jf. figur 4.7a. Strukturledigheden 
afspejler det niveau, som er foreneligt med en stabil løn- og prisinflation på nogle års 
sigt.9 Vurderingen af det beregnede niveau for den strukturelle ledighed i 2007 er 
uændret sammenlignet med augustredegørelsen. 
 
Initiativer i Velfærdsaftalen vedrørende bl.a. øget aktivering af registrerede ledige 
forudsættes at reducere den strukturelle ledighed yderligere til omkring 4¼ pct. af 
arbejdsstyrken i 2009. Initiativerne ventes blandt andet at øge jobsøgningen hos de 
ledige og dermed medføre større strukturel beskæftigelse. 
 
Ledigheden ventes således at ligge mærkbart under det strukturelle niveau i progno-
seperioden. Ledighedsgabet (dvs. forskellen mellem den faktiske ledighed og den be-
regnede strukturelle ledighed) vurderes til -1,8 pct.-enheder i 2007 og -1,9 pct.-
enheder i 2008, jf. figur 4.7b. Det afspejler et stort pres på arbejdsmarkedet og høj 
konkurrence om arbejdskraften. I 2009 indsnævres ledighedsgabet til -1,2 pct.-
enheder, blandt andet med baggrund i det forudsatte fald i den strukturelle ledighed.  
 

Figur 4.7a Figur 4.7b  
Faktisk og strukturel ledighed i forhold til 
arbejdsstyrken 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustration af usikkerheden vises kon-

fidensbåndene, hvor den faktiske strukturledighed med 95 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse 
bånd. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
For årene 2007-2009 er ledighedsgabet fortsat større end i den seneste højkonjunktur 
i 1998-2000. Det store negative ledighedsgab har ført til en opgang i lønstigningstak-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Det beregnede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed. Det skyldes, at strukturledigheden ikke 
kan observeres eller måles direkte, men i stedet skal beregnes med udgangspunkt i en økonomisk model. Strukturle-
digheden er anslået med en statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-enhed (angivet som et 95 pct. konfi-
densinterval). Den anførte statistiske usikkerhed forudsætter, at den anvendte økonomiske model for strukturledig-
heden er dækkende og korrekt. Inklusive modelusikkerhed er usikkerheden større. 
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ten, der også ventes at ligge relativt højt i de kommende år, hvilket isoleret set vil 
svække konkurrenceevnen.  
 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
AKU-ledigheden Forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.8a.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Faldet i ledigheden siden december 2003 har betydet et fald i antal forsikrede ledige 
på 65 pct., svarende til 104.000 personer, og et mindre fald i antallet af ikke-
forsikrede ledige på 33 pct., svarende til 9.000 personer, jf. figur 4.8b. Ledighedsfaldet 
siden midten af 2006 er således hovedsageligt drevet af faldende ledighed blandt de 
forsikrede ledige. 
 
Ændringen i antallet af fuldtidsledige kan opdeles i, hvor mange der er berørt af le-
dighed, og hvor længe, de er ledige. Det er almindeligt i forbindelse med konjunktur-
fremgang, at den gennemsnitlige ledighedsperiode bliver kortere, mens antallet af 
personer berørt af ledighed er mere stabilt. Ledighedsfaldet siden 4. kvartal 2003 var 
i starten hovedsageligt drevet af kortere ledighedsperioder for de berørte. Først midt 
i 2005 begyndte antallet af berørte også at falde, jf. figur 4.9a. Faldet i ledighedsperio-
dernes længde kan således forklare ca. 65 pct. af det samlede ledighedsfald på 
106.000 helårspersoner fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2007. 
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Figur 4.9a Figur 4.9b 
Dekomponering af ledighedsfaldet  
siden 4. kvartal 2003 
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Anm.: I figur 4.9a er ”grad” defineret som ændringen i antallet af fuldtidsledige minus ændringen i ledighedsgraden 

gange antallet af berørte i begyndelsen af perioden, mens ”berørte” er defineret tilsvarende, men for uændret 
ledighedsgrad. Krydsproduktet, som højst udgør 1.000 personer, er proportionalt fordelt. I figur 4.9b er 
korttidsledige berørte ledige med en ledighedsgrad på under 0,2, og langtidsledige er berørte ledige med en 
ledighedsgrad over 0,8 ganget deres gennemsnitlige ledighedsgrad. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Faldet i den gennemsnitlige ledighedsperiode siden starten af 2004 har nedbragt an-
tallet af langtidsledige til under 13.000 personer, jf. figur 4.9b. Udviklingen i antallet af 
langtidsledige er også påvirket af aktiveringsomfanget, da personer som aktiveres ik-
ke indgår i den registrerede ledighed. Antallet af korttidsledige er ikke i samme grad 
påvirket af konjunkturerne. 
 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
Langtidsledige opdelt på  
Forsikringskategorier 
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Anm.: I figur 4.10a er korttidsledige berørte ledige med en ledighedsgrad på under 0,2, og langtidsledige er berørte 

ledige med en ledighedsgrad over 0,8 ganget deres gennemsnitlige ledighedsgrad. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Antallet af forsikrede langtidsledige er faldet siden starten af 2004, mens antallet af 
ikke-forsikrede langtidsledige stort set var uændret indtil midten af 2006, jf. figur 
4.10a. I de to sidste kvartaler i 2006 og i 2007 er antallet af ikke-forsikrede langtidsle-
dige faldet kraftigt. Det kan blandt andet afspejle arbejdsmarkedspolitiske initiativer, 
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og at presset på arbejdsmarkedet har hjulpet personer med svage kvalifikationer i be-
skæftigelse. 
 
Faldet i ledigheden siden slutningen af 2003 er slået igennem i alle a-kasser, og særligt 
kraftigt i a-kasserne inden for byggefaget og metalarbejdere, jf. figur 4.10b. I december 
2007 udgjorde de forsikrede ledige 2,0 pct. af de forsikrede i byggefagene. Metalar-
bejdernes ledighed er også nået ned på et meget lavt niveau, hvilket blandt andet af-
spejler et faldende udbud af metalarbejdere og gode jobmuligheder i andre brancher 
end industrien. 
 
 
4.3 Løn 
Lønstigningstakten i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik skøn-
nes til at blive 4,8 pct. og 4,7 pct. i henholdsvis 2008 og 2009 mod en anslået stigning 
i 2007 på 4,6 pct. Således fastholdes skønnet for årsstigningstakten for timefortjene-
sten ekskl. genetillæg i den private sektor for 2007 sammenlignet med skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, august 2007. For 2008 opjusteres skønnet med 0,1 pct.-enhed i for-
hold til august. Stigningen i timefortjenesten skyldes primært den lavere ledighed, og 
dermed en forventning om et vedvarende pres på arbejdsmarkedet.  
 
I henhold til KonjunkturStatistikken steg den samlede timefortjeneste (ekskl. genetil-
læg10) for DA/LO-området med 4,3 pct. i 3. kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal året 
før, jf. figur 4.11a. De kvartalsvise lønstigningstakter har været stigende siden begyn-
delsen af 2006. Forøgelsen af lønstigningstakterne gennem 2007 afspejler blandt an-
det, at forårets overenskomstaftaler gradvist er slået igennem i lønopgørelsen. En del 
af de lokale lønforhandlinger blev først afsluttet henover sommeren og den frem-
gang, som vedrører 2. kvartal, blev derfor først afregnet senere på året og optræder 
ikke i KonjunkturStatistikken.  
 
I henhold til KonjunkturStatistikken har lønstigningstakten for arbejdere været noget 
større end for DA-området som helhed siden 2005. I 3. kvartal 2007 udgjorde stig-
ningstakterne i timefortjenesten ekskl. genetillæg for arbejdere således 4,7 pct., mens 
lønstigningerne for funktionærer udgjorde 3,8 pct., jf. figur 4.11a. Den relativt afdæm-
pede lønstigningstakt for funktionærer kan afspejle, at KonjunkturStatistikken ikke 
indregner uregelmæssige betalinger og bonusser. I StrukturStatistikken, hvor disse 
elementer indgår, har lønstigningen for funktionærer ligget højere end i Konjunktur-
Statistikken i 2005 og 2006. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 I denne publikation anvendes timefortjenesten ekskl. genetillæg. Fortjenesten består i udover smalfortjenesten af 
forskellige komponenter herunder løn under sygdom, bidrag til pensionsordninger, ferie- og SH-betalinger og perso-
nalegoder. I fortjenesten modregnes genetillægget, som omfatter overtidstillæg, holddriftstillæg og andre tillæg som 
der gives for særligt genebetonet arbejde. Årsagen til at genetillæget fratrækkes er, at det ønskes at sammenligne ud-
viklingen i betalingen pr. time for et ”normalt” arbejde uden særlige gener. 
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Figur 4.11a Figur 4.11b 
Timefortjeneste på DA-området  Timefortjeneste for delt på brancher 
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Anm.: I begge figurer illustreres timefortjenesten ekskl. genetillæg. 
Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. (http://stat.da.dk/) 
 
I 3. kvartal 2007 var lønstigningstakten i bygge- og anlægssektoren særlig stor og ud-
gjorde 5,4 pct. I industrien og de serviceprægede erhverv er lønstigningerne tiltaget 
til henholdsvis 4,4 pct. og 4,0 pct. i 3. kvartal 2007, jf. figur 4.11b. Dette er en stigning 
fra et niveau omkring 3 pct. i 2006 som helhed. Lønudviklingen i de to erhverv kan 
ses i lyset af tiltagende mangel på arbejdskraft, som for industriens vedkommende 
først har vist sig ved udgangen af 2006. Ledigheden har siden 2005 ligget under det 
strukturelle niveau, hvilket har øget lønpresset. 
 

Figur 4.12a Figur 4.12b 
Kvartals- og årsstigningstakter (hele DA) Referenceforløb for normal- og  

mindstelønsområdet og timefortjeneste 
for DA-området 
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Anm.: Referenceforløbet i figur 4.12b er baseret på fire centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, pensionsbidrag 

og arbejdstid samt løn under sygdom og barsel. Bidragene fra arbejdstid samt løn under sygdom og barsel er 
samlet i kategorien ”Andet”. Referenceforløbet er sammenvejet på baggrund af de i foråret 2007 indgåede 
overenskomster for minimallønsområdet (75 pct.) og for normallønsområdet (25 pct.). Referenceforløbet 
indeholder ikke ændringer i normal arbejdstid.  

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, LO og egne beregninger.   
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DA’s StrukturStatistik har i 2005 og 2006 vist noget højere lønstigningstakter end 
årsgennemsnittene for den kvartalsvise KonjunkturStatistik, jf. figur 4.12a. Forskellen 
knytter sig som nævnt især til funktionærer og kan blandt andet skyldes, at Konjunk-
turStatistikken ikke medregner irregulære betalinger og fravær, der kan bidrage til en 
højere stigningstakt i StrukturStatistikken, jf. også boks 4.2.  
 
I 2007 er lønningerne som defineret i StrukturStatistikken, skønsmæssigt steget med 
4,6 pct. jf. tabel 4.7. Det er 0,6 pct.-enheder mere end den gennemsnitlige årsstigning, 
som kan opgøres med afsæt i KonjunkturStatistikken for 1. til 3. kvartal 2007 og den 
aftalte lønstigning på minimal- og normallønsområdet i 4. kvartal. Denne forskel un-
derstøttes især to forhold. 
 
• De højere lønstigninger for funktionærer i strukturstatistikken i 2005 og 2006 

må forventes helt eller delvist videreført i 2007.  
• De lokale aftaler om løn i forlængelse af overenskomsterne i foråret blev fær-

diggjort sent, og lønfremgangen for 2. kvartal blev først afregnet senere på 
året. Denne fremgang registreres som uregelmæssige betalinger i StrukturStati-
stikken, men indgår ikke i KonjunkturStatistikken.  

 
I 2008 og 2009 skønnes lønstigningen som nævnt til at udgøre henholdsvis 4.8 pct. 
og 4,7 pct., jf. tabel 4.7. Dette afspejler resultatet af overenskomstforhandlingerne, 
som kan opgøres til godt 3¾ pct. i både 2008 og 2009 (fuldt relativt gennemslag). 
Hertil kommer en forventet reststigning på 1,2 pct.-enheder i 2008 og 1 pct.-enhed 
2009. Reststigningen har dermed samme niveau som i slutningen af 1990'erne, hvor 
der også var et pres på arbejdsmarkedet, jf. figur 4.13a. 
 

Figur 4.13a Figur 4.13b 
Reststigning og ledighedsgab Udvidet ledighedsgab i forhold til august 
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Kilde:  DA’s StrukturStatistik, egne beregninger og skøn. 
 
Sammenlignet med august er ledighedsgabet blevet øget, jf. figur 4.13b. I forhold til 
Økonomisk Redegørelse, august 2007 er reststigningen i 2007 stort set uændret, mens 
den ventede reststigning i 2008 opjusteres med ca. 0,2 pct.-enheder. Stigningen i løn-
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ningerne har dermed næsten samme niveau i de tre år, selv om profilen i overens-
komsten er aftagende. 
 

Boks 4.2 
DA’s lønstatistik 

 
Dansk Arbejdsgiverforening udgiver to lønstatistikker henholdsvis den årlige StrukturStatistik og den 
kvartalsvise KonjunkturStatistik.  
 
DA’s StrukturStatistik er grundlaget for de private lønstigninger i konjunkturvurderingen i Økonomisk 
Redegørelse. Strukturstatistikken er endvidere grundlaget for beregningen af satsreguleringsprocen-
ten. 
 
Det benyttede lønbegreb i DA’s årlige StrukturStatistik er den samlede fortjeneste pr. præsteret ar-
bejdstime for voksne lønmodtagere eksklusive genebetalinger. Statistikken omfatter alle DA-
medlemsvirksomheder (ca. 674.000 lønmodtagere i 2006), som eksisterer både i det år statistikken 
indsamles og det foregående år. Ved denne udvælgelsesmetode undgås tilfældige variationer i stati-
stikkens dækningsgrad. StrukturStatistikken medtager både ændringer i løn under fravær og uregel-
mæssige betalinger.  
 
Da StrukturStatistikken kun offentliggøres en gang om året, anvendes KonjunkturStatistikken som en 
løbende indikator for udviklingen i lønstigningerne.  
 
Det benyttede lønbegreb i DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik er den samlede fortjeneste pr. arbejds-
time for voksne lønmodtagere. Datagrundlaget for KonjunkturStatistikken er ca. 1.700 virksomheder, 
som er medlemmer af DA (ca. 450.000 lønmodtagere).  Alle virksomheder med mere end 100 ansatte 
indgår i statistikken, mens virksomheder med færre ansatte udtages repræsentativt i samarbejde med 
Danmarks Statistik. Lønstigningstakterne i DA’s KonjunkturStatistik er beregnet med faste vægte på 
branche, arbejdsfunktion og ansættelsesvilkår, så ændringer i sammensætningen af ansatte i virksom-
hederne fra et kvartal til andet ikke påvirker lønstigningstakterne i større omfang.  Endvidere medtages 
kun delvis ændringer i løn under fravær i KonjunkturStatistikken.  Desuden medtages uregelmæssige 
betalinger såsom bonus og ekstraordinære pensionsindbetalinger ikke i KonjunkturStatistikken. Det 
gennemgående lønbegreb i KonjunkturStatistikke er fortjenesten pr. præsteret time inkl. genetillæg, 
men det er dog også muligt at finde timefortjenesten ekskl. genetillæg. 
 
I tidligere år har DA’s StrukturStatistik og DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik udvist nogenlunde 
samme stigningstakter på overordnet niveau, jf. tabel a. For 2005 og 2006 udviste StrukturStatistikken 
imidlertid en lønstigningstakt, der var henholdsvis 0,7 og 0,6 pct.-enheder højere end i KonjunkturSta-
tistikken. 
 
Tabel a 
   
 StrukturStatistik KonjunkturStatistik 1 
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Voksne lønmodtagere i alt 3,7 2,8 3,6 3,6 4,0 3,0 2,9 3,0 
- Funktionærer 3,5 2,9 3,8 3,7 4,0 3,0 2,8 2,7 
- Arbejdere 3,3 2,8 3,4 3,5 4,0 3,0 2,9 3,2 
- Fremstillingsvirksomhed 4,2 2,9 3,5 3,5 4,6 3,3 2,7 2,8 
- Bygge- og anlægs-
virksomhed 3,3 2,3 3,8 4,7 1,7 2,8 3,2 4,0 
- Serviceprægede erhverv 3,2 2,7 3,7 3,3 4,0 2,9 2,8 2,9 
 
1) For at sikre sammenlignelighed med StrukturStatistikken benyttes timefortjenesten ekskl. genetillæg. 
 Gennemsnit af 1. til 4. kvartal i hvert år. 
Kilde:  DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 
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Boks 4.2 fortsat 
DA’s lønstatistik 

 
Forskellene i opgørelserne i StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken kan henføres til flere for-
hold. I modsætning til StrukturStatistikken er KonjunkturStatistikken baseret på en stikprøve. I Kon-
junkturStatistikken anvendes faste vægte (for brancher og arbejdsfunktioner) ved opgørelsen af stig-
ningstakten, mens der i StrukturStatistikken anvendes et indeks, som tillader forskydninger i popula-
tionerne.  
 
Endvidere er løn under fravær og uregelmæssige betalinger ikke inkluderet i lønstigningstakten i Kon-
junkturStatistikken eller indgår kun med et skønnet bidrag som følge af fx overenskomstfastsatte udvi-
delser. 
 
Opdeles StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken for arbejdere og funktionærer findes den stør-
ste forskel mellem de to statistikker for funktionærer, jf. figur a og b. 
 
Figur a Figur b 
Lønstigningstakt for funktionærer Lønstigningstakt for arbejdere 
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Kilde:  DA’s KonjunkturStatistik og StrukturStatistik. 
 

 
Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger bidrog i 2. og 3. kvartal 2007 ifølge 
DA’s KonjunkturStatistik til en stigning i virksomhedernes samlede arbejdsomkost-
ninger med 0,1 pct.-enhed. Årsstigningen i de samlede arbejdsmarkedsomkostninger 
baseret på de to kvartaler er opgjort til henholdsvis 4,0 pct. og 4,4 pct. i 2. og 3. kvar-
tal 2007. Stigningen er påvirket af højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion 
(AER), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) og ændring af sygedag-
pengereglerne, mens en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond 
trækker i modsat retning. Ændringen af lov om arbejdsskadeforsikring pr. 1. juli 2007 
bidrager desuden til større arbejdsomkostninger i 3. kvartal.  
 
På denne baggrund skønnes virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger i 2007 
at stige med knap 0,1 pct.-enhed mere end stigningen i timefortjenesten, jf. bilagstabel 
B.4. Således ventes de samlede arbejdsomkostninger i StrukturStatistikken at blive 4,6 
pct. i 2007. 
 
For 2008 forudsættes, at bidragene til AES nedsættes, hvilket dæmper stigningerne i 
de samlede arbejdsomkostninger med 0,2 pct.-enheder, mens bidragene til de øvrige 
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offentlige kasser (herunder bidrag til AER), lovpligtige omkostninger (herunder bi-
drag til ATP og Lønmodtagernes Garantifond) og andre øvrige arbejdsomkostninger 
ikke ventes ændret i forhold til 2007. De øvrige arbejdsomkostninger bliver yderlige-
re trukket op af de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger som følge af et øget 
bidrag til kompetenceudviklingsfond og tillidsmandsarbejde. Effekten ventes at slå 
igennem således, at de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger i 2008 falder med 
0,1 pct.-enhed. Alt i alt betyder disse ændringer, at væksten i de samlede arbejdsom-
kostninger i StrukturStatistikken i 2008 ventes at udgøre 4,7 pct. 
 
For 2009 forventes uændrede lovpligtige omkostninger. De aftalebestemte øvrige ar-
bejdsomkostninger ventes at stige med 0,1 pct.-enhed som følge af øgede bidrag til 
kompetenceudviklingsfonden. Dette betyder, at de samlede arbejdsomkostninger i 
StrukturStatistikken ventes at udgøre 4,8 pct. i 2009. 
 

Tabel 4.7 
Satsreguleringsprocent og beregningstekniske forudsætninger omkring løn 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Stigning, pct.   
 Privat sektor:        
 - samlede arbejdsomkostninger pr. time 2,6 3,7 3,6 4,6 4,7 4,8  
 - timefortjeneste, StrukturStatistikken 2,8 3,6 3,6 4,6 4,8 4,7  
 - timefortjeneste, KonjunkturStatistikken 3,1 2,8 3,2 4,0 4,4 4,4  
 - årsløn for arbejdere 2,8 3,4 3,5 4,5 4,7 4,6  
 - årsløn for funktionærer 2,9 3,8 3,7 4,7 4,9 4,8  

 Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,5 2,7 3,5 3,1 3,9 3,8  
 Timefortjeneste for offentlige ansatte 4,3 2,7 3,4        

 Satsreguleringsprocent1) 2,9 2,0 2,0 2,4 2,9 3,8  
  

Anm.: For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning inkl. bidrag fra 
reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og privat an-
satte kan derfor ikke sammenlignes. Årsløn ekskl. reststigning for offentlige ansatte er den sammenve-
jede fortjeneste i stat og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under sygdom mv. Stigningen i 
timefortjenesten for offentlige ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten for statsansat-
te og timefortjenesten for kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige 
sektor. De angivne lønstigninger for KonjunkturStatistikken er for timefortjenesten inkl. genetillæg.  

1) Beregnet satsreguleringsprocent jf. afsnit 3.1. 
Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
De private reallønsstigninger ventes at udgøre ca. 2¾ pct. i 2007 og henholdsvis 2 
pct. i 2008 og 2¼ pct. i 2009, jf. figur 4.14a.  Reallønsvæksten er en konsekvens af den 
skønnede stigning i de nominelle lønninger og den forventede forbrugerprisinflation 
i 2008 og 2009, jf. afsnit 4.4. 
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Figur 4.14a Figur 4.14b 
Realløn i den private sektor,  
Konjunktur- og StrukturStatistikken 

Timefortjeneste 

0

1

2

3

4

00K1 02K1 04K1 06K1 08K1

0

1

2

3

4

Realløn (StrukturStatistik)
Realløn (KonjunkturStatistikken)

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 

 

2

3

4

5

6

02K1 03K1 04K1 05K1 06K1 07K1

2

3

4

5

6

DST DA

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 
 
Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 
Årsstigningstakterne fra DA’s KonjunkturStatistik har ligget en anelse højere end i 
Danmarks Statistiks opgørelse, jf. figur 4.14b11. Forskellen kan skyldes, at DA’s lønsta-
tistik kun inddrager lønmodtagere ansat på virksomheder, som er medlem af DA, 
hvilket er ca. 50 pct. af alle privat beskæftigede. DST’s konjunkturstatistik omfatter 
således fx finanssektoren, som forhandler overenskomst i øjeblikket.12  
 
Med hensyn til udviklingen i den offentlige løn, er sammensætningen af overens-
komsterne for 2005-2007 forskellige på det statslige og kommunale område, hvilket 
giver store forskelle i de to referenceforløb for de to sektorer.  
 
De årlige lønstigninger i staten var i 2. og 3. kvartal 2007 på henholdsvis 3,4 pct. og 
3,5 pct., hvilket er noget højere end i referenceforløbet for de statslige overenskom-
ster, jf. figur 4.15a. I kommunerne tiltog lønstigningerne til 4,5 pct. i 4. kvartal 2006, 
men faldt i 1. og 2. kvartal 2007 til henholdsvis 2,9 pct. og 2,8 pct., hvilket er lidt un-
der niveauet i referenceforløbet, jf. figur 4.15b. Forskellen mellem referenceforløbet 
og lønstigningstakterne kan forklares med implementeringen af kommunalreformen 
ved årsskiftet og dermed forsinket udmøntning af aftalte lønstigninger. I 3. kvartal lå 
lønstigningstakten i kommunerne over referenceforløbet og udgjorde 3,3 pct. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Fra 2000 til 2007 3. kvartal har DST’s konjunkturstatistik ligget omkring 0,1 pct.-enhed under DA’s. 
12 De nye overenskomster for finanssektoren vil formentligt være med til at trække DST’s lønindeks op. 
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Figur 4.15a  Figur 4.15b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i henholdsvis staten og kommunerne. 

Overenskomsterne gælder frem til og med 1. kvartal 2008. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
I kraft af de aftalte rammer og den forudsatte lønudvikling i den private sektor for-
ventes en lønstigningstakt inklusive reguleringsordningen, men eksklusive reststig-
ning, for den offentlige sektor på 3,1 pct. i 2007 mod 3,4 pct. i 2006.  
 
Der forhandles i øjeblikket nye overenskomster på det offentlige område. Da der ik-
ke foreligger overenskomster, som dækker 2008 og 2009, er den offentlige lønudvik-
ling baseret på beregningstekniske forudsætninger. Lønudviklingen er således ikke et 
skøn for resultatet af overenskomstforhandlingerne, og de nye overenskomster kan 
medføre andre stigningstakter end det forudsatte. 
 
Budgetvirkningen af de offentlige overenskomster er forudsat til 3,9 pct. i 2008 for 
hele det offentlige område, jf. aftale mellem regeringen og KL/Danske Regioner om 
ændrede lønforudsætninger for 2008. I 2009 forudsættes budgetvirkningen af de of-
fentlige overenskomster beregningsteknisk til 3,8 pct. 
 
Satsreguleringsprocenten for overførselsindkomsterne er fastlagt til 2,4 i 2007 og 2,9 
i 2008. For 2009 er satsreguleringsprocenten skønnet til 3,8, jf. afsnit 3.1.  
 
Enhedslønomkostningerne, dvs. arbejdsomkostningerne pr. produceret enhed, har i 
2006 og 2007 været stigende, jf. tabel 4.8. I 2007 er enhedslønomkostningerne i de 
første 3 kvartaler i gennemsnit steget med 3,4 pct. som følge af øgede lønstigninger 
og svag produktivitetsvækst. Disse større enhedslønomkostninger vil blandt andet 
kunne bidrage til en større forbrugerprisinflation. 
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Tabel 4.8 
Årlig stigning i enhedslønomkostninger 

 
  2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 

 Pct.  

 Hele økonomien     0,5 2,0 2,4 3,7 1,9 4,9 3,5 

 Privat sektor    0,2 2,1 2,7 4,2 2,2 5,9 3,9 

         

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Pct.  

 Hele økonomien 0,2 4,6 3,2 2,2 1,6 2,8 2,2 

 Privat sektor    -0,6 4,8 3,0 1,7 1,0 3,3 2,3 

 Private byerhverv    0,2 4,8 3,2 1,5 0,8 3,3 1,3 

  
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 
Fastkurspolitikken bidrager – trods det større pres på arbejdsmarkedet – til en mere 
stabil løndannelse ved at forankre inflationsforventningerne omkring 2 pct.  
 
Ifølge EU-Kommissionens prognose fra efteråret 2007 vil lønstigningerne i euroom-
rådet være omkring 2 pct.-enheder lavere end de her skønnede lønstigningstakter for 
Danmark for 2008 og 2009. Forringelsen af lønkonkurrenceevnen vil virke dæmpen-
de på den danske eksportudvikling og betalingsbalanceoverskuddet. Ligeledes påvir-
kes beskæftigelsen i nedadgående retning. 
 
 
4.4 Priser 
Inflationen målt ved forbrugerpriserne blev 1,7 pct. i 2007, hvilket er 0,1 pct.-enhed 
mindre end skønnet i august. For 2008 er inflationsskønnet opjusteret med 0,1 pct.-
enhed til 2,6 pct., især som følge af forventningen om højere fødevarepriser. Hen 
imod efteråret vil inflationen formentlig komme op omkring de 3 pct. blandt andet 
som følge af såkaldte basiseffekter. For 2009 er inflationsskønnet 0,2 pct.-enheder 
mindre end i 2008 og udgør 2,4 pct., hvilket afspejler mindre bidrag til inflationen fra 
råolie og fødevarepriser end i 2008. 
 
Kerneinflationen, som er forbrugerprisinflationen renset for energi og uforarbejdede 
fødevarer, forventes i 2008 og 2009 at blive henholdsvis 2,5 pct. og 2,7 pct. blandt 
andet som følge af et fortsat pres på arbejdsmarkedet. 
 
Inflationen renset for energi er nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2008 til 2,7 pct. på 
grund af forventet mindre tjenesteydelseinflation i forhold til augustredegørelsen. I 
2009 forventes forbrugerprisinflationen renset for energi ligeledes at være 2,7 pct. 
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Forbrugerprisinflationen har været aftagende siden sommeren 2005 og nåede ned på 
1,2 pct. i juli 2007, jf. figur 4.16a. Siden er forbrugerprisinflationen steget kraftigt og 
udgjorde i december 2,3 pct.  
 

Figur 4.16a  Figur 4.16b  
Forbrugerprisinflation og  
nettoprisinflation 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 
 
Udsvingene i inflationstakten afspejler i stort omfang bevægelserne i energi- og føde-
varepriserne, jf. figur 4.16b. Faldet i råolieprisen i slutningen af 2006 viste sig hurtigt i 
brændstofindekset, jf. figur 4.17a. Fra marts til oktober 2007 blev årsstigningstakten 
for brændsel, el og gas reduceret. Hovedårsagen til denne reduktion er især lave elek-
tricitetspriser i foråret og sommeren.  I december 2007 var årsstigningstakten for net-
topriserne for brændstof, el og gas 2,3 pct., hvilket især kan tilskrives de stigende rå-
oliepriser.  
 

Figur 4.17a  Figur 4.17b  
Energiprisstigninger (nettopriser, å/å) Fødevareprisstigninger (nettopriser å/å) 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Fra april 2007 faldt bidraget til inflationen fra fødevareprisstigninger fra over 0,5 
pct.-enheder til 0,2 pct.-enheder i august. Bidraget fra fødevarer steg igen i den sidste 
del af 2007 og udgjorde i december over 0,8 pct.-enheder. De sidste tre måneder er 
årstigningstakten for nettopriserne for fødevarer steget fra 1,3 pct. i august til 7,1 pct. 
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i december jf. figur 4.17b. Stigningen i nettoprisen på brød og kornprodukter er tilta-
get til 12,2 pct. i december, det højeste niveau i mange år. 
 
Den høje inflation for fødevarer afspejler især de kraftigt stigende priser på land-
brugsvarer på globalt plan. Prisstigningerne for landbrugsvarer skyldes blandt andet 
dårligt vejr og dermed dårlige høstresultater. De stigende landbrugspriser er dog også 
udtryk for større efterspørgsel efter landbrugsvarer på globalt plan. Dette er til dels 
udtryk for stigende efterspørgsel efter almindelige fødevarer og dels stigende efter-
spørgsel efter landbrugsvarer til fremstilling af biobrændsel. 
 
De store prisstigninger for fødevarer kan især tilskrives udsædvanligt store prisstig-
ninger på mælk og brød og kornprodukter, jf. figur 4.17b. Mælkepriserne er steget 
som følge af stigende afregningspriser for mælk både nationalt og internationalt, så-
ledes var nettoprisen for mælk i november mere end 25 pct. større end året før, jf. 
figur 4.18a. 
 

Figur 4.18a  Figur 4.18b  
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Anm.:  Årsstigningstakten for producentprisen for mælk er beregnet på baggrund af ”Mælk ab landmand i alt (øre 

pr. kg)”. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tilsvarende er producentpriserne for korn på det seneste steget betydeligt, fx steg 
prisen på rug med op til 95 pct. i oktober, jf. figur 4.18b. For at øge udbuddet af især 
korn i 2008 og frem har EU besluttet at reducere udtagningsandelen af landbrugsjord 
til nul for efteråret 2007 og foråret 200813. 
 
Bidraget til inflationen fra øvrige varer har i det seneste års tid kun været svagt posi-
tivt, og udgjorde i december 0,04 pct.-enheder. Bidraget til inflationen fra husleje har 
ligget nogenlunde konstant omkring 0,5 pct.-enheder i flere år, hvilket også var til-
fældet i 2007. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Udtagningsandelen af landbrugsjord afspejler andelen af landbrugsjord som skal braklægges.  
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Boks 4.3 
Gennemslag af prisstigninger på fødevarer og avancer. 

 
Den danske fødevaresektor er historisk blevet mere koncentreret, hvilket har betydet, at få virksom-
heder har en dominerende stilling på hjemmemarkedet. Samtidigt har det danske fødevaremarked 
været stærkt beskyttet gennem EU’s landbrugspolitik. Samlet kan disse forhold have medvirket til en 
reduceret konkurrence på det danske fødevaremarked, og dermed forøget avancer.  
 
Sammenlignes fødevareprisstigningerne i resten af EU med de danske, er der en relativ god sammen-
hæng mellem prisstigningerne i de to områder, jf. figur a.  I forbindelse med de seneste globale pris-
stigninger har udsvingene i fødevarepriserne dog været større i Danmark end i resten af EU.   
 

De større prisstigninger i Danmark end i resten af 
EU afspejler, at der sker en større overvæltning af 
prisstigningerne på forbrugerne i Danmark. Den 
større overvæltning af prisstigningerne på forbru-
gerne kan således afspejle en relativ større for-
øgelse af avancerne på det danske fødevaremar-
ked end i EU. Det er dog svært at sige i, hvilket led 
af produktionskæden avancestigningerne er pla-
ceret. 
 
Ud over konkurrencesituationen vil de generelle 
afsætningsmuligheder have betydning for over-
væltningen af prisstigningerne på forbrugerne.  
Således vil der kunne være tilbageholdenhed med 
at overvælte høje fødevarepriser på forbrugerne, 
hvis afsætningsmulighederne er mindre gunstige.  
 
 
 
 

Er der omvendt en robust økonomi med en større efterspørgsel, som det har været tilfældet de sidste 
par år i Danmark, vil der være en større tilbøjelighed til overvæltning af prisstigningerne på forbru-
gerne. 
  
Endeligt kan overvæltningen af internationale prisstigninger på landbrugsvarer være forsinket på 
grund af prisaftaler mellem producenter og detailhandlen på det nationale marked.  
 

Figur a 
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Kilde: EcoWin: Bureau of Labor Statistics, EURO 
STAT og Statistics Denmark - statbank.dk 

 
Inflationsbidraget fra tjenester eksklusive husleje er faldet lidt gennem 2007 og ud-
gjorde 0,6 pct.-enheder i december, jf. figur 4.16b. 
 
På baggrund af lovforslag fra regeringen vedtog folketinget i slutningen af april lov om 
ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Årsstigningen i forbrugerprisindekset 
for personbiler lå i april før afgiftsnedsættelsen på 0,5 pct., men er efter afgifts-
nedsættelsen faldet til -2,6 pct. i december, jf. figur 4.19a. Det er et fald på ca. 4 pct.-
enheder i forhold til nettopriserne.  
 
Med det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) kan inflationen bedre sam-
menlignes imellem EU-landene. Inflationen i Danmark har i flere år været lavere end 
i euroområdet. Inflationen i Danmark var kortvarigt ved årsskiftet 2006-07 på sam-
me niveau som i euroområdet, men faldt siden mere end i euroområdet, jf. figur 4.19b.  
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Figur 4.19a  Figur 4.19b  
Bilprisstigninger (å/å) Inflation og kerneinflation i Danmark og 
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Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Det lavere inflationsniveau i Danmark end i euroområdet skyldes primært, at inflati-
onen for varer fortsat er en del lavere i Danmark. Især var der kraftigere fald i el- og 
brændstofpriserne i Danmark end i euroområdet. De danske prisstigninger for tjene-
steydelser ligger fortsat på niveau med euroområdets. Kerneinflationen har de sene-
ste to år været marginalt lavere i Danmark end i euroområdet. Kerneinflationen er 
både i Danmark og i euroområdet gradvist tiltaget siden 2005. Efter relativt store 
forskelle i 3. kvartal i 2007 mellem kerneinflationen i Danmark og i euroområdet er 
forskellen blevet mindre og udgjorde i december 0,2 pct.-enheder. 
 
Siden februar 2006 er den effektive kronekurs blevet styrket, idet blandt andet dolla-
ren er svækket over for euro. Styrkelsen har medvirket til, at stigningstakten i im-
portpriserne på forarbejdede varer er blevet dæmpet, jf. figur 4.20a. 
 

Figur 4.20a Figur 4.20b 
Effektiv kronekurs og importeret inflation Forbrugerprisinflationskøn 

Indeks 1980=100

-3
-2
-1
0

1

2
3

4

01 02 03 04 05 06 07

92

94
96

98

100
102
104
106

Importpriser (forarbejdede varer)
Effektiv kronekurs (h.akse)

Pct. (å/å)

 

 

0

1

2

3

4

01 02 03 04 05 06 07 08 09

0

1

2

3

4

Forbrugerprisinflation Inflation ekskl. energi

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 
 
Anm.:  Da højreaksen er vendt om på figur 4.20a, svarer en opadgående kurve for den effektive kronekurs til en 

svækkelse af kronen. 
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne skøn og beregninger. 
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Inflationsudsigterne 
For 2008 forventes en forbrugerprisinflation på 2,6 pct., hvilket er en opjustering 
med 0,1 pct.-enhed i forhold til skønnet i augustredegørelsen, jf. tabel 4.9. Stigningen i 
inflationen fra 2007 til 2008 kan blandt andet forklares med højere lønstigninger, 
hvilket medvirker til at bidraget fra tjenesteydelser forudses at stige betydeligt. End-
videre ventes et større bidrag fra energi- og fødevarepriser. Forbrugerprisinflationen 
renset for energiprisstigninger ventes at være 2,7 pct. i 2008, hvilket er en anelse 
mindre end skønnet i august, jf. figur 4.20b. 
 
For 2009 udgør den forventede forbrugerprisinflation 2,4 pct. De lavere prisstignin-
ger i 2009 skyldes dels bortfaldet af basiseffekter14 og dels forudsætningen om frem-
adrettede faldende råoliepriser. Således skønnes forbrugerprisinflationen, renset for 
energi, at være uændret fra 2008 til 2009 på 2,7 pct.  
 
Som følge af de relativt lave energi- og -fødevarepriser i løbet 2007 er basiseffekten 
særlig stor for disse varer i 2008. På denne baggrund skønnes forbrugerprisinflatio-
nen henover andet halvår 2008 at komme op på ca. 3 pct.  
 
Den danske HICP-inflation forventes at blive 2,7 pct. i 2008 og 2,4 pct. i 2009 jf. ta-
bel 4.9. Sammenlignes den forventede danske HICP-inflation med EU-
Kommissionens prognose for konvergenskriteriet, vil den danske inflation ikke over-
stige konvergenskriteriet i perioden 2008 til 2009, jf. figur 4.21a. Kommissionens 
prognose er udarbejdet i oktober, og har derfor ikke taget hensyn til de seneste stig-
ninger i HICP-inflationen i Europa. 
 
I figur 4.21b illustreres udviklingen i outputgabet og kerneinflationen i Danmark.  
Kerneinflationen har stort set bevæget sig i takt med fortegnet af outputgabet. Med 
positivt outputgab har der været gradvis stigende kerneinflation, omvendt har kerne-
inflationen været faldende med negativt outputgab. Af figuren ses det desuden, at 
kerneinflationen historisk topper noget efter, at outputgabet har toppet. Som følge af 
det store positive outputgab i 2008 og noget mindre i 2009 forventes det, at kernein-
flationen fortsat vil stige i 2008 og 2009. 
 
Tjenesteydelseinflationen har historisk fulgt lønstigningerne forholdsvist tæt med en 
forsinkelse på godt et års tid, jf. figur 4.22a. Samvariationen kan begrundes med et 
stort lønindhold i tjenesteydelserne. De seneste års lønstigningstakter har været sti-
gende, hvilket tyder på øget tjenesteydelseinflation i de kommende kvartaler. Resulta-
tet af overenskomstforhandlingerne og det fortsat høje pres på arbejdsmarkedet, jf. 
afsnit 4.3, peger på fortsat høje lønstigninger i de kommende år. I prognosen forven-
tes en samlet tjenesteydelseinflation eksklusive husleje på 3,6 pct. i 2008 og over 4 
pct. i 2009.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Basiseffekten medfører, at nå der ses på årsstigningstakter, at allerede realiserede priser på et bestemt tidspunkt 
påvirker inflationen 12 måneder senere, fordi inflationen opgøres som stigningen i forbrugerprisindekset i forhold til 
den tilsvarende måned det foregående år.  
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Figur 4.21a   Figur 4.21b  
Danmarks inflation (HICP) samt  
inflationskriteriet, 1999-2009   
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Anm.: I figur 4.21a er HICP i Danmark angivet som et 12-måneders glidende gennemsnit. Konvergenskriteriet er 

beregnet uden negative inflationsrater, eftersom Kommissionen hidtil har ekskluderet deflationslande i sine 
beregninger. ECB har ikke direkte udelukket, at deflationslande kan indgå i beregningen. I figur 4.21b indike-
rer det grå felt perioden, hvor der har været et negativt outputgab, og hvor kerneinflationen har været fal-
dende. 

Kilde: Eurostat, Kommissionens efterårsprognose 2007, Danmarks Statistik egne skøn og beregninger. 
 
Årsstigningstakten for råvareprisindekset er forøget gennem 2007 fra under 5 pct. i 
foråret 2007 til over 16 pct. i december 2007, jf. figur 4.22b. Udviklingen i råvarepris-
indekset følger i høj grad udviklingen i råolieprisen. Engrosprisindekset renset for 
energi følger dog stadig råvareprisindekset på grund af ændringer i priserne for andre 
råvarer end energi, som fx råjern, -stål og -kobber.   
 

Figur 4.22a Figur 4.22b 
Tjenesteydelseinflation og lønstigninger Kerneinflation og råvarepriser 
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Anm.: Inflationen for tjenesteydelserne er en sammenvejning af prisindeksene for blandt andet reparation af hus-

holdningsapparater og biler, renovation, frisør, tjenester i forbindelse med fritid, kultur og sport, forsikringer, 
hoteller, restauranter. Lønstigningerne er forskudt med 5 kvartaler. 

 Kerneinflationen opgøres som forbrugerprisinflationen eksklusive uforarbejdede fødevarer og energi. 
Kilde:  DA’s konjunkturstatistik for serviceprægede erhverv, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Efter udviklingen i råvareprisindekset og engrosprisindekset fra midten af 2006 til 
midten af 2007 har været modsatrettet samtidig med, at afdæmpningen i råvarepris-
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stigningerne ikke har vist sig i engrospriserne, er stigningstakten for engrospriserne 
vokset til over 5 pct. Det øgede pres på engrosprisindeksene kan afspejle opgang i 
råvarepriserne, større avancer og højere enhedslønomkostninger, jf. afsnit 4.3. 
 
Der ventes fortsat en gradvis stigende underliggende inflation, som er et beregnet 
mål for det indenlandske inflationspres15. Således ventes den underliggende inflation 
i 2008 og 2009 at blive ca. 2,8 pct. og 3,5 pct. Desuden ventes bidraget fra den un-
derliggende inflation at udgøre ca. 1 pct.-enhed i 2008 og 1,3 pct.-enheder i 2009.  
 
Stigningen i det indenlandske inflationspres skal ses i sammenhæng med outputga-
bet. Udviklingen i det beregnede outputgab afspejler, at kapacitetspresset i virksom-
hederne og på arbejdsmarkedet er højt, hvilket normalt vil medføre pris- og lønpres. 
Dette afspejles blandt andet i store vækstrater i enhedslønomkostningerne, jf. tabel 
4.9. 
 

Tabel 4.9 
Prisudvikling og forklarede faktorer 

 
  2006 2007 2008 2009 
   Aug. Feb. Aug. Feb. Feb. 
 Stigning, pct.        
 Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,5 1,9 1,9 2,8 2,7 2,7  
 EU-harmoniseret 

forbrugerprisindeks (HICP) 1,9 1,7 1,7 2,4 2,7 2,4 
 

 Forbrugerprisindeks 1,9 1,8 1,7 2,5 2,6 2,4  
 Afgifter, bidrag -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  
 Nettoprisindeks 2,0 1,9 1,9 2,6 2,8 2,6  
         
 Heraf bidrag fra, pct.-enhed        
 Fødevarer 0,3 0,3 0,5 0,2 0,7 0,4  
 Energi 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1  
 Husleje og off. takster 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  
 Importvarer, ekskl. energi 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2  
 Underliggende inflation 0,6 0,8 0,6 1,5 1,1 1,4  
         
 Pct.        
 Outputgab 2,3 2,1 3,4 1,7 2,6 1,1  
 Enhedslønomkostningerne1) 1,3 4,3 4,3 2,3 2,8 2,1  
  

1) Enhedslønomkostningerne er angivet for privat byerhverv. 
 

 

 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort eksklusive bidrag fra afgif-
ter. Nettoprisindekset skønnes at stige med 2,8 pct. i 2008 og 2,6 pct. i 2009. Fra og 
med 2008 indeksreguleres energiafgifterne med den forventede nettoprisudvikling fra 
2008 til 2015, hvilket svarer til 1,8 pct. årligt. For de øvrige stykafgifter virker skatte-
stoppets nominalprincip i hele prognoseperioden dæmpende på inflationen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 Den underliggende inflation er inflationen renset for ændringer i afgifter og ikke-markedsbestemte satser samt 
import-, energi- og fødevarepriser. 



  Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 135

5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Ifølge Danmarks Statistik er overskuddet på de offentlige finanser foreløbig opgjort til 79,9 mia. 
kr. (4,9 pct. af BNP) i 2006. Med afsæt i et fortsat højt aktivitetsniveau skønnes et overskud på 
knap 76 mia. kr. (4,5 pct. af BNP) i 2007 og knap 67 mia. kr. (3,8 pct. af BNP) i 2008. I 
2009 skønnes overskuddet til 51½ mia. kr. (2,8 pct. af BNP). Overskuddet i 2009 skal blandt 
andet ses i lyset af, at der ventes en begyndende normalisering af konjunkturerne.  
 
De skønnede overskud i 2007 og 2008 er større end ventet i august. For 2007 afspejler det blandt 
andet forventede merindtægter fra selskabsskatterne og registreringsafgiften og for 2008 afspejler 
opjusteringen blandt andet merindtægter fra Nordsøaktiviteterne, øget selskabsskatteprovenu og 
færre udgifter til indkomstoverførsler som følge af det lavere ledighedsniveau.   
 
De forholdsvis store faktiske offentlige overskud i perioden 2005-2009 hænger blandt andet sam-
men med de stærke økonomiske konjunkturer og ekstraordinært store indtægter fra pensionsafkast-
skat i 2005, Nordsø-aktiviteter og øvrig selskabsskat. Overskuddet aftager gradvist i overensstem-
melse med profilen i 2015-planen, som indebærer godt og vel balance i 2015. 
 
I 2007 og 2008 er de beregnede strukturelle overskud henholdsvis 2,0 og 1,7 pct. af BNP, mens 
det strukturelle overskud i 2009 er beregnet til 1,6 pct. af BNP (korrigeret for, at indbetalinger til 
SP forudsættes genindført efter gældende regler). Det er over midten af målintervallet i 2015-planen, 
der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden 2007-2010, jf. 
Mod nye mål – Danmark 2015. Korrigeres skønsmæssigt for, at de gode konjunkturer og presset 
på arbejdsmarkedet aktuelt bidrager til øget gennemsnitlig arbejdstid pr. beskæftiget, ligger den 
konjunkturkorrigerede saldo fortsat over midten af målintervallet. 
 
Den skønnede aktivitetsvirkning af finanspolitikken (målt ved finanseffekten) skønnes til 0,2 pct. 
af BNP i 2008. Skønnet for finanseffekten i 2008 er nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i forhold til 
augustvurderingen, hvilket navnlig kan henføres til nedjusteringen af realvæksten i det offentlige 
forbrug, der primært er afledt af den midlertidige obligatoriske opsparing på 1 pct. af de statslige 
driftsrammer.  
 
Udgiftstrykket falder fra 50 pct. af BNP i 2006 til 49¾ pct. af BNP i 2009. Renteudgifter og 
overførselsindkomster aftager som andel af BNP, mens forbrugsudgifternes andel stiger. Skattetryk-
ket falder fra 49¼ pct. af BNP i 2006 til 47½ pct. af BNP i 2009. Det er blandt andet person-
skatterne og selskabsskatterne, som ventes at udgøre en aftagende andel af BNP. For personskat-
ternes vedkommende afspejler det blandt andet de besluttede nedsættelser af skatten på arbejdsind-
komst. Skattestoppet medvirker også i begrænset omfang til faldende skattetryk. 
 
De ekstraordinært store offentlige overskud i disse år bidrager til, at bruttogælden (også kaldet 
ØMU-gælden) ventes reduceret fra 30½ pct. af BNP i 2006 til 17¾ pct. af BNP i 2009. Sam-
tidig ventes nettogælden vendt til et nettotilgodehavende på i størrelsesordenen 8½ pct. af BNP i 
2009.  
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5.1 Den offentlige saldo 
På baggrund af den nye vurdering af dansk økonomi og fastlæggelsen af den øko-
nomiske politik skønnes overskuddet på den offentlige saldo at blive 75¾ mia. kr. 
(4,5 pct. af BNP) i 2007 og 66¾ mia. kr. (3,8 pct. af BNP) i 2008, jf. tabel 5.1. 
 
I 2009 skønnes overskuddet på den offentlige saldo til 51½ mia. kr. svarende til 2,8 
pct. af BNP. Skønnet for 2009 beror i vidt omfang på beregningstekniske forudsæt-
ninger og er af summarisk karakter. 
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 27,3 77,4 79,9 75,7 66,7 51,5  
 Offentlig saldo fordelt på delsektorer:         
 - Stat og kommuner 27,1 77,0 79,6 75,4 66,3 50,9  
 - Sociale kasser og fonde 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  
 
 Pct. af BNP        

 

 Offentlig saldo 1,9 5,0 4,9 4,5 3,8 2,8  
 Nettorenteudgifter 1,6 1,2 0,9 0,5 0,4 0,3  
 Udgifter i alt 53,7 51,7 50,2 49,5 50,0 49,8  
 Indtægter 55,6 56,7 55,1 54,0 53,8 52,6  
 - Skatter 49,2 50,9 49,3 48,5 48,4 47,4  
 - Andre indtægter 6,5 5,9 5,8 5,5 5,4 5,3  
 Strukturel offentlig saldo 1,1 2,2 2,4 2,0 1,7 1,3  
 Do. korr. for genindført SP-bidrag1) 1,1 2,2 2,4 2,0 1,7 1,6  
  

1) SP-bidraget er suspenderet i 2004-2008 og forudsættes genindført i 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Skønnet for den offentlige saldo i 2007 er blandt andet baseret på foreløbige regn-
skabstal for statens finanser. For 2008 beror vurderingen på det nye finanslovsfor-
slag for 2008, de kommunale budgetter for 2008 samt en foreløbig status for regio-
nernes budgetter for 2008. Skønnene afspejler endvidere aftalen mellem regeringen 
og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejde fra september 2007 og aftalen med 
Danske Regioner om udvidede lånerammer til kræftapparatur i januar 2008. Dertil 
kommer aftalen med KL og Danske Regioner om højere lønforudsætninger, der 
blandt andet indebærer en opjustering af lønsummen med 1,7 mia. kr. i 2008.  
 
Efter omtrent balance i 2003 er overskuddet på de offentlige finanser steget fra 1,9 
pct. af BNP i 2004 til 4,9 pct. af BNP i 2006. Den betydelige forøgelse af det offent-
lige overskud skyldes navnlig et fald i udgifterne til overførselsindkomster i lyset af 
faldende ledighed og stigende beskæftigelse, lavere renteudgifter afledt af gældsafvik-
lingen og en stigning i indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne i lyset af den højere 
oliepris. Det skønnede fald i det offentlige overskud fra 2006 til 2009 kan navnlig 
henføres til udviklingen i skatteindtægterne, herunder i personskatteindtægterne i 
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lyset af skatteaftalen fra september 2007, samt en forventet begyndende normalise-
ring af konjunktursituationen. Når der tages højde for konjunkturerne og andre 
midlertidige forholds påvirkning af de offentlige finanser, er der fortsat tale om pæ-
ne (strukturelle) overskud på godt 1½ pct. af BNP.  
 
Siden augustvurderingen har Danmarks Statistik revideret det offentlige overskud op 
med ca. 3½ mia. kr. i 2006. Oprevisionen kan hovedsageligt henføres til merindtæg-
ter fra selskabsskatterne (6½ mia. kr.) og arbejdsmarkedsbidraget (1¾ mia. kr.). I 
modsat retning trækker færre indtægter fra kildeskatterne (2½ mia. kr.) og et større 
offentligt forbrug (1½ mia. kr.). 
 
De skønnede offentlige overskud i 2007 og 2008 er opjusteret med henholdsvis 9½ 
og 11½ mia. kr. sammenlignet med augustvurderingen, jf. også Budgetoversigt 1, februar 
2008.  
 
Opjusteringen af det offentlige overskud i 2007 skal navnlig ses i sammenhæng med 
forventede merindtægter fra selskabsskatterne og registreringsafgiften i lyset af den 
generelt gunstige konjunktursituation. 
 
I 2008 kan opjusteringen af det offentlige overskud især henføres til forventede mer-
indtægter fra Nordsøaktiviteterne i lyset af et højere skøn for oliepriserne. Dertil 
kommer forventede merindtægter fra selskabsskatterne og færre udgifter til ind-
komstoverførsler blandt andet i lyset af den fortsat gunstige konjunktursituation og 
det deraf følgende lavere ledighedsniveau. 
 
 
5.2 Den offentlige gæld 
På baggrund af de skønnede overskud på de samlede offentlige finanser i 2008 og 
2009 forudsættes den offentlige nettogæld at falde fra 2,2 pct. af BNP i 2006 til et (finan-
sielt) nettotilgodehavende på 8,6 pct. i 2009. 
 
Den offentlige nettogæld – der opgøres til markedsværdi – påvirkes af værdien/kursen på 
de offentlige aktiver og passiver. Det betyder, at ændringerne i nettogælden over tid 
svarer til det offentlige overskud plus stedfundne værdireguleringer. En konsekvens 
heraf er, at der kan være større udsving i eksempelvis nettogælden end ØMU-gælden 
(der opgøres til kursværdi), idet værdireguleringerne kan være af betydeligt omfang. 
Nettogælden i stat og kommuner er det relevante udgangspunkt for beregningerne 
af de offentlige finansers langsigtede holdbarhed. 
 
Samtidig ventes ØMU-gælden reduceret fra knap 30½ pct. af BNP i 2006 til ca. 17¾ 
pct. af BNP i 2009 svarende til et fald på ca. 173¼ mia. kr., jf. tabel 5.2. ØMU-gælden, 
der er et bruttogældsbegreb, omfatter navnlig statens og kommunernes obligations-
gæld. I ØMU-gælden modregnes de offentlige delsektorers beholdninger af statsobli-
gationer, herunder de statslige fondes beholdninger. 
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ØMU-gælden korrigeret for statens genudlånsportefølje ventes at falde fra ca. 471 
mia. kr. i 2006 til 293½ mia. kr. i 2009, svarende til en samlet gældsnedbringelse på 
ca. 177½ mia. kr.  
 
I den fremadrettede statsgældsstrategi sigtes i de kommende år mod at koncentrere 
hovedparten af statens udstedelser i 10-årige statsobligationer, og at Den Sociale 
Pensionsfond kan gøre brug af muligheden for at investere i andre obligationer end 
statsobligationer, hvis der er behov herfor. Strategien indebærer, at der sigtes mod et 
samlet udestående i statsobligationer i markedet på ca. 250 mia. kr. Det vil alt andet 
lige svare til ca. 15 pct. af BNP i 2015. 
 

Tabel 5.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Pct. af BNP        
 Offentlig nettogæld1) 12,1 8,9 2,2 -2,4 -6,0 -8,6  
 Nettogæld i stat og kommuner 12,1 8,9 2,2 -2,3 -6,0 -8,5  
 ØMU-gæld 43,8 36,4 30,4 25,0 20,8 17,7  
 Do. korrigeret for genudlån2) 42,5 35,1 28,7 23,3 19,2 16,0  
 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 177,1 137,1 35,5 -40,3 -106,9 -158,4  
 Nettogæld i stat og kommuner 177,8 137,9 36,3 -39,1 -105,5 -156,7  
 ØMU-gæld 641,9 563,1 498,4 425,4 369,0 325,1  
 Do. korrigeret for genudlån2) 623,4 542,9 470,9 396,4 339,1 293,4  
  

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. arbejds-
løshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond, men ekskl. ATP. 

2) Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Ørestadsselskabet og Danmarks Radio. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 

 

 
Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2007 og 2008 er nedjusteret med henholdsvis 0,6 
og 0,8 pct. af BNP siden augustredegørelsen, jf. tabel 5.3.  
 
Nedjusteringen af ØMU-gældskvoten hænger primært sammen med en opjustering 
af det forventede overskud på statens finanser i 20071 og 2008, jf. Budgetoversigt 1, 
februar 2008. Derudover bidrager periodiseringer og øvrige afgrænsninger (herunder 
forskydninger i statens indestående i Danmarks Nationalbank) til nedjusteringen af 
ØMU-gælden. En nedjustering af BNP-niveauet trækker isoleret set i retning af lidt 
højere ØMU-gældskvote end skønnet i august 2007. I 2008 bidrager øget genudlån til 
en forøgelse af ØMU-gældskvoten.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Statens overskud (DAU-saldoen) kan først opgøres endeligt i forbindelse med færdiggørelsen af statsregnskabet i 
april 2008. 
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5.3 De offentlige udgifter  
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde svagt fra 50,2 pct. af BNP i 2006 til 49,8 
pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.4. Udviklingen afspejler en stigning i de primære offent-
lige udgifter med 0,2 pct. af BNP og et fald i renteudgifterne med 0,6 pct. af BNP. 
 
Væksten i de primære offentlige udgifter kan henføres til de offentlige forbrugsudgif-
ter, som skønnes at stige med knap 0,4 pct. af BNP fra 2006 til 2009. Stigningen skal 
ses i sammenhæng med reale vækstrater i det offentlige forbrug på 1,4 pct. i 2007, 1,5 
pct. i 2008 og 1,0 pct. i 2009. 
 
I 2015-planen indgår et mellemfristet pejlemærke for de offentlige forbrugsudgifters 
andel af BNP, der kan udgøre op til 26,5 pct. af BNP i 2015 – givet den forudsatte 
nominelle vækst i det offentlige forbrug og BNP frem mod 2015. I 2015-
fremskrivningen i Danmarks Konvergensprogram 2007, december 2007 udgør det offent-
lige forbrugs andel af BNP godt 26,3 pct. af BNP i 2015, hvilket indebærer en mar-
gin i forhold til det anførte pejlemærke på 26,5 pct. af BNP.  
 
Det offentlige forbrugs andel af konjunkturrenset BNP skønnes i 2009 at ligge på 
linje med grundlaget for 2015-planen. På basis af de reviderede skøn i konjunkturå-
rene og de besluttede rammer i årene efter, ventes det offentlige forbrugs andel af 
BNP fortsat at ligge under 26,5 pct. af BNP i 2015.  
 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2007 og 2008 

 
  2007 2008  
 Pct. af BNP  
 ØMU-gæld, februar 2008 25,0 20,8  
 ØMU-gæld, august 2007 25,6 21,6  
 Ændring -0,6 -0,8  
  

Bidrag fra: 
   

 Statens saldo -0,6 -0,7  
 Udlån1) 0,0 0,1  
 BNP 0,1 0,1  
 Beholdning af statsobligationer i statslige fonde2) 0,0 0,0  
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.3) -0,1 -0,2  
  

1)  Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet. 
2)  Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Dan-

marks Grundforskningsfond og Forebyggelsesfonden. Fondenes beholdning af statsobligationer forud-
sættes uændret i 2007 og 2008. 

3)  Periodisering og øvrige afgrænsninger mv. dækker primært over, at opgørelsen af statens indtægter og 
udgifter ikke nødvendigvis er tidsmæssigt sammenfaldende med statens faktiske betalinger, som har be-
tydning for gældsudviklingen. Endvidere indgår omlægninger af statslige aktiver, der har betydning for 
ØMU-gældsopgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Tabel 5.4 
De offentlige udgifters sammensætning 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk) 1)2) 53,7 51,7 50,2 49,5 50,0 49,8  
 Primære udgifter 50,7 49,2 48,0 47,7 48,3 48,2  
 - offentligt forbrug 26,5 25,9 25,7 25,8 25,9 26,0  
 - offentlige investeringer3) 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,8  
 - indkomstoverførsler 17,1 16,5 15,5 15,2 15,0 15,2  
 - subsidier 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4  
 - øvrige primære udgifter 2,9 2,7 2,7 2,7 3,4 2,8  
 Renteudgifter 3,1 2,6 2,2 1,9 1,8 1,6  
 Memopost        
 Offentligt forbrug (andel af  

konjunkturrenset BNP) 26,1 25,8 25,9 25,9 26,1 26,1 
 

  
1) Grundet afrundinger passer summen ikke med totalen i alle årene. 
2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

3) Offentlige nyinvesteringer, dvs. eksklusive nettokøb af bygninger, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Kommunerne har vedtaget budgetter for 2008, der ifølge endelige budgettal fra 
Danmarks Statistik indebærer, at serviceudgifterne ligger 0,9 mia. kr. over det aftalte 
udgiftsniveau, mens anlægsudgifterne (brutto) ligger 0,2 mia. kr. over det forudsatte 
niveau. Den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent er øget svarende til 2,2 
mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. mere end forudsat i august. Regeringen har tilken-
degivet, at kommunerne kan disponere inden for de vedtagne budgetter og med de 
vedtagne skatteprocenter i 2008.2  
 
Regeringen vil etablere nye rammer for budgetsamarbejdet for at sikre, at de kom-
munale skatter fremover ligger inden for skattestoppets rammer, og at udgiftsudvik-
lingen i den kommunale økonomi flugter med aftalerne. 
 
I forhold til augustvurderingen er realvæksten i det offentlige forbrug nedjusteret 
med 0,4 pct.-enheder i 2007. Nedjusteringen skyldes, at Danmarks Statistik har opre-
videret det offentlige forbrug i 2006, og at det højere niveau ikke skønnes videreført i 
niveauet for 2007. Revisionen omfatter blandt andet rettelser som følge af regn-
skabsmæssige fejlposteringer. 
 
I 2008 er realvæksten nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i forhold til augustvurderin-
gen, hvilket primært skal ses i sammenhæng med indførelsen af en midlertidig obliga-
torisk opsparingsordning på 1 pct. af de statslige driftsrammer i 2008 svarende til 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Regeringen vil i overensstemmelse med skattestoppet søge tilslutning til at gennemføre en statslig skattenedsættelse, 
som kompenserer for højere kommuneskat i 2008. Det er lagt til grund, at skattenedsættelsen indregnes i forskudsre-
gistreringen for 2009 og udformes således, at virkningen af øget kommuneskat i 2008 for 2008 og 2009 kompenseres 
under ét i 2009. 
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mia. kr. Den forudsatte realvækst i det offentlige forbrug i 2009 på 1,0 pct. følger af 
2015-planen. 
 
Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes til -12,0 pct. i 2007 og 4,5 pct. i 
2008. Udviklingen i de offentlige investeringsudgifter følger blandt andet af en-
gangsudgifter i 2006 som led i kommunalreformen og skal desuden ses i sammen-
hæng med kommunernes budgetter for 2007 og 2008 samt aftalen med Danske 
Regioner om udvidede lånerammer til investeringer i kræftapparatur. I 2009 skønnes 
realvæksten i investeringerne til 6,0 pct., hvilket blandt andet afspejler indfasningen 
af Kvalitetsfonden. De offentlige investeringers andel af BNP ventes som følge 
heraf at stige fra 2008 til 2009. 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at falde fra 15,5 pct. af BNP i 2006 til 
15,2 pct. af BNP i 2009. Faldet afspejler blandt andet færre udgifter til dagpenge, 
som følge af, at ledigheden i 2009 skønnes at være lavere end i 2006, mens stigende 
udgifter til folkepension trækker i modsat retning. 
 
De offentlige subsidiers andel af BNP skønnes at stige fra 2¼ pct. af BNP i 2006 til 
knap 2½ pct. af BNP i 2009, hvilket især kan henføres til en forventet stigning i 
antal aktiverede i virksomhedspraktik samt antal personer i fleksjob. 
 
De øvrige primære udgifter skønnes at udgøre nogenlunde samme andel af BNP i 
2009 som i 2006. Det særligt høje niveau for de øvrige primære udgifter på 3,4 pct. 
af BNP i 2008, skal ses i sammenhæng med de ændrede regler for pensionsbeskat-
ning, som indebærer en engangskompensation mv. på omkring 10 mia. kr. i 2008 for 
ophævelsen af fritagelsen for pensionsafkastskat vedrørende ejendomme og afkast 
af indeksobligationer, jf. boks 5.2.  
 
Renteudgifterne ventes som følge af den fortsatte gældsnedbringelse at falde fra 
knap 2¼ pct. af BNP i 2006 til godt 1½ pct. af BNP i 2009. 
 
 
5.4 De offentlige indtægter 
Skattetrykket kan med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skat-
teindtægterne opgøres til 49,3 pct. af BNP i 2006, jf. tabel 5.5. Fra 2006 til 2007 ven-
tes skattetrykket at falde med 0,8 pct.-enheder til 48,5 pct. af BNP, og der skønnes et 
yderligere fald i skattetrykket til 48,4 pct. af BNP i 2008 og 47,4 pct. i 2009. I perio-
den fra 2006 til 2009 falder skattetrykket således med 1,9 pct.-enheder i alt. 
 
Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bi-
drag til ændringer i skattebelastningen. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede 
ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede.  
 
Det skyldes først og fremmest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, 
aktiekurser og renter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en 
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række skatter og afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan føre til betydelige ud-
sving i skattetrykket fra år til år, selvom skatteregler og dermed skattebelastningen er 
uændret. Det gælder ikke mindst i forhold til pensionsafkastskatten og (sel-
skabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen, men fx også i forhold til 
registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 

Tabel 5.5  
De offentlige indtægters sammensætning 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP        
 Offentlige indtægter 55,6 56,7 55,1 54,0 53,8 52,7 
 Skattetryk 49,2 50,9 49,3 48,5 48,4 47,4 
 - personskatter mv.1) 21,2 21,2 20,8 21,1 20,8 19,9 
 - arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 
 - selskabsskatter 3,2 3,9 4,3 3,6 3,7 3,5 
 - pensionsafkastbeskatning 1,6 2,4 0,8 0,4 0,5 0,9 
 - moms 9,8 10,0 10,3 10,3 10,4 10,4 
 - afgifter og indirekte skatter 7,8 7,9 7,7 7,6 7,4 7,2 
 - øvrige skatter2) 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Renteindtægter3) 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
 Øvrige indtægter4) 4,7 4,4 4,3 4,0 3,9 3,7 
 Memopost        
 Nordsø-indtægter5) 1,1 1,6 2,0 1,8 1,9 1,6 
  

1) Personskatter mv. indeholder kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 
gaveafgift samt andre personlige skatter. 

2) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag, efterlønsbidrag). 
3) Inkl. udbytter og Nationalbankens overskud. 
4)  Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapital-

overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af 
bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Statens indtægter fra overskudsdeling i for-
bindelse med DUC’s olie- og gasudvinding i Nordsøen indgår i øvrige indtægter, hvor royalities, der for 
DUC’s vedkommende bortfalder fra 2004, også indgår. 

5) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierør-
ledningsafgift og overskudsdeling. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Faldet i skattetrykket på 0,8 pct.-enheder fra 2006 til 2007 skyldes først og fremmest 
en kraftig nedgang i selskabsskatternes andel af BNP, jf. tabel 5.6. Desuden bidrager 
et lavere provenu fra pensionsafkastskatten til at reducere skattetrykket i 2007. 
 
Omtrent halvdelen af det skønnede fald i skattetrykket på 1,1 pct.-enheder i 2008 og 
2009 afspejler nedsættelsen af indkomstskatten med 9½ mia. kr., jf. boks 5.1. Faldet 
afspejler endvidere et omtrent uændret (nominelt) provenu fra punktafgifterne. 
Udviklingen i indtægterne fra de enkelte skatter beskrives nærmere nedenfor. 
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Tabel 5.6 
Ændring i skattetrykket 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP       
 Skattetryk 50,9 49,3 48,5 48,4 47,4  
 Ændring i skattetryk 1,7 -1,6 -0,8 -0,1 -1,0  
        
 Heraf:       
 - personskatter mv. -0,1 -0,3 0,2 -0,3 -0,9 
 - arbejdsmarkedsbidrag -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
 - selskabsskatter 0,7 0,4 -0,7 0,1 -0,2 
 - pensionsafkastbeskatning 0,8 -1,6 -0,4 0,1 0,3 
 - moms 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 
 - afgifter og indirekte skatter 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 
 - øvrige skatter -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 
  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Personskatter 
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at stige med godt 0,2 
pct.-enheder af BNP fra 2006 til 2007 og derefter aftage med 1,2 pct.-enheder fra 
2007 til 2009. Faldet fra 2007 til 2009 skal blandt andet ses i lyset af indkomstskatte-
nedsættelserne, mens stigningen fra 2006 til 2007 navnlig afspejler forholdsvis kraftig 
vækst i husholdningernes personlige indkomster kombineret med forholdsvis af-
dæmpet regulering af bundfradrag mv. i skattesystemet. Det beror blandt andet på en 
forudsat opgang i lønstigningstakten i 2007, som øger indkomsterne, mens bundfra-
drag mv. reguleres med baggrund i lønudviklingen to år før, dvs. fra 2004 til 2005, 
som var mere afdæmpet. Derved stiger de betalte personskatter i 2007 lidt kraftigere 
end den personlige indkomst. Den ventede opgang i lønstigningerne i 2007 vil såle-
des slå igennem i satsreguleringen i 2009. 
 
I medfør af aftalen om Lavere skat på arbejde fra september 2007 reduceres indkomst-
skatterne med 4¼ mia. kr. i 2008 og med yderligere 5¼ mia. kr. i 2009, jf. boks 5.1. 
Aftalen indeholder samtidig en særskilt forhøjelse af overførslerne med 0,6 pct.-
enheder i 2008, hvilket isoleret set medfører en forøgelse af personskatterne på ca. 
0,5 mia. kr. Nedsættelsen af indkomstskatten i medfør af skatteaftalen giver dermed 
en reduktion af personskatternes bidrag til skattetrykket med ca. 0,2 pct.-enheder i 
2008 og samlet 0,5 pct.-enheder i 2009. 
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Boks 5.1 
Aftale om Lavere skat på arbejde fra september 2007 

 
Regeringen har i september 2007 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om Lavere skat på arbejde. 
 
Samlet nedsættes indkomstskatten med 9½ mia. kr. fuldt indfaset i 2009.  Indkomstskattenedsættelsen 
styrker gennem højere beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af mellemskattegrænsen incitamentet til at 
arbejde. Desuden forhøjes personfradraget. 
 
Aftalen indebærer, at antallet af topskatteydere ikke må stige i forhold til 2007. I 2009 træffes beslutning 
om ændring af progressionsgrænsen for mellem- og topskat i 2010, hvis der konstateres en stigning i 
antallet af topskatteydere fra 2007 til 2008. 
 
Aftalen betyder endvidere, at den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget bortfalder og 
arbejdsmarkedsfonden afskaffes. Efter de indtil da gældende regler skulle arbejdsmarkedsbidraget 
nedsættes i 2008 og herefter eventuelt sættes op igen, hvis fx ledigheden stiger, og der dermed bliver 
underskud i fonden. Dermed ville ordningen forstærke konjunkturudsving fremover.  Aftalen indebærer 
samtidig, at overførslerne øges særskilt med 0,6 pct. i 2008.  Det svarer til virkningen på satsregulerings-
procenten ved en nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget i 2008 efter de hidtil gældende regler (svaren-
de til 0,5 pct.-enheder). 
 
Tabel a 
Indkomstskattenedsættelser i aftalen om Lavere skat på arbejde 
 
 2008 2009 Varig virkning 

Forhøjelse af personfradraget 0,8 1,7 1¾ 
Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 3,4 4,0 4 
Forhøjelse af mellemskattegrænsen - 3,8 3¾ 
Nedsættelse af indkomstskat 4,2 9,5 9½ 
Ekstra provenu fra indeksering af energiafgifter 0,7 1,3 4 
Bortfald af skattenedsættelser ved nedsættelse af AM-bidrag 3,5 3,5 3¼ 
Tilbageløb   1¼ 
Samlet bidrag fra arbejdsudbud mv.         ¾ 
Finansieringsbidrag i alt 4,2 4,8 9½ 
 
Anm.: De viste varige virkninger er afrundet til nærmeste kvarte mia. kr. Der er ikke taget nærmere stilling til 
 tidsprofilen i tilbageløbet. Tilbageløb afspejler, at nedsættelse af indkomstskatten medfører større prove-
 nu fra moms og punktafgifter, når den ekstra disponible indkomst omsættes til privatforbrug. 
 
Herudover fastholdes energiafgifterne realt fra og med 2008 via en forøgelse af satserne med 1,8 pct. om 
året, svarende til den ventede nettoprisudvikling på mellemfristet sigt. Det vil bidrage til at nå de ambiti-
øse mål i klima- og energistrategierne. I overensstemmelse med skattestoppet er det muligt at forhøje 
afgifter af miljømæssige grunde, hvis provenuet ubeskåret går til at sænke andre skatter og afgifter. 
Indekseringen medfører et umiddelbart merprovenu, der vokser med cirka 6-700 mio. kr. om året frem 
til 2015. Med prisindekseringen bortfalder et løbende fald i de reale energiafgifter. Det fremgår af afta-
len, at overførselsmodtagere, herunder pensionister, også opnår fremgang i realindkomsterne i forhold 
til i dag, navnlig i kraft af en forøgelse af personfradraget på 1.000 kr. og en særskilt forøgelse af overfør-
selsindkomsterne med 0,6 pct. 
 
I overensstemmelse med skattestoppet tilbageføres provenuet fra bortfaldet af reguleringen af arbejds-
markedsbidraget og prisindeksering af energiafgifterne ved at forøge beskæftigelsesfradraget, mellem-
skattegrænsen og personfradraget.  
 
Indkomstskattenedsættelsen indfases gradvist med en nedsættelse på 4¼ mia. kr. i 2008, jf. tabel a. 
Denne indfasning indebærer, at den direkte virkning på den offentlige saldo i 2008 svarer til det, som en 
nedsættelse af AM-bidraget med 0,5 pct.-enheder efter dagældende regler ville have medført. 
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De kommunale budgetter for 2008 viser en samlet stigning i kommuneskatten på 2,2 
mia. kr. Inklusive en uudnyttet mulighed for ændret skat på ¼ mia. kr. i forbindelse 
med skatteudskrivningen i 2007 er der tale om en stigning på knap 2 mia. kr. i for-
hold til 2002-niveauet for de kommunale skatter. Regeringen vil i overensstemmelse 
med skattestoppet søge tilslutning til at gennemføre en statslig skattenedsættelse, 
som kompenserer for højere kommuneskat i 2008. Skattenedsættelsen vil blive søgt 
udformet således, at virkningen af øget kommuneskat i 2008 for årene 2008 og 2009 
kompenseres under ét i 2009. Dette er lagt til grund ved budgetteringen, og vil isole-
ret set betyde, at skattetrykket stiger godt 0,1 pct.-enhed fra 2007 til 2008 og falder 
ca. ¼ pct.-enhed fra 2008 til 2009. Samlet reduceres indkomstbeskatningen dermed 
med ca. 0,1 pct. af BNP i 2008 og yderligere 0,5 pct. af BNP i 2009. 
 
Aftalen om Lavere skat på arbejde betyder endvidere, at suspensionen af SP-bidraget er 
forlænget til og med 2008. Hvis der ikke træffes nye beslutninger, vil suspensionen af 
SP-bidraget dermed automatisk ophøre i 2009. Isoleret set bevirker genindførsel af 
SP-indbetalingerne, at de skattepligtige indkomster i 2009 reduceres med ca. ½ pct. 
af BNP, hvorved indtægterne fra personskatterne reduceres med ca. ¼ pct. af BNP, 
mens husholdningernes disponible indkomst reduceres med ca. ¼ pct. af BNP. 
Modstykket hertil er højere fremtidige (skattepligtige) pensionsudbetalinger fra SP-
ordningen, der er en (obligatorisk) individuel pensionsordning. 
 
Den kommunale finansieringsreform medfører, at størstedelen af den hidtidige amts-
skat fra og med 2007 er erstattet af et statsligt sundhedsbidrag, jf. Økonomisk Redegørel-
se, august 2006 (boks 5.2). Omlægningerne i forbindelse med den kommunale finan-
sieringsreform påvirker ikke størrelsen af det samlede skatteprovenu. 
 
Selskabsskat 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) udgjorde 50 
mia. kr. i 2006 (3,0 pct. af BNP) og skønnes til 41¾ mia. kr. i 2007 (2,5 pct. af BNP), 
44½ mia. kr. i 2008 (2,5 pct. af BNP) og 45½ mia. kr. i 2009 (2,5 pct. af BNP). Ud-
viklingen i selskabsskatteindtægterne skal blandt andet ses i lyset af omlægningen af 
selskabsbeskatningen, der blev vedtaget primo juni 2007. Lovændringen indebærer 
alt andet lige et lavere provenu i 2007 og et højere provenu i 2008 og 2009.  
 
Selskabsskattepakkens stramninger af afskrivningsreglerne har således først virkning 
fra 2008, mens beskæringen af fradragsberettigede renteudgifter kun har halvårs-
virkning i 2007. Derimod nedsættes selskabsskatteprocenten fra 28 til 25 pct. med 
helårsvirkning fra 2007. Selskabsskattepakken er beskrevet mere detaljeret i boks 5.3 
i Økonomisk Redegørelse, maj 2007. 
 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen udgjorde 32 mia. kr. i 2006 (2,0 
pct. af BNP) og skønnes til 30 mia. kr. i 2007 (1,8 pct. af BNP), 33½ mia. kr. i 2008 
(1,9 pct. af BNP) og 29½ mia. kr. i 2009 (1,6 pct. af BNP). Udviklingen i Nordsø-
indtægterne afspejler dels en kraftigt stigning i den gennemsnitlige oliepris fra 2007 til 
2008 (målt i kr.) og et beskedent fald i 2009, dels at produktionen af olie og gas for-
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ventes at falde i perioden fra 2006 til 2009. Hertil kommer virkningerne af selskabs-
skattepakken. De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af 
kulbrintevirksomhed, olierørledningsafgift og overskudsdeling.   
 
Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme over 
for ændringer i olieprisen. Det forventes således, at et fald i olieprisen på en dollar pr. 
tønde vil medføre et mindreprovenu i størrelsesordnen ½ mia. kr. i 2008. Den varige 
virkning er dog betydeligt mindre, pga. udtømning af olie- og gasreserven på lang 
sigt. 
 
Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten kan svinge meget fra år til år og afhænger blandt 
andet af udviklingen i aktiekurser og renter (som er bestemmende for obligationskur-
serne og afkastet på de afledte aktiver (derivater)). Grundlaget for pensionsafkast-
skatten opgøres således efter lagerprincippet, hvilket indebærer at urealiserede kapi-
talgevinster i pensionskasserne også beskattes. 
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten udgjorde ca. 37 mia. kr. eller 2,4 pct. af BNP i 
2005 og 12¾ mia. kr. i 2006 svarende til 0,8 pct. af BNP. Pensionsafkastskatten 
skønnes at udgøre 6¾ mia. kr. i 2007 (0,4 pct. af BNP), 9½ mia. kr. i 2008 (0,5 pct. 
af BNP) og 16 mia. i 2009 (0,9 pct. af BNP).  Denne udvikling illustrerer, at det sam-
lede skattetryk i det enkelte år i høj grad afhænger af indtægterne fra pensionsafkast-
skatten og dermed udviklingen på de finansielle markeder. Pensionsafkastskatten 
bidrager således isoleret set til et fald i skattetrykket på 2,1 pct.-enheder fra 2005 til 
2007. Omvendt forventes pensionsafkastskatten at forøge skattetrykket med 0,5 pct.-
enheder fra 2008 til 2009. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten anslås at udgøre ca. 1 pct. af BNP svarende til 
17-18 mia. kr. i et år med normalafkast på den samlede pensionsformue.  
 
Det forholdsvis beskedne provenu i 2007 på 6¾ mia. kr. skyldes primært stigende 
renter hvilket medfører faldende obligationskurser og tab på afledte finansielle akti-
ver. Aktiekursstigningerne i 2007 svarede derimod omtrent til et skønnet normalaf-
kast på aktier.  
 
Det forholdsvist lave provenu i 2008 på 9½ mia. kr. skal især ses i lyset af faldende 
aktiekurser i første halvdel af januar 2008, mens renterne forventes at være omtrent 
uændrede. Aktiekurserne har været meget volatile siden budgetteringsforudsætnin-
gerne blev fastlagt medio januar 2008. Pensionsinstitutternes aktier faldt fx med 5 
pct. den 21. januar og steg derefter med ca. 3½ pct. den 23. januar. For hver pct.-
enhed aktierne falder skønnes provenuet at reduceres med ca. 1,1 mia. kr. Indtægter-
ne fra pensionsafkastskatten er således svære at forudsige, da det er kurserne ved 
årets afslutning, der er afgørende for provenuets størrelse. 
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Folketinget vedtog d. 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten. 
Omlægningen er udformet således at den skønnes at være omtrent provenuneutral 
over tid, men den medfører et umiddelbart provenutab på ca. 9,5 mia. kr. i 2008. Det 
umiddelbare tab vedrører hovedsageligt engangskompensationer for ophævelsen af 
skattefritagelsen af afkast af visse ejendomme og indeksobligationer. Engangskom-
pensationerne konteres i nationalregnskabet som kapitaloverførsler til den private 
sektor. (I nationalregnskabet er kompensationerne derfor ikke modregnet i provenu-
et fra pensionsafkastskatten). I provenutabet på 9,5 mia. kr. i 2008 er der også taget 
højde for merprovenuet ved ophævelsen af skattefritagelsen. Pensionsskatteomlæg-
ningen er beskrevet i boks 5.2. 
 

Boks 5.2 
Omlægning af pensionsbeskatning 

 
De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at 
Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag til udenlandske pen-
sionsordninger også omfattes. Som konsekvens heraf vedtog Folketinget d. 14. december en om-
lægning af de danske pensionsbeskatningsregler.  
 
Der åbnes for indskud i udenlandske pensionsinstitutter allerede fra 2008. Pensionsafkastskatten 
omlægges fra institut- til individniveau fra 2010. Det indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 
opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen. Der indføres samtidig 
en beskatning vedrørende danske institutters ufordelte midler. Sigtet med beskatningen er at neutra-
lisere rentefordelen ved skatteudskydelsen for produkter med ret til rentebonus, således at den 
effektive skat for disse produkter efter skatteomlægningen fortsat er 15 pct. Omlægningen betyder 
også, at skattefritagelserne for afkast af visse ejendomme og indeksobligationer ophæves fra 2008, 
og der udbetales et engangsbeløb til pensionsopsparerne som kompensation herfor. 
 
Omlægningen er omtrent provenuneutral over tid. Omlægningen medfører dog et umiddelbart 
provenutab i 2008, der udgør ca. 9,5 mia. kr., og vedrører hovedsageligt engangskompensationerne 
for ophævelse af skattefritagelse af afkast af visse ejendomme og indeksobligationer.  I provenutabet 
på 9,5 mia. kr. er der også taget højde for merprovenuet ved ophævelsen af skattefritagelsen. 
 
Uddybende bemærkninger og provenuvirkninger af lovforslaget L 9 2007-2008 (2. samling) fremgår 
af Folketingets hjemmeside www.ft.dk   
 

 
Afgifter 
Punktafgifterne bidrager under ét til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,5 pct.-
enheder fra 2006 til 2009. Skattestoppets nominalprincip (dvs. at stykafgifter fasthol-
des i nominelle kronebeløb) reducerer afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-enheder om 
året til og med 2007. Fra og med 2008 bliver energiafgifterne indekseret med 1,8 pct. 
om året svarende til nettoprisudviklingen på mellemfristet sigt. Da provenuet fra 
energiafgifterne udgør ca. 65 pct. af det samlede provenu fra stykafgifterne (ekskl. 
vægtafgift), bliver nominalprincippets effekt på skattetrykket reduceret tilsvarende. 
En moderat udvikling i grundlagene for en række afgifter, herunder energiafgifterne, 
reducerer skattetrykket med ca. 0,3 pct.-enheder i den nævnte periode. 
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5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
I 2008 skønnes finanspolitikkens bidrag til den økonomiske aktivitet – målt ved den 
ét-årige finanseffekt – til 0,2 pct. af BNP, jf. tabel 5.7. Skønnet er baseret på finanslov-
forslaget for 2008, de kommunale budgetter for 2008 samt en foreløbig status for de 
regionale budgetter for 2008. Hertil kommer aftalen med KL og Danske Regioner 
om reviderede lønforudsætninger for 2008 og aftalen med Danske Regioner om 
udvidelse af regionernes lånerammer til investeringer i kræftapparatur. 
 
Skønnet for finanseffekten i 2008 er nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i forhold til 
augustvurderingen, hvilket navnlig kan henføres til nedjusteringen af realvæksten i 
det offentlige forbrug, som primært er afledt af den obligatoriske opsparing på 1 pct. 
af de statslige driftsrammer.  
 

Tabel 5.7 
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008  

 Pct.       
 BNP-vækst 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4  
 Et-årig finanseffekt 0,8 0,1 0,4 -0,1 0,2  
        
 Pct.-enheder       
 Flerårige virkninger:       
 - flerårig finanseffekt 0,8 0,3 0,4 -0,1 0,1  
 - opsparingsvirkninger1) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
 - stedfundne renteændringer2) 1,3 0,9 0,5 -0,6 -0,8  
  

1)  Opsparingsvirkningerne dækker over suspensionen af SP-bidraget. SP-bidraget indgår således ikke i 
 finanseffekten. 
2)  Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og med 2002 og frem til 
 medio januar 2008. Renten er antaget uændret derefter. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Siden august er skønnet for finanseffekten opjusteret med 0,1 pct. af BNP i 2006, 
men omvendt nedjusteret tilsvarende i 2007 til -0,1 pct. af BNP. Disse justeringer 
skal ses i sammenhæng med Danmarks Statistiks oprevision af det offentlige forbrug 
i 2006, der ikke ventes videreført i niveauet for 2007, hvorfor realvæksten i 2007 er 
justeret ned. 
 
Den flerårige finanseffekt3 peger i retning af, at finanspolitikken fra og med 2002 
samlet set har en omtrent neutral virkning på den økonomiske vækst i 2008, jf. tabel 
5.7. Den førte finanspolitik siden 2002 har bidraget til at øge niveauet for BNP i 2007 
sammenlignet med en situation, hvor der var blevet ført neutral finanspolitik. Det 
hænger blandt andet sammen med lempelsen af finanspolitikken i 2004 afledt af 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også påvirker den økonomiske 
aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgøres her som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken 
siden 2002. 
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skattenedsættelserne og Forårspakken. Væksten i de offentlige forbrugsudgifter 
trækker i samme retning.  
 
Mens finanspolitikken i 2008 isoleret set ventes at øge den økonomiske aktivitet, vil 
de ændringer i renterne, der er konstateret fra 2002 og frem til januar 2008 virke 
dæmpende i 2008.  
 
Pengepolitikken er fortsat relativt lempelig efter danske konjunkturforhold, og fra 
midten af december er markedsrenterne faldet. Stigningen i renterne frem til 2. halv-
år 2007 fra det meget lave niveau i 2004 og 2005 betyder imidlertid som nævnt, at 
renteudviklingen isoleret set dæmper efterspørgslen, navnlig fordi rentestigningerne 
har bremset den meget store opgang i boligpriserne.  
 
Højere renter har formentlig større dæmpende virkninger på efterspørgslen end tidli-
gere på grund af den øgede udbredelse af variabelt forrentede lån, som fandt sted i 
perioden med usædvanlig lav kort rente. Den stigende udbredelse af lån med afdrags-
frihed betyder samtidig, at renteforhøjelsen får et større relativt gennemslag på låne-
nes årlige ydelse. For de variabelt forrentede realkreditlån, der blev refinansieret i 
december, skete der typisk en forhøjelse af den årlige rente med omkring ½ pct.-
enhed. 
 
Den ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft som finanspolitikkens aktivitetsvirkning i 
2008 indebærer – målt ved den ét-årige finanseffekt – bliver efter de foreliggende 
skøn mere end modsvaret af et øget arbejdsudbud som følge af Velfærdsaftalen og 
Jobplanen, jf. kapitel 1. Under ét vil den foreslåede finans- og strukturpolitik i 2008 
således være neutral eller dæmpe presset på arbejdsmarkedet, forudsat at initiativerne 
har de anslåede virkninger på arbejdsudbuddet. 
   
 
5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
De offentlige finanser i Danmark er meget volatile. Det hænger blandt andet sam-
men med, at de offentlige finanser er meget konjunkturfølsomme, og at en række 
offentlige indtægter kan fluktuere ganske meget fra år til år. Det gælder ikke mindst 
indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne og pensionsafkastskatten. Disse indtægter er 
meget følsomme over for bevægelser på de finansielle markeder – herunder udvik-
lingen i aktiekurser, rente og oliepris. 
 
I årene 2005-2009 udgør de faktiske overskud 4,2 pct. af BNP i gennemsnit. De for-
holdsvis store faktiske offentlige overskud i perioden 2005-2009 hænger blandt andet 
sammen med de stærke økonomiske konjunkturer og ekstraordinært store indtægter 
fra pensionsafkastskat i 2005, Nordsø-aktiviteter og øvrig selskabsskat (dvs. den del 
af selskabsskatten, som ikke vedrører kulbrintevirksomhed).  
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I forbindelse med en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj og ledigheden lav, 
overstiger den faktiske saldo sædvanligvis den strukturelle saldo, og omvendt når 
konjunkturerne er dårlige.  
 
I årene 2007-2009 bidrager primært de stærke konjunkturer til, at de skønnede fakti-
ske overskud er mærkbart større end de strukturelle overskud, jf. tabel 5.8. Hertil 
kommer, at indtægterne fra selskabsskat i hele prognoseperioden ventes at ligge over 
det strukturelle niveau. 
 
De beregnede strukturelle overskud i 2007 og 2008 udgør henholdsvis 2,0 og 1,7 pct. 
af BNP, mens det strukturelle overskud i 2009 er beregnet til 1,6 pct. af BNP (korri-
geret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler). Det er for 2008 
og 2009 i den øvre ende af målintervallet i 2015-planen, der tilsiger strukturelle of-
fentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden 2007-2010, jf. Mod nye mål 
– Danmark 2015. 
 
I augustvurderingen udgjorde det strukturelle overskud i 2007 og 2008 henholdsvis 
1,7 pct. af BNP og 1,5 pct. af BNP. I forhold til augustvurderingen er det strukturelle 
overskud dermed opjusteret med henholdsvis 0,3 pct. og 0,2 pct. af BNP i 2007 og 
2008. Det afspejler blandt andet, at det ”strukturelle” niveau for indtægterne fra 
Nordsø-aktiviteterne, i lyset af højere skøn for olieprisen, er opjusteret med 0,1 pct. 
af BNP i begge år. Styrkelsen af den strukturelle saldo som følge af højere oliepris 
har kun begrænset betydning for den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Endvidere har den stærke konjunkturopgang bidraget til en forøgelse af den gen-
nemsnitlige arbejdstid for de beskæftigede fra 2006 til 2007. Konjunkturbetingede 
stigninger i arbejdstiden øger indkomsterne og styrker de offentlige finanser midler-
tidigt. Korrigeres herfor ligger den konjunkturrensede saldo fortsat over midten af 
målintervallet i 2015-planen.4 
 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo er i sagens natur behæftet med en vis usikker-
hed. Udgangspunktet er den faktiske saldo, som i første omgang renses for konjunk-
turernes påvirkning af de offentlige finanser. Dernæst korrigeres tillige for en række 
midlertidige forhold – herunder blandt andet fluktuationer i indtægterne fra pensi-
onsafkastskatten og aktiviteterne i Nordsøen, som ikke direkte er knyttet til konjunk-
turbevægelserne. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Korrigeret for konjunkturbetingede ændringer i arbejdstiden kan den strukturelle saldo skønsmæssigt opgøres til ca. 
1,6 pct. af BNP i 2007 og 1½ pct. af BNP i 2008 og 2009. Beregningen tager udgangspunkt i en ”trendmæssig” eller 
”strukturel” arbejdstid ud fra en statistisk model og et forudsat arbejdstidsgab på 0,7 pct. i 2007, som gradvist aftager 
frem mod 2009. Budgetfaktoren for en konjunkturbetinget stigning i arbejdstiden på 1 pct. er i beregningen sat til ca. 
0,5, hvilket kan ses i lyset af en budgetfaktor på godt 0,8 for beskæftigelsesgabet. 
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For at få et nogenlunde retvisende billede af den underliggende stilling på de offent-
lige finanser er det således afgørende, at der i beregningen af den strukturelle saldo 
ikke blot tages højde for konjunkturerne. 
 

Tabel 5.8 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP      
 1. Faktisk saldo 5,0 4,9 4,5 3,8 2,8 
 2. Konjunkturer -0,1 -1,0 -2,5 -2,5 -1,3 
 3. Selskabsskat1) -0,7 -0,8 -0,3 -0,3 -0,3 
 4. Pensionsafkastskat -1,5  0,2 0,6 0,4 0,1 
 5. Nordsø-indtægter -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 
 6. Nettorentebetalinger 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 
 7. Specielle poster2) -0,2 -0,3 0,0 0,7 0,1 
 8. Strukturel saldo (1+2+3+4+5+6+7) 2,2 2,4 2,0 1,7 1,3 
 9. Suspension af SP-bidrag 0,0  0,0 0,0 0,0 0,3 
 10. Strukturel saldo (korr. for SP-indbetalinger) (8+9) 2,2 2,4 2,0 1,7 1,6 

  
1) Eksklusive indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produktionen. 
2) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet offentlige overførsler 

til udlandet. Der er taget særskilt højde for kapitaloverførslen på 10 mia. kr. i 2008 vedrørende pensi-
onsafkastskatten. 

3) Korrigeret for et skønnet konjunkturbidrag fra højere gennemsnitlig arbejdstid i 2007-2009. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder ekstraordinære 
indtægter – er illustreret i figur 5.1a-e. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og 
de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle 
niveau indgår i den strukturelle saldo.5  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten (eksklu-
sive kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau for pen-
sionsafkastskatten vurderes at udgøre i størrelsesordenen 0,8-1,0 pct. af BNP i perioden 2005-2009. Det skønnede 
trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne beregnes som et 7 års centreret glidende gennemsnit af 
de faktiske indtægter. Den aktuelt høje oliepris påvirker dermed det beregnede strukturelle niveau for Nordsø-
indtægterne. 
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Figur 5.1a Figur 5.1b 
Pensionsafkastskat Nordsø-indtægter 
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Figur 5.1c Figur 5.1d 
Øvrig selskabsskat Nettorentebetalinger 
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Figur 5.1e Figur 5.1f 
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  

Saldo 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Faktisk Trend

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Faktisk Konjunkturrenset Strukturel

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 
Eksempelvis udgjorde de faktiske indtægter fra selskabsskat (ekskl. Nordsøen) 2,9 
pct. af BNP i 2005, mens det beregnede strukturelle niveau er på 2,2 pct. af BNP. I 
beregningen af den strukturelle saldo foretages derfor en korrektion svarende til 2,2-
2,9=-0,7 pct. af BNP afledt af de ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat i 
2005, jf. figur 5.1c og tabel 5.8.  
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I forbindelse med et økonomisk opsving kan der imidlertid alligevel være en tendens 
til at undervurdere konjunkturernes gunstige virkning på de offentlige finanser (og 
omvendt i forbindelse med en periode med lav vækst). I forbindelse med det nuvæ-
rende opsving hænger det blandt andet sammen med, at der ikke korrigeres særskilt 
for de ekstraordinært høje indtægter fra registreringsafgiften i disse år (afledt af bety-
delige stigninger i bilsalget i 2004 og 2005). 
 
År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle 
saldo fra år til år skal fortolkes med nogen forsigtighed. Det er derfor vigtigt at be-
tragte udviklingen i den strukturelle saldo over et vist tidsrum.  
 
Fra 2005 til 2008 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen ½ pct. af BNP. Det hænger primært sammen med den førte finanspolitik i 
perioden, herunder væksten i det offentlige forbrug i 2006-08 samt skattenedsættel-
serne i 2008, jf. tabel 5.9, som viser en skønsmæssig dekomponering af ændringen i 
den strukturelle saldo fra år til år.  
 

Tabel 5.9 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

 
   2005 2006 2007 2008  
 Pct. af BNP       
 Strukturel saldo (korrigeret for SP-indbetalinger)  2,2 2,4 2,0 1,7  
 Ændring i strukturel saldo  1,1 0,2 -0,4 -0,3  
  

Bidrag til ændring:      
 

 Provenuer fra finanspolitikken  -0,1 -0,4 0,2 -0,2  
 Strukturel beskæftigelse  0,1 0,4 0,0 0,1  
 Pensionsafkastskat  0,1 0,1 0,0 0,0  
 Nordsø-indtægter  0,2 0,1 0,1 0,0  
 Nettorentebetalinger  0,3 0,3 0,3 0,2  
 Specielle poster1)  -0,1 -0,1 0,0 -0,1  
 Efterspørgselssammensætning  0,5 0,0 0,1 0,2  
 Andre forhold  0,3 -0,2 -1,0 -0,6  

  
1)  De specielle poster indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet 

offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Faldende nettorentebetalinger (blandt andet i takt med reduktionen af den offentlige 
gæld) trækker i retning af at øge den strukturelle saldo igennem perioden. De stigen-
de indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen trækker ligeledes i retning af en 
forøgelse af det strukturelle overskud, og det gør den skønnede stigning i den struk-
turelle beskæftigelse frem til 2008 også.  
 
Hertil kommer, at efterspørgselssammensætningen siden 2005, der er karakteriseret 
ved en relativt høj vækst i det private forbrug, har medført et større afgiftsindhold i 
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den samlede efterspørgsel, end hvis fremgangen havde været mere ligeligt fordelt på 
investeringer og eksport.   
 
Beregningerne af den strukturelle saldo for 2005-06 tager afsæt i tal for de faktiske 
offentlige finanser, der er baseret på regnskabstal for stat, kommuner og amter. Med 
hensyn til 2007 er der tale om skøn, som tager afsæt i en foreløbig status for de of-
fentlige finanser i 2007. Skønnet for de faktiske offentlige finanser i 2008 er som 
tidligere nævnt blandt andet baseret på finanslovforslaget for 2008 og de kommuna-
le budgetter for 2008, mens skønnet for de faktiske offentlige finanser i 2009 i vidt 
omfang er baseret på beregningstekniske antagelser om finanspolitikken. 
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6. Evaluering af konjunkturprognoser 

I december 2002 blev træfsikkerheden af udvalgte centrale skøn af de kortsigtede konjunkturprog-
noser for første gang vurderet i Økonomisk Redegørelse. I dette kapitel foretages en opfølgning på 
baggrund af de 5 år, der er gået siden den første vurdering blev udsendt.   
 
Vurderingen af skønnenes træfsikkerhed omfatter foruden Finansministeriets egne skøn også andre, 
både danske og internationale, institutioners skøn. Hvor der for 5 år siden analyseredes tal fra 
1980 til 2001 omfatter denne undersøgelse tillige data frem til 2006. Foruden skønnene for danske 
nøgletal analyseres indledningsvis EU-kommissionens skøn for EU-landene. 
  
For så vidt angår Finansministeriets skøn fremgår det af analysen, at der ikke er indikationer på, 
at skønnene systematisk over- eller undervurderer hverken den økonomiske vækst eller andre af de 
undersøgte variable.  
 
Den gennemsnitlige absolutte afvigelse for væksten i BNP er 0,85 pct.-enheder for skøn udarbejdet i 
efteråret før det pågældende år for perioden 1980-2006. Dette er uforandret i forhold til den tilsva-
rende opgørelse for 5 år siden. Der er imidlertid sket en marginal forbedring målt på den absolutte 
afvigelse for skøn, der rækker hhv. 1 og 2 år frem og for indeværende år.  
 
Usikkerheden for skøn udarbejdet af andre institutioner er af samme størrelsesorden og svarer i gen-
nemsnit til godt halvdelen af størrelsen på normale årlige udsving i BNP-væksten.  
 
Skønnene er dermed væsentligt bedre end, hvis der blot mekanisk blev antaget en BNP-vækst som 
det historiske gennemsnit eller, hvis BNP-væksten blot antages at udgøre det samme som året før. 
Afvigelserne viser dog også, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med at forudsige den øko-
nomiske udvikling et år frem. Ikke desto mindre er skønnene for ændringer i BNP-væksten er i 
stand til at forudse om væksten er tiltagende eller aftagende i næsten 80 pct. af tilfældene.  
 
Som sammenligningsgrundlag for de danske konjunkturprognoser gennemgås de internationale erfa-
ringer med konjunkturprognoser i afsnit 6.2. I afsnit 6.3 betragtes, hvor godt prognoserne for blandt 
andet BNP, inflation og ledighed har ramt det faktiske forløb siden starten af 1980’erne. Progno-
sernes træfsikkerhed og kvalitet analyseres ved hjælp af traditionelle statistiske metoder. I afsnit 6.5 
sammenlignes fremskrivningerne i Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse med andre insti-
tutioners prognoser. 
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6.1 Metode  
Der er lavet flere internationale studier af konjunkturprognosers træfsikkerhed1. Der 
er også flere metoder til at vurdere fremskrivningskvaliteten. Analyserne fokuserer 
almindeligvis på makroøkonomiske nøgletal som BNP, inflation, ledighed samt beta-
lingsbalance og den offentlige saldo. 
 
Konjunkturprognosernes kvalitet vurderes her ud fra to ofte anvendte kriterier. For 
det første udregnes den gennemsnitlige prognosefejl, hvilket viser om der er en sy-
stematisk bias i prognoserne.   
 
For det andet beregnes den gennemsnitlige numeriske prognosefejl samt sprednin-
gen i prognosefejlen, hvilket måler, hvor præcise de enkelte skøn er. Det vil sige hvor 
meget skønnene i gennemsnit, uanset fortegnet, afviger fra den registrerede udvik-
ling2.  
  
Om de målte gennemsnitlige absolutte afvigelser eller spredningen er udtryk for store 
eller små fejl kan vurderes ved at sammenligne med størrelsen af de normale udsving 
for de variable, der skønnes over. Generelt viser det sig, ikke overraskende, at en va-
riabel er sværere at forudsige, jo mere volatil den er.  
 
Det analyseres om forudsigelserne forbedres over tid og fx på grund forbedring af 
metoder og procedurer, samt bedre information. Foruden en kvantitativ analyse af 
prognoseafvigelserne analyseres tillige om retningen af prognoseændringerne er rigtig 
eller ej. Det er også væsentligt at vurdere skønnenes kvalitet i forhold til de andre 
fremskrivningsmetoder. Der sammenlignes med mekaniske skøn for at måle, hvor 
gode skønnene fra forskellige institutioner er. De anvendte forudsigelsesmodellers 
effektivitet vurderes med anvendelse af regressionsanalyse og autokorrelationtest.  
 
 
6.2 Internationale erfaringer 
EU-kommissionens efterårsskøn for BNP-væksten for det indeværende år i EU-
landene som helhed viser en gennemsnitlig prognosefejl tæt på nul, og en spredning 
som ligger på lidt under 0,5 pct.-enheder, jf. tabel 6.1. Øges prognosehorisonten til et 
år, er den gennemsnitlige prognosefejl -0,2 pct.-enheder og usikkerheden øges til 
omkring 0,8 pct.-enheder af BNP-skønnet3. Den gennemsnitlige absolutte afvigelse 
er 0,3 pct.-enheder for indeværende år og 0,7 pct.-enheder for skøn foretaget efter-
året inden. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Se bl.a. Filip Keereman (1999), “The track record of the Commission Forecast”, EU-commission, Economic Papers 137, 
Michael J. Artis (1996), “How accurate are the IMF’s short-term forecasts?”, IMF Working Paper 89, Lukas Vogel 
(2007) “How do the OECD Growth Projections for the Economic Perform?”, Economics Department Working Paper 
N0. 573, samt Lars–Erik Oeller og Bharat Barot (2000) “The accuracy of European growth and inflation forecasts” 
International Journal of Forecasting 16/2000.  
2 Spredningen er mere følsom over for store fejl end den gennemsnitlige numeriske afvigelse. 
3 Negative (positive) gennemsnitlige tal er et udtryk for, at det pågældende skøn over- (under-) vurderer den faktiske 
værdi. Usikkerheden er målet som spredningen.  
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Tabel 6.1 
Prognoser over udviklingen i EU-landene, 1980-2006 

 
 

 
BNP-

vækst Inflation Ledighed 
Betalings-
balance1) 

Offentlig 
saldo1) 

 

 Pct. -enheder       
 Faktisk variation 0,86 0,78 0,89 0,40 0,97  
 Indeværende år       
   Gnst. fejl 0,08 -0,09 -0,05 0,04 0,11  
   Spredning 0,47 0,37 0,41 0,36 0,51  
   Absolut gnst. fejl 0,30 0,23 0,26 0,26 0,42  
   - ift. faktisk variation 0,35 0,30 0,30 0,64 0,44  
        
 1 år frem       
   Gnst. fejl -0,20 0,04 -0,02 0,00 -0,12  
   Spredning 0,81 0,97 0,72 0,56 0,78  
   Absolut gnst. fejl  0,66 0,56 0,52 0,46 0,65  
   - ift. faktisk variation 0,77 0,72 0,59 1,15 0,68  
  

Anm.: For BNP er den faktiske variation beregnet som den faktiske series absolutte afvigelser fra middelvær-
dien. For inflation, ledighed, betalingsbalance og den offentlige saldo er den faktiske variation beregnet 
som de absolutte afvigelser fra en HP-filtreret trend. 

1) Opgjort i pct. af BNP. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, 1980-2006. Der sammenlignes med de første offentliggjorte 

statistiske oplysninger for de pågældende variable, og egne beregninger. 
 

 

 
Inflationsskøn for det indeværende år har en gennemsnitlig prognosefejl også tæt på 
nul, og en spredning som ligger omkring 0,4 pct.-enheder. Når prognosehorisonten 
forlænges til et år, forringes som forventet skønnenes præcision. 

 
Den absolutte gennemsnitlige fejl på skønnene for ledighedsprocenten er ca. 0,3 pct.-
enheder for indeværende år og omkring 0,5 pct.-enheder for det efterfølgende år. 
 
Prognosefejlene, målt ved den absolutte gennemsnitlige fejl for de øvrige angivne va-
riable er ligeledes på omkring 1,5 til 2,5 gange så store for skøn foretaget året inden, 
som for skøn foretaget på et tidspunkt, hvor der er kendskab til statistiske oplysnin-
ger for en del af året.  
 
Skønnene for indeværende år afviger med omkring 40 pct. af de faktiske udsving, 
hvilket betyder, at de indeholder meget information om den faktiske udvikling. Der 
er endvidere en generel tendens til, at skønnene foretaget året før afviger med en 
størrelsesorden på 75 pct. af de normale udsving i de pågældende variable. Skønnene 
for betalingsbalance i pct. af BNP et år frem svinger 15 pct. mere end de faktiske 
værdier. Dette skyldes, at de faktiske tal for betalingsbalance tit er tæt på nul og me-
get stabile, hvilket medfører store relative ændringer.  
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6.3 Evaluering af prognoserne i Økonomisk Redegørelse 
Prognoserne for BNP i Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse følger i store træk 
udviklingen i den faktiske værdi, jf. figur 6.1a. I enkelte år fx 2003 er der klare afvigel-
ser mellem det faktiske og det forventede. Det gælder helt overvejende for BNP-
skøn for det efterfølgende år. BNP-skønnene fra 1980 til 2006 samt prognosefejlene 
er vist i appendiks 6.1. 
  

Figur 6.1a Figur 6.1b 
Prognoser for BNP, årlig realvækst Prognosefejl og udsving 
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Anm.: For BNP anvendes det første foreløbige nationalregnskabstal for BNP som mål for den faktiske værdi. 

Prognoserne er taget fra efterårsudgaven af Økonomisk Redegørelse. For inflationen og ledighedsraten er 
afvigelserne beregnet som de absolutte afvigelser fra en HP-filtreret trend. Prognosefejlen er angivet som 
den gennemsnitlige absolutte prognosefejl for efterårsskønnet på det efterfølgende år. 

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006. 
 

For de skøn, som er fremlagt i fx Økonomisk Redegørelse, fremstår ikke nogen sy-
stematisk tendens til over- eller undervurdering, jf. tabel 6.2. (og appendiks 6.2, som 
kort viser de Statistiske begreber). Skønnene udarbejdet i efteråret har i gennemsnit 
overvurderet væksten i BNP med 0,05 pct.-enheder året efter, hvilket kan sammen-
lignes med de godt 0,2 pct.-enheder for EU-kommissionens skøn for EU som hel-
hed, jf. tabel 6.1. Størrelsen af den gennemsnitlige absolutte afvigelse for efterårs-
skønnene på det efterfølgende år er godt 0,8 pct.-enheder, jf. tabel 6.2, hvilket ligger 
lidt over den gennemsnitlige afvigelse i EU-kommissionens skøn for EU, jf. tabel 6.1.  
 
De årlige udsving i BNP-væksten – målt ved gennemsnittet af de absolutte afvigelser 
fra middelværdien – ligger på omkring 1,2 pct.-enheder i perioden 1980-2006, jf. figur 
6.1b. Efterårsskønnenes fejl for BNP-væksten i indeværende år udgør således lidt 
under 40 pct. heraf. Afvigelserne i efterårsskønnet for BNP-væksten i det efterføl-
gende år udgør ca. 70 pct. af de årlige udsving i BNP-væksten. Dette er på niveau 
med EU-kommissionens resultater for hele EU.  
 
De gennemsnitlige forudsigelsesfejl for inflationen i indeværende år udarbejdet om 
efteråret har typisk været -0,02 pct.-enheder. Det vil sige, at der ikke er en systema-
tisk tendens til over- eller undervurdering. Efterårsskøn foretaget forinden prognose-
året fremstår overraskende med en større forudsigelsesfejl end skøn foretaget tidlige-
re, jf. tabel 6.2.  
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Tabel 6.2 
Prognoser i Økonomisk Redegørelse over økonomiske nøgletal 

 
   Prognosehorisont  
 

 
Faktisk 

variation1) 
2 år 

frem 1 år frem Indeværende år 
 

   Efterår Forår Efterår Forår Efterår  
 Antal observationer  13 18 27 24 27  
 Pct. -enheder        
 BNP-vækst:        
   Gnst. prognosefejl  0,17 -0,18 -0,05 0,01 0,09  
   Spredning  1,05 0,93 1,08 0,74 0,55  
   Abs. gnst. afvigelse 1,20 0,90 0,74 0,85 0,61 0,45  
   - ift. faktisk variation   0,75 0,62 0,71 0,51 0,37  
 Inflation:        
   Gnst. prognosefejl  -0,22 -0,08 0,10 0,15 -0,02  
   Spredning  0,58 0,63 0,85 0,76 0,49  
   Abs. gnst. afvigelse 0,63 0,45 0,49 0,67 0,41 0,20  
   - ift. faktisk variation   0,72 0,78 1,06 0,65 0,31  
 Ledighedsrate:        
   Gnst. prognosefejl  -0,16 -0,04 -0,02 -0,04 -0,04  
   Spredning  1,13 0,92 0,69 0,38 0,14  
   Abs. gnst. afvigelse 1,00 0,98 0,84 0,51 0,29 0,11  
   - ift. faktisk variation   0,98 0,84 0,51 0,29 0,11  
  

Anm.: Prognosefejlen er udregnet som den første offentliggjorte værdi minus prognoseskønnet. Forårsprog-
nosen tager udgangspunkt i majudgaven af Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegø-
relse, 2002-2006. Efterårsprognosen er fra oktoberudgaven af Økonomisk Oversigt, 1980-1990, de-
cemberudgaven af Økonomisk Oversigt, 1991-2000, efterårsprognosen 2001 er fra januarudgaven af 
Økonomisk Redegørelse, 2002 og fra decemberudgaven af Økonomisk Redegørelse, 2002-2006.  

1) Den faktiske variation er beregnet som gennemsnitlig absolut afvigelse fra middelværdien i den fakti-
ske serie mellem 1980-2006. For inflationen og ledigheden er afvigelserne beregnet i forhold til en HP-
filtreret trend. 

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006 og  egne 
beregninger. 

 

 

 
Forudsigelsesfejlene for ledigheden er godt -0,02 pct. af arbejdsstyrken for skønnene 
foretaget i efteråret et år før. For skøn foretaget 2 år før fremstår usikkerheden væ-
sentligt større. Heller ikke for ledighedsskønnene er der tegn på systematisk over- 
eller undervurdering. Afvigelserne i skønnene på ledigheden svarer i gennemsnit til 
omkring halvdelen af de årlige udsving. 
 
For BNP – og for de øvrige variable – er der ikke overraskende en tendens til, at 
forudsigelsesfejlene bliver mindre, jo tættere på udgangen af det pågældende år 
skønnene foretages, da man her har mere information til rådighed. 
 
Prognoserne for BNP er sammenlignet med nationalregnskabets først offentliggjorte 
værdi for BNP. Til brug for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik er det i høje-
re grad afgørende at have det bedst mulige billede af den faktiske udvikling, for hvil-
ken de endelige nationalregnskabstal i højere grad må vurderes at være dækkende. 
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Det er som udgangspunkt vanskeligere at ramme de endelige tal, fordi de bygger på 
information, som ikke fuldt ud er tilgængelig, når konjunkturvurderingen udarbejdes.  
   
Det har imidlertid ingen betydning for de overordnede konklusioner om prognoser-
nes træfsikkerhed, om der sammenlignes med de først offentliggjorte eller de endeli-
ge nationalregnskabstal, jf. boks 6.1.  
 

Boks 6.1 
Prognoseevaluering og nationalregnskabsrevisioner 

 
Idet BNP og andre nøgletal baseret på nationalregn-
skabet revideres adskillige gange, kan der være væ-
sentlig forskel på den første offentliggjorte værdi og 
den endelige værdi, jf. figur 6.2a. Valget af sammen-
ligningsgrundlag har derfor betydning for resultater-
ne af en prognoseevaluering. 
 
Konjunkturprognoserne synes imidlertid kun svagt 
bedre til at ramme de foreløbige nationalregnskabs-
tal end de endelige tal, jf. tabel 6.2a. En sådan ten-
dens er forventelig, idet de foreløbige nationalregn-
skabstal i højere grad end de endelige må baseres på 
de samme konjunkturindikatorer, som prognoserne 
nødvendigvis må baseres på.   
 
  
 
 
 Kilde:  Danmarks Statistik. 
 

Figur 6.2a 
Foreløbig og endelig BNP-statistik, årlig  
Realvækst  
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Tabel 6.2a 
Prognosefejl for BNP1) 

 
  Prognosehorisont  
  Indeværende år 1 år frem  

    Foreløbig Endelig Foreløbig Endelig  
 BNP-statistik      
 Pct. -enheder      
 Gnst. prognosefejl 0,09 -0,01 -0,05 -0,15  
 Abs. gens. afvigelse 0,45 0,56 0,85 0,99  
 Spredning 0,55 0,75 1,08 1,29  
  

1) Nationalregnskabet ændrer over tiden basisår og definition. Serierne for prognoserne og de foreløbige 
tal er derfor ikke fuldt sammenlignelige med den endelig BNP-vækst. 

Kilde: Danmarks Statistik, efterårs skøn i Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-
2006, samt egne beregninger. 
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Prognoser for udvalgte økonomiske nøgletal  
De procentvise årlige udsving for blandt andet erhvervsinvesteringer og industrieks-
port er væsentligt større end for privatforbruget, betalingsbalancen og offentlig saldo. 
Størrelsen af forudsigelsesfejl skal derfor generelt vurderes i forhold til, hvor store 
udsvingene i de pågældende variable er, jf. tabel 6.3. 
 
De gennemsnitlig absolutte prognosefejl i efterårsskønnet for det kommende år ud-
gør for både det private forbrug og erhvervsinvesteringer i underkanten af 70 pct. af 
de faktiske udsving. For industrieksporten gælder, at forudsigelsesfejlene er større 
end de gennemsnitlige årlige udsving. Forudsigelserne for industrieksport har der-
med i realiteten haft en yderst beskeden informationsværdi4. Først så sent som ved 
efterårsskønnet samme år ligger skønnet for industrieksporten inden for den faktiske 
variation. 
 
Det samme gælder for prognoserne over betalingsbalancen og den offentlige saldo. 
For den offentlige saldo og betalingsbalancen udgør prognosernes absolutte afvigel-
ser for indeværende år omkring 50 pct. af de årlige udsving. For alle de undersøgte 
variable gælder, at usikkerheden er stigende, jo tidligere det forsøges at skønne på va-
riablen. 
 
Udviklingen i prognosepræcisionen over tid 
I tabel 6.4 er prognosefejlene opdelt på tidsperioderne 80’erne, 90’erne og perioden 
fra år 2000 indtil 2006. Med hensyn til skønnene for inflationsudviklingen, er de gen-
nemsnitlige absolutte afvigelser faldet betydeligt. Dette gælder for såvel skønnene for 
indeværende år samt for skønnene på et års sigt. Den største forbedring af skønnene 
er sket for prognoserne på indeværende år, hvor den gns. absolutte afvigelse er faldet 
fra 0,44 pct.-enheder i 1980’erne til 0,06 i 1990’erne og 0,04 pct.-enheder for perio-
den efter år 2000. For skønnene et år frem er de absolutte gennemsnitlige afvigelser 
faldet fra 1,09 i 1980’erne til 0,33 pct.-enheder for perioden efter 2000. 
 
Med hensyn til ledigheden, er der sket en halvering af skønnenes absolutte gennem-
snitlige afvigelser, også selv om de er forvejen er relativt små. De gennemsnitlige ab-
solutte afvigelser for indeværende år er således faldet fra 0,15 pct.-enheder til 0,07 for 
perioden efter 2000. For skønnene med et års tidshorisont er faldet i de gns. absolut-
te afvigelser på 0,71 i 1980’erne til det nuværende niveau på 0,33 pct.-enheder.  
 
Ser man på skønnene for væksten i BNP, har der ikke været en helt så entydig udvik-
ling. Der er ganske vist sket en forbedring af skønnene for indeværende år, hvor der 
både i 1980’erne og 1990’erne var absolutte afvigelser på godt 0,5 pct.-enheder.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det bemærkes, at skønnene for industrieksporten er udarbejdet på baggrund af udenrigshandelsstatistikken. Modsat 
bygger de historiske årsværdier for industrieksporten på ADAMs databank, som er baseret delvist på nationalregn-
skabet. De faktiske værdier kan således afvige væsentligt fra det datamæssige udgangspunkt, som ligger til grund for 
prognoserne. 
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Tabel 6.3 
Prognoser i Økonomisk redegørelse over udvalgte nøgletal 

 
   Prognosehorisont  
 

 
Faktisk 

variation1) 2 år frem 1 år frem Indeværende år 
 

   Efterår Forår Efterår Forår Efterår  
 Pct. -enheder        
 Privat forbrug:        
 Antal observationer  13 18 24 24 25 
   Gnst. prognosefejl  0,18 -0,04 0,19 0,05 0,09 
   Spredning  1,76 1,25 1,44 1,04 0,60 
   Abs. gnst. afvigelse 1,77 1,45 1,04 1,21 0,87 0,45 
   - ift. faktisk variation   0,82 0,59 0,68 0,49 0,26 
 Erhvervsinvesteringer:       
 Antal observationer  13 18 24 24 25 
   Gnst. prognosefejl  2,33 0,36 0,74 -0,02 0,12 
   Spredning  6,01 7,60 6,30 4,31 2,71 
   Abs. gnst. afvigelse 7,33 4,61 5,82 4,84 3,23 2,39 
   - ift. faktisk variation   0,63 0,79 0,66 0,44 0,33 
 Industrieksport:       
 Antal observationer  15 17 24 18 25 
   Gnst. prognosefejl  0,17 -0,18 -0,88 0,99 0,72 
   Spredning  4,10 4,53 3,55 3,38 2,07 
   Abs. gnst. afvigelse 2,52 3,67 3,94 2,94 2,74 1,61 
   - ift. faktisk variation   1,45 1,56 1,16 1,08 0,64 
 Betalingsbalance:       
 Antal observationer  13 19 26 20 21 
   Gnst. prognosefejl  -0,11 0,34 0,07 0,26 0,02 
   Spredning  1,62 1,69 1,38 1,02 0,61 
   Abs. gnst. afvigelse 0,93 1,38 1,30 1,13 0,76 0,50 
   - ift. faktisk variation   1,49 1,41 1,21 0,83 0,54 
 Offentlig saldo:       
 Antal observationer  13 19 18 20 20 
   Gnst. prognosefejl  0,15 -0,22 0,22 0,02 0,06 
   Spredning  1,92 1,74 1,61 0,78 0,81 
   Abs. gnst. afvigelse 1,77 1,39 2,04 1,76 0,97 0,88 
   - ift. faktisk variation   0,79 1,16 0,99 0,55 0,50 
  

Anm.: Prognosefejlen er udregnet som den første offentliggjorte værdi minus prognoseskønnet. Forårsprog-
nosen tager udgangspunkt i majudgaven af Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegø-
relse, 2002-2006. Efterårsprognosen er fra oktoberudgaven af Økonomisk Oversigt, 1980-1990, de-
cemberudgaven af Økonomisk Oversigt, 1991-2000, januarudgaven af Økonomisk Redegørelse, 2002 
og fra decemberudgaven af Økonomisk Redegørelse, 2002-2006. 

1) Den faktiske variation er beregnet som gennemsnitlig absolut afvigelse fra middelværdien i den faktiske 
serie mellem 1980-2006. For betalingsbalancen og offentlig saldo er afvigelserne beregnet i forhold til 
en HP-filtreret trend i stedet for middelværdien i den faktiske serie.  

Kilde: Danmarks statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006 samt 
egne beregninger.    

 

 

 
Afvigelserne er efter årtusindskiftet reduceret til ca. det halve til 0,22 pct.-enheder. 
Skønnene med et års tidshorisont var i 80’erne 1,08 pct-enheder, 0,63 pct-enheder i 
1990’erne, men er i perioden efter år 2000 steget igen til at udgøre 0,85 pct.-enheder. 



  Kapitel 6. Evaluering af konjunkturprognoser

 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 163

Den generelle forbedring af skønnene kan tilskrives flere forhold. Først og fremmest 
er der i perioden sket en væsentlig forbedring, både med hensyn til hurtighed og på-
lidelighed, af data, der indgår i de modeller, der anvendes i udarbejdelsen af skønne-
ne. Data, der fx indgår i beregningen af betalingsbalancen og nationalregnskabet, er 
således kortere tid undervejs end tidligere siden man indførte Intrastat i 1993. Desu-
den er de modeller, der anvendes, blevet forfinede og endelig må en betydelig del af 
forbedringen også tilskrives, at den økonomiske udvikling gennem de tre tidsperio-
der har været præget af stadig stigende stabilitet og dermed øget forudsigelighed, 
hvorved der, alt andet lige, vil være en mindre usikkerhed af skønnene over udviklin-
gen af de økonomiske nøgletal. 
 

Tabel 6.4  
Prognosefejl i 80’erne, 90’erne og 2000’erne 

 
  Prognosehorisont  
  Indeværende år 1 år frem  
  80-89 90-99 00-06 80-89 90-99 00-06  
 Pct. -enheder        
 BNP-vækst:        
 Gnst. prognosefejl -0,02 0,17 0,12 -0,06 -0,19 0,18  
 Spredning 0,57 0,64 0,31 1,33 0,85 0,96  
 Abs. gnst. afvigelse 0,51 0,55 0,22 1,08 0,63 0,85  
 - ift. faktisk variation  0,31 0,59 0,22 0,67 0,68 0,84  
 Inflation:        
 Gnst. prognosefejl -0,03 -0,02 -0,01 0,69 -0,44 0,02  
 Spredning 0,80 0,11 0,06 1,23 0,58 0,41  
 Abs. gnst. afvigelse 0,44 0,06 0,04 1,09 0,48 0,33  
 - ift. faktisk variation  0,40 0,20 0,10 0,99 1,46 0,89  
 Ledighed:        
 Gnst. prognosefejl -0,05 -0,03 -0,03 -0,21 0,23 -0,13  
 Spredning 0,20 0,10 0,09 0,91 0,60 0,40  
 Abs. gnst. afvigelse 0,15 0,09 0,07 0,71 0,43 0,33  
 - ift. faktisk variation  0,14 0,08 0,09 0,67 0,40 0,40  
  

Anm.: Prognoserne tager udgangspunkt i efterårsskønnene.  
Kilde: Danmarks statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006 samt egne 

beregninger. 
 

 

 
Sammenligning med mekaniske skøn 
Et mål for informationsindholdet i skønnene kan opnås ved at sammenligne progno-
sernes træfsikkerhed med et mekanisk skøn. Et mekanisk skøn kan eksempelvis være 
en antagelse om at de økonomiske variable vækst, inflation mv. fremover forventes 
at være lig deres historiske gennemsnit.     
 
Prognoserne sammenlignes med mekaniske alternativer ved at sætte spredningen i 
prognoser i forhold til de faktiske tal sammenlignet med spredningen i de mekaniske 
skøn i forhold til de faktiske tal, det såkaldte Theil-indeks. Et lavt Theil-indeks, som er 
mindre end 1, betyder at konjunkturskønnet er bedre end det mekaniske skøn. Jo 
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mindre indekset er, jo bedre er kvaliteten af skøn ift. de mekaniske skøn. Modsat vil 
et Theil-indeks, som er større end 1, betyde det, at der ingen ekstra information er i 
konjunkturskønnet sammenlignet med det mekaniske alternativ. 
 
Med hensyn til skøn for det indeværende år er spredningen under halvt så stor som 
spredningen på det mekaniske skøn. Der gælder imidlertid ikke for industriekspor-
ten, hvor indekset er større end 0,6. Dette betyder, at industrieksport er sværere at 
forudse.  
 

Tabel 6.5 
Sammenligning med mekaniske skøn, Økonomisk Oversigt og - Redegørelse 1980-2006 

 
  Prognosehorisont  
  Indeværende år 1 år frem  

  Alternativ 12) Alternativ 23) Alternativ 1 Alternativ 2  
 Pct. - enheder   
 BNP-vækst 0,34 0,28 0,68 0,45  
 Inflation 0,19 0,39 0,33 0,49  
 Ledighed 0,05 0,14 0,25 0,39  
 Privat forbrug 0,25 0,22 0,61 0,45  
 Erhvervsinvesteringer 0,30 0,25 0,70 0,48  
 Industrieksport 0,62 0,89 1,07 0,60  
 Betalingsbalance1) 0,27 0,48 0,59 0,76  
 Offentlig saldo 0,22 0,35 0,44 0,48  
  

1) Opgjort i pct. af BNP. 
2) Alternativ 1 antager at variablen fremadrettet følger det historiske gennemsnit af de seneste 10 år. 
3) Alternativ 2 antager at variablen fremadrettet er lig den seneste offentliggjorte værdi. 
Kilde: Danmarks statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006 samt 

egne beregninger. 
 

 

 
For skøn som vedrører indeværende år, er prognoserne ikke overraskende klart bed-
re end de mekaniske alternativer. Skønnet for industrieksporten forklarer dog kun ca. 
40 pct. af variationen i forhold til gennemsnittet. 
 
Prognoser for det efterfølgende år er, med undtagelse af skøn på industrieksporten, 
også væsentligt bedre end de mekaniske skøn. Ved at anvende den gennemsnitlige 
vækst i industrieksporten de seneste 10 år opnås således et skøn for væksten i eks-
porten året efter, som ikke er dårligere end prognosen, jf. tabel 6.5. Prognoser for in-
flation, ledighed og den offentlige saldo har en høj informationsværdi, da variationen 
kun udgør 25-49 pct. af variationen af de mekaniske skøn for de samme variable5. 
For de øvrige variables vedkommende udgør variationen mellem 50-76 pct. af de 
mekaniske skøn, altså har skønnene for disse variable en lavere informationsværdi. 
 
Er der tegn på systematiske prognosefejl? 
Et afgørende krav til økonomiske fremskrivninger er, at der ikke forekommer syste- 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 For så vidt angår alternativ 1 kan sammenligningen være lidt for gunstig for inflation og ledighed, idet serierne for-
mentlig ikke har været stationære over den belyste periode.  
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matiske prognosefejl. Eksempelvis kan der være en såkaldt prognosebias, hvis der er 
en tilbøjelighed til enten at over- eller undervurdere den faktiske udvikling. En sådan 
fejlkilde vil nemt typisk undgås og der kan derved opnås en forbedring i fremskriv-
ningernes præcision. Statistiske tests indikerer, at der stort set ikke er tegn på syste-
matiske prognosefejl i Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse, jf. boks 6.2. 
 

Boks 6.2 
Systematiske prognosefejl 

Prognosefejlen bør ikke indeholde systematisk information, som kunne være brugt til at forbedre det pågæl-
dende forecast. Denne hypotese testes typisk ved at regressere den aktuelle værdi på den pågældende prog-
nose: 

Faktisk = α+βForecast+ ε 

Resultaterne af denne regression skal fortolkes som følgende: 
• Hvis α er større(mindre) end nul, er der en tilbøjelighed til i gennemsnit at under(over)estimere det 

faktiske udfald. Et såkaldt forecastbias. 
• Hvis β er større(mindre) end 1 indikerer det, at prognoserne under-(over)vurderer udsvingene 
• Autokorrelation i fejlleddet antyder, at prognosefejlen følger et bestemt mønster.  

 
Generelt indikerer resultaterne, at der, bortset fra skøn på industrieksporten, ikke er problemer med fore-
castbias, jf. tabel 6.6. Estimatet for industrieksporten antyder, på linje med de foregående resultater, at skøn-
nene herfor i gennemsnit ikke har haft en informationsværdi.  
 
Der er en mindre tendens til, at udsvingene i BNP-væksten overvurderes. Tilsvarende overvurderes ændrin-
gerne i den offentlige saldo og ændringerne i erhvervsinvesteringerne, da β er mindre end 1, men β-
værdierne afviger ikke statistisk signifikant fra 1. For de resterende nøgletal, med undtagelse af industrieks-
porten, ligger β-koefficienten tæt på 1. Også her er afvigelserne ikke signifikant fra 1. For industrieksportens 
vedkommende må nulhypotesen om at β = 1 forkastes.  
 
En sammenligning af forklaringsgraderne viser, at prognoser for inflation og ledighed forklarer godt 90 pct. 
af de faktiske sving. Skønnet for erhvervsinvesteringerne forklarer kun 30 pct. af de faktiske ændringer målt 
ved R2.             
         
Kun for betalingsbalancen er der tegn på positiv autokorrelation i form af en DW-statistik, der er mindre end 
2. For de fleste variable er der dog svage tegn på tilstedeværelse af autokorrelation. 
 

Tabel 6.6  
Estimationsresultater 
 

 BNP Inflation 
Ledig-

hed 
Privat 

forbrug 
Erhvervs 

invest. 
Industri- 
eksport 

Betal. 
balance 

Off. 
saldo 

α 0,31 -0,10 -0,26 -0,24 0,90 6,24 0,11 0,52 
 (0,42) (0,30) (0,56) (0,62) (1,89) (1,88) (0,27) (0,39) 
Signifikans α=0 0,46 0,75 0,65 0,70 0,64 0,00 0,47 0,77 

β 0,82 1,05 1,03 1,21 0,85 -0,19 0,98 0,86 
 (0,19) (0,07) (0,07) (0,27) (0,28) (0,33) (0,11) (0,18) 
Signifikans β=1 0,33 0,43 0,67 0,45 0,60 0,00 0,29 0,35 
R2 0,44 0,91 0,90 0,47 0,30 0,02 0,76 0,59 
DW 1,69 1,80 1,40 2,06 1,49 2,07 1,15 1,38 

 

Anm.: Tallene i parenteserne er standardafvigelsen på koefficientestimatet. Til estimaterne er anvendt efter-
årsprognosen for det efterfølgende år. De anførte tal for signifikans for α = 0 og β = 1 er p-værdierne 
ved i en t-test. Tal over 0,05 indikerer, at nulhypotesen (α = 0 og β = 1)  kan accepteres på et 5 pct. 
signifikansniveau.  

Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Oversigt, 1980-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006 samt 
egne beregninger.  
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Retningsanalyse  
Tabel 6.7  
Retningsanalyse(efterårsskøn på det kommende år i ØO og ØR) 

 
 

 BNP Inflation 
Ledig-

hed 
Privat 

forbrug 
Erhvervs

invest. 
Industri-
eksport 

Betal. 
balance 

Off.  
saldo 

 �P� 0 og �F < 0  3  4  4  2  6  3  5  3 

 �P< 0 og �F � 0  3  5  2  3  3  2  1  2 
 �P< 0 og �F < 0  9  11  11  7  8  6  4  2 
 �P�0 og �F � 0  12  7  10  13  8  7  10  11 
 Observationer   27  27  27  25  25  18  20  18 
 Succes pct.   78  67  78  80  64  72  70  72 
 Signifikans  

uafhængighed 
 
 0,00 

 
 0,04 

 
 0,00 

 
 0,00 

 
 0,13 

 
 0,04 

 
 0,00 

 
 0,00 

  
Anm.:    �P er forskellen mellem prognosetal for 1 år frem og prognosetal for indeværende år.  
              En positiv/ negativ �P betyder, at skønnene forudser en positiv/negativ udvikling af den pågældende    
              variabel med en tidshorisont på et år.  
             �F er forskellen mellem de faktiske tal for 1 år frem og de faktiske tal for indeværende år. 
             En positiv/ negativ �F er således udtryk for, at den faktiske udvikling er positiv/negativ. 
             Er �P af samme fortegn som �F betyder det, at der er overensstemmelse mellem skønnet og den fakti 
             ske retning.                  
             Uafhængighed kan testes ved en �2- test for uafhængighed mellem skøn og faktiske tal. P-værdier  
             under 0,05 medfører, at nulhypotesen om uafhængighed kan forkastes på 5 pct. signifikansniveau.  
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse samt egne beregninger. 
 

 
En ønskelig egenskab for konjunkturfremskrivninger er evnen til at forudsige, hvor-
når konjunkturerne vender. Et mål for retningspræcisionen i prognoserne kan bereg-
nes som den procentandel af fremskrivningerne/skønnene, der ramte rigtigt med 
hensyn til retningen i den faktiske udvikling6. 
 
Af de i alt 27 observationer, der er mellem 1980-2006, har prognoser for BNP-
væksten korrekt forudsagt stigning 9 gange og fald i væksten 12 gange eller uforand-
ret BNP-væksten. I 21 ud af 27 tilfælde har man således skønnet rigtigt, når det gæl-
der retningen af udviklingen i BNP-væksten. For alle nøgletallene gælder at succesra-
ten ligger pænt over 60 pct. Det skal her bemærkes, at succesraten for retningspræci-
sionen for industrieksporten er på 72 pct. Dette skal sammenholdes med oplysnin-
gerne i og kommentarerne til tabel 6.6, hvor det anføres, at den kvantitative analyse 
viste ringe informationsværdi. Retningsanalysen viser således, at der med hensyn til 
industrieksportens kvalitative udvikling (retningen) kan tillægges denne en vis værdi 
er et vist informationsindhold i prognosen. 
 
Det kan ved hjælp at en �2 uafhængighedstest undersøges, om der eksister en signifi-
kant sammenhæng mellem retningen af skønnene og de faktiske tal. Ovenfor er an-
ført p-værdier for hypotesen om uafhængighed mellem retningen af skønnene og de 
faktiske tal. Det fremgår, at for alle de anførte skøn - med undtagelse af erhvervsin-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 For nærmere beskrivelse af metode henvises til M. Artis: ”How accurate are the IMF’s short-term economic fore-
casts”, IMF Working Paper, WP/96/89 August 1996 og J. Ash, D. Smyth and S. Heravi: “Are OECD forecasts rational 
and useful”, International Journal of Forcasting 14, 199.  
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vesteringer – kan man på et 5 pct. signifikansniveau forkaste nulhypotesen om uaf-
hængighed mellem skøn og de faktiske tal. Skønnet for erhvervsinvesteringer for det 
kommende år er således usikre sammenlignet med de andre. Dette kan henføres til 
de markante faktiske variationer i erhvervsinvesteringer, jf. tabel 6.3.   
 
Retningspræcisionen for BNP vækst, inflation og vækst i privat forbrug er omkring 
80 pct., altså meget høj.  
 
 
6.4 Sammenligning med andre institutioners konjunktur-prognoser  
Foruden Finansministeriet udarbejder en række andre institutioner økonomiske 
prognoser for dansk økonomi. Det gælder blandt andet Det Økonomiske Råd 
(DØR), Dansk Industri (DI), Nordea Bank Danmark, EU-kommissionen (EU) og 
OECD7. Prognoser udarbejdet af disse er generelt behæftet med samme størrelse 
prognosefejl og usikkerhed som konjunkturvurderingerne i Økonomisk Oversigt og 
Økonomisk Redegørelse (ØO/ØR). 
 
For at sikre det størst mulige datagrundlag i sammenligningen tages udgangspunkt i 
efterårsskønnet for efterfølgende år. Alle de ovennævnte institutioner udgiver deres 
efterårsvurdering i november eller december. Dette har den fordel, at alle prognoser 
er foretaget på omkring samme tidspunkt, hvorfor alle har haft omtrent samme 
mængde information at bygge deres prognoser på. De analyserede prognoser fra de 
forskellige institutioner er generelt af samme kvalitet. 
 
Træfsikkerheden af BNP-skønnet i de udvalgte konjunkturprognoser ligger relativt 
tæt på hinanden, jf. tabel 6.8. Den absolutte gennemsnitlige afvigelse ligger omkring 
0,8 pct.-enheder for alle prognoser bortset fra EU og OECD, hvor prognoserne har 
været præget af lidt større usikkerhed. For DØR, DI og Nordea er der en tendens til 
at undervurdere væksten i BNP, men dette er ikke statistisk signifikant. EU-
prognosen har generelt været mere optimistisk med hensyn til BNP-væksten end de 
andre institutioner.  
 
De absolutte gens. afvigelser på fejlskønnet for inflationsprognoserne ligger alle un-
der 0,8 pct.-enheder. Der er således ikke væsentlige forskelle i prognosernes træfsik-
kerhed. Beregningerne er ikke fuldt sammenlignelige med hinanden, idet DØR, 
OECD og DI skønner over forbrugsdeflatoren og ikke forbrugerprisindekset som de 
øvrige institutioner. De foretagne skøn er i analysen sammenlignet med de relevante 
størrelser. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Der findes også andre organisationer så som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og LO samt forskellige pengeinsti-
tutter, som udarbejder prognoser for dansk økonomi. Deres prognoser findes dog ikke pt. systematisk i Finansmini-
steriets databank, og er derfor ikke medtaget. 
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Tabel 6.8  
Prognosesammenligning (efterårsskøn på det kommende år, 1980-2006) 

 
  ØO/ØR DØR DI Nordea1) EU OECD  

 Pct. -enheder        
 BNP-vækst:        
  Gnst. prognosefejl -0,05 0,24 0,28 0,20 -0,20 -0,01  
  Spredning 1,08 0,97 1,06 1,02 1,15 1,24  
  Abs. gnst. afvigelse 0,85 0,76 0,86 0,75 0,90 0,97  
  Theil/Alternativ 1 0,57 0,52 0,56 0,54 0,61 0,66  
  Theil/Alternativ 2 0,43 0,39 0,42 0,40 0,46 0,49  
  Absolut gens. afvigelse        
  - 1980-1989 1,08 0,74 0,91 0,91 1,17 1,33  
  - 1990-1999 0,63 0,67 0,76 0,47 0,62 0,70  
  - 2000-2006  0,85 0,94 0,94 0,82 0,91 0,86  
 Inflation:        
  Gnst. prognosefejl 0,10 0,23 0,33 -0,11 0,22 0,06  
  Spredning 0,85 1,02 0,99 0,84 0,81 1,03  
  Abs. gnst. afvigelse 0,67 0,67 0,70 0,66 0,59 0,79  
  Theil/Alternativ 1 0,33 0,39 0,38 0,32 0,31 0,40  
  Theil/Alternativ 2 0,49 0,59 0,57 0,48 0,46 0,59  
  Absolut gens. afvigelse        
  - 1980-1989 1,09 1,22 1,19 1,00 0,96 1,12  
  - 1990-1999 0,48 0,46 0,49 0,47 0,42 0,68  
  - 2000-2006  0,33 0,20 0,29 0,35 0,29 0,43  
 Ledighedsraten:        
  Gnst. prognosefejl -0,02 -0,46 0,02 -0,16 -0,10 -0,13  
  Spredning 0,69 0,81 0,75 0,69 0,98 0,82  
  Abs. gnst. afvigelse 0,51 0,70 0,57 0,54 0,70 0,66  
  Theil/Alternativ 1 0,26 0,30 0,28 0,26 0,37 0,31  
  Theil/Alternativ 2 0,42 0,49 0,45 0,42 0,59 0,49  
  Absolut gens. afvigelse        
  - 1980-1989 0,71 0,92 0,45 0,66 1,01 0,86  
  - 1990-1999 0,43 0,64 0,85 0,49 0,60 0,56  
  - 2000-2006  0,33 0,47 0,34 0,43 0,41 0,52  
 Betalingsbalancen2)        
  Gnst. prognosefejl 0,07 0,04 0,03 -0,06 0,25 0,14  
  Spredning 1,38 1,23 1,34 1,27 1,20 1,33  
  Abs. gnst. afvigelse 1,13 1,02 1,09 0,96 0,96 1,07  
  Theil/Alternativ 1 0,63 0,57 0,62 0,59 0,55 0,61  
  Theil/Alternativ 2 0,81 0,72 0,79 0,75 0,70 0,78  
  Absolut gens. afvigelse        
  - 1980-1989 1,16 1,12 1,13 1,12 0,98 1,14  
  - 1990-1999 1,38 1,16 1,37 1,11 1,04 1,34  
  - 2000-2006 0,65 0,68 0,64 0,34 0,76 0,59  
  

Anm.: Forecastfejlen er beregnet som den senest offentliggjorte værdi minus prognoseskønnet. Alternativ1 og 
2 er defineret på samme måde som i tabel 6.5. 

1) Prognoseskønnene fra Nordea Bank Danmark er kædet med serier fra Unibank og Privatbanken. 
2) Opgjort i pct. af BNP. 
Kilde: Økonomisk Oversigt, Økonomisk Redegørelse, Dansk Økonomi, Dansk Industris prognose, Nordeas 

prognose, EU-kommissionens prognose og OECD Economic Outlook. Danmarks Statistik samt egne 
beregninger. 
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For alle institutionerne gælder, at den absolutte gennemsnitlige afvigelse på skønnene 
for BNP-væksten har været større efter 2000, end den var i 1990'erne. Omvendt gæl-
der at alle institutionernes prognoser for inflationen har været bedre efter 2000, end i 
1990'erne. 
  
Blandt de danske institutioner har DØRS haft en tendens til at overvurdere ledig-
hedsraten (om end det ikke statistisk signifikant). Efter 2000 har alle institutionerne 
udarbejdet mere præcise skøn for ledigheden end i 1980'erne og 1990'erne. Skønnene 
for betalingsbalancen i pct. af BNP har i gennemsnit ramt, men præcisionen er her 
mindre end for de andre skøn.  
 
Skøn på betalingsbalancen i pct. af BNP afviger i gennemsnit med omkring 1 pct.-
enhed fra den faktiske værdi for samtlige prognoser med undtagelse af EU og Nor-
dea, som har en gennemsnitlig absolut afvigelse på under 1 pct.-enhed og dermed en 
bedre træfsikkerhed. EU’s og OECD’s prognoser har en systematisk tendens til at 
undervurdere betalingsbalanceoverskuddet med henholdsvis omkring 0,25 pct.-
enheder og 0,14 pct.-enheder. Alle institutionernes prognoser for betalingsbalancen i 
pct. af BNP har også været bedre efter 2000, end i 1990'erne. 
 
Nedenstående fire grafer sammenligner prognoserne for udvalgte nøgletal udarbejdet 
af EU, OECD og ØR. Prognoserne for BNP og inflationen i de tre institutioner føl-
ger i det store hele hinanden og den faktiske udvikling relativt tæt, jf. figur 6.3a og 6.3b. 
Dog er der for enkelte år forholdsvis store afvigelser mellem prognoserne og de før-
ste offentliggjorte tal.  
 
Af figur 6.3c fremgår det, at EU's afvigende skøn fra ledigheden i stor grad forklares 
ved den anderledes definition, som denne institution anvender. De to andre instituti-
oner følger, ikke overraskende, de faktiske tal for den af dem anvendte definition af 
ledigheden. 
 

          Den sidste figur 6.4.d viser de tre institutioners skøn for betalingsbalanceudviklingen 
sammenlignet med den faktiske udvikling. Også her ses der en nogenlunde sammen-
hæng mellem skønnene og de faktiske tal. Der er dog perioder med store forskelle i 
midten af 1980’erne og slutningen af 1990’erne. 
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Figur 6.3a Figur 6.3b 
BNP-vækst prognoser for Danmark 
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Anm.:  ØR skønner over forbrugerprisinflationen (CPI), EU skønner over HICP mens OECD skønner over væk-

sten i deflatoren for det private forbrug. Kurverne BNP, Deflator og CPI viser de første offentliggjorte data 
for de respektive størrelser. 

Kilde: Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse, EU-kommissionens prognoser, OECD Economic Out-
look og Danmarks Statistik. 

 
Figur 6.3c Figur 6.3d 
Ledighedsprognoser for Danmark Betalingsbalances prognoser for Danmark 
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Anm.:  Definitionerne af ledigheden er lidt forskellige for skønnene foretaget i ØR og EU-kommissionen. Beta-

lingsbalancen er opgjort i pct. af BNP. Kurverne Ledighed, Ledigheden EU def. og Betalingsbalance viser de 
første offentliggjorte data for de respektive størrelser. 

Kilde: Økonomisk Oversigt og Økonomisk Redegørelse, EU-kommissionens prognoser, OECD Economic Out-
look og Danmarks Statistik. 
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Appendiks 6.1 
Prognoser på BNP-vækst 

Tabel A.1.1 
Prognoser på BNP-vækst 

 
 BNP-vækst Nationalregnskabstal BNP-prognoser  
    Indeværende år 1 år  frem  
  

Endelige Foreløbige Skøn 
Prognose-

fejl Skøn 
Prognose-

fejl 
 

 Pct. -enheder        
 1980 -0,6 -0,5 -1,0 0,5 -0,3 -0,2  
 1981 -2,0 -0,6 -1,0 0,4 0,9 -1,5  
 1982 2,8 2,2 2,5 -0,3 4,0 -1,8  
 1983 1,9 2,9 2,0 0,9 0,8 2,1  
 1984 3,7 3,5 4,0 -0,5 1,5 2,0  
 1985 3,9 3,1 2,5 0,6 3,0 0,1  
 1986 4,1 3,3 3,3 0,0 3,8 -0,5  
 1987 -0,3 -1,0 -0,8 -0,2 0,8 -1,8  
 1988 -0,8 -0,2 0,5 -0,7 -0,8 0,6  
 1989 0,2 1,1 2,0 -0,9 0,8 0,3  
 1990 1,0 1,6 0,8 0,8 1,5 0,1  
 1991 1,1 1,0 2,2 -1,2 1,0 0,0  
 1992 0,6 1,1 0,8 0,3 2,4 -1,3  
 1993 0,0 1,2 0,2 1,0 2,6 -1,4  
 1994 5,5 4,4 4,6 -0,2 3,0 1,4  
 1995 2,8 2,6 3,1 -0,5 3,7 -1,1  
 1996 2,5 2,4 2,2 0,2 2,7 -0,3  
 1997 3,0 3,4 3,0 0,4 2,9 0,5  
 1998 2,5 2,9 2,4 0,5 2,7 0,2  
 1999 2,6 1,6 1,3 0,3 1,6 0,0  
 2000 2,8 2,9 2,4 0,5 1,6 1,3  
 2001 1,3 1,0 1,2 -0,2 1,8 -0,8  
 2002 0,5 1,6 1,5 0,1 1,7 -0,1  
 2003 0,4 0,4 0,4 0,0 1,8 -1,4  
 2004 2,3 2,4 2,4 0,0 2,1 0,3  
 2005 2,5 3,4 2,8 0,6 2,4 1,0  
 2006 3,9 3,2 3,3 -0,1 2,2 1,0  
 Gnst. afvigelse - - - 0,1 - 0,0  
 Gnst. absolut afvigelse - - - 0,5 - 0,9  
  

Anm.: Prognoserne tager udgangspunkt i efterårsskønnere. Prognosefejlen er udregnet som den første offent-  
             liggjorte værdi minus prognoseskønnet.  
Kilde: ADAM's databank, Økonomisk Oversigt, 1979-2001 og Økonomisk Redegørelse, 2002-2006. 
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Appendiks 6.2 
Statistiske begreber  

 
 
Lad { }nxxxxx .....,,,, 321=  være en udvalgt faktisk dataserie (eksempelvis realvæk-
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Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009  

  
 Mia. kr. 

Mængder 
Pct. 

Priser 
Pct. 

 

 Privat forbrug 838 877 913 2,2 2,0 1,4 1,7 2,7 2,6  
 Offentligt forbrug1) 438 458 477 1,4 1,5 1,0 2,6 3,1 3,1  
 Offentlige investeringer 29 31 33 -12,0 4,5 6,0 2,0 2,1 2,3  
 Boliginvesteringer 118 119 119 4,0 -3,0 -4,0 5,0 4,5 4,0  
 Faste erhvervs-

investeringer 239 251 254 6,5 1,6 -0,9 3,4 3,0 2,4 
 

  
I alt indenlandsk  
Efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.662 1.737 1.797 2,5 1,5 0,7 2,4 2,9 2,8 

 

 Lagerændringer2) 14 17 14 0,1 0,1 0,0       

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.676 1.754 1.811 2,5 1,6 0,7 2,5 3,0 2,6 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 882 931 974 3,8 3,2 3,1 -0,2 2,3 1,5 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.558 2.684 2.786 2,9 2,2 1,6 1,5 2,7 2,2 

 

 Import af varer og  
tjenester 858 914 953 5,0 3,7 2,7 1,4 2,7 1,6 

 

  
Bruttonationalproduktet 1.699 1.770 1.833 1,9 1,4 1,0 1,6 2,8 2,6 

 

 Produktskatter, netto 260 269 274            
 Bruttoværditilvækst 1.439 1.502 1.559 2,0 1,4 0,9 1,5 2,9 2,9  
 Heraf i private  

byerhverv3) 932 977 1.020 3,4 1,7 1,3 2,4 3,1 3,1 
 

  
Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i foregåen-

de års priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før. 
1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af udfør-

te arbejdstimer. 
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (foregående års priser) i procent af BNP 

(foregående års priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 
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Tabel B.2  
Nøgletal for den internationale økonomi  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Realvækst, pct.   
 BNP   
 EU27 1,3 2,5 1,8 3,0 2,9 2,4 2,4  
 Euroområdet 0,8 2,0 1,5 2,8 2,6 2,2 2,1  
 Tyskland -0,2 1,1 0,8 2,9 2,5 2,1 2,2  
 Frankrig 1,1 2,5 1,7 2,0 1,9 2,0 1,8  
 Italien 0,0 1,2 0,1 1,9 1,9 1,4 1,6  
 Spanien 3,1 3,3 3,6 3,9 3,8 3,0 2,3  
 Holland 0,3 2,2 1,5 3,0 2,7 2,6 2,5  
 Belgien 1,0 3,0 1,7 2,8 2,7 2,1 2,2  
 Østrig 1,2 2,3 2,0 3,3 3,3 2,7 2,4  
 Finland 1,8 3,7 2,9 5,0 4,3 3,4 2,8  
 Danmark 0,4 2,3 2,5 3,9 1,9 1,4 1,0  
 Sverige 1,7 4,1 2,9 4,2 3,4 3,1 2,4  
 Storbritannien 2,8 3,3 1,8 2,9 3,1 2,2 2,5  
 USA 2,5 3,6 3,1 2,9 2,2 1,7 2,6  
 Japan 1,4 2,7 1,9 2,2 1,9 1,9 2,3  
 Norge 1,0 3,9 2,7 2,2 2,9 3,1 2,2  
 OECD 1,9 3,1 2,6 3,1 2,7 2,3 2,4  
 Verden 4,1 5,3 4,8 5,4 5,1 4,7 4,8  

 Pct.vis vækst    
 Forbrugerpriser1)   
 EU27 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2  
 Euroområdet 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0  
 Tyskland 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,0 1,8  
 Frankrig 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6  
 Italien 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9  
 Spanien 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 2,9 2,7  
 Holland 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,3 2,7  
 Belgien 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 2,1 1,8  
 Østrig 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 1,9 1,8  
 Finland 1,3 0,1 0,8 1,3 1,6 2,4 2,1  
 Danmark 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 2,7 2,4  
 Sverige 2,3 1,0 0,8 1,5 1,7 2,0 2,0  
 Storbritannien 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 2,2 2,0  
 USA 2,3 2,7 3,4 3,2 2,9 1,9 1,5  
 Japan -0,3 0,0 -0,3 0,2 0,1 0,2 0,5  
 Norge 2,0 0,6 1,5 2,5 0,7 2,7 2,4  
  

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP i 2006 afvige fra EU-Kommissionens 
efterårsprognose. 

1) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 
nationale forbrugerprisindeks (CPI). 

Kilde: EcoWin, EU-Kommissionens efterårsprognose 2007, OECD, IMF samt egne skøn. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.vis vækst   
 Lønudvikling1)   
 EU27 1,2 3,2 2,7 2,9 3,2 3,3 3,4  
 Euroområdet 2,8 2,5 2,0 2,4 2,5 3,1 2,8  
 Tyskland 2,6 2,6 0,7 4,3 3,3 3,0 2,4  
 Frankrig 2,0 4,3 1,8 3,5 3,4 3,3 3,2  
 Italien 2,9 4,2 2,8 2,7 2,9 3,1 2,5  
 Spanien 5,0 3,3 2,8 3,1 2,3 2,6 3,1  
 Holland 4,3 4,1 1,7 2,9 1,9 2,7 3,1  
 Belgien 2,1 3,4 1,4 3,6 2,3 2,4 2,3  
 Østrig 3,1 3,8 4,0 4,2 3,8 3,2 3,0  
 Finland 2,5 4,7 3,7 3,2 3,5 5,2 3,6  

 Danmark1) 4,0 2,9 3,6 3,7 4,6 4,7 4,8  
 Sverige 3,9 4,2 2,7 2,1 3,0 3,0 3,0  
 Storbritannien 5,5 6,1 4,2 5,2 4,8 4,9 5,0  
 USA 7,0 3,0 3,4 1,5 4,7 3,6 3,4  
 Japan -1,2 2,1 0,7 1,1 1,2 1,7 1,8  
 Norge 3,8 4,7 4,1 4,5 5,6 5,7 5,7  

 Pct. af BNP   
 Betalingsbalancesaldo2)   
 EU27 0,2 0,4 -0,3 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9  
 Euroområdet3) 0,5 1,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1  
 Tyskland 2,1 4,5 4,7 5,2 5,8 5,8 6,0  
 Frankrig 0,2 -0,6 -1,7 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3  
 Italien -0,9 -0,5 -1,2 -2,0 -1,7 -1,8 -1,7  
 Spanien -4,0 -5,9 -7,5 -8,8 -9,3 -9,6 -9,8  
 Holland 6,1 8,6 7,1 7,6 6,9 7,5 8,2  
 Belgien 4,5 3,8 3,0 3,3 3,0 3,1 3,4  
 Østrig 1,4 2,4 3,0 3,5 4,8 5,3 5,3  
 Finland 5,9 7,7 4,9 4,7 5,2 5,1 5,0  
 Danmark 3,4 3,0 4,4 2,6 1,3 0,6 0,9  
 Sverige 6,6 6,5 5,8 6,9 7,1 7,0 7,3  
 Storbritannien -1,3 -1,6 -2,5 -3,2 -3,1 -3,5 -3,5  
 USA -4,7 -5,4 -5,9 -6,1 -5,4 -4,9 -4,3  
 Japan -3,2 3,7 3,6 4,0 4,7 4,8 4,8  
 Norge 12,3 12,7 15,5 17,4 15,9 16,3 15,8  
  

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed.  
For EU27, euroområdet og Norge dog hele økonomien. For Danmark anvendes stigningen i arbejds-
omkostningerne ekskl. genetillæg. 

2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets 
opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 

3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2007, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.4     
Nøgletal for den internationale økonomi  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af arbejdsstyrke   
 Ledighed1)   
 EU27 9,0 9,1 8,9 8,2 7,1 6,8 6,6  
 Euroområdet 8,7 8,9 8,9 8,3 7,3 7,1 7,1  
 Tyskland 9,3 9,7 10,7 9,8 8,1 7,7 7,6  
 Frankrig 9,5 9,6 9,7 9,5 8,6 8,2 8,1  
 Italien 8,4 8,0 7,7 6,8 5,9 5,7 5,5  
 Spanien 11,1 10,6 9,2 8,5 8,1 8,5 9,1  
 Holland 3,7 4,6 4,7 3,9 3,1 2,7 2,4  
 Belgien 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5 7,2 6,9  
 Østrig 4,3 4,8 5,2 4,7 4,3 4,2 4,2  
 Finland 9,0 8,8 8,4 7,7 6,7 6,4 6,3  
 Danmark2) 5,9 6,1 5,5 4,3 3,2 2,8 3,1  
 Danmark 5,4 5,5 4,8 3,9 2,9 2,5 2,8  
 Sverige 5,6 6,3 7,4 7,1 6,1 5,8 5,7  
 Storbritannien 4,9 4,7 4,8 5,3 5,3 5,4 5,3  
 USA 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,3 5,4  
 Japan 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 4,0  
 Norge 4,5 4,4 4,6 3,5 2,6 2,5 2,4  

 Pct.vis vækst   
 Beskæftigelse   
 EU27 0,1 0,6 0,8 1,5 1,5 0,9 0,8  
 Euroområdet 0,0 0,5 0,5 1,3 1,5 1,0 0,8  
 Tyskland -1,7 -0,4 -0,5 0,2 1,4 0,5 0,4  
 Frankrig 0,0 0,1 0,3 0,7 1,0 0,9 0,7  
 Italien 0,6 0,4 -0,2 1,6 0,8 0,6 0,6  
 Spanien 2,4 2,7 3,2 3,2 3,0 2,1 1,7  
 Holland -1,1 -1,0 -0,3 1,8 1,8 1,6 1,3  
 Belgien 0,0 0,7 1,2 1,2 1,4 1,0 0,9  
 Østrig 0,2 0,3 0,9 1,6 1,6 0,9 0,6  
 Finland 0,1 0,4 1,4 1,8 1,8 0,8 0,3  
 Danmark -1,2 -0,6 0,9 1,6 1,6 0,2 -0,6  
 Sverige -0,3 -0,6 0,4 1,8 2,0 1,0 0,3  
 Storbritannien 1,0 1,0 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6  
 USA -0,1 0,9 1,4 1,9 1,1 0,0 0,7  
 Japan -0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2  
 Norge -1,1 0,5 1,2 3,0 2,5 1,7 1,8  
  

1) Eurostats ledighedsbegreb, der kan sammenlignes på tværs af lande, afviger fra den danske registrerede 
ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld 
medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Principper-
ne som tilsvarende i den danske AKU-opgørelse. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2007, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.5     
Nøgletal for den internationale økonomi  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP   
 Samlet offentlig saldo   
 EU 27 -3,1 -2,8 -2,4 -1,6 -1,1 -1,2 -1,1  
 Euroområdet -3,1 -2,8 -2,5 -1,5 -0,8 -0,9 -0,8  
 Tyskland -4,0 -3,8 -3,4 -1,6 0,1 -0,1 0,2  
 Frankrig -4,1 -3,6 -2,9 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7  
 Italien -3,5 -3,5 -4,2 -4,4 -2,3 -2,3 -2,3  
 Spanien -0,2 -0,3 1,0 1,8 1,8 1,2 0,6  
 Holland -3,1 -1,7 -0,3 0,6 -0,4 0,5 1,3  
 Belgien 0,0 0,0 -2,3 0,4 -0,3 -0,4 -0,4  
 Østrig -1,6 -1,2 -1,6 -1,4 -0,8 -0,7 -0,4  
 Finland 2,5 2,3 2,7 3,8 4,6 4,2 4,0  
 Danmark -0,1 1,9 5,0 4,9 4,5 3,8 2,8  
 Sverige -0,9 0,8 2,4 2,5 3,0 2,8 3,0  
 Storbritannien -3,3 -3,4 -3,3 -2,7 -2,8 -3,0 -2,8  
 USA -4,9 -4,4 -3,6 -2,6 -2,7 -3,2 -3,4  
 Japan -7,9 -6,2 -6,4 -4,6 -4,0 -4,2 -4,7  
 Norge 7,3 11,1 15,2 18,0 16,8 16,2 16,7  

 Samlet strukturel 
 offentlig saldo   

 EU 27 -2,7 -2,5 -1,9 -1,4 -1,0 -1,1 -1,0  
 Euro-landene -2,7 -2,4 -1,9 -1,2 -0,7 -0,8 -0,7  
 Tyskland -3,2 -2,9 -2,3 -1,3 -0,1 -0,4 -0,2  
 Frankrig -4,0 -3,7 -2,9 -2,5 -2,4 -2,5 2,4  
 Italien -3,4 -3,3 -3,4 -3,9 -1,9 -1,9 -1,8  
 Spanien -0,3 -0,2 1,4 2,1 2,0 1,6 1,4  
 Holland -2,0 -0,9 0,8 1,1 -0,2 0,5 1,1  
 Belgien 0,5 0,0 -1,9 0,5 -0,2 -0,1 0,0  
 Østrig -0,8 -0,5 -0,9 -1,2 -1,0 -1,0 -0,8  
 Finland 3,4 3,0 3,7 4,1 4,4 3,9 4,0  
 Danmark1) 0,8 1,1 2,2 2,4 2,0 1,7 1,6  
 Sverige 0,0 1,0 2,5 2,1 2,7 2,3 2,8  
 Storbritannien -3,4 -3,6 -3,2 -2,5 -2,7 -2,8 -2,6  
  

1) Egne beregninger. Korrigeret for genindført SP-bidrag.  
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2007, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.6  
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 1.000 personer       
 Samlet befolkning 5.405 5.419 5.435 5.449 5.463 5.475 
 I arbejdsstyrken 2.874 2.880 2.891 2.904 2.897 2.888 
 Samlede beskæftigelse 2.698 2.722 2.767 2.811 2.816 2.799 
 - beskæftigede på ordinært  

arbejdsmarked1) 2.629 2.652 2.694 2.736 2.737 2.712 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 69 70 73 74 79 87 
 Ledige 176 157 124 93 81 90 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.530 2.540 2.544 2.545 2.566 2.587 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 3 3 2 2 1 
 Aktiverede dagpengemodtagere 16 18 14 10 11 13 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28 26 24 22 25 28 
 Personer på overgangsydelse 7 4 1 0 0 0 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 233 224 216 209 208 206 
 Efterlønsmodtagere3) 180 162 144 143 143 142 
 Personer under 15 år 1.018 1.017 1.014 1.009 1.001 992 
 Folkepensionister uden for  

arbejdsstyrken3) 653 692 739 765 784 807 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 392 394 388 385 392 397 
  

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede be-
skæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de 
to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. 

2) Omfatter jobtræning, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken. 

3) Se også tabel B.7. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7   
Personer på indkomstoverførsler 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 1.000 helårspersoner        
 A-dagpenge 144 128 98 69 60 67  
 Kontanthjælp 104 99 95 86 77 75  
 Førtidspension1) 262 253 244 236 234 232  
  - heraf under 65 år2) 240 241 242 236 234 232  
 Efterløn 180 162 144 143 143 142  
  - heraf under 65  år2) 124 130 138 143 143 142  
 Overgangsydelse 7 4 1 0 0 0  
 Revalideringsydelse3) 24 22 22 21 21 21  
 Sygedagpenge4) 72 73 76 86 84 84  
 Barselsdagpenge 53 53 52 54 53 53  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 3 2 2 1  
 Ledighedsydelse 8 10 13 12 13 12  
 I alt  858 806 748 710 688 686  
 - heraf under 65  år2) 778 761 739 710 688 686  
  

SU 207 209 209 207 214 217 
 

 I alt, inkl. SU 1.066 1.016 957 918 902 904  
  

Folkepensionister1) 724 772 830 860 882 909 
 

 - heraf 65-66 år 8 53 96 108 116 125  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1.790 1.788 1.787 1.778 1.784 1.813 
 

  
1) Førtids- og folkepension er inklusive pensionister bosiddende i udlandet. 
2) Aldersgrupperingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdata-

base DREAM. Fra og med 2007 er folkepensionsalderen på 65 år fuldt indfaset. Der kan herefter fort-
sat være enkelte overførselsmodtagere over 65 år, fx kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der ikke 
opfylder kriterierne for folkepension. 

3) Eksklusiv revalidering med løntilskud.  
4) Antallet af sygedagpengemodtagere afspejler ikke det samlede sygefravær. Det er en opgørelse af den 

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes syg-
domsforløb, der er længere en 15 dage (14 dage før 2007) samt sygdomsforløb blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter fra 2003 kun børnepasningsorlov. Denne ordning er under udfasning 
som følge af omlægninger af barselsorlovsmulighederne. Der vil imidlertid stadig være personer, der 
kan udnytte deres rettigheder til børnepasningsorlov en del år endnu. 
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Tabel B.8     
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger  

 
  2006 2007 2008 2009  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 3,6 4,6 4,8 4,7  
 Samlede arbejdsomkostninger 3,6 4,6 4,7 4,8  
 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra:         
 Offentlige kasser 0,0 0,1 0,0 0,0  
 - AER-bidrag1) 0,0 0,1 0,0 0,0  
 Lovpligtige omkostninger 0,0 -0,1 -0,2 0,0  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform2) 0,0 0,0 -0,2 0,0  
 -Bidrag til Lønmodtagernes Garanti-

fond 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,0 0,1 0,1  

 I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,1 -0,1 0,1  
 
 

 
1) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af bidragene 

til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder 

forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som følge 
af arbejdsskadeforsikringer kan afvige fra det i tabellen angivne. 

Kilde: Finanslov 2006, Finanslov 2007, Forslag til Finanslov 2008, ATP, DA's StrukturStatistik, egne beregnin-
ger og skøn. 

 

 

 
 

Tabel B.9  
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2006 

Niveau 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

  Mia.kr. Realvækst, pct.  
 Faste  

bruttoinvesteringer 357 3,9 6,1 14,0 4,1 0,4 -1,3 
 

 heraf:          
  - bygge og anlæg 189 4,3 8,8 13,0 1,1 -0,8 -1,1  
  - maskiner og transport 133 3,2 3,3 15,8 8,0 1,1 -2,7  
  - software 36 4,8 4,3 12,3 5,0 2,0 1,0  
 heraf:          
  - boliginvesteringer 108 11,9 18,7 12,2 4,0 -3,0 -4,0  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 217 -0,2 1,2 14,5 6,5 1,6 -0,9 
 

  heraf:          
 - bygge-  og   

- anlægsinvesteringer 60 -7,9 -2,0 15,1 0,0 2,0 2,0 
 

   - materielinvesteringer 157 2,8 2,5 14,2 9,0 1,5 -2,0  
 - offentlige  

 investeringer 32 13,4 3,1 16,5 -12,0 4,5 6,0 
 

   

 
 



  Bilagstabeller

 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 183

 

Tabel B.10  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 327,6 346,1 365,4 389,6 415,5  
 Landbrugseksport mv. 80,7 86,7 87,5 90,0 93,7  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 32,8 38,2 38,3 39,4 40,7  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 433,2 463,3 483,5 511,3 542,1 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 391,5 447,3 475,5 503,0 523,8  

  
Nettoeksport af energi1) -6,6 -10,0 -17,8 -23,5 -28,5 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 35,1 6,0 -9,7 -15,1 -10,3  
 Nettoeksport af skibe mv. 0,7 -0,1 -0,8 -1,0 -1,0  

  
Handelsbalance, i alt 35,8 5,9 -10,5 -16,1 -11,3 

 

  
Turistindtægter, netto 1,7 0,7 0,2 -0,3 -0,6 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 38,9 38,4 33,6 33,2 33,4  

  
Tjenestebalance, i alt 40,6 39,2 33,8 32,9 32,8 

 

  
Vare- og tjenestebalance 76,4 45,1 23,3 16,8 21,5 

 

 Do. i pct. af BNP 4,9 2,7 1,4 1,0 1,2  

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 20,1 30,4 35,7 35,7 35,7 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -3,7 -5,3 -9,3 -9,8 -9,8  
 EU-betalinger til Danmark, netto -6,9 -8,0 -8,9 -10,7 -10,4  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -17,8 -18,8 -19,3 -20,7 -21,3  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -8,4 -1,7 -1,7 -5,5 -5,7  

  
Løbende poster, i alt 68,0 43,3 21,6 11,4 15,8 

 

 Do. i pct. af BNP 4,4 2,6 1,3 0,6 0,9  

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 54,1 -16,9 -13,7 -2,8 12,6 

 

 Do. i pct. af BNP 3,5 -1,0 -0,8 -0,2 0,7  
  

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 



 Bilagstabeller 

184 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 

Tabel B.11  
Eksport og import (realvækst) 

 
  2006 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Realvækst i pct.  
 Eksport af:       
 Landbrugsvarer mv. 86,7 3,0 1,9 1,0 2,2  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 346,1 6,2 6,6 4,7 4,6  
 Øvrige varer1) 105,4 0,8 -4,4 -0,5 -1,9  
 Tjenester i alt 312,9 17,0 4,1 3,3 3,3  
 I alt 851,1 9,0 3,8 3,2 3,1  
  

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 45,1 9,7 3,0 2,3 1,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 378,9 13,4 5,0 3,5 2,0  
 Øvrige varer1) 108,4 5,3 2,9 2,7 1,8  
 Tjenester i alt 273,7 18,1 5,0 3,4 3,1  
 I alt 806,0 14,1 5,0 3,7 2,7  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.12   
Eksport- og importpriser 

 
  2006 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Landbrugsvarer mv. 86,7 4,4 -1,1 1,9 1,9  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 346,1 -0,5 -1,0 1,9 1,9  
 Øvrige varer1) 105,4 18,9 -5,0 7,7 -0,2  
 Tjenester i alt 312,9 0,7 2,2 1,3 1,3  
 I alt 851,1 2,6 -0,2 2,3 1,5  
        

 Importpriser for:        
 Landbrugsvarer mv. 45,1 1,7 0,2 1,8 1,8  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 378,9 1,0 1,7 2,5 2,3  
 Øvrige varer1) 108,4 15,6 -3,1 8,9 0,2  
 Tjenester i alt 273,7 3,1 4,1 2,0 2,0  
 I alt 806,0 3,1 1,4 2,7 1,6  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.13  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
 

 
2006 

Niveau 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
 

  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-enheder  
 Forbrug i alt 805,2 2,2 2,0 1,4 2,2 2,0 1,4  
 Detailomsætning 277,6 3,0 2,4 1,6 1,1 0,9 0,6  
 Heraf:              
 - fødevarer 80,5 1,8 1,8 1,3 0,2 0,2 0,1  
 - nydelsesmidler 35,8 -2,5 -0,8 0,5 -0,1 0,0 0,0  
 - øvrige ikke-varige  

 varer 91,4 5,1 3,5 2,1 0,6 0,4 0,3 
 

 - øvrige varige varer 70,0 4,4 3,3 2,0 0,4 0,3 0,2  
 Bilkøb 51,3 -2,0 -3,6 -2,6 -0,1 -0,2 -0,2  
 Brændsel, m.m. 47,7 -10,6 0,8 0,0 -0,6 0,0 0,0  
 Benzin og lignende 20,3 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Boligbenyttelse 154,1 1,0 1,3 1,2 0,2 0,2 0,2  
 Kollektiv trafik mv.1) 33,4 1,4 3,6 4,0 0,1 0,2 0,2  
 Øvrige tjenester 221,5 6,4 3,2 1,9 1,7 0,9 0,5  
 Turistudgifter 35,8 2,0 2,5 2,0 0,1 0,1 0,1  
 Turistindtægter2) 36,5 2,5 2,0 2,0 -0,1 -0,1 -0,1  
  

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af 

det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – ind-
går i detailomsætningen mv. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.14  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt 17,1 -7,7 -36,9 -54,4 -55,8 -36,1  
 - husholdninger -29,4 -66,2 -65,7 -62,6 -59,2 -59,2  
 - selskaber 46,4 58,5 28,8 8,2 3,5 23,1  
 Offentlig forvaltning og service 27,3 77,4 79,9 75,7 66,7 51,5  

 I alt 44,4 69,7 43,1 21,3 10,9 15,4  
  

Anm.: Nettofordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service svarer til den offentlige saldo. ”I alt” 
svarer (bortset fra de normalt små nettokapitaloverførsler fra udlandet) til saldoen på betalingsbalan-
cens løbende poster, jf. tabel B. 10. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.15  
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 
 

 Mia. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 132,7 140,5 148,5 155,4 161,9 168,2 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 912,0 950,1 982,9 
 Nettoformueindkomst 20,2 31,0 36,0 35,8 35,4 34,6 

 Primær bruttoindkomst 937,4 989,0 1.047,2 1.103,2 1.147,4 1.185,7 
 Indk.overførsler og pens.udb. l&p mv. 284,7 295,1 302,5 312,1 322,1 338,1 
 - Indk.skatter mv. (inkl. pens.afk.sk.) 394,4 425,9 418,9 434,2 450,0 455,6 
 - Sociale bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) 125,7 128,7 165,6 176,0 182,6 186,8 

 Disponibel bruttoindkomst 701,9 729,5 765,2 805,1 837,0 881,5 
 - Privat forbrug 707,2 759,8 805,2 837,6 877,4 912,8 
 Formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 85,3 88,6 89,2 

 Bruttoopsparing 47,8 21,3 40,0 52,8 48,2 57,9 
 - Bruttoinvesteringer 72,9 84,7 101,3 110,7 113,0 113,4 
 Nettokapitaloverførsler -4,2 -2,8 -4,3 -4,7 5,7 -3,7 

 Nettofordringserhvervelse -29,4 -66,2 -65,7 -62,6 -59,2 -59,2 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 304,5 324,7 346,0 335,9 352,8 371,9 
 Nettoformueindkomst -8,8 -4,7 -5,1 -4,8 -7,7 -8,2 

 Primær bruttoindkomst 295,7 320,0 340,9 331,1 345,1 363,7 
 Pens.bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  90,9 94,7 131,2 140,8 147,1 150,3 
 - Indkomstskatter mv. 46,3 60,2 70,6 60,9 65,8 64,3 
 - Pensionsudbetalinger 40,8 44,9 53,6 57,8 60,8 63,5 

 Disponibel bruttoindkomst 299,6 309,5 347,9 353,2 365,6 386,3 
 - Formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 85,3 88,6 89,2 
 - Bruttoinvesteringer 198,4 199,4 238,6 260,8 274,2 274,8 
 Nettokapitaloverførsler -1,7 0,1 -0,6 1,2 0,7 0,7 

 Nettofordringserhvervelse 46,4 58,5 28,8 8,2 3,5 23,1 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 437,2 465,1 494,5 491,3 514,7 540,1 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 912,0 950,1 982,9 
 Nettoformueindkomst 11,4 26,3 30,9 31,0 27,7 26,5 

 Primær bruttoindkomst 1.233,1 1.308,9 1.388,1 1.434,3 1.492,5 1.549,4 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 240,9 248,3 246,6 252,0 259,0 272,3 
 - Indkomstskatter mv. 440,7 486,2 489,5 495,2 515,8 519,9 
 - Sociale bidrag 31,8 32,1 32,1 32,9 33,2 34,1 

 Disponibel bruttoindkomst 1.001,5 1.039,0 1.113,1 1.158,2 1.202,5 1.267,8 
 - Privat forbrug 707,2 759,8 805,2 837,6 877,4 912,8 

 Bruttoopsparing 294,3 279,2 308,0 320,6 325,1 355,0 
 - Bruttoinvesteringer 269,9 283,9 340,3 371,5 387,4 388,3 
 Nettokapitaloverførsler -7,3 -3,0 -4,5 -3,5 6,5 -2,8 

 Nettofordringserhvervelse 17,1 -7,7 -36,9 -54,4 -55,8 -36,1 
 Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets (NR). Visse af overførslerne er dog nettoficerede i forhold til 

NR. (ADAM)tallene for fordelingen af den private sektors disponible bruttoindkomst på husholdninger og selskaber i 
2005 og 2006 afviger fra NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pensionsformuer og FI-
SIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueafkastet i kollektive ordnin-
ger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorun-
der også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast 
af kollektive ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes op-
sparing og ikke i selskabernes. SP regnes fra 2002 som individuel opsparing (SP er suspenderet i 2004-2008).  
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Tabel B.16   
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.        
  

Husholdningerne:       
 

 Forbrugskvote 89,9 92,6 93,8 94,5 95,8 95,7  
 Opsparingskvote -5,7 -9,6 -10,1 -9,3 -9,7 -8,9  
  

Hele den private sektor:       
 

 Forbrugskvote 70,6 73,1 72,3 72,3 73,0 72,0  
 Opsparingskvote 29,4 26,9 27,7 27,7 27,0 28,0  
  

Anm.: Forbrugskvoten angiver privatforbrug (ekskl. bolig og bilkøb og inkl. bilydelser) i pct. af husholdnin-
gernes disponible indkomst. Opsparingskvoten i husholdninger er målt i pct. af husholdningernes di-
sponible indkomst. Opsparingskvoten er beregnet med udgangspunkt i det samlede forbrug, og kan 
derfor ikke direkte sammenholdes med forbrugskvoten, som tager udgangspunkt i et andet 
forbrugsmål. Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for SP, bruttooverskud i ejerboliger 
og sving i pensionsafkastskatten fra individuelle pensionsordninger mv. Opsparingen for husholdnin-
gerne er her udregnet som forskellen mellem den korrigerede disponible indkomst og det private for-
brug tillagt nettoindbetalinger til kollektive pensionsordninger. Forbrugskvoten og opsparingskvoten 
for husholdningerne summerer ikke til 1. 

 

 

 
 

Tabel B.17  
Lønkvoter 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.   
 Private erhverv 54,8 54,8 54,8 56,8 56,6 56,2  
 Hele økonomien 62,8 62,5 62,4 63,9 63,8 63,5  
 Husholdningernes pct.vise andel af den  

private disponible indkomst 70,1 70,2 68,7 69,5 69,6 69,5 
 

  
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
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Tabel B.18  
Ejendomsmarked og byggeri 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Ejendomsmarked:        
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 

 enfamiliehuse 8,8 17,4 21,6 3,0 0,0 0,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 57,0 59,9 51,3 - - -  
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte  

ejerlejligheder 8,4 23,5 23,0 - - - 
 

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 22,6 25,3 18,2 - - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 27,2 27,6 26,3 - - -  
  

Boligbyggeri:             
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. 11,9 18,7 12,2 4,0 -3,0 -4,0  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 3,4 4,0 4,2 - - -  
  

Erhvervsbyggeri:             
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  4,2 4,6 5,2 - - -  
  

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2)  Helårsbeboelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Tabel B.19  
Skatter og skattetryk 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Mia. kr.  
 Indirekte skatter 255,3 274,5 291,9 300,7 311,4 318,6 
 - Moms 143,3 155,5 168,3 175,8 183,9 190,0 
 - Registreringsafgift 17,9 22,0 24,4 25,0 23,4 22,8 
 - Punktafgifter 67,7 69,9 70,2 69,1 70,7 71,4 
    - Energi 37,0 36,4 36,2 35,7 36,8 37,3 
    - Miljø 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 
    - Nydelsesmidler 10,8 10,5 10,7 10,6 10,5 10,6 
    - Øvrige 15,6 18,7 18,8 18,2 18,6 18,8 
 - Ejendomsskatter 17,1 17,5 18,3 19,0 21,4 22,2 
 - Vægtafgift på erhverv 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 
 - Øvrige indirekte skatter 6,8 7,1 7,8 8,8 9,0 9,0 
  

Direkte skatter 442,1 489,1 492,9 498,7 519,4 523,6 
 - Kildeskatter1)  293,4 309,6 322,8 338,5 347,9 343,9 
    - Statsskat 62,1 65,2 68,2 132,0 136,0 129,3 
       - Bundskat 40,6 42,4 44,0 46,6 48,3 45,3 
       - Mellemskat 7,2 7,7 8,2 9,2 9,7 5,5 
       - Topskat  14,3 15,2 16,1 18,0 18,8 18,5 
       - Sundhedsbidrag 0,0 0,0 0,0 57,0 58,1 58,9 
       - Statslig kommuneskat 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,2 
    - Kommune-, amt- og kirkeskat i alt 210,5 219,3 225,8 180,3 185,4 187,9 
       - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 140,6 146,5 150,4 175,1 180,1 182,5 
       - Amtsskatter 65,3 68,0 70,4 0,0 0,0 0,0 
       - Kirkeskat 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,3 
    - Ejendomsværdiskat 10,5 10,9 11,3 11,8 12,1 12,3 
    - Øvrige kildeskatter 10,3 14,2 17,5 14,4 14,5 14,5 
 - Pensionsafkastbeskatning 23,5 37,0 12,5 6,8 9,6 16,2 
 - Selskabsskat 46,3 60,2 70,6 60,9 65,8 64,3 
 - Andre personlige skatter 7,8 8,0 8,5 8,8 9,1 9,4 
 - Vægtafgifter fra husholdninger 6,3 6,6 7,0 7,4 7,6 7,7 
 - Arbejdsmarkedsbidrag 64,8 67,6 71,4 76,3 79,5 82,3 
  

Obl. bidrag til sociale ordninger2) 17,1 17,1 17,0 17,8 18,4 18,8 
  

Kapitalskatter 3,3 3,2 3,5 3,5 3,6 3,6 
  

Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,9 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 
 Samtlige skatter 720,7 787,4 808,7 824,3 856,6 868,6 
 BNP 1.466,2 1.548,2 1.641,5 1.699,5 1.770,4 1.832,9 
  

Samtlige skatter i pct. af BNP  49,2 50,9 49,3 48,5 48,4 47,4 
  
1)  Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2004-2006 fra Danmarks Statistik. 

For 2007 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 
2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
 

 



 Bilagstabeller 

190 Økonomisk Redegørelse · Februar 2008 

Tabel B.20  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2004-2009 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Maj-vurdering 2003, mia. kr. 660,6 - - - - - 
 Vækst i pct.  2,1      
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr.  655,7 678,8 - - - - 
 Vækst i pct.  2,9 3,5     
 Maj-vurdering 2005, mia. kr.  651,8 674,9 691,9 - - - 
 Vækst i pct.  2,9 3,6 2,5    
 August-vurdering 2005, mia. kr.  655,1 678,2 706,3 - - - 
 Vækst i pct.  2,4 3,5 4,1    
 December-vurdering 2005, mia. kr.  652,7 675,1 699,1 725,5 - - 
 Vækst i pct.  3,0 3,4 3,6 3,8   
 Maj-vurdering 2006, mia. kr.  651,7 677,8 697,8 710,1 - - 
 Vækst i pct.  2,9 4,0 2,9 1,8   
 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 677,0 696,9 708,4 - - 

Vækst i pct.  2,7 4,0 2,9 1,7   
August-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 686,7 710,0 721,7 - - 

 

Vækst i pct.  2,7 5,5 3,4 1,7   
 December-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 686,3 710,5 716,8 734,3 - 
 Vækst i pct.  2,7 5,4 3,5 0,9 2,4  
 Maj-vurdering 2007, mia. kr.  650,9 686,4 713,9 721,1 734,2 - 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,0 1,0 1,8  
 Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  650,9 686,4 713,9 721,1 734,7 - 
 Vækst i pct. 2,7 5,5 4,0 1,0 1,9  
 August-vurdering 2007, mia. kr.  650,9 686,4 720,1 728,8 758,9 - 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,9 1,2 4,1  
 Februar-vurdering 2008, mia. kr.  650,9 686,4 716,1 746,9 760,5 770,4 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,3 4,3 1,8 1,3 

 Ejendomsværdiskat             
 Maj-vurdering 2003, mia. kr.  10,7 - - - - - 
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr.  10,6 10,8 - - - - 
 Maj-vurdering 2005, mia. kr.  10,4 10,7 10,9 - - - 
 August-vurdering 2005, mia. kr.  10,6 10,8 11,0 - - - 
 December-vurdering 2005, mia. kr.  10,5 10,8 11,0 11,2 - - 
 Maj-vurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 
 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 

August-vurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 
December-vurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 - 
Maj-vurdering 2007, mia. kr.  10,5 10,9 11,1 11,9 12,2 - 

 

Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  10,5 10,9 11,1 11,9 12,2 - 
 August-vurdering 2007, mia. kr.  10,5 10,9 11,1 11,9 12,2 - 

 Februar-vurdering 2008, mia. kr.  10,5 10,9 11,3 11,8 12,1 12,3 
  

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. ejendomsværdiskat 
angivet i mia. kr. samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag hhv. ejendoms-
værdiskat. Statsgarantien for det pågældende år er markeret med fed. 

1) I 2007 ændres det kommunale skattegrundlag som følge af den kommunale finansieringsreform. Den 
progressive aktieindkomst og begrænset skattepligtige personer udgår af det kommunale skattegrundlag 
fra og med 2007. Det påvirker samtidig den i tabellen anførte vækst fra 2006 til 2007.  
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Tabel B.21  
Indkomstoverførsler 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 22,8 20,4 16,0 11,6 10,5 11,3  
 Førtidspension 32,5 32,8 33,5 33,9 35,5 36,5  
 Efterløn1) 25,5 23,4 21,0 21,5 22,7 23,0  
 Kontanthjælp2) 14,5 14,2 13,2 12,5 11,8 12,0  
 Revalideringsydelse 4,4 4,1 3,9 3,5 3,6 3,7  
 Sygedagpenge 11,4 11,4 12,2 13,8 13,8 14,5  
 Barselsdagpenge 8,3 8,4 8,6 9,2 9,5 9,9  
 Boligydelse og boligsikring 10,2 10,6 11,0 10,9 11,2 12,0  
 Børnefamilieydelse 12,6 12,9 13,1 13,3 14,1 14,1  
 Øvrige overførsler3) 16,7 17,1 16,0 16,0 16,2 17,5  
 I alt 158,9 155,4 148,4 146,0 148,8 154,5  
 SU  9,8 10,3 10,5 10,7 11,5 12,1  
 I alt inkl. SU 168,7 165,7 158,9 156,7 160,2 166,7  
 Folkepension4) 64,7 71,1 76,7 81,9 85,1 91,1  
 Øvrige pensioner5) 17,7 18,5 19,1 20,0 20,2 20,9  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige pensi-

oner 251,0 255,3 254,7 258,6 265,6 278,7 
 

  
1)  Inkl. overgangsydelse og fleksydelse. 
2)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
3)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner og ledighedsydelse mv. 
4)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
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Tabel B.22  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 2007, 2008 og 20091) 

 
 
 

Maj
2005

Aug. 
2005 

Dec. 
2005 

Maj 

2006
Aug. 

2006 
Dec. 
2006 

Maj 
2007

Aug.
2007

Feb.
2008

 

 2007    
 BNP (realvækst, pct.) 2) - - 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2 2,0 1,9  
 Ledighed (1.000 personer) - - 140,0 125,0 120,2 112,2 105,0 98,0 93,4  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) - - 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - 57,0 42,0 28,4 35,0 28,5 28,9 21,6  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - 35,6 48,8 47,8 56,0 71,0 66,2 75,7  
  
BNP i EU 25 (pct.vis stigning)3) - - 2,4 2,2 2,2 2,4 2,9 2,9 2,9 

 

  
2008                

 

 BNP (realvækst, pct.) 2) - - - - - 1,2 1,2 1,3 1,4  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - 111,9 108,0 91,0 81,0  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) - - - - - 2,1 2,4 2,5 2,6  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 39,5 28,9 22,9 11,4  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - 56,2 59,3 55,2 66,7  
  
BNP i EU 25 (pct.vis stigning)3) - - - - - 2,4 2,7 2,7 2,4 

 

  
2009                

 

 BNP (realvækst, pct.) 2) - - - - - - - - 1,0  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - - - - 89,5  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) - - - - - - - - 2,4  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - - 15,8  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - - 51,5  
  
BNP i EU 25 (pct.vis stigning)3) - - - - - - - - 2,4 

 

  
1)  August 2005-vurderingen og senere vurderinger er baseret på nyt NR-grundlag. 
2) Fra maj 2007 er beregningen af realvæksten i BNP foretaget på grundlag af en fastprisberegning i foregå- 

ende års priser. Før maj 2007 er realvæksten beregnet på baggrund af 2000-priser. 
3) EU27 for maj-vurderingen samt efterfølgende vurderinger. 
 

 

 


