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Forord 

Danmark har været igennem en imponerende økonomisk udvikling de senere år. Le-
digheden er faldet til et rekordlavt niveau, som ingen havde ventet eller vurderet mu-
ligt – og beskæftigelsen har aldrig været større. Nye grupper er kommet i job. Ud-
landsgælden er så godt som væk. Den offentlige nettogæld er væk. Vi har overskud 
på den offentlige økonomi og over for udlandet.  
 
De stærke resultater er ikke mindst en konsekvens af, at der gennem en længere år-
række er gennemført gradvise reformer, som har forberedt Danmark på de mere 
langsigtede udfordringer. 
  
Vi står nu i sidste fase af en kraftig højkonjunktur. Dansk økonomi kan ikke fortsæt-
te i det meget høje tempo, vi har set de senere år. Det skal vi indrette os på. Det er 
nu, at vi som samfund skal sikre, at de fremskridt, vi sammen har skabt over de sene-
re år, kan fastholdes på længere sigt.  
 
Vi kan næppe forvente at kunne fastholde ledigheden på det aktuelle ekstraordinært 
lave niveau. Der vil skulle ske en tilpasning til en mere normal konjunktursituation, 
hvor presset på arbejdsmarkedet bliver dæmpet. Dermed kan vi nedbringe risikoen 
for gensidigt forstærkende løn- og prisstigninger, som reducerer danske virksomhe-
ders i forvejen svækkede konkurrenceevne. 
 
Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis lempelig økonomiske politik forhindrer, at presset 
på arbejdsmarkedet nu dæmpes. Det er strukturerne på især arbejdsmarkedet, der 
sætter grænserne for, hvor langt ledigheden kan komme ned i gennemsnit over kon-
junkturforløbet. Arbejdet i Arbejdsmarkedskommissionen og Skattekommissionen 
vil medvirke til at øge muligheden for at fastholde en meget lav ledighed. 
 
Det billede, der tegnes i redegørelsen, er således heller ikke udtryk for lavkonjunktur. 
Selv om væksten dæmpes, og beskæftigelsen falder, så vil ledigheden fortsat være 
meget lav historisk set – så lav at presset på lønninger og konkurrenceevne vil vare 
ved nogen tid endnu. Samlet er vi i Danmark i en rigtig god position til at håndtere 
den internationale afmatning, som nu er blevet mere sandsynligt. 
 
 

 

 

 
 Lars Løkke Rasmussen 
 Finansminister 
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1. Sammenfatning 

1.1 Væksten afdæmpes men konkurrenceevnen presses fortsat 
Dansk økonomi er i den sidste fase af en kraftig højkonjunktur. Selv om væksten i 
den indenlandske efterspørgsel var overraskende kraftig i slutningen af 2007 – med 
en opgang i privatforbruget på 4½ pct. igennem året – har den finansielle uro og vi-
gende international vækst øget sandsynligheden for, at det betydelige pres på det 
danske arbejdsmarked nu vil blive dæmpet.  
 
Det ventes, at væksten i BNP dæmpes til omkring 1¼ pct. i år og ¾ pct. næste år 
blandt andet som følge af det vigende boligmarked, aftagende vækst i udlandet, 
svækket konkurrenceevne og forøgelsen af inflationen, herunder særligt energipriser-
ne. Vækstforventningerne er dermed justeret lidt ned i begge år i forhold til vurde-
ringen i februar. Den aftagende vækst medfører en vis opgang i ledigheden fra det 
nuværende historisk lave niveau på under 2 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 1.1a.  
 
Samlet er presset på produktionsresurserne og risikoen for mere vedvarende inflation 
taget til siden februarvurderingen, men til gengæld er der udsigt til, at en afkøling af 
dansk økonomi kan indtræffe lidt hurtigere navnlig som følge af udviklingen i den 
internationale økonomi. Over prognoseperioden ventes kapacitetspresset – målt ved 
outputgabet – reduceret fra knap 3½ til ca. 1 pct. af BNP, jf. figur 1.1b. 
 

Figur 1.1a  Figur 1.1b   
BNP-vækst og ledighed Outputgab 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den forventede afdæmpning er udtryk for en nødvendig normalisering af konjunktu-
rerne i en situation, hvor der i dansk økonomi er tydelige tegn på ophedning. Ledig-
heden er fortsat med at falde med uformindsket styrke og ligger væsentligt under det 
beregnede niveau for den strukturelle ledighed. Lønstigningerne er derfor accelereret 
gennem 2007 og nåede for arbejdere i den private sektor op omkring 5 pct. ved års-
skiftet, jf. figur 1.2a. Samtidig er der udsigt til høje offentlige lønstigninger de næste år. 
De indgåede overenskomstaftaler på de offentlige områder indebærer, at årsstig-
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ningstakten i lønningerne gradvist øges til op mod 5½-6 pct. igennem 2008, hvoref-
ter lønstigningerne har en aftagende profil, som blandt andet vil afhænge af lønud-
viklingen i den private sektor. 
  
Lønudviklingen har bidraget til en i forvejen markant forværring af konkurrenceev-
nen siden 2000. Når der tages hensyn til produktivitets- og valutakursudviklingen, er 
lønkonkurrenceevnen således skønsmæssigt svækket med over 35 pct. i perioden til 
og med 2008, jf. figur 1.2b. Svagere konkurrenceevne medfører tab af markedsandele 
og gradvist stigende sårbarhed i de udlandskonkurrerende erhverv over for vigende 
international efterspørgsel. Lønomkostningerne i de danske fremstillingserhverv er i 
dag større end i alle andre OECD-lande undtagen Norge. 
 

Figur 1.2a  Figur 1.2b 
Lønudvikling i den private sektor Konkurrenceevne, ændring siden 2000 
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik, ADAM samt egne beregninger. 
 
Det er på den baggrund centralt, at efterspørgselsvæksten nu bremser op, og at pres-
set på løn- og prisstigningerne dermed efterhånden kan dæmpes. Men selv om væk-
sten bliver meget afdæmpet, vil aktiviteten og efterspørgslen efter arbejdskraft fortsat 
være på et højt niveau nogen tid endnu, og erfaringerne fra tidligere opsving er, at 
lønstigningerne kan forblive høje i nogen tid efter, at aktivitetsvæksten er gået ned.  
 
Den aktuelle tendens til tiltagende inflation, opadgående inflationsforventninger og 
store reallønskrav i lyset af det pressede arbejdsmarked kan skabe grundlag for et 
langvarigt tilbageslag med en stor opgang i ledigheden frem for en blød landing, hvor 
ledigheden langsomt øges op omkring det strukturelle niveau.  
 
En svækkelse af konjunkturerne de næste år vil ikke være et krisetegn men en natur-
lig opbremsning, som er nødvendig af hensyn til en stabil udvikling på lidt længere 
sigt. Danmark er således – i kraft af ekstraordinært lav ledighed og meget høj kapaci-
tetsudnyttelse – i en helt anden konjunktursituation end euroområdet og navnlig 
USA, hvor udgangspunktet ved indgangen til 2008 er et aktivitetsniveau tæt på pro-
duktionspotentialet og et nogenlunde neutralt kapacitetspres, jf. figur 1.3a.   
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Risikoen for et ustabilt forløb begrænses af initiativer, der giver virksomhederne bed-
re adgang til kvalificeret arbejdskraft, eksempelvis fra udlandet. Generelt har refor-
merne af arbejdsmarkedet de senere år og tilgang af arbejdskraft udefra været med til 
at dæmpe lønpresset og forlænge det danske opsving. Reformerne, med Jobplanen 
som det seneste initiativ, har bidraget til, at ledigheden i gennemsnit kan komme 
længere ned, før der opstår et pres på virksomhedernes konkurrenceevne.   
 

Figur 1.3a Figur 1.3b  
Ledighed Inflation og inflationsforventninger 
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Anm.:  I figur 1.3a er tal for Danmark for 1. kvartal 2008, mens tal for euroområdet og USA er for 2007. 
Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Inflationen er taget til og nåede 3¼ pct. i marts navnlig som følge af opgang i priser-
ne på vegetabilske fødevarer og energi, jf. figur 1.3b. Det er sandsynligt, at inflationen 
vil stige yderligere til i nærheden af 4 pct. i efteråret, hvorefter den dæmpes igen i 
retning af de knap 2 pct., som i kraft af fastkurspolitikken er et naturligt anker for 
inflationsforventningerne i Danmark.  
 
Den forventede udviklingen i priserne forudsætter, at den aktuelle opgang i inflatio-
nen ikke påvirker løndannelsen i nævneværdigt omfang, og at der dermed ikke igang-
sættes såkaldte løn-pris spiraler, som kan svække konkurrenceevnen yderligere og 
mere varigt løfte inflation og inflationsforventninger. Med de overenskomstaftaler, 
der er indgået, og forventningerne til den lokale løndannelse vil forløbet indebære 
ganske høj reallønsfremgang frem mod 2010 både på det private og offentlige ar-
bejdsmarked. Den seneste opgang i prisstigningerne skal derudover ses i lyset af, at 
inflationen har ligget lavt i de seneste år, herunder for fødevarer. I gennemsnit er in-
flationen således ca. 2 pct. i årene fra 2003 til 2009 på trods af den aktuelle stigning 
til et toppunkt på op mod 4 pct. i efteråret. 
 
 
1.2 Den økonomiske politik skal give plads til en normal konjunktursituation 
Det danske udgangspunkt betyder, at den centrale stabiliseringspolitiske udfordring 
meget entydigt er at undgå unødigt ekspansiv økonomisk politik, som bremser en 
mulig opgang i ledigheden den kommende tid. Selv med meget svag efterspørgsels-
vækst og stigende ledighed vil der således fortsat i en periode på 1-2 år være opadgå-
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ende pres på lønningerne, og konkurrenceevnen vil svækkes yderligere. Dette pres vil 
blive forstærket, hvis fortsat høj efterspørgsel fastholder ledigheden på det nuværen-
de meget lave niveau, og det vil øge sandsynligheden for en endnu kraftigere opgang 
i arbejdsløsheden på lidt længere sigt.  
 
Ledigheden kan således ikke fastholdes under det strukturelle niveau med ekspansiv 
økonomisk politik, idet strukturerne på især arbejdsmarkedet sætter grænserne for, 
hvor langt ledigheden kan komme ned i gennemsnit over konjunkturforløbet. 
 
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken i 2008 er opgjort til 0,0 pct. af BNP (målt 
ved finanseffekten), jf. tabel 1.1. Det er ca. 0,2 pct.-enheder mindre end i februarvur-
deringen. Den lavere aktivitetsvirkning afspejler blandt andet en nedjustering af real-
væksten i det offentlige forbrug og investeringer i 2008, som skal ses i sammenhæng 
med højere vækst i de offentlige udgifter i 2007. Det samlede bidrag til efterspørgslen 
i 2008 fra finanspolitikken i 2007 og 2008 under ét er således ca. 0,1 pct. af BNP 
større end i februarvurderingen. 
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2008 er blandt andet baseret på finansloven for 
2008 og forudsætter, at de kommunale og regionale budgetter for 2008 overholdes. 
Aftalen om nedsættelser af indkomstbeskatningen og overenskomstresultatet på det 
offentlige område, som det foreligger, er desuden indarbejdet i skønnene for 2008 
og 2009. Den forudsatte økonomiske politik i 2009 tager derudover afsæt i 2015-
planen, inklusive genindførsel af indbetalinger til SP i henhold til gældende lov. De 
nærmere finanspolitiske prioriteringer fastlægges først endeligt i forbindelse med of-
fentliggørelsen af finanslovsforslaget for 2009 i august.  
 

Tabel 1.1  
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008  

 Et-årig finanseffekt (pct.-enheder) 0,8 0,1 0,4 0,2 0,0  
  - ændring siden feb. 08 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2  
 Outputgab (pct.) -0,8 0,1 1,5 3,0 3,0  
 BNP-vækst (pct.) 2,3 2,5 3,9 1,8 1,2  
        
 Flerårige virkninger (pct.-enheder)       
 Flerårig finanseffekt 0,8 0,3 0,4 0,2 0,0  
 Opsparingsvirkninger1) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
 Stedfundne renteændringer2) 1,3 0,8 0,4 -0,8 -1,2  

  
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 ultimo april 2008. Renten er antaget uændret derefter.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I den aktuelle konjunktursituation er det af særlig betydning, at nye initiativer samlet 
ikke forøger efterspørgslen yderligere, og at væksten i de offentlige udgifter ikke 
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overstiger det planlagte. For at sikre mod udgiftsskred er der fremsat lovforslag 
om, at det statslige bloktilskud til kommunerne reduceres, hvis kommunerne under 
ét overskrider de budgetterede service- eller anlægsudgifter i 2008. Desuden er der 
fremsat forslag om, at en del af bloktilskuddet til kommunerne fra 2009 og frem gø-
res betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med det aftalte, samt 
at det kommunale bloktilskud fremover kan nedsættes individuelt og kollektivt, hvis 
den samlede kommunale beskatning stiger. 
 
Derudover skal efterspørgselsvirkningerne fra den økonomiske politik ses i lyset af, 
at finanspolitikken også omfatter finansieringen af en række initiativer, som kan for-
øge arbejdsudbuddet de næste år og derigennem bidrage til at dæmpe presset på ar-
bejdsmarkedet. Det drejer sig især om arbejdsmarkedsinitiativerne fra Velfærdsafta-
len og Jobplanen samt nedsættelserne af skatten på arbejdsindkomst, som samlet kan 
løfte arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 20-25.000 fuldtidspersoner fra 2007 
og frem til 2010. Skønnene for virkningerne, og hvornår de viser sig, er forbundet 
med usikkerhed.  
 
Pengepolitikken har de senere år været relativt lempelig efter danske konjunkturfor-
hold, idet Danmark har haft et stærkere konjunkturforløb end euroområdet. Renter-
ne er imidlertid steget noget i forhold til det meget lave niveau i 2004 og 2005, og det 
bidrager til at dæmpe efterspørgselsvæksten, navnlig fordi det har bremset den meget 
store opgang i boligpriserne. Mens finanspolitikken i 2008 isoleret set ventes at være 
neutral i forhold til den økonomiske aktivitet, vil de ændringer i renterne, der er kon-
stateret frem til i dag, virke dæmpende i 2008, jf. tabel 1.11. Det negative bidrag fra 
renteændringer er forøget lidt siden februarredegørelsen blandt andet som følge af en 
forøgelse af bankernes udlånsrenter, der er forbundet med den finansielle uro. 
 
Samlet peger beregningerne på, at de flerårige virkninger af finanspolitikken (den 
flerårige finanseffekt) og renteudviklingen fra 2002 og frem samlet kan dæmpe væk-
sten med i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i 2008. Niveauet for renterne er fortsat 
ret moderat i forhold til den aktuelle pressituation. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes at blive 1,3 pct. i 2008, og for 2009 for-
udsættes en vækst på 1,2 pct. I forhold til februarredegørelsen er realvæksten i det 
offentlige forbrug nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i 2008 afledt af et højere for-
brugsniveau i 2007 end ventet i februar, jf. tabel 1.2. Væksten i forbrugsudgifterne i 
2008 afspejler navnlig et løft i investeringerne i forskning og uddannelse og initiati-
verne i kvalitetsreformen (herunder trepartsaftalerne) samt forøgede udgifter til 
blandt andet sundhedsområdet. Skønnet for 2009 er i overensstemmelse med forud-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I medfør af fastkurspolitikken og som følge af den seneste tids indsnævring af rentespændet mellem Danmarks 
Nationalbanks udlånsrente og ECBs skæringsrente hævede Danmarks Nationalbank den 16. maj 2008 – efter færdig-
gørelse af talgrundlaget for denne redegørelse – udlånsrenten og renten på indskudsbeviser fra 4,25 pct. til 4,35 pct. 
Diskontoen og foliorenten er uændret 4,0 pct. Endvidere oprettede Danmarks Nationalbank en ny belåningsfacilitet 
den 23. maj 2008, hvor penge- og realkreditinstitutter kan belåne nye, særlige låneobligationer udstedt af danske pen-
geinstitutter. Formålet med faciliteten er at lette den indbyrdes låntagning mellem penge- og realkreditinstitutterne. 
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sætningen om en realvækst på 1 pct. i 2015-planen, idet der er taget hensyn til, at den 
statslige opsparing på 1 pct. af driftsudgifterne i 2008 vil blive frigivet i 2009.  
 

Tabel 1.2 
Ændringer i de finanspolitiske forudsætninger siden februarredegørelsen 

 
  2007 2008 2009  
  Feb. 08 Maj 08 Feb. 08 Maj 08 Feb. 08 Maj 08  
 Pct.        
 Offentligt forbrug (realvækst) 1,4 1,7 1,5 1,3 1,0 1,2  
 Offentlige investeringer (realvækst) -12,0 -3,9 4,5 -2,5 6,0 0,8  
 Særligt Pensionsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0  
  

Anm.: Det er forudsat, at indbetalinger til SP genindføres i 2009 i henhold til gældende lov. 
 

 

 
I 2015-planen indgår, at de offentlige serviceudgifter kan stige svagt som andel af 
BNP frem mod 2015. Pejlemærket er, at de offentlige forbrugsudgifters andel af 
BNP kan udgøre op til 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015. Med de nye skøn 
for 2008 og 2009 og de forudsatte vækstrammer i årene efter vil loftet blive tangeret. 
Der udarbejdes en opdateret 2015-fremskrivning i efteråret i forbindelse med opda-
teringen af Danmarks Konvergensprogram 2008.  
 
Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 75½ mia. kr. (4,5 pct. af BNP) i 
2007. I 2008 og 2009 skønnes offentlige overskud på henholdsvis ca. 72½ mia. kr. 
(4,1 pct. af BNP) og 53 mia. kr. (2,9 pct. af BNP), jf. figur 1.4a. Der er dermed tale om 
et gradvist aftagende overskud i overensstemmelse med profilen i 2015-planen, som 
indebærer godt og vel balance i 2015.  
 

Figur 1.4a  Figur 1.4b  
Offentlig saldo ØMU-gæld og nettogæld 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Konjunkturerne – med høj beskæftigelse, lav ledighed og relativt stort privatforbrug 
– 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-
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viteterne i Nordsøen (blandt andet afledt af udviklingen i olieprisen) trækker også i 
retning af midlertidigt store overskud.  
 
Overskuddene i Danmark kan være meget svingende fra år til år på grund af stor føl-
somhed over for bevægelser på de finansielle markeder, herunder aktiekurser og 
oliepriser. Den finanspolitiske planlægning tilrettelægges derfor ud fra udviklingen i 
blandt andet den strukturelle saldo og ikke de faktiske overskud i enkeltår.  
 
Det beregnede strukturelle overskud – som svarer til de faktiske overskud korrigeret 
for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold – udgør 1,7 pct. af 
BNP i 2008, mens det for 2009 foreløbigt er beregnet til 1,4 pct. af BNP (korrigeret 
for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler), jf. figur 1.4a. Det er 
inden for 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 – Dan-
mark 2015.  
 
På baggrund af de skønnede offentlige overskud i 2008-2009 øges det offentlige fi-
nansielle nettotilgodehavende på knap 2½ pct. af BNP i 2007 til ca. 9¼ pct. af BNP 
i 2009, jf. figur 1.4b. Bruttogælden (ØMU-gælden) reduceres fra ca. 26 pct. af BNP i 
2007 til ca. 18¼ pct. af BNP i 2009. 
 
 
1.3 Den internationale udvikling bidrager til at dæmpe presset i dansk  

økonomi 
Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af 
vigende vækst navnlig i USA, hvor den afdæmpning, som egentlig begyndte i 2006, 
siden er forstærket ikke mindst som følge af subprime krisen og den finansielle uro 
samt stigende råvarepriser, jf. figur 1.5a. Problemerne i den finansielle sektor har været 
dybere og mere langvarige end først antaget og har bidraget til også at dæmpe for-
ventningerne for de vesteuropæiske lande, hvor væksten dog fremstår mere robust. 
  

Figur 1.5a Figur 1.5b  
BNP-vækst i USA og euroområdet Inflation i USA og euroområdet 
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Kilde: EU-Kommissionen, Eurostat og egne beregninger. 
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Samtidig er der en verdensomspændende tendens til stigende inflation, som er skær-
pet i den forløbne del af 2008. I USA er forbrugerprisinflationen steget til ca. 4 pct. 
og i euroområdet til ca. 3 pct., jf. figur 1.5b. Inflationen er også taget til i mange emer-
ging markets og mindre udviklede lande. I Kina er inflationen på to år steget fra 2¼ 
pct. til ca. 8 pct.  
 
Det er navnlig kraftigt stigende olie- og fødevarepriser, der har bidraget til opgangen 
i inflationen. De inflationsdæmpende virkninger af globalisering via blandt andet bil-
lig produktion fra lavomkostningslande bliver dermed nu overgået af opadgående 
bidrag fra råvaremarkederne. 
 
De høje oliepriser afspejler ikke mindst stærk global efterspørgsel, herunder i Asien, 
samt kapacitetsbegrænsninger i olieproduktionen, idet olieprisudviklingen grundlæg-
gende er udtryk for udviklingen i balancen mellem udbud og efterspørgsel.  
 
Lande uden for OECD tegner sig for 80 pct. af de senere års stigning i olieforbruget, 
og Kina alene står for en tredjedel. I en række af disse lande er energipriserne i man-
ge sammenhænge fastsat administrativt. Der gives dermed store subsidier til energi-
forbrug, som samlet øger energiefterspørgslen og verdensmarkedspriserne og også 
har fiskale omkostninger. I flere lande er der desuden overvejelser om eller taget 
skridt til delvist at friholde forbrugere og virksomheder for de aktuelle prisstigninger 
gennem lavere benzinafgifter eller større subsidier, herunder ved i en række lande ik-
ke at justere administrativt fastsatte priser.  
 
Når udbuddet af olie ikke kan øges mærkbart, vil dette føre til højere oliepriser, der 
set globalt kan ophæve afgiftsnedsættelserne mv. På verdensplan bliver resultatet, at 
afgiftsnedsættelserne i vidt omfang tilfalder olieeksporterende lande, uden at der bli-
ver tale om mærkbare lettelser for verdens forbrugere under ét. Fra et globalt syns-
punkt er højere slutbrugerpriser en nødvendig del af tilpasningen til en højere under-
liggende olieefterspørgsel, navnlig når olieudbuddet og energiforsyning fra andre kil-
der på kort sigt næppe kan forøges mærkbart. 
 
Med finansiel uro og kraftig opgang i den globale inflation er de fremadrettede udsig-
ter for den internationale vækst samlet set forbundet med noget større usikkerhed 
end normalt. Det viser sig blandt andet ved, at der er rekordstor variation i de fore-
liggende prognoser for væksten i amerikansk økonomi i 2008 og 2009. Spændet i 
vækstskønnene for 2009 går aktuelt fra 0,6 til 3,6 pct. vækst. De skøn for USA, der er 
lagt til grund i konjunkturvurderingen, er på henholdsvis knap 1 og ¾ pct. i 2008 og 
2009, hvilket ligger i den forsigtige ende og er noget mindre end i februar.  
 
Svækkelsen i USA er blevet mødt med finanspolitiske lempelser og kraftige redukti-
oner af de pengepolitiske renter. Efter uroen brød ud på de finansielle markeder i 
august 2007, er den toneangivende pengepolitiske rente således sænket med 3,25 
pct.-enheder til nu 2 pct., selv om inflationen som nævnt er meget høj. Den lempeli-
ge økonomiske politik indebærer risiko for, at den høje inflation overvæltes i inflati-



 

 

 Kapitel 1. Sammenfatning

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 15 

onsforventninger og løndannelse og dermed bliver et mere varigt fænomen. Den ri-
siko er måske særligt udtalt i de asiatiske lande, som har højere inflation end USA, og 
som via deres fastkurspolitik overfor dollar må følge de amerikanske rentenedsættel-
ser og svækkelsen af USD overfor blandt andet euro og yen. 
 
Væksten er også nedjusteret i de fleste andre lande i forhold til februarredegørelsen, 
hvilket betyder lavere efterspørgselsvækst efter danske eksportvarer. Eksportmar-
kedsvæksten, som lå på knap 7 pct. i 2007, forventes at falde til 4½ pct. i 2009. Ef-
terspørgselsvæksten ligger dermed kun lidt under gennemsnittet siden 2000, hvilket 
blandt andet skyldes, at væksten er forholdsvis pæn på de nære eksportmarkeder og 
høj i Asien. 
 
Økonomien i euroområdet fremstår indtil videre robust med en vækst i første kvartal 
i år på 2,2 pct. i forhold til året før navnlig som følge af relativt høj vækst i Tyskland. 
Det ventes, at væksten i euroområdet vil dæmpes som følge af stigende råvarepriser 
og vigende boligmarkeder i flere lande samt afsmittende effekter fra lavere vækst i 
USA. De offentlige finanser i euroområdet er væsentligt forbedret de seneste år, 
hvilket giver større rum for at lade de automatiske stabilisatorer virke. Den europæi-
ske centralbank (ECB) har holdt den pengepolitiske rente uændret siden juni 2007, 
og tidligere forventninger om pengepolitiske stramninger i euroområdet er således 
ikke blevet indfriet. BNP-væksten forventes at ligge på godt 1½ pct. i prognoseperi-
oden, hvilket indebærer aftagende vækst i beskæftigelsen og svagt stigende ledighed. 
 
Emerging markets og udviklingslandene ser foreløbig ikke ud til at være direkte på-
virket af den finansielle uro i større omfang, og økonomierne vokser stadig hurtigt 
trods en vis afdæmpning i handel og industriproduktion. Væksten er også høj i råva-
reproducerende lande, hvor højere råvarepriser øger eksportindtægterne og købe-
kraften. 
 
Samlet bidrager ændrede forudsætninger om de internationale forhold siden februar 
isoleret set til at reducere BNP-væksten i Danmark i 2008 og 2009 med ca. ½ pct.-
enhed, jf. tabel 1.3. Det kan navnlig henføres til nedjusteringen af eksportmarkeds-
væksten. Ændringer i valutakurser, oliepriser og renteskøn trækker også ned. 
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Tabel 1.3 
Beregnede effekter på dansk BNP-vækst af ændrede internationale forudsætninger i forhold til 
februarredegørelsen 

 
  2008 2009  

 Pct.-enheder    
 - Eksportmarkedsvækst -0,2 -0,3  
 - Import- og konkurrentpriser -0,1  0,0  
 - Energipris -0,1 -0,1  
 - Renter -0,1 -0,2  
     
 Internationale forhold i alt -0,5 -0,6  
  

Anm.:  Effekterne summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrunding. 
Kilde:  Egne beregninger på ADAM. 
 

 

 
 
1.4 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 
Den reale BNP-vækst skønnes at blive 1¼ pct. i 2008 og ¾ pct. i 2009. Det vil be-
tegne en fortsat afdæmpning efter en vækst på næsten 4 pct. i 2006 og 1¾ pct. i 2007 
og indebærer sammen med en forventet reduktion af den strukturelle ledighed en 
formindskelse af outputgabet, som dog ventes fortsat at være positivt i 2009. 
 
Ud over fortsat aftagende vækst i efterspørgslen efter den kraftige opgang under høj-
konjunkturen skal den yderligere afdæmpning af BNP-væksten i 2008 og 2009 ses på 
baggrund af den meget lave ledighed og et forventet moderat fald i arbejdsstyrken 
som følge af den demografiske udvikling, der blandt andet medfører færre i de mest 
erhvervsaktive aldersgrupper. I modsat retning virker strukturreformerne på ar-
bejdsmarkedet og en gradvis tilbagevenden til en mere normal produktivitetsudvik-
ling efter den svage udvikling i 2007. 
 
Aftagende vækst i den samlede efterspørgsel fremover er en forudsætning for, at det 
begrænsede vækstpotentiale ikke vil blive ledsaget af forøgede balanceproblemer i 
form af uholdbart store løn- og prisstigninger og underskud på betalingsbalancen. 
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, februar 2008, er skønnene over BNP-væksten i 
2008 og 2009 justeret ned med henholdsvis 0,2 og 0,3 pct.-enheder, jf. tabel 1.4 og figur 
1.6a2. Der er foretaget en lille opjustering af væksten i den indenlandske efterspørgsel 
i 2008, blandt andet under indtryk af at de foreløbige nationalregnskabstal for 4. 
kvartal 2007 viste et noget højere niveau end ventet. Virkningerne heraf på BNP-
væksten mere end opvejes imidlertid af, at væksten i importen (som også har ligget 
højere end ventet) samtidig er justeret op, og at væksten i eksporten er sat ned som 
følge af den nedjusterede internationale vækst. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 En oversigt over prognosens ændringer i forhold til februarredegørelsen er givet i tabel A.1 og figur A.1a-A.6b i 
appendiks 1.1. 
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For 2009 er den nedjusterede BNP-vækst et resultat af en nedjustering af væksten i 
såvel den indenlandske efterspørgsel (investeringerne) som eksporten. 
 

Tabel 1.4  
Udvalgte nøgletal 

 
  2007 2008 2009  
  Feb. Maj1 Feb. Maj Feb. Maj  

 Realvækst, pct.         
 BNP 1,9 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7  
 Privat forbrug2) 2,2 2,5 2,0 2,6 1,4 1,3  
 Offentligt forbrug2) 1,4 1,7 1,5 1,3 1,0 1,2  
 Eksportmarkedsvækst 6,8 7,8 6,2 5,0 6,2 4,6  
   

Pct. af BNP       
 

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

1.000 personer       
 

 Stigning i samlet beskæftigelse 44 51 5 17 -17 -17  
 Ledighed3 79 77 67 53 76 62  
  

Stigning, pct.       
 

 Kontantpris på enfamiliehuse 3,0 4,5 0,0 -2,0 0,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 1,7 1,7 2,6 3,3 2,4 2,6  
 Timefortjeneste, privat sektor 4,6 4,1 4,8 4,9 4,7 4,8  
  

Eksterne forhold       
 

 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 4,5 4,3 4,8 4,5 4,4 4,4  
 Do., 10-årig statsobligation 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6  
 Oliepris, USD pr. td. 72,4 72,8 88,5 104,8 85,2 104,1  
 Dollarkurs, kr. pr. USD 5,4 5,4 5,1 4,8 5,1 4,7  
 Oliepris, kr. pr. td. 394,3 396,3 449,1 503,4 432,4 494,2  
  

1) Tallene for 2007 er nu baseret på faktisk statistik. 
2) 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. 
3) Ledighedsskønnene fra februar er fratrukket 14.000 personer for at gøre dem sammenlignelige med 

den nye ledighedsstatistik.  
 

 

 
Presset på arbejdsmarkedet er kraftigere end vurderet i februar. Ledigheden er frem 
til den seneste opgørelse (for marts) faldet mere end ventet, og skønnet for årsgen-
nemsnittet i 2008 er sat ned med 14.000 personer til 53.000 personer eller 1¾ pct. af 
arbejdsstyrken. I 2009 regnes stort set som i februarredegørelsen med en stigning i 
ledigheden på omkring 10.000 personer, og det skønnede ledighedsniveau i 2009 er 
dermed også ca. 14.000 personer lavere end det tidligere skøn3. Vurderingen indebæ-
rer, at ledigheden i slutningen af 2009 vil ligge på ca. 70.000 personer. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Ved sammenligningerne af ledighedsskønnene med februarredegørelsen er der korrigeret for, at den nye ledigheds-
statistik ligger ca. 14.000 personer lavere end den tidligere. 
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Blandt øvrige ændringer i forhold til februarredegørelsen kan nævnes, at skønnet 
over stigningen i forbrugerpriserne i 2008 er sat op med 0,7 pct.-enheder til 3,3 pct. 
som følge af især højere oliepris end forudsat. I 2009 forudsættes stort set uændret 
oliepris i forhold til 2008, og inflationen ventes at aftage til 2,6 pct., hvilket er 0,2 
pct.-enheder højere end skønnet i februar. 
 

Figur 1.6a  Figur 1.6b  
Real BNP-vækst nu og i februar Vækst i det private forbrug nu og i februar 
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Den indenlandske efterspørgsel 
Husholdningernes reale disponible indkomst4 skønnes i 2008 at vise en fortsat ret høj 
vækst på 2 pct. som følge af fortsat vækst i beskæftigelsen og pæn reallønsfremgang. 
Hertil kommer, at skattenedsættelserne i 2008 indebærer et vækstbidrag på ¼ pct.-
enhed. 
 
I 2009 skønnes væksten i husholdningernes reale disponible indkomst at gå op til 2¾ 
pct. blandt andet på grund af den ventede lavere forbrugerprisstigning og en for-
holdsvis stor stigning i indkomstoverførslerne fra det offentlige som følge af blandt 
andet satsreguleringen. Skattenedsættelserne i 2009 yder et vækstbidrag på 1¼ pct.-
enhed. I modsat retning trækker den forudsatte genindførelse af SP-bidraget (på ¾ 
pct. af indkomsterne) i henhold til gældende lov. 
 
Indkomstskønnene er justeret op i både 2008 og 2009 i forhold til februarredegørel-
sen blandt andet som følge af opjustering af beskæftigelsesvæksten i 2008 og højere 
offentlige lønstigninger i 2009 (mens højere inflation trækker i modsat retning). 
 
Forbrugertilliden har været fortsat vigende efter det store fald i januar, der formentlig 
skyldtes den finansielle krise og olieprisstigningen. 
   
Væksten i det private forbrug i 2008 forøges en smule til 2,6 pct. efter en stigning i 2007 
på 2,5 pct. jf. figur 1.6b. Den lille forøgelse af forbrugsvæksten i 2008 skal blandt an-
det ses på baggrund af en relativt stor vækst i 2. halvår 2007 og dermed et ret højt 
niveau ved indgangen til 2008. Det er navnlig husholdningernes bilkøb, der ligger 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det drejer sig om den ”korrigerede” indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 
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forholdsvis højt. Skønnet over forbrugsvæksten i 2008 er sat op med ½ pct.-enhed i 
forhold til februarredegørelsen. 
 
I 2009 skønnes forbrugsvæksten at afdæmpes til 1¼ pct., idet der på baggrund af 
blandt andet det skønnede reale fald i værdien af ejerboliger og husholdningernes øv-
rige formue vurderes at ske en vis reduktion af forbrugskvoten efter forøgelsen i de 
forudgående år.  
 
I fortsættelse af udviklingen i den sidste del af 2007 ventes priserne på ejerboliger at falde 
med 2 pct. i 2008 efter stigninger på 22 pct. i 2006 og godt 4 pct. i 2007, jf. figur 1.7a. 
I 2009 skønnes uændret ejerboligpris, hvilket indebærer et realt fald. På trods af det 
ventede, lille prisfald i 2008 vil niveauet for ejerboligpriserne fortsat være relativt 
højt. Boligejernes formueposition er derfor relativt solid, og boligejerne står som ud-
gangspunkt godt rustet til at imødegå den aktuelle afmatning på boligmarkedet, jf. 
afsnit 3.1.  
 
Boliginvesteringerne har nået et meget højt niveau i forhold til BNP. Med baggrund i 
udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri samt høje byggeom-
kostninger ventes boliginvesteringerne at falde realt med 3-4 pct. i både 2008 og 2009 ef-
ter stigninger på 12 pct. i 2006 og 4½ pct. i 2007.  
  

Figur 1.7a  Figur 1.7b  
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 mere afdæmpede internationale vækst-
udsigter. Der ventes en stigning i de faste erhvervsinvesteringer på godt 1 pct. i 2008 
og et fald på 2½ pct. i 2009 efter den kraftige opgang på 8½ pct. i 2007 og knap 15 
pct. i 2006, jf. figur 1.7b. Den skønnede investeringsvækst i 2008 og navnlig 2009 er 
sat ned i lyset af den nedjusterede indenlandske og internationale vækst. 
 
Skønnene indebærer et moderat fald i erhvervenes investeringskvote i takt med 
mindskelsen af outputgabet efter den store forøgelse af investeringskvoten i de fore-
gående år. 
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Det offentlige forbrug skønnes at vokse realt med 1,3 pct. i 2008, jf. tabel 1.5. Det er 
0,2 pct.-enheder mindre end i februarredegørelsen, hvilket primært skal ses i sam-
menhæng med, at forbrugsvæksten i 2007 i det foreløbige nationalregnskab angives 
til 1,7 pct., hvilket er 0,3 pct.-enheder mere end skønnet i februar.  
 

Tabel 1.5  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2006 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug1) 841,0 4,7 5,2 3,8 2,5 2,6 1,3  
 Offentligt forbrug1) 439,2 1,8 0,9 2,0 1,7 1,3 1,2  
 Offentlige investeringer 31,3 13,2 3,1 16,5 -3,9 -2,5 0,8  
 Boliginvesteringer 118,6 11,9 18,7 12,2 4,5 -3,0 -4,0  
 Erhvervsinvesteringer 239,4 -0,2 1,2 14,5 8,5 1,1 -2,3  
 Lagerinvest. (pct. af BNP) 7,3 0,6 -0,7 0,6 -0,4 0,1 0,0  

 Indenlandsk efterspørgsel 1676,8 4,3 3,4 6,0 2,7 1,7 0,4  
 Eksport 884,4 2,8 8,3 9,0 3,7 2,9 2,1  
 - heraf industrieksport 366,9 3,5 7,7 6,2 8,1 3,8 3,4  

 Samlet efterspørgsel 2561,2 3,8 5,1 7,0 3,1 2,1 1,0  
 Import 864,9 7,7 11,3 14,1 5,6 3,9 1,7  
 - heraf vareimport 565,7 8,8 9,0 12,1 5,5 4,0 1,7  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1696,2 2,3 2,5 3,9 1,8 1,2 0,7  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1435,8 1,5 1,7 3,9 2,0 1,2 0,7  
 - heraf i private byerhverv 926,5 1,9 2,2 5,1 3,2 1,7 1,1  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 311,0 2,0 2,2 3,6 1,5 0,9 0,4  
  

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. 

    

 

 
I 2009 forudsættes væksten i det offentlige forbrug at blive 1,2 pct. Rammen er i 
overensstemmelse med 2015-planen, hvor der er forudsat en vækst på 1,0 pct., idet 
der i skønnet samtidig er taget hensyn til, at realvæksten isoleret set løftes med 0,2 
pct.-enheder som følge af frigivelsen i 2009 af den midlertidige obligatoriske opspa-
ring på statens område i 2008, jf. aftalen om finansloven for 2008. 
 
De offentlige investeringer forudsættes at falde realt med 2½ pct. i 2008 efter en forøgel-
se på 16½ pct. i 2006 og et fald på 4 pct. i 2007. Ifølge det foreløbige nationalregn-
skab lå de offentlige investeringer i 2007 væsentligt over det niveau, der skønnedes i 
februar. Det er den primære årsag til en nedjustering af væksten i 2008 på 7 pct.-
enheder. I 2009 er der fastlagt et beregningsteknisk skøn for realvæksten i de offent-
lige investeringer på ¾ pct.  
 
Tilsammen indebærer de anførte skøn (inkl. lagerændringer), at den indenlandske efter-
spørgsel vil vise en fortsat afdæmpet vækst på 1¾ pct. i 2008 og ½ pct. i 2009 efter 
stigninger på 2¾ pct. i 2007 og 6 pct. i 2006. Afdæmpningen er blandt andet en for-
udsætning for, at der ikke opstår underskud på betalingsbalancen. 
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Væksten i den samlede indenlandske efterspørgsel i 2007 var ifølge det foreløbige na-
tionalregnskab 0,2 pct.-enheder større end skønnet i februarredegørelsen, og skønnet 
for 2008 er justeret op med 0,1 pct.-enhed. For 2009 er skønnet derimod justeret ned 
med 0,3 pct.-enheder som følge af nedjusteringerne af væksten i erhvervsinvesterin-
gerne og de offentlige investeringer, som tilsammen mere end opvejer opjusteringen 
af væksten i det offentlige forbrug. 
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Den globale vækst forudsættes at ligge på 3½-4 pct. per år i prognoseperioden. Det 
er i begge år en nedjustering på omkring 1 pct.-enhed i forhold til februarredegørel-
sen blandt andet som følge af den internationale finansielle uro og den høje oliepris. 
 
Markedsvæksten for danske industrivarer skønnes på denne baggrund at blive om-
kring 5 pct. i 2008 og 4½ pct. i 2009 mod 8-9 pct. i de to forudgående år, jf. tabel 1.6. 
Skønnene for markedsvæksten i 2008 og 2009 er nedjusteret med ca. 1½ pct.-enhed.  
 
Den reale vækst i industrieksporten skønnes på denne baggrund at aftage til 3½-4 pct. i 
2008 og 2009 mod 6-7½ pct. i de tre foregående år. Ud over lavere markedsvækst 
skyldes den reducerede vækst i industrieksporten den høje kapacitetsudnyttelse i 
dansk økonomi og en fortsat ret betydelig forringelse af lønkonkurrenceevnen, der 
medfører fortsatte tab af markedsandele. Forringelsen af lønkonkurrenceevnen ven-
tes at blive særlig udtalt i 2008, hvor der foruden en merlønstigning i forhold til ud-
landet ventes en ret stor stigning i den effektive kronekurs som følge af blandt andet 
dollarkursfaldet. 
 
Den samlede eksport af varer og tjenester skønnes at vokse realt med knap 3 pct. i 2008 
og godt 2 pct. i 2009. Væksten trækkes i begge år ned af fald i energieksporten som 
følge af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen, og i 2009 ventes afdæmpnin-
gen af væksten i eksporten af tjenester at blive mere udtalt end for de øvrige dele af 
eksporten. 
 
Sammenholdt med skønnene over den indenlandske efterspørgsel indebærer de an-
givne eksportskøn, at væksten i den samlede efterspørgsel vil afdæmpes til 2 pct. i 
2008 og 1 pct. i 2009 efter stigninger på 3 pct. i 2007 og 7 pct. i 2006. Afdæmpnin-
gen er en forudsætning for, at det opadgående pres på lønstigningerne reduceres. 
 
Væksten i den samlede efterspørgsel i 2007 var ifølge det foreløbige nationalregnskab 
0,1 pct.-enhed større end skønnet i februarredegørelsen. Skønnet for 2008 er uænd-
ret, mens skønnet for 2009 er justeret ned med ½ pct.-enhed som følge af nedjuste-
ringen af væksten i den indenlandske efterspørgsel og den forholdsvis store nedjuste-
ring af eksportfremgangen. 
  
Afbøjningen af stigningen i den samlede efterspørgsel ventes at føre til, at den reale 
vækst i importen af varer og tjenester bliver reduceret til 4 pct. i 2008 og 1¾ pct. i 
2009 efter stigninger på 5½ pct. i 2007 og 14 pct. i 2006. 
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Tabel 1.6  
Nøgletal 

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

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.858 2.863 2.876 2.895 2.887 2.880  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.698 2.722 2.767 2.818 2.835 2.818  
 - heraf i privat sektor 1.876 1.897 1.943 1.992 2.008 1.990  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 822 825 824 826 827 828  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) -0,6 0,9 1,6 1,8 0,6 -0,6  
 Ledighed (1.000 personer) 160,6 141,2 109,3 77,4 52,6 62,5  
 Sygedagpengemodtagere2) (do.) 72 73    76 86 84 84  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 124 130 138 142 142 138  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 5,6 4,9 3,8 2,7 1,8 2,2  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 5,5 4,8 3,9 3,7 2,5 3,0  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 3,4 3,8 4,3 4,3 4,6  
 30-årig realkreditobligation (do.) 5,3 4,4 5,1 5,4 6,2 6,3  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,2 102,3 102,0 103,2 106,3 106,6  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld       
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 71,4 76,4 45,1 19,5 9,1 12,2  
 Betalingsbalancen (do.) 44,2 66,7 44,1 18,8 7,5 13,7  
 Do. i pct. af BNP 3,0 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -77,6 54,1 -16,9 -62,1 -54,2 -40,2  
 Do. i pct. af BNP -5,3 3,5 -1,0 -3,7 -3,1 -2,2  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 27,3 77,4 79,9 75,6 72,4 53,0  
 Do. i pct. af BNP 1,9 5,0 4,9 4,5 4,1 2,9  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 641,9 563,1 498,4 440,9 374,9 333,2  
 Do. i pct. af BNP 43,8 36,4 30,4 26,0 21,2 18,2  
 Skattetryk, pct. af BNP3) 49,2 50,9 49,3 48,9 48,7 47,4  
 Udgiftstryk (do.) 53,7 51,7 50,2 49,8 50,1 49,9  
  

1)  Korrigeret bortset fra 2007, 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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Bytteforholdet (varer og tjenester) ventes at være stort set uændret i prognoseperioden. 
Den højere realvækst i importen end i eksporten i 2008 vil dermed i vidt omfang slå 
igennem i en formindskelse af overskuddet på vare- og tjenestebalancen fra 1¼ pct. af 
BNP i 2007 til ½ pct. I 2009 ventes en lille forøgelse af vare- og tjenestebalancens 
overskud til ¾ pct. af BNP. 
 
Nettoformueindkomsten fra udlandet og nettooverførsler til udlandet i form af EU-betaling-
er, udviklingsbistand og nettoløn til udlandet mv. ventes kun at vise mindre ændrin-
ger i prognoseperioden.  
 
Den samlede saldo på betalingsbalancens løbende poster skønnes dermed efter en bety-
delig reduktion fra 4¼ pct. af BNP i 2005 til 1 pct. af BNP i 2007 at vise et lille, yder-
ligere fald til ½ pct. af BNP i 2008, mens der i 2009 skønnes en beskeden forøgelse 
af overskuddet til ¾ pct. af BNP (knap 14 mia. kr.). Skønnene for overskuddene i 
2008 og 2009 er sat ned med ca. ¼ pct. af BNP i forhold til februarredegørelsen. 
  
Opbremsningen af faldet i overskuddet på betalingsbalancen i 2009 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 arbejdsmarkedet, skyldes positive nettoformueindtægter fra udlandet og høje eks-
portindtægter fra søtransport. 
 
Som følge af det fortsatte, om end stærkt reducerede, overskud på betalingsbalancen 
ventes Danmarks nettogæld til udlandet at blive reduceret fra 3¾ pct. ved udgangen af 
2007 til 2¼ pct. i slutningen af 2009. Skønnet er med forbehold for kursreguleringer. 
 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Efter de kraftige stigninger i beskæftigelsen på omkring 50.000 personer (1¾ pct.) i bå-
de 2006 og 2007 skønnes forøgelsen af beskæftigelsen at blive afdæmpet til 17.000 
personer i 2008. Beskæftigelsen i den sidste del af 2007 lå højere end tidligere ventet, 
og skønnet over stigningen i beskæftigelsen i 2008 er på den baggrund opjusteret 
med godt 10.000 personer i forhold til februarredegørelsen. 
 
Den ventede stigning i årsgennemsnittet for beskæftigelsen fra 2007 til 2008 skyldes 
for størstedelens vedkommende det høje niveau i slutningen af 2007 (såkaldt over-
hæng). Beskæftigelsen ventes at flade ud i første halvår 2008 og aftage i den sidste del 
af året. 
 
I 2009 skønnes den aftagende vækst i produktionen at føre til et fald i beskæftigelsen 
på 17.000 personer. Skønnet afspejler en fortsat forøgelse af produktivitetsfremgan-
gen efter den svage produktivitetsudvikling i navnlig 2007. 
 
Langt størstedelen af beskæftigelsesændringerne sker i de private byerhverv. I offent-
lig service mv. ventes en forøgelse af beskæftigelsen på 1.000 personer per år. Det 
finanspolitiske sigtepunkt er realvæksten i resurserne til offentlig service mv., mens 
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fordelingen af de ekstra midler på offentlig beskæftigelse samt køb af varer og tjene-
ster fx i det private afhænger af den konkrete prioritering blandt andet i kommuner-
ne. 
 
Set i lyset af den demografiske tendens til vigende arbejdsstyrke var der i 2006 og 2007 
en pæn vækst i arbejdsstyrken på 10-20.000 personer eller omkring ½ pct. per år. 
Denne primært konjunkturbetingede forøgelse af arbejdsstyrken skyldtes blandt an-
det øget indvandring af udenlandske arbejdstagere og pendling, hvortil kom en for-
øgelse af erhvervsfrekvensen ikke mindst blandt de unge. I 2008 og 2009 ventes 
vækstafdæmpningen at bevirke, at den konjunkturbetingede tilgang til arbejdsstyrken 
gradvis hører op, således at den demografiske udvikling slår igennem i et fald i ar-
bejdsstyrken på 5-10.000 personer (¼ pct.) per år. 
 
Den registrerede ledighed er siden udarbejdelsen af februarredegørelsen faldet lidt me-
re end skønnet, og i marts er den sæsonkorrigerede ledighed nået ned på 53.000 per-
soner og er dermed under 2 pct. af arbejdsstyrken. 
 
Den ventede moderate stigning i beskæftigelsen i 2008 indebærer sammen med det 
lille fald i arbejdsstyrken, at årsgennemsnittet for ledigheden reduceres fra 77.000 
personer i 2007 til 53.000 personer i 2008. Dette fald i årsgennemsnittet dækker over, 
at ledigheden fortsat kan reduceres lidt frem til sommeren, hvorefter der ventes at 
sætte en stigning ind, således at årsgennemsnittet for ledigheden i 2009 vokser lidt til 
63.000 personer.  
 
Skønnene for ledigheden i både 2008 og 2009 er justeret ned med omkring 14.000 
personer i forhold til februarredegørelsen (udover korrektionen for det lavere niveau 
i den nye ledighedsstatistik).  
 
Ledigheden har siden begyndelsen af 2005 ligget lavere end det strukturelle niveau, 
dvs. det niveau der på mellemlangt sigt anses for at være foreneligt med en stabil 
lønudvikling. De beregnede skøn på grundlag af de seneste oplysninger peger således 
på, at den strukturelle ledighed i 2007 lå på omkring 4¼ pct. af arbejdsstyrken (i den 
nye ledighedsstatistiks niveau). Der er usikkerhed om niveauet for den strukturelle 
ledighed. Denne usikkerhed skønnes normalt til i størrelsesordenen ½-1 pct.-enhed. 
Med et aktuelt ledighedsniveau på knap 2 pct. er ledigheden under det strukturelle 
niveau, jf. afsnit 4.2. 
 
De arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i Velfærdsaftalen skønnes at reducere 
den strukturelle ledighed til 3¾ pct. i 2009. Den skønnede, moderate stigning i ledig-
heden fra sommeren 2008 indebærer sammen med faldet i den strukturelle ledighed, 
at ledigheden nærmer sig det strukturelle niveau, men den vil stadig være lavere i 
2009. En tilnærmelse til den strukturelle ledighed vurderes at være en betingelse for 
en rimeligt balanceret samfundsøkonomisk udvikling. 
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Det store fald i ledigheden og det aktuelt historisk lave niveau har ført til forøgede 
muligheder for beskæftigelse for grupper, der ellers har vanskeligt ved at finde plads 
på arbejdsmarkedet, og erhvervsdeltagelsen for fx indvandrere er forøget. Sideløben-
de med faldet i ledigheden er der sket en forøgelse af sygefraværet, jf. afsnit 4.2. 
 
Det aktuelt store spænd mellem den faktiske ledighed og det strukturelle niveau be-
tegner et stort pres på arbejdsmarkedet og høj konkurrence om arbejdskraften på 
makroplan. Med den kraftige rekruttering de senere år og udsigten til et mere af-
dæmpet vækstforløb fremover er behovet i virksomhederne for yderligere ansættelser 
dog givetvis aftaget. Det synes også afspejlet i indikatorerne for mangel på arbejds-
kraft. Inden for byggeriet angiver ca. 16 pct. af virksomhederne (vejet med beskæfti-
gelsen), at de ikke kan få dækket deres behov for arbejdskraft. Andelen er faldet fra 
ca. 45 pct. i midten af 2006. I industrien har andelen af virksomheder, som angiver 
mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor, været aftagende si-
den begyndelsen af 2007. 
 
Løn og priser 
Som følge af overenskomsterne i den private sektor i foråret 2007 og det kraftige pres 
på arbejdsmarkedet blev lønstigningstakten på det private arbejdsmarked forøget fra 
3,6 pct. i 2006 til 4,1 pct. i 20075. I 2008 skønnes det øgede pres på arbejdsmarkedet 
at føre til en yderligere forøgelse af lønstigningen til 4,9 pct., og i 2009 ventes en løn-
stigning af næsten samme højde. Lønstigningen på det private arbejdsmarked er i bå-
de 2008 og 2009 justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til februarredegørelsen som 
følge af det strammere arbejdsmarked og højere inflation. 
 
Lønstigningen ventes at være klart højere end i udlandet, og der sker derfor en fort-
sat forringelse af lønkonkurrenceevnen, navnlig i 2008 hvor der som nævnt samtidig 
er en stigning i den effektive kronekurs som følge af blandt andet dollarkursfaldet. 
 
På det offentlige område ventes i lyset af de allerede indgåede overenskomster en løn-
stigning på knap 4 pct. for året som helhed, idet der henover året er en opgang i års-
stigningstakten til op mod 5½-6 pct. ved udgangen af året6. I 2009 skønnes den of-
fentlige lønstigning at gå op til 5 pct. Lønstigningen på det offentlige område er i 
2009 sat op med 1,2 pct.-enheder i forhold til den beregningstekniske forudsætning i 
februarredegørelsen. 
 
I slutningen af 2007 og videre ind i de første måneder i 2008 er stigningen i forbruger-
priserne taget markant til som følge af blandt andet højere priser på olie og fødevarer. 
Den aktuelle fødevareprisstigning skal ses på baggrund af lave stigninger i tidligere år, 
jf. afsnit 4.4. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Det drejer sig om lønstigningen i henhold til DA’s årlige Strukturstatistik, jf. afsnit 4.3. 
6 Ved redaktionens afslutning er der fortsat ikke indgået overenskomstaftaler for en række offentlige områder, jf. 
appendiks 4.1. 
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For 2008 som helhed skønnes forbrugerprisstigningen at blive forøget til 3,3 pct. 
mod 1,7 pct. i 2007. Skønnet over forbrugerprisstigningen i 2008 er sat op med ¾ 
pct.-enhed i forhold til februarredegørelsen. Til efteråret vil inflationen periodevis 
kunne bevæge sig op i nærheden af 4 pct. som følge af såkaldte basiseffekter. Inflati-
onen ventes også at øges i de øvrige EU-lande, og Danmark ventes fortsat at opfylde 
konvergenskriteriet for inflationen. 
 
I 2009 skønnes en reduktion af inflationen til 2,6 pct. især som følge af en forudsat 
stort set uændret oliepris og afdæmpning af de kraftige fødevareprisstigninger. Infla-
tionsskønnet for 2009 er justeret op med ¼ pct.-enhed i forhold til februarredegørel-
sen.  
 
Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der vil ske en pæn forøgelse af 
reallønnen (inkl. pensionsbidrag) på 1½ pct. i 2008 og lidt over 2 pct. i 2009. 
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Appendiks 1.1 
Resumé af prognosen og dens ændringer 

Efter en real BNP-vækst i 2006 og 2007 på henholdsvis knap 4 og 1¾ pct. skønnes 
en yderligere afdæmpning af BNP-væksten til 1¼ pct. i 2008 og ¾ pct. i 2009. Den 
fortsatte afdæmpning skal ses på baggrund af høj kapacitetsudnyttelse, stramt ar-
bejdsmarked, vigende boligmarked og lavere international markedsvækst. 
 
Skønnene for væksten i 2008 og 2009 er justeret ned med henholdsvis 0,2 og 0,3 
pct.-enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, februar 2008, som følge af blandt an-
det lavere international vækst. Samtidig er skønnet over ledigheden justeret ned. 
Stigningen i forbrugerpriserne i 2008 er justeret op til 3,3 pct. mod 2,6 pct. i februar 
som følge af navnlig højere oliepris.  
 
I tabel A.1 og figur A.1a-A.6b er vist skønnene for centrale samfundsøkonomiske 
størrelser og ændringerne heri i forhold til februarredegørelsen. 
 

Tabel A.1  
Sammenligning med vurderingen i februar af skøn for 2008 og 2009 samt sammenligning af 
februarskøn for 2007 med de nu foreliggende nationalregnskabstal mv. 

 
  2007 2008 2009  
  Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj  

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

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

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

 BNP 1,9 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7  
 Bruttoværditilvækst 2,0 2,0 1,4 1,2 0,9 0,7  
 - heraf i private byerhverv3) 3,4 3,2 1,7 1,7 1,3 1,1  
  

1) Nedjusteringen af væksten i det offentlige forbrug i 2008 skal ses på baggrund af den højere vækst i 
2007 end skønnet i februar. 

2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
 

 

 



 

 

Appendiks 1.1 Resumé af prognosen og dens ændringer 

28 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

Tabel A.1 (fortsat)  
Sammenligning med vurderingen i februar af skøn for 2008 og 2009 samt sammenligning af  
februarskøn for 2007 med de nu foreliggende nationalregnskabstal mv. 

 
  2007 2008 2009  
  Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj  

 Ændring i 1.000 personer        
 Arbejdsstyrke, i alt 13 19 -7 -8 -9 -7  
 Beskæftigelse, i alt 44 51 5 17 -17 -17  
 - heraf i den private sektor 43 49 4 16 -18 -18  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 1 1 1 1 1 1  
 Ledighed -31 -32 -12 -25 9 10  

  
Stigning, pct.       

 

 Eksportpriser, varer -1,6 -0,7 2,9 4,3 1,7 2,2  
 Importpriser, do. 0,0 0,7 3,1 4,0 1,3 1,9  
 Bytteforhold, do. -1,6 -1,4 -0,2 0,3 0,3 0,3  
 Kontantpris for enfamiliehuse 3,0 4,5 0,0 -2,0 0,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 1,7 1,7 2,6 3,3 2,4 2,6  
 Timeløn 4,6 4,1 4,8 4,9 4,7 4,8  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 2,3 1,7 1,1 0,7 2,7 2,9  
 Do., husholdninger4) 2,7 1,4 1,4 2,0 1,8 2,7  
 Timeproduktiviteten i private byerhverv5) 0,1 -0,8 1,9 1,3 2,5 2,5  

  
Pct. p.a.       

 

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

  
De centrale balancestørrelser       

 

 Betalingsbalancesaldo 21,6 18,8 11,4 7,5 15,8 13,7  
 Offentlig saldo 75,7 75,6 66,7 72,4 51,5 53,0  
 Ledighed (1.000 personer) 6) 93 77 67 53 76 62  

  
Eksterne forudsætninger       

 

 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 2,7 2,7 2,3 2,0 2,3 1,6  
 Eksportmarkedsvækst, pct.  6,8 7,8 6,2 5,0 6,2 4,6  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,4 5,4 5,1 4,8 5,1 4,7  
 Oliepris, USD pr. td. 72,4 72,8 88,5 104,8 85,2 104,1  
 Oliepris, kr. pr. td. 394,3 396,3 449,1 503,4 432,4 494,2  
  

4) Korrigeret, jf. tabel 3.1. 
5) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
6) Ledighedsskønnene fra februar er fratrukket ca. 14.000 personer for at gøre dem sammenlignelige med den 

nye ledighedsstatistik.  
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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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Anm.: I figur A.2b er ledighedstallene for februar fratrukket ca. 14.000 personer for at gøre dem sammenlignelige 

med den nye ledighedsstatistik. 
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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 
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Der er indtrådt en ret tydelig afdæmpning i aktiviteten i flere OECD-lande, navnlig USA. Af-
dæmpningen afspejler blandt andet den igangværende turbulens på de finansielle markeder, vigende 
boligmarkeder, samt stigende råvarepriser. På den baggrund forventes væksten i den globale økonomi 
at blive lavere i 2008-09 end i perioden 2004-07, hvor den globale vækst var rekordhøj. 
 
Afkølingen forventes at blive størst i USA, hvor svækkelsen på boligmarkedet og den finansielle 
turbulens trækker ned i væksten. De amerikanske myndigheder har lempet pengepolitikken betyde-
ligt, og lempelser i finanspolitikken er blevet vedtaget. 
 
Væksten i euroområdet fremstår indtil videre robust og overraskede positivt i 1. kvartal i år. Væk-
sten forventes at aftage de kommende kvartaler, men afdæmpningen vil formentlig blive mindre tyde-
lig end i USA. Der forudses vækst på 1,7 pct. i 2008 og 1,5 pct. i 2009, hvilket er i underkanten 
af den potentielle vækst. Den seneste tids høje inflation forventes at aftage i løbet af 2009 i takt 
med, at virkningerne af stigende olie- og fødevarepriser ebber ud og kapacitetspresset aftager. 
 
Væksten i Storbritannien var høj i første del af 2007, men aftog i anden del af året blandt andet 
med baggrund i en svag udvikling i detailsektoren og den finansielle sektor. I 2008 og 2009 skøn-
nes væksten at falde til henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct. Sverige oplevede i 2007 en reduktion i væk-
sten til 2,6 pct. afledt af et fald i eksportvæksten samt kapacitetsbegrænsninger i dele af industrien. 
I 2008 og 2009 forventes henholdsvis 2,2 og 1,8 pct. vækst. Støttet af de høje oliepriser oplevede 
Norge i 2007 det fjerde år med markant højkonjunktur. I 2008 og 2009 forventes en vis afmat-
ning med vækstrater på henholdsvis 2,5 pct. og 2,1 pct. 
 
Der er også tegn på en lille afdæmpning i de asiatiske lande og andre emerging markets lande, men 
væksten er stadig høj. Kina vokser stadig i højt tempo og væksten i 2007 blev rekordhøj med 11,9 
pct. I 2008 og 2009 forventes en lille afdæmpning til henholdsvis 10 og 9,1 pct. blandt andet som 
følge af strammere pengepolitik. Andre lavindkomst- og mellemindkomstlande i Asien forventes at 
vokse i omegnen af 5-8 pct. Efter en periode med ustabile vækstrater har Japan været inde i en peri-
ode med jævn vækst på knap 2 pct. BNP-væksten forventes også at aftage her til godt 1 pct. per år i 
2008-09. Vækstudsigterne er positive i en række råvareproducerende lande, blandt andet på grund 
af høje priser på olie og andre råvarer.  
 
De finansielle markeder indkalkulerer stadig en høj risikopræmie og rentespændet mellem obligatio-
ner med høj og lav kreditvurdering er fortsat højt. Den amerikanske centralbank (Fed) har signale-
ret fremadrettet at være mindre tilbøjelig til at sænke den pengepolitiske rente yderligere. Den euro-
pæiske centralbank (ECB) har holdt den pengepolitiske rente konstant på 4,0 pct. Det forudsættes 
at ECB vil fastholde den nuværende pengepolitiske rente i 2008 og 2009. Inflationspresset og en 
gradvis indsnævring af rentespændet mellem de usikre og sikre pengemarkedsrenter kan isoleret set 
øge sandsynligheden for en renteforhøjelse fremadrettet, mens lavere vækst og kapacitetsudnyttelse 
kan trække modsat. 
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2.1 Indledning 
Væksten i OECD-området er gradvist aftaget siden toppunktet i 2006, jf. figur 2.1a. 
Den aktuelle afmatning skal ses på baggrund af den finansielle uro, kraftige prisstig-
ninger på råvarer og tilpasning på boligmarkeder, navnlig i USA.  
 
Afkølingen kommer efter nogle år med høj vækst og rigelig likviditet, som bidrog til 
lave risikopræmier og øget risikotagning på de finansielle markeder samt til et højt 
niveau for boligpriserne i mange lande. Perioden med høj vækst bidrog også til en 
kraftig stigning i priserne på råvarer. I USA er forbrugerprisinflationen steget til ca. 4 
pct. og i euroområdet til ca. 3 pct., jf. figur 2.1b, og der er i nogle opgørelser samtidig 
tegn på øgede inflationsforventninger. Inflationen er også taget til i mange emerging 
markets1 og mindre udviklede lande. I fx Kina er inflationen på 2 år steget fra 2¼ 
pct. til ca. 8 pct. Den globale økonomi ser dermed nu ud til at være i en periode, 
hvor væksten er vigende og inflationen høj. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b 
Kvartalsvis vækst (å/å) i OECD-området Inflation i USA og euroområdet  
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Anm.: Væksten i figur 2.1a er målt ved et 3 kvartalers glidende gennemsnit. 
Kilde:  OECD, Reuters EcoWin, EU-kommissionen og egne skøn og beregninger. 
 
EU-kommissionen skønnede i april 2008, at den globale vækst vil udgøre 3,8 pct. i 
2008 og 3,6 pct. i 2009, jf. figur 2.2a. Det svarer nogenlunde til gennemsnittet siden 
2000, men er fortsat højere end de vækstrater på knap 3 pct., som fulgte efter IT-
afmatningen og terrorangrebet på USA i 2001. Der er imidlertid betydelige afvigelser 
mellem landene. I USA ventes outputgabet at udvides til -3 pct. frem mod 2009, 
mens konjunktursituationen i euroområdet og Japan ikke vil afvige væsentligt fra 
normal kapacitetsudnyttelse, jf. figur 2.2b. 
 
Væksten er fortsat kraftig i emerging markets, særlig i Asien. Denne region ser fore-
løbig ud til at være ret uberørt af den finansielle uro, og fx Kina voksede med 10,6 
pct. på årsbasis i første kvartal i år. Væksten i regionen fremstår mere selvbærende, 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Der er ingen klar definition på betegnelsen ”emerging markets”. Begrebet bruges som gruppebetegnelse på lande 
med en række fælles træk. Emerging markets er lav- eller mellemindkomstlande med høj økonomisk vækst. Udover 
dette dækker betegnelsen mere bredt over en proces med udvikling af politisk stabilitet, stabil økonomisk styring og 
udvikling af troværdige finansielle institutioner. 
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afledt af styrket integration inden for regionen og fortsatte markedsreformer, der un-
derstøtter relativ robust indenlandsk efterspørgsel. De høje oliepriser har medført et 
betydeligt løft i de olieproducerende landes købekraft. 
 

Figur 2.2a  Figur 2.2b  
BNP-vækst i verdensøkonomien Outputgab i USA, euroområdet og Japan 
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Kilde:  EU-kommissionen, OECD, egne skøn og beregninger. 
 
I USA blev aktiviteten kraftigt svækket sidst i 2007, og væksten var lav i første kvartal 
2008. En konjunkturafdæmpning har imidlertid været i gang, siden højkonjunkturen 
toppede i midten af 2006. Det skal ses i lyset af, at forbrugs- og investeringskvoterne 
har været relativt høje, og boligbyggeriet har været aftagende siden midten af 2005. 
Det videre vækstforløb er mere end almindeligt usikkert og afhænger nu blandt andet 
af udviklingen på boligmarkedet, de finansielle markeder og virkningen af disse chok 
på husholdninger og virksomheder. På den anden side understøttes væksten af de ret 
kraftige finans- og pengepolitiske lempelser, der allerede er gennemført, hvortil 
kommer effekterne af dollarsvækkelsen og muligheden for yderligere rentenedsættel-
ser. Væksten forventes at dæmpes til i underkanten af 1 pct. i år og vil formentlig og-
så være dæmpet i 2009. 
 
I euroområdet var væksten i 2007 over potentialet. Væksten forventes at ligge i un-
derkanten af 2 pct. i år og vil også være forholdsvis afdæmpet i 2009. Den vigende 
vækst afspejler blandt andet stigende oliepris, virkninger af den styrkede euro og at 
afkølingen i USA og den finansielle uro smitter af på euroområdet. 
 
Generelt fremstår væksten i Europa mere robust, og behovet for lempelser i den 
økonomiske politik vurderes at være mindre end i USA. Det skyldes udsigter til fort-
sat normal kapacitetsudnyttelse i prognoseperioden, relativt høj inflation, samt at der 
i Europa er mindre følsomhed over for olieprisstigninger som følge af højere afgifter 
og større automatiske stabilisatorer. I de fleste europæiske lande er der behov for 
langsigtet konsolidering på grund af fremtidige udgiftsstigninger som følge af en ald-
rende befolkning, hvilket imidlertid også er tilfældet i USA. 
 
Omkring 60 pct. af dansk industrieksport afsættes i euroområdet og på andre nære 
eksportmarkeder som Storbritannien, Sverige og Norge, hvor væksten ventes at være 
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højere end i USA men dog med aftagende tendens. USA aftager omkring 8 pct. af 
industrieksporten. Den sammenvejede eksportmarkedsvækst for dansk industrieks-
port forudsættes at udgøre 5,0 pct. i 2008 og 4,6 pct. i 2009, hvilket er en nedjuste-
ring på henholdsvis 1,2 og 1,6 pct.-enheder, jf. tabel 2.1. Den samlede verdenshandel 
forudsættes at vokse med 7 pct. i 2008 og 6,5 pct. i 2009. Skønnet for den sammen-
vejede eksportmarkedsvækst og væksten i den samlede verdenshandel i 2008-09 er 
lidt lavere end gennemsnittet i perioden 2000-07. 
 

Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj  

 Pct. realvækst        
 Verden1) 4,9 4,6 4,7 3,8 4,8 3,6  
 USA 2,9 2,2 1,7 0,9 2,6 0,7  
 EU27 3,1 2,8 2,4 2,0 2,4 1,8  
 Euroområdet 2,8 2,6 2,2 1,7 2,1 1,5  
 Tyskland 2,9 2,5 2,1 1,8 2,2 1,5  
 UK 2,9 3,0 2,2 1,7 2,5 1,6  
 Sverige 4,1 2,6 3,1 2,2 2,4 1,8  
 Norge2) 2,5 3,5 3,1 2,5 2,2 2,1  
 Japan 2,4 2,1 1,9 1,2 2,3 1,1  
 Asien, ekskl. Japan 8,8 8,6 8,4 7,9 8,2 7,6  
 Kina 11,6 11,9 10,3 10,0 9,9 9,1  
 Rusland 7,4 8,1 7,0 7,3 6,9 7,0  
 Latinamerika 5,4 5,3 4,4 4,3 4,2 4,0  
 Eksportmarkedsvækst 7,8 6,9 6,2 5,0 6,2 4,6  
  

1) De globale vækstrater i perioden 2002-07 er blevet nedjusteret på baggrund af nye PPP-tal fra Inter- 
 national Comparison Programs (ICP) foreløbige rapport, offentliggjort i december 2007. De histori-

ske vækstrater er blevet nedjusteret med ca. ½ pct.-enhed årlig. De nye PPP-tal påvirker også vækst-
skønnene. 

2) Vækstskønnene for Norge er ændret siden tidligere redegørelser og er nu baseret på EU-
kommissionens skøn. 

Kilde: EU-kommissionen og egne beregninger. 
 

 

 
Vækstdæmpende faktorer 
Afmatningen i den internationale økonomi har blandt andet sit udspring i afkølingen 
af det amerikanske boligmarked og den følgende finansielle uro, idet aftagende bo-
ligpriser har bidraget til øgede tab og hensættelser på blandt andet de såkaldte ”sub-
prime” boliglån i USA. Tabene har svækket soliditeten i det samlede finansielle sy-
stem i begrænset omfang, men stor usikkerhed om de enkelte institutioners ekspone-
ring har bidraget til svækket tillid og øgede risiko- og likviditetspræmier på de finan-
sielle markeder, også i Europa. 
 
Indtil videre har de svækkede vækstudsigter ikke ført til en afdæmpning af de høje 
råvarepriser, som tværtimod er fortsat med at stige for blandt andet olie og fødeva-
rer, jf. afsnit 2.8 og boks 4.4. Prisstigningerne er blandt andet trukket af fortsat høj 
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vækst i emerging markets, herunder Kina. Energieffektiviteten er relativt lav i disse 
lande, hvilket indebærer, at væksten trækker forholdsvist stor olieefterspørgsel med 
sig, og samtidig forhindrer prisrestriktioner på olie og fødevarer i en række lande i et 
vist omfang, at efterspørgslen dæmpes af de stigende verdensmarkedspriser. Dertil 
kommer, at forhold på både udbuds- og efterspørgselssiden såsom lavt høstudbytte 
og øget efterspørgsel efter korn og majs til blandt andet biobrændstof har bidraget til 
at holde priserne oppe på fødevarer. 
 
I USA har boligmarkedet, den finansielle uro og højere råvarepriser påvirket væksten 
negativt. I modsætning hertil har boligmarkederne i euroområdet været mindre ud-
satte, blandt andet fordi der ikke – for området som helhed – har været samme for-
udgående stigning i priserne, og bygge- og boliginvesteringerne ikke på tilsvarende 
vis har ligget på et rekordhøjt niveau. For enkelte eurolande som Spanien og Irland 
kan der være en tilpasning undervejs, men i andre eurolande og herunder navnlig 
Tyskland er sårbarheden klart mindre. 
 
Boligmarkedet i USA, finansiel uro og afsmitningen på europæisk økonomi 
Fra midten af 1990’erne og frem til sommeren 2005 var væksten i boligpriserne i 
USA høj og tiltog fra 5 pct. på årsbasis i 1998 til 10 pct. på årsbasis i sommeren 2005, 
herunder 15 pct. i de store byer2, jf. figur 2.3a. Faldende realkreditrenter gennem 
1990’erne, samt en række hurtige rentenedsættelser i USA fra starten af 2001 bidrog 
til boligprisstigningerne. Rentenedsættelserne indtrådte efter afmatningen i IT-
sektoren og terrorangrebet i september 2001. Fra sommeren 2003 til sommeren 2004 
var styringsrenten helt nede på 1 pct., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der på 
det tidspunkt var en vis frygt for deflation. 
 
Udviklingen af nye finansielle produkter bidrog endvidere til, at boligfinansiering 
blev tilgængelig på nye dele af markedet blandt andet for kunder med lavere kredit-
vurdering i form af de såkaldte subprime lån. Dette bidrog til at forlænge stigningen i 
huspriserne til trods for ret kraftige rentestigninger fra sommeren 2004 til sommeren 
2006. 
 
Væksten i boligpriserne i USA har imidlertid nu været aftagende gennem to år. På 
landsplan faldt priserne med 3,4 pct. på årsbasis i marts 2008 (for huskøb finansieret 
på lånevilkår, der opfylder ”conforming loans”3). I de 20 største byer var huspriserne 
faldet 12,7 pct. på årsbasis i februar (inkl. huskøb finansieret på ”non-conforming” 
vilkår). Opbremsningen på boligmarkedet afspejler blandt andet ret kraftige rente-
forhøjelser i perioden 2004 til 2007, samt at der efterhånden bredte sig en stigende 
mistillid over for boliglån optaget af grupper med lav kreditvurdering. 
 
I 2007 udgjorde subprime lånene 15 pct. af de totale boliglån i USA hvoraf ca. halv-
delen var variabelt forrentede, jf. figur 2.3b. Ved udgangen af 2007 var 20 pct. af lån-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Ifølge Case-Shiller indekset for de 20 største byer i USA og OFHEO-indekset for huspriser på landsplan. 
3 ”Conforming loans” er boliglån som opfylder visse krav, og lånebeløbet for enfamiliehuse må fx ikke overstige 
USD 417.000 (ifølge gældende takster). Der er dog visse undtagelser i områder med høje boligpriser. 
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tagere med subprime lån med variabel rente mindst 30 dage bagud med betalingen. 
For subprime låntagere med fast rente var 14 pct. bagud med betalingen. Subprime 
lån i restance udgjorde dermed kun ca. 2,5 pct. af samtlige boliglån i USA. Subprime 
lån blev finansieret gennem udstedelse af såkaldte strukturerede produkter, hvor 
subprime lånene var pakket sammen med andre aktiver og i forskellige risikoklasser. 
Den endelige risikotagning var derfor svært gennemskuelig. De omfattende efter-
virkninger på de finansielle markeder fra det forholdsvis begrænsede subprime mar-
ked skal ses i lyset af den måde, lånene var finansieret på, således at man ikke umid-
delbart kunne se, hvem der var eksponeret for tab, og den generelt svækkede tillid, 
som fulgte i kølvandet herpå. 
 

Figur 2.3a Figur 2.3b 
Vækst i boligpriser i USA  Amerikanske boliglån efter type 
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Anm.:  Figur 2.3b viser antal lån indenfor de forskellige typer boliglån i andel af det totale antal boliglån. Figuren 

viser således ikke den nominelle værdi af de forskellige typer lån. FHA lån er boliglån udstedt af det offentli-
ge Federal Housing Administration og er hovedsagelig rettet mod lavindkomstgrupper. VA lån er boliglån 
udstedt af U.S. Department of Veterans Affairs til krigsveteraner eller deres efterladte. 

Kilde:  Reuters EcoWin og Mortgage Bankers’ Association. 
 
Boligmarkedet i USA har dermed været inde i en udvikling, hvor et stort udbud af 
boliger har fået priserne til at falde, blandt andet foranlediget af en stramning af fi-
nansieringsvilkårene efter en periode med meget lav rente. De faldende boligpriser 
og opgang i renten har medført stigende betalingsproblemer, et stigende antal bolig-
ejere er gået konkurs, hvilket har medført stramninger i udlånsstandarderne, som 
igen har bidraget til øget udbud af boliger. 
 
Fed har reageret på udviklingen med aggressive rentenedsættelser. Fra september 
2007 til maj 2008 er den pengepolitiske rente blevet reduceret med 3,25 pct.-enheder 
til nu 2 pct. I sommeren 2007 var der forventninger om, at ECB ville fortsætte den 
pengepolitiske stramning, der havde været i gang siden december 2005. I kølvandet 
på den finansielle uro har ECB tilført øget likviditet og holdt styringsrenten uændret 
på 4 pct., hvilket skal ses i sammenhæng med kraftig opgang i forbrugerprisinflatio-
nen og relativt høj kapacitetsudnyttelse i udgangspunktet. 
 
Den svækkede tillid mellem de finansielle institutioner og uroen mere bredt har bi-
draget til høje spænd mellem sikre og usikre pengemarkedsrenter samt strengere ud-
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lånskrav, som har svækket transmissionsmekanismen fra de pengepolitiske lempelser 
i USA. 
 
De amerikanske myndigheder har vedtaget en overvejende midlertidig finanspolitisk 
lempelse, som skal bidrage til at imødegå svagheden i amerikansk økonomi. Lempel-
sen sker blandt andet i form af skatterabatter til husholdninger og investeringer, ud-
videlse af arbejdsløshedsunderstøttelsen, samt madhjælp til fattige. Lempelsen udgør 
150 mia. dollar eller godt 1 pct. af BNP. Der arbejdes også med yderligere midlertidi-
ge tiltag for en del af de boligejere, der udsættes for rentestigninger på deres boliglån. 
 
Som følge af den tydelige afdæmpning i amerikansk økonomi er diskussionen om af-
kobling mellem væksten i USA og resten af verden blusset op igen. Kort fortalt dre-
jer diskussionen sig om, hvorvidt den globale økonomi denne gang er mindre afhæn-
gig af konjunkturbilledet i USA, jf. boks 2.1. 
 
Begyndende tilpasning af globale ubalancer 
Den kraftige svækkelse af den amerikanske dollar over for euroen skal ses på bag-
grund af de foregående års globale vækstmønster og opbygningen af globale ubalan-
cer i kraft af store underskud på den amerikanske betalingsbalance. Underskuddet 
modsvares af overskud i andre lande end euroområdet, navnlig Kina og i olieekspor-
terende lande, jf. figur 2.4a. 
 
I USA har forbrug og investeringer ligget højt i en årrække og opsparingen har været 
lav. Amerikanske husholdninger har draget fordel af prisstigninger på aktier og boli-
ger, og forbrugsfremgangen er i betydelig grad blevet finansieret ved øget låntagning. 
Et højt niveau for privatforbrug og investeringer er i sidste ende blevet delvis finan-
sieret via kapitaltilstrømning fra udlandet og er kommet til udtryk gennem et stigende 
underskud på betalingsbalancen. Betalingsbalancen har været negativ siden starten af 
1990’erne og underskuddet udgjorde 5,1 pct. af BNP i 2007. 
 
Det har i længere tid været ventet, at der på et tidspunkt ville ske en tilpasning i den 
samlede private og offentlige opsparing eller investeringer i USA for at få bragt beta-
lingsbalanceunderskuddet ned. Det har været en udbredt opfattelse, at der var risici 
forbundet med det stadig voksende underskud på betalingsbalancen, eventuelt i form 
af, at tilliden til amerikansk økonomi ville svækkes, og udlandets villighed til at øge 
deres beholdning af dollaraktiver ville mættes. Et sådant fald i tilliden kunne medføre 
en kraftig tilpasning af dollaren og stigende risikopræmier og renter i USA i forhold 
til andre lande. Der er en begyndende tilpasning af den amerikanske betalingsbalance, 
som dog mest fremstår som et resultat af aftagende efterspørgsel i USA. Dollaren er 
indtil videre apprecieret i takt med ændringer i blandt andet det forventede rente-
spænd mellem USA og euroområdet. 



 

 

Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

38 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

Boks 2.1 
Transmissionsmekanismer fra vækstnedgang i USA. 

 
Historisk har høj- og lavkonjunkturer i USA og euroområdet fulgt hinanden relativt tæt. En enkel reg-
ression viser, at væksten i USA i perioden 1970-2007 har været korreleret med væksten i eurooområ-
det med en koefficient på 1/3 – 1/2 med en forsinkelse på omkring 2 til 3 kvartaler, jf. figur a. 
 
Sammenhængen er ikke mekanisk og afspejler blandt andet, at økonomierne i vidt omfang udsættes 
for fælles chok, som for eksempel ved energikriserne i 1970’erne og starten af 1980’erne eller ved 
afmatningen i IT-sektoren i 2001. I andre tilfælde har vækstbilledet i USA og Europa været forskelligt, 
fx da USA var i recession i 1990-91, mens væksten i euroområdet fortsatte i højt tempo drevet af det 
tyske genforeningsboom, hvor der efterfølgende indtrådte recession i 1992-93. 
 
En afsmitning fra USA til euroområdet kan hovedsagelig ske gennem tre kanaler, gennem handel, 
dollarkursen og gennem de finansielle markeder i øvrigt. Handelsvirkninger afspejler dels den direkte 
virkning på europæisk eksport af ændringer i amerikansk import, og dels at svækket efterspørgsel i 
USA ofte vil være forbundet med dollarsvækkelse, der reducerer europæisk konkurrenceevne. 
 
Figur a Figur b 
BNP-vækst i USA og euroområdet Effektiv real eurokurs 
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Anm.:  I figur a er væksten kvartalsvis vækst på årsbasis. Væksten for euroområdet er vist med et lag på 2 kvarta-

ler. 
Kilde:  Reuters EcoWin. 
 
Euroområdets eksport er blevet mere diversificeret. Mens de to største afsætningsmarkeder, USA og 
Storbritannien, i 1999 aftog godt 35 pct. af euroområdets vareeksport, var den tilsvarende andel 28 
pct. i 2007. Den samlede handel er imidlertid steget, og USA har aftaget en stort set uændret andel af 
euroområdets produktion på godt 2 pct. i perioden1999 til 2007. Det er særligt de hurtigt voksende 
emerging markets, der aftager en større del af euroområdets eksport end tidligere. De olieeksporte-
rende lande er også blevet vigtigere særligt for eksport af kapitalgoder. 
 
Euroen er apprecieret siden 2002, særlig siden midten af 2007, jf. figur b. Apprecieringen gør alt an-
det lige euroområdets producenter mindre konkurrencedygtige. Dette kan reducere euroområdets 
eksportandele til USA og i tredjelande, hvor der konkurreres med amerikanske eller andre dollar-
baserede producenter. 
 
De finansielle kanaler afspejler blandt andet en høj grad af samvariation i aktiekurser, der påvirker 
virksomhedernes finansieringsvilkår og giver anledning til mulige formueeffekter på privatforbruget, 
og samvariation i risikopræmier og finansielle institutioners risiko- og udlånsvillighed, jf. boks 2.2. 
 
Dertil kommer mulige og mindre håndgribelige ”tillidseffekter”, idet der for eksempel er en relativt 
høj korrelation mellem indikatorer for blandt andet erhvervstilliden i USA og Europa, men hvor sam-
variationen grundlæggende må antages at afspejle den sammenbinding af økonomierne, der sker via 
handel og finansielle forhold. 
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Boks 2.2 
Strukturerede finansielle produkter som transmissionsmekanisme fra USA til Europa 
 
Både europæiske og amerikanske banker har strammet kreditstandarderne for både husholdninger 
og virksomheder i kølvandet på den finansielle uro, jf. figur a og b. Tabene i forbindelse med ameri-
kanske boliglån har tæret på bankernes egenkapital, og mindre risikovillighed og højere risikopræmi-
er har ført til mere tilbageholdende udlånspraksis. Det er navnlig vilkårene for boliglån, der er stram-
met. 
 
Figur a Figur b 
Europæiske bankers stramning af lånevilkår Amerikanske bankers stramning af vilkår 
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Anm.: Større positive tal indikerer en opstramning af kreditvilkårene.   
Kilde: ECB og Federal Reserve Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices. 
 
Antallet af misligholdte subprime boliglån og tvangsauktioner i USA er steget markant, jf. figur c og d. 
Risikoen for tab har således været større end produkternes kredit rating, der for størstedelens ved-
komne har været AAA. Risikoen på de nye subprime lån er blevet spredt via strukturerede finansielle 
produkter gennem det finansielle system fra USA til Europa. De seneste skøn for OECD og IMF ligger 
mellem 350 og 950 mia. dollar. Variationen afspejler, at IMF opgør de direkte tab relateret til de fi-
nansielle produkter på mark-to-market basis (dvs. med udgangspunkt i de aktuelle markedsforhold), 
mens OECD forudsætter at det amerikanske boligmarked stabiliseres over tid.  
 
Figur c Figur d 
Misligholdelse af amerikanske realkreditlån Påbegyndte tvangsauktioner i USA 
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Anm.: Figur c viser andelen af lån, hvor betalingsfristen er 90 dage overskredet. Seneste data er baseret på 4 

kvartal 2007.  
Kilde: Mortgage Bankers’ Association. 
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Den begyndende reduktion af det amerikanske betalingsbalanceunderskud er i nogen 
grad skjult af stigende oliepriser, som øger de amerikanske importudgifter. I fravær af 
olieprisstigninger siden 2004 ville den amerikanske betalingsbalance isoleret set være 
forbedret med ca. 2 pct. af BNP fra 2006 til 2007. 
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
Betalingsbalance USD/EUR, USD/CNY, USD/JPY 
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Kilde: EU-kommissionen, IMF, Reuters EcoWin. 
 
Dollarsvækkelsen har været særlig tydelig over for euro (og canadiske dollar), hvor 
den amerikanske dollar er blevet svækket med cirka 30 pct. siden 2002, jf. figur 2.4b. 
Efter de kinesiske myndigheder gik bort fra fastkurspolitikken i 2005, er renminbi 
apprecieret over for dollar med jævnt tiltagende styrke, det sidste år med knap 10 pct. 
Den japanske yen er også styrket over for amerikanske dollar siden midten af 2007. 
  
Det er fortsat usikkert, hvilken effekt den finansielle uro vil have på finansieringen af 
de globale ubalancer. Uroen medfører højere risikopræmier, der gør udenlandske in-
vesteringer mindre attraktive. Der er dermed risiko for, at investorer, der holder en 
stor andel amerikanske dollars i deres portefølje, herunder en række centralbanker og 
Sovereign Wealth Funds i blandt andet Asien og OPEC-lande, vil være uvillige til 
fortsat at øge andelen af dollar-aktiver (ekskl. værdisætningsændringer) i porteføljen. 
Denne risiko kan blive forstærket hvis amerikanske dollars svækkes yderligere frem-
adrettet. 
 
 
2.2 USA 
Væksten i USA aftog fra 2,9 pct. i 2006 til 2,2 pct. i 2007, og der er nu tydelige tegn 
på en svækkelse af amerikansk økonomi med baggrund i et svagt boligmarked, sti-
gende forbrugerpriser og finansiel uro. Efter høj vækst i både andet og tredje kvartal, 
var væksten kun 0,1 pct. både i fjerde kvartal 2007 og i første kvartal 2008, jf. figur 
2.5a. 
 
Der er stor usikkerhed om omfanget og varigheden af den igangværende afmatning. 
Usikkerheden viser sig blandt andet ved, at der i øjeblikket er usædvanligt store for-
skelle mellem forskellige institutioners prognoser for amerikansk vækst. Skønnene 
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for USA's vækst i 2008 varierer fra 0,5 til 2,2 pct og i 2009 fra 0,6 til 3,6 pct. på bag-
grund af de seneste skøn fra en række finansielle og internationale økonomiske insti-
tutioner, jf. figur 2.5b. 
 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
BNP-vækstbidrag, USA Spredning i skøn for ”BNP-vækst næste år” 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

02k1 03k1 04k1 05k1 06k1 07k1 08k1
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Privat og off. forbrug Nettoeksport
Investeringer BNP-vækst (h.akse)

Pct.-enheder Pct. 

EC
-f

or
ec

as
t

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
Std. afvigelse

90     92      94     96      98     00     02      04     06     08    

Std. afvigelse

 
 
Anm.: I figur 2.5a indeholder vækstbidraget fra investeringerne lagerinvesteringer. Standardafvigelser i figur 2.5b er 

egne beregninger baseret på indsamlede skøn fra 27 finansielle institutioner. Figuren viser standardafvigelsen 
på skøn i perioden februar-april for BNP-vækst året efter. 

Kilde:  BEA, EU-kommissionen, samt egne skøn og beregninger. 
 
I denne økonomiske redegørelse er det lagt til grund, at væksten i amerikansk BNP 
udgør 0,9 pct. i 2008 og 0,7 pct. i 2009 i overensstemmelse med EU-kommissionens 
prognose fra april 2008. Vækstforudsætningerne er dermed nedjusteret markant i 
forhold til de vækstskøn på 1,7 pct. i 2008 og 2,6 pct. i 2009, der blev lagt til grund i 
februarredegørelsen. I EU-kommissionens prognose forventes svag eller negativ 
vækst i første halvår af 2008. I efteråret forventes effekterne fra den finanspolitiske 
lempelse at have en midlertidig gunstig effekt på væksten. Der forventes en relativt 
svag opgang i væksten i løbet af 2009. I sidste halvdel af 2009 forventes væksten i 
amerikansk økonomi igen at nærme sig den potentielle vækstrate. 
 
Det er blandt andet de meget kraftige finans- og pengepolitiske reaktioner, der dan-
ner baggrund for vækstprofilen i 2008 og forventningen om gradvist tiltagende vækst 
i 2009. Konkret er finanspolitikken således lempet med godt 1 pct. af BNP med be-
gyndende virkning fra maj måned 2008, samtidig med at de pengepolitiske renter er 
sat markant ned med 3,25 pct.-enheder siden september til nu 2 pct. Lempelserne er 
sket med henvisning til det svage boligmarked, kreditstramninger og vigende ar-
bejdsmarked. Realrenten efter skat er nu negativ. Den økonomiske politik understøt-
ter privatforbruget ved at øge de disponible indkomster, reducere boligudgifterne og 
holde hånden under aktiekurser og boligmarkedet. Der er desuden i flere omgange 
gennemført foranstaltninger, som mere direkte sigter på at hjælpe husholdninger, 
som har betalingsvanskeligheder i forbindelse med deres bolig. Samtidig er dollaren 
svækket væsentligt, hvilket styrker den amerikanske nettoeksport.  
 



 

 

Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

42 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

Den finanspolitiske lempelse forventes at have størst effekt på væksten i tredje kvar-
tal 2008. De finanspolitiske reaktioner skal ses i lyset af, at de automatiske stabilisato-
rer i USA er mindre end i Europa, samt at energiprisstigninger og aktiekursfald har 
større aktivitetsdæmpende virkninger i USA end i mange europæiske lande herunder 
Danmark.  
 
Svækkelsen af det amerikanske boligmarked har været mere tydelig og langvarig end 
tidligere forventet4. Boliginvesteringerne har således trukket ned i væksten i USA 
gennem ca. 2 år. Boliginvesteringernes andel af BNP er således reduceret fra 6½ pct. 
af BNP i 3. kvartal 2005 til knap 4 pct. i 1. kvartal 2008, jf. figur 2.6a. Denne allerede 
betragtelige tilpasning i boliginvesteringerne betyder alt andet lige, at boliginvesterin-
gerne kan være tæt på at have nået bunden, og det kan bidrage til, at den kommende 
periode med afdæmpet vækst kan blive mere kortvarig end lagt til grund. 
 
Antallet af påbegyndte boliger er faldet med 52 pct. fra boligmarkedet toppede i ef-
teråret 2005 og frem til april 2008. Antallet af byggetilladelser faldt i samme periode 
med 59 pct., jf. figur 2.6b. Både antallet af påbegyndte boliger og antallet af byggetilla-
delser steg marginalt i april i forhold til marts, hvor niveauet var det laveste siden 
1991. 
 

Figur 2.6a Figur 2.6b 
Boliginvesteringernes andel af BNP i USA Byggetilladelser og påbegyndte boliger i 
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Kilde: BEA, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Eksporten forventes at levere et stigende bidrag til den amerikanske vækst, under-
støttet af den svage dollar. Nettoeksportens vækstbidrag modsvarede omtrent det 
negative vækstbidrag fra faldende boliginvesteringer i 2007. 
 
Amerikansk økonomi har fortsat ubalancer i form af store underskud især på beta-
lingsbalancen og den offentlige saldo, jf. figur 2.7a. Underskuddet på betalingsbalan-
cen forventes reduceret fra 5,3 pct. af BNP i 2007 til 4,0 pct. i 2009 til trods for de 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Boligsalget i USA toppede i efteråret 2005 og er siden faldet med 62 pct. Salget af nye huse faldt med 37 pct. fra 
marts 2007 til marts 2008. Et stadig højt niveau af usolgte boliger tyder på, at priserne kan være under pres nogen tid 
endnu. 
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stigende oliepriser og dermed et forværret bytteforhold. Hvis lempelserne af finans- 
og pengepolitikken resulterer i større efterspørgselsvækst end lagt til grund, vil dette 
udskyde og formentlig forøge den nødvendige tilpasning i opsparingen efterfølgende. 
 
Underskuddet på den offentlige saldo lå på 3 pct. af BNP i 2007. Efter et kraftigt fald 
i den offentlige saldo i begyndelsen af årtiet har udviklingen været positiv siden 2004. 
Der forventes imidlertid en forværring af den offentlige saldo i 2008 og 2009 som 
følge af den finanspolitiske lempelse og faldende skatteindtægter. I EU-
kommissionens prognose er det skønnet, at underskuddet på den offentlige saldo 
kan udgøre henholdsvis 5,0 pct. og 5,9 pct. af BNP i 2008 og 2009. Det vil på den 
baggrund være en stor udfordring at sikre, at finanspolitikken er holdbar på lang sigt. 
 
I perioden januar til april 2008 faldt antallet af beskæftigede udenfor landbruget med 
260.000, jf. figur 2.7b. Ledigheden er steget fra 4,4 pct. i marts 2007 til 5 pct. i april 
2008. Arbejdsløsheden forventes at stige yderligere i 2008 og 2009 som følge af af-
dæmpningen i økonomien. I 2007 var den gennemsnitlige ledighed 4,6 pct., og ledig-
heden ventes at stige til 5,4 pct. i 2008 og 6,2 pct. i 2009. 
 

Figur 2.7a Figur 2.7b  
Betalingsbalance og offentlige finanser  
i USA 

Månedlig ændring i antal beskæftigede og 
ledighed i pct., USA 

-8

-6

-4

-2

0

2

-8

-6

-4

-2

0

2

Betalingsbalance Off. saldo

Pct. af BNPPct. af  BNP

91      93      95      97      99      01      03      05   07     09    

 

 

2

3

4

5

6

7

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
-400

-200

0

200

400

600

Beskæftigelse (h.akse) Ledighed

Pct. Ændring (m/m), 1.000 personer

 
 
Anm.:  I figur 2.7b er vist beskæftigelse uden for landbrug. 
Kilde: Reuters EcoWin og EU-kommissionen. 
 
Der er stor usikkerhed forbundet med udviklingen i den amerikanske økonomi. De 
største risici er knyttet til det videre forløb på boligmarkedet, de finansielle markeder 
samt udviklingen i det amerikanske privatforbrug, hvor det også er muligt, at væksten 
vil blive større end lagt til grund, hvis de penge- og finanspolitiske lempelser slår 
igennem på stigende forbrug og investeringer. 
 
Inflation og renteudvikling i USA 
Inflationen i USA er steget siden midten af 2007 efter at have ligget på et relativt lavt 
niveau, jf. figur 2.8a. Stigningen til 3,9 pct. i april 2008 skyldes navnlig udviklingen i 
energipriserne. Kerneinflationen, hvor energi- og fødevarepriser ikke indgår, var 2,3 
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pct. i april 2008, men med den forudsatte afdæmpning i amerikansk økonomi i 2008 
kan aftage fremadrettet. 

 
Siden årsskiftet har Fed sænket styringsrenten med 2,25 pct. og senest understøttede 
Fed opkøbet af en større amerikansk investeringsbank ved at udstede lån op til USD 
30 mia. til at finansiere investeringsbankens mere illikvide aktiver. Endvidere sænke-
de Fed udlånsrenten til ”primary credit” med 0,25 pct.-enheder til 3,25 pct. og øgede 
kredit lånetiden fra 30 til 90 dage. 
 
Interbank markedet er stadig påvirket af usikkerheden om hvilke banker, der er eks-
poneret i forhold til subprime obligationerne. Rentespændet mellem den 3 mdrs. sik-
rede og usikrede pengemarkedsrente er således forblevet højt, som følge af at ban-
kerne forlanger en større risikopræmie for at låne til hinanden. 
 
I lyset af den vedvarende uro på de finansielle markeder og den fortsatte svækkelse af 
det amerikanske boligmarked har Feds seneste nedjusteringer af styringsrenten haft 
begrænset effekt på renterne på amerikanernes boliglån. Den høje amerikanske infla-
tion taler for, at Fed vil undlade at sænke renten yderligere og i stedet holde den 
uændret indtil bedre vækstudsigter tillader en rentestigning.  
 
Det er lagt til grund, at Fed vil holde styringsrenten på 2,0 pct. i resten af 2008. Først 
sent i 2009 forudsættes en enkelt opjustering af styringsrenten med 0,25 pct.-
enheder, som følge af tiltagende vækst og mindre uro på de finansielle markeder, jf. 
figur 2.8b. 
 

Figur 2.8a Figur 2.8b  
Dekomponering af inflationen i USA Pengepolitisk og kort rente i USA 
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Anm.: I figur 2.8a 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 og egne beregninger. 
 
Forwardrenten for pengemarkedsrenten indkalkulerer et fald på 0,40 pct.-enheder 
inden for de næste fem måneder, hvorefter forwardrenten stiger til ca. 2,5 pct. i star-
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ten af andet kvartal 2009, jf. figur 2.9a. Den beregnede taylorrente aftager, som følge 
af et markant lavere skøn for outputgabet og inflationen i 2009, jf. figur 2.9b. 
 

Figur 2.9a Figur 2.9b 
Forwardrenten for pengemarkedsrenten  
(3 mdrs.), USA 
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Anm.: I figur 2.9b er båndet omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitlige absolutte forskel mellem 

den beregnede rente og den historiske, faktiske rente. Den beregnede rente ved normal kapacitetsudnyttelse 
angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et outputgab på nul. Estimeret på baggrund af data i perioden 
1980-2005, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
 
2.3 Euroområdet 
Euroområdet har været inde i et solidt opsving siden 2003, men som følge af blandt 
andet den globale finansielle uro og højere inflation er vækstudsigterne blevet mere 
afdæmpede. Outputgabet vurderes for første gang siden 2002 at have været svagt po-
sitivt i 2007. Der forventes en nedgang i væksten på 1,7 pct. i 2008 og 1,5 pct. i 2009, 
hvilket er en nedjustering på henholdsvis 0,5 og 0,6 pct.-enheder i forhold til febru-
arvurderingen, og det forventes dermed, at der igen åbner sig et negativt outputgab i 
2008-2009, jf. tabel 2.2. Nedjusteringen af væksten i forhold til februarvurderingen 
følger navnlig af lavere vækst i USA, appreciering af euroen, strammere finansie-
ringsvilkår, højere oliepriser og vigende boligmarkeder i nogle lande. 
 
Efter høj vækst i 3. kvartal 2007 indtrådte en afdæmpning i 4. kvartal, hvor BNP-
væksten var på 0,4 pct. De vigtigste bidrag til væksten i 4. kvartal kom fra nettoeks-
port og investeringer, jf. figur 2.10a. Stigningerne i investeringerne har været under-
støttet af stigende overskud i erhvervslivet de seneste år som følge af øget afsætning, 
moderate lønstigninger og tiltagende vækst i produktiviteten. Eurostats flash-estimat 
for væksten i 1. kvartal 2008 er 0,7 pct., hvilket viser, at væksten indtil nu har holdt 
sig oppe. Estimatet er ikke specificeret på efterspørgselskomponenter. 
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Tabel 2.2 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj  

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

(inkl. lagerinvesteringer)  2,7 2,3 2,4 1,8 2,1 1,5 
 

 
 Pct.       

 

 Forbrugerprisinflation 2,2 2,1 2,1 3,2 2,0 2,2  
 
 Pct. af arbejdsstyrken       

 

 Ledighed 8,2 7,4 7,1 7,2 7,1 7,3  
 
 Pct. af BNP       

 

 Betalingsbalance1) -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 
 Outputgab -0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 

  
1) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-kommissionen 

 

 
Væksten i privatforbruget aftog i løbet af 2007, hvilket blandt andet skal ses på bag-
grund af den stigende inflation. Forbrugertillidsindikatorerne har været klart faldende 
i euroområdet fra et højt niveau i midten af 2007, blandt andet på baggrund af uroen 
på de finansielle markeder. Både forbrugertilliden og EU-kommissionens sentiment-
indikator ligger nu lidt under det historiske gennemsnit, jf. figur 2.10b. 
 
Væksten i privatforbruget har generelt været svag i indeværende opsving i forhold til 
tidligere opsving. Dette skyldes i høj grad relativ svag vækst i de disponible indkom-
ster, som voksede med 1,5 pct. i gennemsnit per år i perioden 2002-07 mod 2,5 pct. i 
perioden 1996-2001. Den gennemsnitlige vækst i realløn per beskæftiget har været 
0,4 pct. i perioden 2002-06. Lave lønstigninger har bidraget positivt til euroområdets 
konkurrenceevne, hvilket isoleret set har understøttet væksten i beskæftigelsen.  
 
Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden er faldet til det laveste 
niveau i 15 år, understøtter husholdningernes indkomster og derved privatforbruget. 
Omvendt er opsparingskvoten steget i 2007 blandt andet som følge af opbremsnin-
gen på boligmarkedet i flere lande. Væksten i privatforbruget ventes samlet at være 
omkring 1,5 pct. i prognoseperioden, hvilket er på linje med 2007. 
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Figur 2.10a Figur 2.10b 
BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet Konjunkturindikator og forbrugertillid,  
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Anm.: Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-kommissionens surveys for henholdsvis detailhandel, 

forbrugertillid, bygge og anlæg, serviceerhverv og industri. 
Kilde:  EU-kommissionen, Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Euroområdets samlede eksport udviklede sig positivt i 2007. Eksportvæksten blev 
imidlertid svækket i 4. kvartal efter stærk vækst i 3. kvartal. Dette kan være et tegn på 
en begyndende afdæmpning i eksportvæksten som følge af lavere vækst på afsæt-
ningsmarkederne og euroens appreciering. Ændret valutakurs påvirker normalt han-
delsstrømme med en vis forsinkelse. Den negative virkning fra apprecieringen vil 
formentlig blive mere tydelig fremadrettet. 
 
Opbremsningen på en række europæiske boligmarkeder er fortsat i andet halvår 
2007, jf. figur 2.11a. Opbremsningen kommer efter en lang periode med stigende hus-
priser. Prisstigningerne på boligmarkederne i eurooområdet har generelt været lavere 
end i USA, men i enkelte lande har væksten været kraftig navnlig i Irland, Spanien og 
Frankrig. Det tyske boligmarked skiller sig ud. Mens boligpriserne er steget kraftigt i 
de fleste andre industrialiserede lande, har de tyske boligpriser ligget ret stille. Der er 
tilsvarende heller ingen tegn på en nedadgående korrektion på det tyske boligmarked. 
 
Den harmoniserede ledighed i euroområdet var i marts 7,1 pct., hvilket i historisk 
sammenhæng er relativt lavt. Der er stadig stor forskel i niveauet på arbejdsløsheden 
landene i mellem, jf. figur 2.11b. Den harmoniserede ledighedsgrad i Danmark var i 
februar 3,1 pct. 
 
Ledigheden i euroområdet har været faldende siden starten af 2005, jf. figur 2.12a. 
Dette kan i stor udstrækning tilskrives de gunstige konjunkturer, men meget tyder på 
at også den strukturelle ledighed er faldet. Der forventes som nævnt lavere vækst i 
beskæftigelsen, som følge af lavere BNP-vækst, og ledigheden forventes derfor at 
flade ud i 2008 og stige marginalt i 2009. 
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Figur 2.11a Figur 2.11b 
Udviklingen i huspriser i udvalgte lande Ledigheden i euroområdet og udvalgte 

lande i marts 2008 
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Anm.: Ledigheden i euroområdet er harmoniseret og sæsonkorrigeret. Ledigheden i Grækenland og Italien er for 4. 

kvartal 2007, mens Storbritannien (UK) er for januar 2008 og Danmark er tal for februar 2008.  
Kilde:  IMF og Eurostat. 
 

Figur 2.12a Figur 2.12b 
Beskæftigelse og ledighed, euroområdet Offentlige budgetbalancer i euroområdet 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 2.12b angiver Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for uforholdsmæssige underskud 
 (3 pct. af BNP). 
Kilde:  Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
Eurolandenes gennemsnitlige underskud på de offentlige finanser udgjorde 0,6 pct. af 
BNP i 2007 og er således mindsket væsentligt siden 2003, hvor det udgjorde ca. 3 
pct. af BNP. Forbedringen skyldes blandt andet bidrag fra de gunstige konjunkturer, 
og især en positiv udvikling i de tyske offentlige finanser, jf. figur 2.12b. Underskuddet 
i 2007 er noget mindre end tidligere forventet, hvilket også skal ses i sammenhæng 
med nedjusteringer af budgetunderskuddet i 2006. Der forventes en lille forværring 
for 2008 og 2009, så det gennemsnitlige underskud stiger til omkring 1,0 pct. af 
BNP, som følge af lavere produktionsvækst og skattenedsættelser i nogle lande. To 
eurolande er i øjeblikket underlagt Stabilitets- og Vækstpagtens procedure mod ufor-
holdsmæssige underskud (excessive deficit procedure, EDP). Det er Italien og Por-
tugal. De to lande har imidlertid bevæget sig indenfor pagtens 3 pct. grænse i 2007, 
og EU-kommissionen har derfor fremlagt forslag om, at de bliver taget ud af proce-
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duren. Eurolandenes gennemsnitlige offentlige bruttogældskvote faldt til 66,4 pct. af 
BNP i 2007 og ventes at falde yderligere i 2008 og 2009. 
 
Inflation og renteudvikling i euroområdet 
Forbrugerprisinflationen (HICP) i euroområdet er steget fra 2,1 pct. i september 
2007 til 3,3 pct. i april 2008, jf. figur 2.13a. Opgangen blev drevet af stigninger i ener-
gi- og fødevarepriserne. Kerneinflationen, dvs. HICP uden energi og uforarbejdede fø-
devarer, har været stigende siden starten af 2006 og lå på 2,4 pct. i april. Opgøres 
kerneinflationen som HICP ekskl. energi og alle fødevarer (herunder alkohol og to-
bak), lå stigningstakten på 1,6 pct. i april. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b  
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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:  Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
EU-kommissionen forventer, at HICP-inflationen vil ligge på 3,2 pct. i 2008 og 2,2 
pct. i 2009. Skønnet for 2008 er blevet opjusteret som følge af den seneste tids kraf-
tigt stigende energi- og fødevarepriser. En mere udtalt global afdæmpning end tidli-
gere forventet skønnes at lette noget af inflationspresset og medføre en HICP-rate 
tættere på ECB’s målsætning i 2009. 
 
I overensstemmelse med februarvurderingen forventes det, at ECB fastholder sty-
ringsrenten fast på det nuværende niveau i både 2008 og 2009. Den høje inflation 
reducerer muligheden for pengepolitiske lempelser. Endvidere forventes det, at ren-
tespændet mellem den usikrede og sikrede 3 måneders pengemarkedsrente indsnæv-
res i takt med at den finansielle krise aftager, hvilket indebærer lempeligere finansie-
ringsvilkår for virksomheder og forbrugere, jf. figur 2.13b. 
 
På den anden side indikerer vækstskønnene på 1,7 pct. og 1,5 pct. i henholdsvis 2008 
og 2009, at kapacitetspresset kan aftage. Endvidere kan den stærke EUR overfor 
USD, den vedvarende finansielle uro og risikoen for recession i USA trække i retning 
af lavere rente. Renteprognosen er således behæftet med betydelig usikkerhed.  
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Spændet mellem de korte sikrede og usikrede renter ligger på det højeste niveau si-
den subprime-uroen startede. Det skyldes blandt andet, at mange kvartalsregnskaber 
for finansielle institutioner har budt på større tab en forventet. Det 10-årige segment 
(illustreret ved det 10-årige swapspænd) har været betydeligt mindre påvirket af den 
finansielle uro og ligger på et nogenlunde konstant niveau omkring 0,35 pct.-
enheder, jf. figur 2.14a. 
 

Figur 2.14a  Figur 2.14b 
Swapspænd til statsrente Korte renter i DK og rentespænd 
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Anm.: Swapspændet afspejler kreditrisikoen på usikrede udlån til kreditværdige banker.  
Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne skøn og beregninger. 
 
Skønnet for den europæiske korte pengemarkedsrente er opjusteret med 0,2 pct.-
enheder i 2008 i forhold til skønnet i februarvurderingen, jf. tabel 2.3. Det skyldes, at 
spændet mellem de 3 måneders usikrede og sikrede pengemarkedsrenter er udvidet 
og har i gennemsnit udgjort 0,55 pct.-enheder siden årsskiftet for euroområdet. Det 
forventes, at den finansielle uro lægger sig ultimo 2008 og at spændet indsnævres 
som følge heraf, jf. figur 2.13b. 
 

Tabel 2.3 
Skøn for korte renter i euroområdet, Danmark, USA og Japan 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb.08 Maj 08 Feb.08 Maj 08  

 Pct.        
 EUR 3-mdrs. pengemarkedsrente 3,1 4,3 4,4 4,6 4,2 4,3  
 DKK 3-mdrs. pengemarkedsrente 3,2 4,4 4,6 4,8 4,4 4,5  
 USD 3-mdrs. pengemarkedsrente 5,2 5,3 3,8 2,8 3,7 2,4  
 JPY 3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 0,8 0,9 1,1 1,3 0,7  
 Kort rentespænd, DKK – EUR 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  
  

Kilde: Reuters EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Forwardrenten for den korte pengemarkedsrente synes at understøtte forventningen 
om en uændret pengepolitisk rente. Det svage fald i forwardrenten skal dermed for-
tolkes som en indsnævring af det eksisterende høje rentespænd mellem de usikrede 
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og sikrede pengemarkedsrenter i løbet af 2008 og 2009, jf. figur 2.15a. Den beregnede 
taylorrente for euroområdet aftager i prognoseperioden, som følge af et lavere skøn 
for outputgabet og inflationen i 2009, jf. figur 2.15b.  
 

Figur 2.15a Figur 2.15b 
Forwardrenter, 3 måneders rente, EUR Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente, 
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Anm.: I figur 2.15b er båndet omkring den beregnede rente angivet som den gennemsnitlige absolutte forskel mel-

lem den beregnede rente og den historiske, faktiske rente. Den beregnede rente ved normal kapacitetsudnyt-
telse angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et outputgab på nul. Estimeret på baggrund af data i perio-
den 1980-2005, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne skøn og beregninger. 
 
I medfør af fastkurspolitikken forudsættes Danmarks Nationalbank fortsat at følge 
ECB’s pengepolitik. Rentespændet mellem Nationalbankens udlånsrente og ECB’s 
skæringsrente er blevet reduceret med 0,15-0,20 pct.-enheder siden august 2007. På 
den baggrund har Nationalbanken i overensstemmelse med fastkurspolitikken inter-
veneret til fordel for kronen og hævet udlånsrenten og renten på indskudsbeviser den 
16. maj 2008 fra 4,25 pct. til 4,35 pct.  
 
Rentespændet mellem den 3 måneders usikrede danske og europæiske pengemar-
kedsrente forventes fremover at være 0,2 pct.-enheder, jf. figur 2.14b. 
 
Tyskland, Frankrig og Italien 
Den tyske økonomi voksede, ifølge et flash-estimat fra Eurostat, med 1,5 pct. i 1. 
kvartal 2008. Den høje vækst skal formentlig ses på baggrund af en usædvanlig mild 
vinter og dertil høj byggeaktivitet. I 4. kvartal 2007 var væksten kun 0,3 pct. hvilket 
var en opbremsning i væksten i forhold til 3. kvartal. Årsvæksten for 2007 endte 
dermed på 2,5 pct., hvilket er noget lavere end 2006, hvor tysk økonomi voksede 
med 2,9 pct., men fortsat markant højere end i starten af dette årti, jf. figur 2.16a. For 
2008 og 2009 forventes en BNP-vækst på henholdsvis 1,8 og 1,5 pct., hvilket er en 
nedjustering på henholdsvis 0,3 og 0,7 pct.-enheder i forhold til februarredegørelsen. 
 
Investeringer og eksport har været hoveddrivkræfterne bag opsvinget i Tyskland. 
Privatforbruget har til gengæld udviklet sig svagt, jf. figur 2.16b. Beskæftigelsen er ste-
get, og ledigheden er fortsat med at falde frem til marts 2008, og med udsigt til tilta-
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gende realindkomster forventes det private forbrug at understøtte BNP-væksten i 
2008-09. 
 

Figur 2.16a Figur 2.16b 
BNP-vækst og konjunkturindikator 
i Tyskland 
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Anm.: Beskæftigelse og privatforbrug i figur 2.16b er vist i årlige vækstrater. 
Kilde: EU-kommissionen og Reuters EcoWin. 
 
Tysk konkurrenceevne er blevet markant forbedret i forhold til andre eurolande gen-
nem en årrække blandt andet som følge af en moderat lønudvikling. Konkurrence-
evnen forventes imidlertid at forværres noget i 2008-09 som følge af større stigning i 
enhedslønomkostningerne end i andre lande i euroområdet, hvortil kommer virknin-
gen af den styrkede euro over for en række lande uden for Europa. 
 
Nettoeksporten har bidraget til BNP-væksten med henholdsvis 1,1 og 1,7 pct.-
enheder i 2006 og 2007. Væksten i nettoeksporten forventes at svækkes i prognose-
perioden, hovedsageligt som følge af den internationale afdæmpning og euroens ap-
preciering. Den tyske eksportvækst har imidlertid indtil videre formået at holde sig 
oppe, blandt andet på grund af efterspørgsel fra andre lande i euroområdet, samt fra 
emerging markets i Europa, Mellemøsten og Sydøstasien. 
 
Tysklands offentlige finanser er blevet væsentligt forbedret de seneste år. Fra et un-
derskud på 3,5 pct. af BNP i 2005 var finanserne i balance i 2007. Der har været en 
stærk stigning i indtægterne blandt andet fra direkte skatter og momsforhøjelsen i 
2007, mens udgiftsvæksten har været forholdsvis afdæmpet, blandt andet som følge 
af lavere udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Der forventes begrænsede underskud i 
2008 og 2009 herunder som følge af mindre indtægter afledt af reformer af selskabs-
beskatningen. Der var et lille underskud på den strukturelle offentlige saldo på 0,3 
pct. i 2007. I 2008-09 forventes en forværring til et strukturelt underskud på 0,8 pct. 
af BNP. 
 
I Frankrig voksede økonomien med 1,9 pct. i 2007, hvilket er tæt på den potentielle 
vækst. Væksten drives af indenlandsk efterspørgsel, navnlig privatforbruget, mens 
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nettoeksporten trak 0,4 pct.-enheder ned i BNP-væksten. Nettoeksporten har bidra-
get negativt til BNP-væksten siden 2002.  
 
Flash-estimatet for BNP-væksten i 1. kvartal 2008 viser en pæn vækst. Der forventes 
imidlertid relativt beskeden fremgang resten af året og næste år. Væksten i 2008 og 
2009 ventes at blive henholdsvis 1,6 pct. og 1,4 pct., navnlig drevet af privatforbru-
get. Investeringerne forventes at holde sig oppe i første halvdel af 2008, men i anden 
halvdel forventes en afdæmpning blandt andet som følge af strammere kreditvilkår 
og svækkede afsætningsmuligheder. Nettoeksportens negative bidrag forventes at 
blive mindre som følge af aftagende importvækst. 
 
Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet har understøttet stigninger i husholdnin-
gernes disponible indkomster. Ledigheden er blandt de højeste i euroområdet, men 
har været faldende siden starten af 2006 og var i marts 2008 7,8 pct. Der forudses en 
afdæmpning i privatforbruget i 2008 og 2009, blandt andet på grund af at den stigen-
de inflation reducerer husholdningernes realindkomst. Beskæftigelsesvæksten forven-
tes at aftage som følge af den økonomiske afdæmpning og ledigheden forventes at 
flade ud i 2008 og stige lidt i 2009. 
 
Den franske regering har efter forhandlinger med arbejdstager- og arbejdsgiverorga-
nisationer udarbejdet et forslag til en arbejdsmarkedsreform, der lægger op til større 
fleksibilitet på det franske arbejdsmarked blandt andet ved at gøre regler for afskedi-
gelser mere smidige, men samtidig hæves arbejdsløshedsunderstøttelsen. På grund af 
de ufleksible regler er arbejdsgiverne således mindre tilbøjelige til at ansætte nye med-
arbejdere i opgangsperioder, fordi det er svært at reducere bemandingen i ned-
gangstider. 
 
Underskuddet på de offentlige finanser lå på 2,7 pct. af BNP i 2007, hvilket er en lille 
forværring i forhold til 2006. Det stigende underskud skal ses i sammenhæng med 
finanspolitiske lempelser for at stimulere efterspørgselen samt budgetoverskridelser 
navnlig på sundhedsområdet. Der forventes på baggrund af EU-kommissionens 
prognose en lille forværring i den offentlige saldo i 2008-09, blandt andet som følge 
afdæmpet vækst og skattereformer. 
 
Italien oplevede en forholdsvis lav vækst i 2007 på 1,5 pct. Privatforbruget har været 
den vigtigste bidragyder til væksten. Der ventes BNP-vækst på 0,5 pct. i 2008 og 0,8 
pct. i 2009 med afdæmpning i alle efterspørgselskomponenter. 
 
Efter et underskud på de offentlige finanser på 3,4 pct. af BNP i 2006 er underskud-
det reduceret til 1,9 pct. i 2007. Der forventes en forøgelse af underskuddet til 2,3 
pct. i 2008 og 2,4 pct. i 2009. Forværringen skyldes en forventet stigning i de offent-
lige overførsler samt en reduktion i de regionale selskabsskatter. Det forventede un-
derskud er stadig inden for 3 pct. grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. 
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2.4 Storbritannien og Norden 
Den økonomiske vækst i Storbritannien var relativ høj i 2007, men blev afdæmpet i 
anden halvdel af året. De økonomiske udsigter for 2008 og 2009 afhænger i høj grad 
af udviklingen på boligmarkedet og i den finansielle sektor, som begge forventes at 
have en afdæmpende effekt. Samlet ventes årlige vækstrater for 2008 og 2009 på 
henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct., hvilket er en reduktion på henholdsvis 0,5 og 0,9 
pct.-enheder i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 2.4. Skønnet er følsomt overfor 
omfanget og varigheden af den finansielle uro givet Storbritanniens rolle som finans-
centrum. 
 

Tabel 2.4 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Storbritannien 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj  

 Pct.          

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

Kilde: EU-kommissionen. 
 

 

 
Inflationen steg i april 2008 til 3 pct., i høj grad skabt af højere energi- og fødevare-
priser. Prisen på naturgas er fordoblet siden medio 2007 og fødevareprisinflationen 
var i april 2008 på 7,2 pct. Højere importpriser forårsaget af sterlings depreciering vil 
ligeledes gradvist øge inflationen, mens det inflationære pres dæmpes af den lavere 
efterspørgselsvækst. Inflationen ventes samlet at stige til 2,8 pct. i 2008. Den penge-
politiske rente blev i perioden december 2007-april 2008 sænket fra 5,75 pct. til 5 pct. 
med sigte på at opretholde målsætningen om en prisinflation på 2 pct., jf. figur 2.17b. 
 

Figur 2.17a Figur 2.17b 
Væksten i BNP og privat forbrug i UK Pengepolitiske renter og inflationen i UK 
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Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
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Væksten i det private forbrug blev i 2007 på 2,6 pct., jf. figur 2.17a. I 2008 forventes 
det private forbrug at blive dæmpet af et svækket boligmarked og af vanskeligere 
kreditbetingelser. Boligprisvæksten stagnerede i 2007 og var negativ sidst i 1. kvartal 
2008, jf. figur 2.18a. Svækkelsen af boligmarkedet bidrog til at øge den private opspa-
ringskvote, som i 2007 nåede et historisk lavt niveau på 2,9 pct. mod 4,8 pct. i 2006.  
 
I perioden fra august 2007 til marts 2008 blev den effektive sterling-kurs svækket 
med over 11 pct., efter at valutaen over det seneste årti har været relativt stabil, jf. fi-
gur 2.18b. Deprecieringen skal ses i lyset af den finansielle uro og et betydeligt under-
skud på betalingsbalancen, som i forhold til BNP er det næststørste i G7. Deprecie-
ringen forventes at forbedre Storbritanniens konkurrenceevne, men vil også øge in-
flationen og svække købekraften.  
 

Figur 2.18a Figur 2.18b 
Boligprisudviklingen i UK Effektiv sterling-kurs 
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Anm.:  Figur 2.18b: data angivet i dagsobservationer. Gennemsnit af observationer for januar 2005 = indeks 100. 
 
På baggrund af øget import var der i 2007 et underskud på betalingsbalancen på 4,2 
pct. af BNP. I 2008 ventes en svagere eksport som følge af den svækkede globale 
vækst, og underskuddet ventes at blive på 3,2 pct. af BNP i både 2008 og 2009. 
 
I 2007 viste den offentlige saldo et underskud på 2,9 pct. af BNP mod 2,6 pct. året 
før. I 2008 og 2009 forventes et underskud på 3,3 pct. af BNP. Den offentlige gæld 
forventes at stige fra 43,9 pct. af BNP i 2007 til 48,2 pct. af BNP i 2009. 
 
Væksten i Sverige aftog i 2007 til 2,6 pct., hvilket er en betydelig nedgang i forhold til 
2006, hvor BNP-væksten lå historisk højt på 4,1 pct., jf. tabel 2.5. Opbremsningen 
skyldes blandt andet et fald i eksportvæksten blandt andet som følge af kapacitetsbe-
grænsninger i dele af eksportindustrien. For 2008 og 2009 skønnes væksten til hen-
holdsvis 2,2 pct. og 1,8 pct., hvilket er en nedjustering på henholdsvis 0,9 og 0,6 pct.-
enheder i forhold til februarvurderingen. 
 
Den indenlandske efterspørgselsvækst ventes at blive svækket, blandt andet med 
baggrund i faldende erhvervs- og forbrugertillid det seneste halve år. Den aftagende 
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erhvervs- og forbrugertillid er forbundet med den svækkede internationale økonomi 
og den finansielle uro.  
 

Tabel 2.5 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Sverige 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj Feb. Maj  

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

Kilde: EU-kommissionen. 
 

 

 
Væksten i det private forbrug tog af mod slutningen af 2007, jf. figur 2.19a. Den reale 
disponible indkomst forventes at stige med henholdsvis 2,0 pct. og 2,3 pct. i 2008 og 
2009, og da presset på arbejdsmarkedet er nogenlunde neutralt, og den private op-
sparing er på et højt niveau, er betingelserne for en efterfølgende højere vækstrate i 
det private forbrug tilstede. Der forventes en vækst i det private forbrug i 2009 på 
3,0 pct.  
 
Prisinflationen er steget kraftigt, primært på grund af stigende energi- og fødevarepri-
ser, og nåede i april 2008 2,6 pct., jf. figur 2.19b. Der forventes afdæmpning af væk-
sten i energi- og fødevarepriserne, mens det stigende omkostningspres vil øge kerne-
inflationen. I lyset af den stigende prisinflation samt relativt høj kapacitetsudnyttelse 
forhøjede Riksbanken den pengepolitiske rente til 4,25 pct. i februar 2008 efter grad-
vist at have øget renten fra 1,75 pct. i januar 2006. Presset på arbejdsmarkedet ventes 
at aftage i 2008 og BNP-væksten at være under sit potentielle niveau. På denne bag-
grund forventes inflationen at nå 2,4 pct. i 2008 og 1,9 pct. i 2009. 
 
Med en vækst på 8,0 pct. fortsatte den stærke investeringsudvikling i 2007. I 2008 og 
2009 forventes en vis afdæmpning i investeringerne til vækstrater på henholdsvis 5,7 
pct. og 3,6 pct. på grund af afbødet BNP-vækst. 
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Figur 2.19a Figur 2.19b 
BNP, privat forbrug og investeringer i 
Sverige (realvækst å/å) 
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Kilde:  Reuters EcoWin. 
 
Ledigheden fortsatte sit fald gennem 2007 og sluttede året på 5,9 pct. mod et årsgen-
nemsnit på 6,1 pct., mens beskæftigelsen steg med 2,4 pct. I april 2008 lå ledigheden 
på 6,0 pct. mod 6,3 pct. i første kvartal 2008. For hele 2008 samt 2009 forventes en 
ledighed på henholdsvis 6,2 pct. og 6,5 pct. 
  
Overskuddet på de offentlige finanser forventes at falde fra 3,5 pct. af BNP i 2007 til 
2,7 og 2,3 pct. af BNP i henholdsvis 2008 og 2009, hvilket blandt andet skyldes en 
række lettelser i personbeskatningen samt lavere skatteindtægter fra kapitalgevinster 
på grund af de faldende aktiekurser. Afledt af de fortsat høje overskud forventes den 
offentlige gæld at falde fra 40,6 pct. af BNP i 2007 til 31,9 pct. i 2009.  
 
Norge har i 2007 oplevet det fjerde år med markant højkonjunktur og høj vækst. I pe-
rioden 2004-2006 var den årlige BNP-vækst for fastlands-Norge på over 4 pct. og 
foreløbige nationalregnskabstal anslår væksten i hele Norge til 3,5 pct. i 2007. I første 
kvartal 2008 faldt den kvartalsvise vækst til 0,2 pct., og i 2008 og 2009 forventes en 
afmatning med vækstrater på henholdsvis 2,5 pct. og 2,1 pct., hvilket er en nedjuste-
ring på henholdsvis 0,6 og 0,1 pct.-enhed i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 2.6.  
 
Den kraftige vækst var i 2004-2005 understøttet af en kraftig produktivitetsvækst, 
men i 2006 og 2007 lå væksten i arbejdsproduktiviteten under gennemsnittet for den 
sidste tiårsperiode, mens beskæftigelsen voksede kraftigt. Beskæftigelsesvæksten er 
blevet modsvaret af et fald i arbejdsløsheden, øget indvandring samt en historisk høj 
erhvervsfrekvens. Således var væksten i arbejdsstyrken i 2007 næsten lige så kraftig 
som væksten i beskæftigelsen. Op mod halvdelen af væksten i arbejdsstyrken de se-
neste år skyldes øget indvandring. Indvandringen kom primært fra EU-lande, og af 
dem var 63 pct. fra de nye medlemslande, dvs. lande der blev medlem i 2004.  
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Tabel 2.6 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Norge 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj  

 Pct.        
 BNP-realvækst 2,5 3,5 3,1 2,5 2,2 2,1  
 Forbrugerprisinflation 2,5 0,8 2,4 2,5 2,3 1,6  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 3,5 3,3 2,5 3,5 2,4 3,5  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 17,3 14,8 16,3 14,1 15,8 13,4  
 Offentlig saldo (pct. af BNP) 18,5 17,6 16,2 17,3 16,7 16,8  
  

Anm.: Vækstskønnene for Norge er ændret siden tidligere redegørelser og er nu baseret på EU-
 kommissionens skøn. 
Kilde: EU-kommissionen. 
 

 

 
De senere års kraftige vækst har ført til, at kapacitetsudnyttelsen er steget mærkbart, 
og produktionsgabet skønnes at være større end under sidste højkonjunktur i 1999.  
 
Ledigheden faldt gennem hele 2007 til et niveau lavere end under sidste højkonjunk-
tur. Væksten i beskæftigelsen forventes at aftage i løbet af 2008, og ledigheden for-
ventes at stige mod slutningen af 2008. For 2008 og 2009 forventes en gennemsnitlig 
arbejdsløshed på 3½ pct. 
 
Det pressede arbejdsmarked og den høje indtjening i virksomhederne har medført en 
øget lønstigningstakt. Den nominelle lønstigningstakt5 var på 5,4 pct. i 2007, og den 
forventes at blive på 6 pct. i 2008. Sammenlignet med tidligere perioder med højkon-
junktur har lønpresset været dæmpet af blandt andet migration. Med en stærk vækst i 
omkostninger, lavere vækst i produktionen samt udsigten til lavere efterspørgsel for-
ventes lønstigningstakten at aftage til 5 pct. i 2009. 
 
Efter flere års høje vækstrater blev væksten i det private forbrug i 2007 på 6,4 pct., jf. 
figur 2.20a. Forbrugsvæksten ventes at falde i 2008 som følge af lavere beskæftigel-
sesvækst, øgede renteudgifter og øget inflation. 
 
De faste bruttoinvesteringer voksede i 2007 med 9,3 pct. Det høje og tiltagende ka-
pacitetspres gør, at der forventes fortsat højere investeringer i 2008, men højere ren-
ter, usikkerheden om den internationale økonomi og lavere aktiekurser gør, at der 
samlet forventes en afdæmpning af væksten i erhvervsinvesteringerne i 2008 i for-
hold til 2007. Den høje oliepris, som udover at medføre høje indkomster, har med-
ført øget søgning efter nye olieforekomster samt investeringer i de eksisterende an-
læg. Der forventes en vækst i olieinvesteringerne på 7½ pct. i 2008. 
 
Inflationen tog til i slutningen af 2007 og var i april 2008 på 3,1 pct. Den tiltagende 
inflation dækker over stigende energipriser, men også prisstigninger på indenlandske 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Skønnene for den nominelle lønstigningstakt er fra Norges Bank og afviger fra de skønnede lønstigningstakter i 
tabel B.3, som er fra OECD. 
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varer, på grund af forøgede omkostninger, skabt af et presset arbejdsmarked med 
stigende lønstigningstakter. Inflationen på indenlandske varer forventes at tage til i 
2008, og inflationen ventes at blive på henholdsvis 2,5 pct. og 1,6 pct. i 2008 og 
2009. Den pengepolitiske rente blev i april hævet til 5,5 pct. efter at have ligget stabilt 
på 5,25 pct. siden december 2007, jf. figur 2.20b.  
 

Figur 2.20a Figur 2.20b 
Væksten i BNP og privat forbrug i Norge Pengepolitiske renter og inflationen  
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Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
Skatteindtægterne, inkl. olieindtægter, steg i 2007 med 4,2 pct. og ekskl. olieindtægter 
med 12,4 pct., afledt blandt andet af den stærke økonomiske vækst. 
 
Det er en finanspolitisk målsætning, at det oliekorrigerede underskud på den struktu-
relle saldo i gennemsnit skal udgøre 4 pct. af Statens Pensjonsfond – Utland (SPU)´s 
indestående ved indgangen til året. Det strukturelle underskud blev på 3,3 pct. af 
SPU målt ved indgangen til 2007, jf. figur 2.21a og figur 2.21b. Ifølge Nasjonalbudsjet-
tet 2008 forventes det strukturelle underskud at stige i 2007 og 2008, men vil fortsat 
ligge under 4 pct. 
 

Figur 2.21a Figur 2.21b 
Indestående på SPU ved indgang til året og 
forventet afkast 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
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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 2007 voksede BNP med 2,1 
pct. Der forventes lidt svagere vækst i 2008 og 2009 med henholdsvis 1,2 og 1,1 pct. 
 
Nettoeksporten har været den vigtigste drivkraft bag Japans vækst den seneste tid, jf. 
figur 2.22a. Dette gør væksten sårbar over for svigtende efterspørgsel på afsætnings-
markederne. Stadig høj vækst i asiatiske lande har derfor været vigtig for at oprethol-
de eksportvæksten. Asiatiske emerging markets aftager nu knapt halvdelen af den ja-
panske eksport, mens euroområdet og USA aftager godt en tredjedel. 
 
Væksten i det private forbrug forventes at blive svag i 2008, som følge af stigende 
inflation og lav lønvækst. De lave lønstigninger skal blandt andet ses i lyset af at store 
årgange af ældre medarbejdere med høj løn er gået på pension og erstattes af yngre 
medarbejdere med lavere løn. 
 
Turbulensen på de finansielle markeder gør udsigterne mere usikre også for Japan – 
til trods for at det japanske finanssystem regnes for at have begrænset eksponering 
over for det amerikanske subprime lånemarked. 
 
Erhvervstilliden i Japan, målt ved Tankan-indekset, er faldet ret kraftigt, men er sta-
dig over det historiske gennemsnit, jf. figur 2.22b. 
 

Figur 2.22a Figur 2.22b 
Vækstbidrag for Japan BNP-vækst (å/å) og erhvervstillid, Japan 
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Anm.: I figur 2.22a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. I figur 2.22b angiver den vandrette linje det historiske 

gennemsnit for Tankan-indekset for erhvervstillid.  
Kilde:  Reuters EcoWin, EU-kommissionen og OECD.  
 
Inflationen var positiv i fjerde kvartal 2007 som følge af stærkt stigende priser på 
energi og fødevarer, men kerneinflationen var fortsat negativ, jf. figur 2.23a.  
 
Den japanske centralbank har holdt styringsrenten uændret siden februarvurderin-
gen. På trods af de lavere vækstudsigter forventes det, at den japanske centralbank vil 
holde renten uændret på 0,5 pct. 
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Figur 2.23a Figur 2.23b 
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 meget hurtigt, jf. figur 2.23b. Årsvæksten lå på 11,9 pct. i 2007 og 
aftog en smule i starten af 2008 til 10,6 pct. Vækstraten forventes at aftage yderligere 
i 2008 og 2009 til henholdsvis 10,0 og 9,1 pct. Væksten har i stor grad været drevet af 
stærk vækst i nettoeksport og investeringer. Eksportvæksten forventes at aftage 
fremadrettet, som følge af den globale afmatning. 
 
Kinas overskud på betalingsbalancen lå på 11,1 pct. af BNP i 2007. Der forventes 
lavere overskud i 2008 og 2009, på henholdsvis 9,8 pct. og 10 pct. Overskuddet af-
spejler i stor grad bilaterale overskud på handelsbalancen over for USA og EU. Kina 
har underskud på handelsbalancen over for andre asiatiske lande. 
 
Kina har oplevet høj inflation den senere tid. I april var inflationen 8,5 pct., hvilket er 
marginalt lavere end i februar hvor inflationen var den højeste i 11 år. Den høje infla-
tion skyldes hovedsagelig stigende priser på fødevarer og andre råvarer, men der er 
risiko for at prisstigningerne vil smitte over på lønningerne og medføre en bredere 
stigning i inflationen. For at dæmpe væksten og den tiltagende inflation er indskuds- 
og udlånsrenter blevet hævet, og reservekravene til bankene er øget. 
 
ASEAN-4 landene6 og Korea voksede under ét 5,6 pct. i 2007. For perioden 2008-09 
forventes omtrent tilsvarende vækst. 
  
Den høje vækst fortsætter i de olieeksporterende lande, på grund af de høje oliepriser. 
Regionen Mellemøsten forventes at vokse i overkanten af 6 pct. i prognoseperioden. 
Inflationspresset har været stigende i regionen den seneste tid som følge af stærk in-
denlandsk efterspørgsel, stigende fødevarepriser og højere boligudgifter, blandt andet 
som følge af stor tilstrømning af udstationerede arbejdere i mange af landene om-
kring den arabiske golf. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 ASEAN-4 består af Indonesien, Thailand, Filippinerne og Malaysia. 
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Væksten for SNG7-området lå på 8,5 pct. i 2007 drevet af høje råvarepriser, ekspan-
siv finanspolitik og høj kapitaltilførsel. Kapacitetsudnyttelsen er relativt høj i flere af 
økonomierne. For 2008 og 2009 forventes 7,8 og 7,5 pct. vækst. Væksten i Rusland 
ligger lidt lavere end i resten af regionen på 8,1 pct. i 2007. Der forventes ligeledes 
lidt svagere vækst i Rusland i 2008 og 2009 på henholdsvis 7,3 og 7,0 pct. 
 
Latinamerika har oplevet en stærk vækstopgang de seneste fire år. Sidste gang, områ-
det oplevede en fireårsperiode med tilsvarende vækst, var i 1970’erne. I 2007 voksede 
de latinamerikanske lande 5,3 pct. Væksten er navnlig drevet af indenlandsk efter-
spørgsel. I mange lande er kapacitetspresset højt, og dette er, sammen med stigende 
energi- og fødevarepriser, kommet til udtryk i stigende inflationspres. Der forventes 
en afdæmpning af væksten til 4,3 pct. i 2008 og 4,0 pct. i 2009. I nogle lande forven-
tes en afmatning som følge af det stigende kapacitetspres, i andre forventes en svag 
afdæmpning som følge af pengepolitiske stramninger og afdæmpning internationalt, 
navnlig i USA. 
 
Høje råvarepriser har til dels været positivt for den økonomiske udvikling i Afrika. 
Vækstraterne i regionen ligger typisk på 6 til 6½ pct. Væksten i Afrika syd for Sahara 
ligger på 6½-7 pct. Væksten er højest i de olieeksporterende lande i regionen, men 
væksten fremstår også relativt robust i de fleste andre lande. 
 
 
2.6 Renteforudsætninger og obligationsrenter 
Siden sommeren 2007 har rentespændet mellem den 3 mdrs. usikrede og sikrede 
pengemarkedsrente for både USA og Europa har været betydeligt påvirket af den fi-
nansielle uro og Feds seneste rentejusteringer, jf. figur 2.24a.  
 
Rentekurvens hældning, målt ved den 10-årige statsrente fratrukket den 2-årige stats-
rente, er blevet mærkbart stejlere i USA som følge af kraftigt fald i den pengepoliti-
ske rente, jf. figur 2.24b.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 SNG består af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviderusland, Moldova, Rusland, Tad-
sjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan. 
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Figur 2.24a Figur 2.24b 
Rentespænd mellem 3 mdrs. usikrede og 
sikrede pengemarkedsrenter 
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 Anm.:  Figur 2.24a: Rentespændet mellem den 3 mdrs. usikrede og sikrede pengemarkedsrente kan fortolkes som 

risikopræmien. Figur 2.24b: Rentekurvens hældning er opgjort som forskellen mellem den effektive rente på 
den 2-årige og den 10-årige statsobligation. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Siden februarvurderingen er de lange statsrenter for både euroområdet og USA fal-
det. Den øgede efterspørgsel efter likviditet i markedet har betydet, at investorerne 
har søgt mod de meget likvide tyske statsobligationer i benchmark-segmenterne 2, 5 
og 10 år, og som følge heraf er rentespændet til Tyskland steget for mange eurolande 
og Danmark. Det seneste fald i rentespændet indikerer, at investorerne er søgt tilbage 
mod deres oprindelige statsobligationer, jf. figur 2.25a. 
 

Figur 2.25a Figur 2.25b 
10-årig parrentespænd til Tyskland  
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Anm.:  I figur 2.25a er rentespændet mellem den 10-årige statsobligationsrente for udvalgte europæiske lande og den 

tyske 10 årige statsobligationsrente. 
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Rentespændet mellem statsobligationer og kreditobligationer med lav kreditvurdering 
er steget betydeligt siden den finansielle uro startede sommeren 2007, jf. figur 2.25b. 
Det indikerer, at risikopræmierne er meget høje, og at markedet fortsat indkalkulerer 
en betydelig kreditrisiko. 
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Den seneste tids fald i rentespændet mellem statsobligationer og kreditobligationer i 
både USA og Europa indikerer, at markedet nu igen er begyndt at indkalkulere en 
lidt lavere risikopræmie og tabssandsynlighed, jf. figur 2.26b. Det markante kortvarige 
rentespænd for amerikanske og europæiske AA-ratede virksomheder i marts måned 
2008 er sammenfaldende med Feds deltagelse af opkøbet af Bear Stearns. Det indi-
kerer, at markedet er faldet til ro efter Fed har signaleret, at de er villige til at gå langt 
for at undgå at større finansielle institutioner må lukke som følge af den finansielle 
uro. 
 
De lange statsrenter for euroområdet for 2008 er nedjusteret med 0,1 pct.-enheder 
siden februarvurderingen hvorimod de 10-årige danske fastholdes på 4,3 pct. De lan-
ge renter forventes at nå et højere niveau i 2009, når de finansielle markeder forven-
tes at være faldet til ro og vækstudsigterne forbedres. Det dansk-tyske rentespænd 
forventes endvidere at indsnævres i 2009, som følge af at den finansielle uro aftager, 
jf. tabel 2.7.  
 
Skønnet for de 10-årige statsrenter i USA er nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i 2008 
i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 2.7 og figur 2.26a. Nedjusteringen er blandt 
andet en følge af, at Fed har sænket den korte rente siden årsskiftet med 2,25 pct.-
enheder. Det forventes, at de lange renter vil stige i 2009 i takt med fornyet aktivi-
tetsfremgang. 
 

Figur 2.26a  Figur 2.26b  
Lange renter i USA og euroområdet Rentespænd på kreditobligationer 
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Anm.:  I figur 2.26a angiver de stiplede linjer årsgennemsnit.  
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Tabel 2.7 
Skøn for 10-årige statsobligationer I Tyskland, Danmark og USA 

 
  2006 2007 2008 2009 

    Feb. 08 Maj 08 Feb. 08 Maj 08  

 Pct.        
 USA 4,8 4,7 4,0 3,8 4,1 4,1  
 Tyskland 3,8 4,2 4,2 4,1 4,4 4,5  
 Danmark1) 3,8 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6  
 Danmark – Tyskland rentespænd 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  
  

1) Løbetidskorrigeret 10-årig statsobliagation. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Forwardrenterne for den 10-årige statsobligation i USA synes at understøtte forvent-
ningen om stigende renter, jf. figur 2.27a. Markederne forventer en større stigning 
formentlig som følge af højere forventet inflation, der opvejer de lavere korte ameri-
kanske pengemarkedsrenter. 
 
Forwardrenterne for de lange europæiske renter peger ligeledes i retning af svagt sti-
gende renter, jf. figur 2.27b. Dog venter markedet en mindre stigning end i USA som 
følge af markedets forventninger om et fald i den 3 måneders europæiske pengemar-
kedsrente, jf. figur 2.15a. 
 

Figur 2.27a Figur 2.27b 
Forwardrenter for 10-årige  
Statsobligationer, USA 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Øvrige obligationer 
Subprime krisen og det svækkede amerikanske boligmarked har bidraget til, at spæn-
det mellem realkreditrenterne og den 10-årige statsobligationsrente er udvidet. Da 
den 10-årige statsrente i primo marts 2008 faldt med 0,13 pct.-enheder var den 30-
årige realkreditobligationsrente stort set upåvirket, hvilket gjorde, at spændet mellem 
dem blev udvidet. 
 



 

 

Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

66 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

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. Ved års-
skiftet blev 5 pct. 2041 og 6 pct. 2041 papirerne åbnet, så der fortsat kan optages 30 
årige realkreditlån. 
 
Det antages, at spændet mellem 6 pct. realkreditobligationer og den 10-årige statsob-
ligationsrente i gennemsnit udgør 1,9 pct.-enheder i 2008. 
 

Figur 2.28a Figur 2.28b 
Stat- og realkreditrenter 10-årig stat og real-stat spænd 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Skønnene for rentetilpasningsobligationer afspejler forventningen om en konstant 
pengepolitisk rente for Danmark i 2008 og 2009, gradvis indsnævring af rentespæn-
det mellem den pengepolitiske rente og pengemarkedsrenten samt en mere flad stats-
rentekurve. Således er den 1-årige fleksrente og den 5-årige fleksrente opjusteret med 
0,1 pct.-enhed i 2009 i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 2.8. På nuværende tids-
punkt er statsrentekurven invers, dvs. at obligationer med længere løbetid har en la-
vere effektiv rente end obligationer med en relativ kort løbetid. Det forventes, at 
statsrentekurven vil være forholdsvis flad i 2008 og 2009, men dog stigende.  
 

Tabel 2.8 
Skøn for realkreditrenter i Danmark 

 
  2006 2007 2008 2009 

    Feb. 08 Maj 08 Feb. 08 Maj 08  

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

1) Gennemsnit af 5 pct. 2038 fra januar – juli 2007, herefter 6 pct. 2038. 
2) Fra 1. jan 2008 benyttes 6 pct. 2041. 
Kilde:  Reuters EcoWin, OMX og egne skøn. 
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2.7 Aktiemarkeder  
Den seneste tids uro på de finansielle markeder har betydet, at samtlige aktieindeks 
er faldet, jf. tabel 2.9. Danmark og Japan har været mindre påvirket af den nedadgå-
ende tendens i forhold til USA, Europa og emerging markets. 
 
De europæiske og danske aktiemarkeder har siden februarvurderingen været præget 
af betydelig nervøsitet, hvilket har afspejlet sig i et volatilt marked. Den seneste tids 
positive udvikling, jf. figur 2.29a, skyldes blandet Feds seneste nedjusteringer af sty-
ringsrenten og investorernes porteføljeomlægning fra statsobligationer til aktier. 
 
Volatiliteten i aktiekurserne afspejles også i Price Earning-forhold8, der dog den se-
neste tid har fulgt en opadgående trend. Det signalerer øgede forventede indtjening 
eller mindre risikopræmie, jf. figur 2.29b. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 P/E-forholdet udtrykker forholdet mellem markedskursen og indtjeningen per aktie. P/E-forholdet udtrykker såle-
des, hvor meget en investor skal betale per aktie for at få del i virksomhedens indtjening og indikerer, om aktien er 
højt eller lavt vurderet i forhold til virksomhedens aktuelle indtjening. 

Tabel 2.9  
Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner opgjort i DKK, inkl. reinvesterede udbytter   

 
 

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

1. jan .2008 
-16. maj 2008 

 

 USA 15 -34 7 3 21 4 -5 -8  
 Europa 11 -33 21 12 26 23 7 -9  
 Japan     -82) -23 15 6 44 -7 -14 -4  
 Danmark       83) -20 33 24 43 22 7 -1  
 Emerging 

markets 8 -20 30 17 56 19 26 -174) 
 

  
Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks inkl. reinvesteret udbyttebetaling: S&P 500 (USA), Eurostoxx 
 Broad (Europa), Topix 500 (Japan), OMXC (Danmark), MSCI Emerging Markets (emerging markets; 
 udvalgte 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. marts 2008. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Figur 2.29a Figur 2.29b  
Udvalgte aktieindeks med reinvesteret  
udbyttebetaling målt i DKK 
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Anm.:  Figur 2.29a: Det danske aktieindeks, OMXC, er Københavns Fondsbørs totalindeks. Figur 2.29b: Seneste 

data for USA og Europa er fra den 30. april. 
Kilde:  Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
 
2.8 Råvare- og valutamarkeder 
Prisen for en tønde nordsøolie (Brent) har næsten uafbrudt ligget over 100 dollar si-
den sidst i februar 2008. Dette er et meget højt niveau både i real og nominel værdi, 
jf. figur 2.30a. 
 
De høje oliepriser skyldes en kombination af flere faktorer, men udviklingen gennem 
de senere år afspejler grundlæggende balancen mellem udbud og efterspørgsel. Efter-
spørgslen er steget på baggrund af høj global vækst, ikke mindst i kraft af en markant 
fremgang i emerging markets som også har ført til en opjustering af den forventede 
olieefterspørgsel på længere sigt, jf. boks 2.3. Blandt lande udenfor OPEC er den eksi-
sterende produktionskapacitet reelt fuldt udnyttet, og reservekapaciteten i OPEC-
landene har de seneste år ligget på et historisk set ganske lavt niveau. Væksten i ver-
dens olieproduktion er på det seneste fladet ud. I OPEC-landene var produktionen i 
2007 lavere end i 2006 og i lande udenfor OPEC ser produktionen ud til at blive 
holdt tilbage af produktionsafbrydelser og forsinket udbygning af nye oliefelter. 
 
Når oliemarkedet er stramt, kan mindre forskydninger i efterspørgsel og udbud få 
relativt stor indvirkning på prisen. Ligeledes kan usikkerhed om den geopolitiske si-
tuation og forsyningen få større indvirkning på olieprisen og føre til øget volatilitet. 
En forholdsvis stabil udvikling i olielagrene peger på, at det ikke er spekulation, der 
driver olieprisen. 
 
Ifølge IMF reagerer produktionskapaciteten i mindre omfang end tidligere på de hø-
jere oliepriser, og det kan sandsynligvis henføres til geologiske og politiske faktorer 
samt begrænset efterforskningskapacitet. Herunder har IEA anslået, at der over de 
næste år er brug for en årlig bruttotilvækst omkring 4 pct. af olieproduktionen for at 
modsvare naturligt nedadgående produktion i eksisterende felter. Det synes samtidig 
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uvist i hvilket omfang OPEC-landene og navnlig Saudi-Arabien ønsker og evner at 
forøge deres produktionskapacitet. Forventning om høj fremtidig efterspørgsel og 
oliepris samt lav rente giver et incitament til at udskyde indvinding af oliereserver. 
 
Prognosen for oliepriser baseres på futures-kontrakter i tre måneder frem og derefter 
på et lineært tilpasningsforløb til IEA’s seneste prognose for oliepris i 2015, jf. figur 
2.30b. Futures-priser bruges kun i en begrænset periode, fordi hovedparten af om-
sætningen af futures-kontrakter vedrører de første tre måneder. Der er derfor be-
grænset informationsværdi ud over denne periode. Siden markedet generelt er usik-
kert, drives futures-priserne også af spotpriserne. For resten af 2008 og hele 2009 ba-
seres prognosen derfor på en mere strukturel analyse foretaget af IEA. Prognose-
forudsætningerne indebærer en gennemsnitlig råoliepris på 105 USD i 2008 og 104 
USD i 2009, jf. tabel 2.10. Regnet i USD er skønnet for 2008 og 2009 henholdsvis 
godt 18 pct. og 22 pct. højere end forudsat i februarvurderingen. I kroner udgør ju-
steringen 12 pct. i 2008 og 14 pct. i 2009. 
 
For blandt andet EU, USA, Kina og Indien, der er olieimportører, indebærer den hø-
jere råoliepris en bytteforholdsforringelse og dermed et realt indkomsttab, mens de 
største olieeksportører får en mærkbar gevinst. En stigning i olieprisen på 30 USD 
per tønde, omtrent svarende til den forudsatte stigning fra 2007 til 2008, indebærer 
en øget indkomstoverførsel til OPEC-landene og Rusland via deres olieeksport sva-
rende til ca. 0,6 pct. af det globale BNP. Med aktuelle oliepriser omkring 120 USD 
per tønde svarer OPEC-landenes olieeksport til omtrent 2 pct. af det globale BNP, 
mens Ruslands olieeksport svarer til ca. ½ pct. af det globale BNP, og samlet svarer 
verdens olieforbrug til omtrent 6 ¼ pct. af det globale BNP. 
 

Figur 2.30a Figur 2.30b 
Real og nominel oliepris Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD 
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Anm.:  Den reale oliepris er nominel oliepris deflateret med det danske forbrugerprisindeks, hvor 2008m1=100. 
Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne beregninger. 
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Boks 2.3 
Olieforbrug og energisubsidier 
 
Verdens olieforbrug er steget ganske kraftigt siden 2000. Det internationale energiagentur, IEA, venter 
en gennemsnitlig årlig vækst i olieforbruget på omtrent 1,7 pct. fra 2000 til 2008, mens olieforbruget i 
1990’erne gennemsnitligt steg 1,4 pct. om året. Det globale olieforbrug i 2008 ventes dermed at blive 
på ca. 87 mio. tønder dagligt, hvilket er ca. 10 mio. tønder over niveauet fra 2000. 
 
Omtrent 4/5 af stigningen siden 2000 har fundet sted uden for OECD-landene. Kina står alene for næsten 
1/3 af den globale stigning i olieforbruget de sidste 7 år. Den stigende olieefterspørgsel i Kina skal navn-
lig ses i lyset af en ganske kraftig indkomstfremgang. Desuden har der de seneste år været en vis stigning 
i olieforbruget i de tidligere Sovjetrepublikker (inkl. Rusland) efter et kraftigt fald igennem 1990’erne, og 
det bidrager til at løfte væksten i olieforbruget sammenlignet med 1990’erne, jf. figur a. OECD-landenes 
bidrag til væksten i olieforbruget er reduceret. 
 
Betragtes udviklingen i såvel det samlede energi-
forbrug som forbruget af fossile brændsler – målt 
ved CO2-udledningerne – er billedet meget paral-
lelt, idet Kinas vækstbidrag dog her fremstår mere 
udtalt. En betydelig del af Kinas samlede energifor-
brug dækkes ved kul. Asiens andel (inkl. Kina) af 
verdens forbrug af fossile brændsler er øget fra 17 
pct. i 1990 til 22 pct. i 2000 og 28 pct. i 2005. 
 
I flere lande er benzinpriser mv. administrativt fast-
satte med implicitte subsidier til følge.  Disse falder 
i to grupper: olieproducerende lande, der holder 
priserne ekstremt lavt, og olieimporterende lande 
som f.eks. Kina og Indien, der holder priserne tæt-
tere på markedsprisen, og som til en vis grad juste-
rer priserne efter denne.  Eksempelvis er benzin- 
prisen i lande som Iran, Saudi-Arabien og Venezuela   Kilde:    IEA. 
under eller omkring 1 kr. pr. liter, imens den kinesiske 
regering sidst satte prisen op fra 3,40 kr.til 3,70 kr. pr. liter i november 2007. En råoliepris omkring 100 
USD per tønde svarer til omtrent 3 kroner per liter før omkostninger til raffinering og distribution mv.  
 
IEA har anslået de samlede direkte og indirekte subsidier til olieprodukter i ikke-OECD-landene til 90 mia. 
USD i 2005 ud af en samlet udgift til subsidier på fossile brændstoffer på 250 mia. USD. Ud af de 90 mia. 
tegnede Iran sig for ca. 25 mia., Indonesien for ca. 14-15 mia., og Kina, Indien, Saudi-Arabien, Egypten og 
Venezuela for hver 5-10 mia. Ifølge et IMF-arbejdspapir9 udgjorde Indonesiens subsidier til olieprodukter 
3,2 pct. af BNP i 2005 (mere end de samlede sundheds- og uddannelsesudgifter) og Egyptens 4,1 pct. 
Omkostningerne må alt andet lige forventes at være blevet markant større på grund af de stigende olie-
priser siden 2005. Disse omkostninger bliver enten båret direkte af statskassen eller af statsejede eller 
private raffinaderier og benzinselskaber, der bliver tvunget til at sælge med tab. 
 
IEA anfører, at administrerede priser i Kina i 2007 har indebåret, at raffinaderier har solgt benzin mv. til 
priser skønsmæssigt 5-12 USD per tønde under en fri markedspris. Med yderligere stigninger i råolie-
prisen i 2008 kan denne manko været steget. IEA anfører videre, at de administrerede priser i et vist om-
fang har ført til rationering af forbrugerne, og tilsvarende har gjort sig gældende i blandt andet Indien. 

Figur a 
Gennemsnitlig stigning i dagligt olieforbrug 
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9 Coady, David et al. (2006), “The Magnitude and Distribution of Fuel Subsidies: Evidence from Bolivia, Ghana, 
Jordan, Mali, and Sri Lanka”, IMF. 
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Tabel 2.10 
Olieprisforudsætninger i prognosen 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj  

 Pris pr. tønde        
 USD 65,1 72,4 88,5 104,8 85,2 104,1  
 EUR 51,9 52,9 60,2 67,5 57,9 66,3  
 DKK 387,1 394,3 449,0 503,5 432,1 494,1  
  

Kilde: EcoWin, IEA og egne skøn. 
 

 

 
Flere steder i verden har de højere oliepriser affødt overvejelser om muligheder for 
at dæmpe stigningerne i benzinpriser mv. for husholdninger og virksomheder. Japan 
har besluttet at nedsætte benzinafgiften, og i USA har der været diskussion om mid-
lertidige afgiftsnedsættelser. I mange udviklingslande er benzinpriser mv. administra-
tivt fastsatte med implicitte subsidier til følge, og i det omfang der ikke tillades fuldt 
gennemslag fra højere råoliepriser til benzinpriser mv., er der tale om en forøgelse af 
subsidierne. 
 
Sådanne tiltag indebærer, at efterspørgslen ikke reagerer på udviklingen i olieprisen. 
Det vil alt andet lige forstærke tendensen til højere oliepriser. Dermed forstærkes og-
så de betydelige indkomstoverførsler til olieeksporterende lande, der følger med hø-
jere oliepriser. 
 
Hvis det forudsættes, at udbuddet i hvert fald på kortere sigt ikke reagerer på prisen, 
vil nedsættelse af benzinafgifter og højere subsidier globalt set medføre en tilsvaren-
de stigning i olieprisen. Således vil den højere oliepris modsvare effekten af de lavere 
afgifter mv. globalt set. Der vil dermed ikke blive tale om en lettelse for forbrugerne 
globalt set, men i stedet en indkomstoverførsel fra statskasser i olieforbrugende lande 
til olieeksporterende lande, dvs. navnlig til OPEC-landene og Rusland. Givet en hø-
jere underliggende efterspørgsel må prisen for forbrugere og virksomheder globalt 
set stige så meget, at efterspørgslen dæmpes svarende til udbuddet. 
 
Stigningerne i andre råvarepriser, herunder fødevarepriser, er også udtalte. Priserne 
på fødevarer er steget kraftigt, navnlig over det seneste års tid, jf. figur 2.31a. 
 
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 vejrforhold og dårlig 
høst i blandt andet Australien, samt stigende brug af bio-brændsel. Stærk velstands-
stigning i emerging markets, særlig i Kina, har også medført ændrede kostvaner. For-
bruget af kød og mejeriprodukter er steget. Dette har medført større efterspørgsel 
efter forskellige kornprodukter til brug som input i produktionen af disse varer, jf. 
figur 2.31b. Det er svært at vurdere, hvorvidt den sidste tids prisstigninger på fødeva-
rer er midlertidig eller mere varig, og fx er prisen på hvede er faldet siden februar 
2008. Produktionen af fødevarer har historisk vist sig at reagere hurtigere på stigende 
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efterspørgsel end andre råvarer. Dette kan begrænse stigningerne i fødevarepriserne 
fremover. 
 

Figur 2.31a Figur 2.31b 
Råvarepriser Kornpriser 
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Kilde:  IMF. 
 
Amerikanske dollars er blevet yderligere svækket siden februarredegørelsen, og er 
derfor blevet nedjusteret med ca. 5 pct. overfor euro og danske kroner i 2008 og ca. 
7 pct. i 2009, jf. tabel 2.11. Dette svarer til, at euroen er blevet dyrere målt i dollar 
(EUR/USD), og at dollaren er blevet billigere målt i danske kroner (USD/DKK). 
  

Tabel 2.11 
Valutakursforudsætninger 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Feb. Maj Feb. Maj  

 Dollar pr. 100 euro         
 EUR/USD  125,4 136,9 147,0 155,3 147,0 157,1  
 Kr. pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta       
 

 EUR/DKK  745,9 745,1 745,8 745,7 745,8 745,8  
 USD/DKK 594,7 544,4 507,5 480,3 507,5 474,7  
 Indeks        
 Eff. DKK  102,0 103,2 104,7 106,3 104,7 106,6  
  

Anm.: Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af de sidste 10 handelsdage i me-
dio april 2008. 

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

I 2008 og 2009 ventes en pæn vækst i husholdningernes reale disponible indkomster på mere end 2 
pct. i gennemsnit blandt andet som følge af en relativt stor fremgang i reallønnen. I de to år bidrager 
skattenedsættelser med henholdsvis ¼ og 1¼ pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale dispo-
nible indkomst, hvilket i 2009 for godt halvdelens vedkommende bliver opvejet af indregningen af 
SP-bidrag i henhold til gældende lov. 
 
Husholdningernes ”direkte ejede” formuer viste en kraftig realvækst fra slutningen af 2003 til slut-
ningen af 2007 på godt 85 pct. I 2008 og 2009 skønnes husholdningernes formue at vise et realt 
fald på henholdsvis ca. 5 og 2 pct. hovedsagelig som følge af udsigten til vigende nominelle ejerbolig-
priser i 2008 efterfulgt af stagnation i 2009 kombineret med fortsat nettolåntagning i realkredit 
mv. Selv om der skønnes et fald i formuerne fremover, vurderes boligejernes formuesituation fortsat at 
være robust. 
 
Fremgangen i det private forbrug var relativt kraftig i sidste del af 2007, og gennemsnitligt har 
væksten været ca. 3 pct. i 2006 og 2007 mod omkring 5 pct. i de forrige to år. Væksten i privat-
forbruget ventes dæmpet i prognoseperioden, hvor den skønnes til henholdsvis 2,6 og 1,3 pct. blandt 
andet i lyset af stagnerende kontantpriser på ejerboliger, vigende forbrugertillid og en mindre opgang i 
ledigheden. 
 
Boliginvesteringerne ventes at falde både i 2008 og 2009 efter den meget kraftige byggeaktivitet de 
senere år. Det vil være en vigtig bidragende faktor til at få reduceret efterspørgselspresset i dansk 
økonomi. Som i februarvurderingen ventes svagt vigende boligpriser på landsplan. Det kan navnlig 
henføres til en tilpasning i de områder, særligt København, hvor prisstigningerne de senere år har væ-
ret meget kraftige. Kontantpriserne understøttes af en pæn vækst i realindkomsten, lav ledighed og 
fortsat gode lånebetingelser på trods af den finansielle uro. 
 
Efter en markant opgang de senere år ventes erhvervsinvesteringerne at falde tilbage gennem progno-
seperioden. Det skal ses i lyset af, at virksomhederne vurderes at have forøget kapitalapparatet gan-
ske meget de senere år samt lidt højere finansieringsomkostninger og aftagende vækst herhjemme og i 
udlandet. Investeringsniveauet vil imidlertid fortsat være relativt højt. 
 
Væksten på de danske eksportmarkeder skønnes at aftage i 2008 og 2009 i forhold til de senere 
år, samtidig med at den danske lønkonkurrenceevne forværres som følge af større indenlandske løn-
stigninger end i udlandet samt en stærk kronekurs. På den baggrund ventes væksten i eksporten at 
aftage fra 3,7 pct. i 2007 til 2,9 og 2,1 pct. i henholdsvis 2008 og 2009. Samtidig skønnes im-
portvæksten afdæmpet til 3,9 og 1,7 pct. i henholdsvis 2008 og 2009 i takt med, at væksten i den 
samlede efterspørgsel aftager. Den højere vækst i importen end i eksporten i 2008 medvirker til, at 
underskuddet på handelsbalancen i 2007 forøges i 2008 og 2009, og at betalingsbalanceoverskud-
det forventes at aftage fra 1,1 pct. af BNP i 2007 til henholdsvis 0,4 og 0,7 pct. af BNP i 2008 
og 2009. 
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
I 2008 ventes en pæn vækst i husholdningernes reale disponible indkomst på 2 pct., 
mens væksten i 2009 skønnes at gå op til 2¾ pct. jf. tabel 3.1 (”husholdninger korrige-
ret”). I de to år bidrager skattenedsættelser med henholdsvis ¼ og 1¼ pct.-enhed til 
væksten i husholdningernes reale disponible indkomst, jf. tabel 3.2.  
 
Virkningen af forhøjelserne af beskæftigelses- og personfradraget i 2008 modvirkes 
af forøgelsen af kommuneskatten med ¼ pct.-enhed. Kompensationen herfor (i hen-
hold til skattestoppet) for 2008 gennemføres i 2009, således at kompensationen for 
2008 og 2009 sker under ét i 2009, hvor der desuden gennemføres yderligere forhø-
jelser af person- og beskæftigelsesfradraget samt en ekstraordinær forhøjelse af græn-
sen for mellemskatten, så den bliver sammenfaldende med topskattegrænsen. 
 

Tabel 3.1  
De reale disponible indkomster  

 
 

 
Gnst. 
90-07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

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

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

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2005-2007 er foreløbige. Der er i de pågældende år en forskel mellem 
nationalregnskabets og ADAM’s angivelse af fordelingen af den private sektors disponible indkomst på 
husholdninger og selskaber. Her anvendes ADAM’s tal.  

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. 
 

 
Virkningen på de korrigerede disponible indkomster af skattenedsættelsen i 2009 
modvirkes for ¾ pct.-enheds vedkommende af genindførelsen af SP-bidrag i hen-
hold til gældende lov. SP-bidrag er ikke en skat, idet beløbene (inkl. forrentning) ud-
betales til den enkelte som privat pension på et senere tidspunkt. 
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Vækstbidraget fra den reale lønsum ventes at gå ned fra 2½ pct. i 2007 til 1¼ pct. i 
2008 og knap 1 pct. i 2009, jf. tabel 3.2, blandt andet som følge af afdæmpet stigning 
i beskæftigelsen i 2008 og moderat fald i 2009.   
 

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 1,4 2,0 2,7 
 

 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra        
 - (Real) lønsum 1,3 1,6 2,6 2,4 1,3 0,9  
 - Pensionsbidrag2) -0,5 -0,3 -0,6 -0,8 -0,2 -0,2  

 - Lønsum ekskl. pensionsbidrag 0,8 1,3 2,0 1,6 1,1 0,7  
 - Samlede offentlige indkomstoverførsler  0,5 -0,1 -0,6 -0,2 -0,2 0,5  

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

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

leringen af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling. 
Kilde: ADAM samt egne skøn og beregninger. 
 

 

 
Til gengæld ventes reallønnen pr. beskæftiget at stige med godt 2 pct. i 2009 eller ca. 
½ pct.-enhed mere end i 2008 som følge af aftagende inflation, mens lønstigningen 
skønnes at blive stort set ens i de to år (godt 4¾ pct.). 
 
Konflikterne på det offentlige arbejdsmarked medfører alt andet lige lavere lønudbe-
talinger til de strejkende offentligt ansatte i 2008. De strejkende bliver i vidt omfang 
kompenseret ved udbetalinger af strejkeunderstøttelse fra fagforbundenes konflikt-
fonde. Virkningerne på husholdningernes indkomst er derfor begrænsede1. 
 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes i 2008 at vise et mindre realt fald 
ligesom i 2007 på grund af den fortsatte reduktion af årsgennemsnittet for ledighe-
den, som indebærer et yderligere fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kon-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I nationalregnskabet ligger fagforbundenes konfliktfonde i de såkaldte ”non-profit institutioner rettet mod hus-
holdningerne” (NPISH), som er integreret i nationalregnskabets husholdningssektor. I nationalregnskabet vil en kon-
flikt derfor indebære et indkomsttab for husholdningssektoren (inkl. NPISH). På makroplan er der tale om en rela-
tivt begrænset effekt af konflikterne. I lyset heraf, og fordi der p.t. fortsat løber konflikter, er der ikke i denne redegø-
relse foretaget en eksplicit angivelse af virkningerne af konflikterne. 
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tanthjælp2. I modsat retning trækker en forholdsvis stor stigning i udgifterne til syge- 
og barselsdagpenge samt efterløn og folkepension.  
 
Satsreguleringsprocenten for 2008 er fastsat til 2,9 med udgangspunkt i stigningen i 
årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2006. I henhold til Aftalen om lavere skat på 
arbejde er satsreguleringsprocenten for 2008 blevet særskilt forhøjet med 0,6 pct.-
enheder3.  
 
I 2009 skønnes de samlede overførsler – i modsætning til de forudgående fire år – at 
vokse realt og bidrage med ½ pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale dispo-
nible indkomst. Det skyldes blandt andet den moderat voksende ledighed, som med-
fører øgede udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp efter faldet i de 
forudgående år, og en betydelig stigning i udgifter til aktivering mv., som blandt an-
det afspejler aktiveringsforanstaltninger i henhold til Velfærdsaftalen. 
 
Det indgår i udgifterne til overførsler i 2009, at den supplerende pensionsydelse i 
henhold til finanslovsaftalen for 2008 mellem regeringen og Dansk Folkeparti sættes 
op i 2009 fra 7.800 kr. til 10.000 kr., svarende til en merudgift på 480 mio. kr. eller 
godt 1 pct. af de samlede udgifter til folkepension mv. 
 
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 ventede stigning i årslønnen 
(ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2007. Samtidig skønnes stigningen i forbrugerpriserne 
at blive reduceret til godt 2½ pct. mod godt 3 pct. i 2008. 
 
Vendingen af udviklingen i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 
2005-2008 til real stigning i 2009 er for en stor dels vedkommende udtryk for de så-
kaldte automatiske stabilisatorer, hvorigennem ændringer i overførslerne dæmper 
indkomstudsvingene over en konjunkturcyklus. 
 
Husholdningernes nettorenteudgifter (ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensi-
onskasser mv.) ventes at vise fortsat vækst i 2008 og 2009 som følge af fortsat netto-
låntagning, jf. tabel 3.2. Dermed vil nettorenteudgifterne yde et negativt bidrag til 
indkomstudviklingen på ¼ pct.-enhed i hvert af de to år. Husholdningerne låner for 
tiden 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 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).  
3 Satsreguleringsprocenten for 2008 blev oprindelig beregnet til 2,9 under forudsætning om en nedsættelse af ar-
bejdsmarkedsbidraget i 2008 fra 8,0 til 7,5 pct., som skulle have været gennemført efter de tidligere regler. Imidlertid 
blev nedsættelsen af arbejdsmarkedsbidraget ikke gennemført, idet skattenedsættelsen i 2008 i henhold til Aftalen om 
lavere skat på arbejde i stedet blev udformet som en forhøjelse af person- og beskæftigelsesfradraget. Med uændret 
arbejdsmarkedsbidrag skulle satsreguleringsprocenten for 2008 være 2,3, men skatteaftalen indebar som anført en 
særskilt forhøjelse på 0,6 pct.-enheder i forhold hertil. 
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 (jf. også bilagstabel B.14).   



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 77

mv. Årsgennemsnittene for realkreditrenter mv. forudsættes som helhed ikke at vise 
de store ændringer i prognoseperioden. Renteniveauet er lidt højere end forudsat i 
februarredegørelsen. 
 
Aktieudbytter mv. til husholdningerne ventes på baggrund af den finansielle uro at 
vise et svagt realt fald i 2008 og derefter at vokse igen i 2009, hvor der er forudsat et 
normalt afkast. 
  
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, men virkningen er reduceret efter beslutningen 
om at indeksere energiafgifterne. Hertil kommer, som omtalt, i 2008 og 2009 nedsæt-
telsen af personbeskatningen i henhold til Aftalen om lavere skat på arbejde. 
 
I forhold til februarredegørelsen er vurderingen af stigningen i husholdningernes rea-
le disponible indkomst i både 2008 og 2009 justeret op. For 2008 skyldes det blandt 
andet opjusteringen af beskæftigelsen, mens den højere inflation trækker i modsat 
retning. For 2009 skyldes opjusteringen af indkomststigningen blandt andet en høje-
re offentlig lønstigning i henhold til de indgåede overenskomster. 
 
For 2007 viser det foreløbige nationalregnskab en stigning i husholdningernes reale 
disponible indkomst, der er en del lavere end skønnet i februarredegørelsen. Det 
skyldes blandt andet lavere vækst i lønsummen, lidt større stigning i forbrugsdeflato-
ren og et forholdsvis stort fald i aktieudbytterne til husholdningerne. De foreløbige 
nationalregnskabstal kan erfaringsmæssigt blive underkastet ret betydelige revisioner 
senere.   
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. of-
fentlige selskaber6). Formueindkomsten i og pensionsbidragene til pensionskasser 
mv. indgår som indkomst til selskaberne, og pensionsbidragene fratrækkes følgelig 
husholdningernes disponible indkomst, jf. tabel 3.27. 
 
For hele den private sektor skønnes en afdæmpet vækst i den reale disponible ind-
komst i 2008 på ¾ pct. efter stigninger i 2006 og 2007 på henholdsvis 5 og 1¾ pct., 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 stort ingen virkning, fordi ejerboligpriserne 
skønnes at være ret 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 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.  
7 Men formuetilvæksten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i sel-
skabernes, jf. bilagstabel B.15. 
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jf. figur 3.1a og 3.1b. Den kraftige vækst i 2006 skyldtes i høj grad det store fald i pen-
sionsafkastskatten8, jf. tabel 3.1. 
 
Den relativt lille stigning i hele den private sektors reale disponible indkomst i 2008 
er påvirket af en svag udvikling i selskabernes reale disponible indkomst som følge af 
den ret høje stigning i enhedslønomkostningerne, som de udlandskonkurrerende er-
hverv har vanskeligt ved at overvælte i priserne. Hertil kommer en forholdsvis stor 
stigning i selskabsskatten og i selskabernes svagt negative nettokapitalindkomst, jf. 
bilagstabel B.15. Selskabsskattepakken indebærer alt andet lige et lavere provenu i 
2007 og et højere provenu i 2008 og 2009, jf. kapitel 59.  
 

Figur 3.1a Figur 3.1b 
Vækst i den private sektors reale  
disponible indkomst og i det reale BNP 

Vækst i hele den private sektors og i hus-
holdningernes reale disponible indkomst 
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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. Den relativt høje 
2004-vækst i husholdningernes reale disponible indkomst skyldes i høj grad Forårspakken mv. 

Kilde:  ADAM og egne skøn. 
 
Den høje oliepris indebærer en betydelig forøgelse af bruttooverskuddet fra olie- og 
gasudvindingen i Nordsøen i 2008 (trods faldende mængdemæssig produktion), men 
det opvejes blandt andet af olieprisstigningens trykkende virkning på indtjeningen i 
en række øvrige erhverv, ikke mindst søtransport, og beskatningen af olieindtægter-
ne. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 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. 
9 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. kapi-
tel 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 nettofor-
dringserhvervelse) og dermed heller ikke i hele den private sektors disponible indkomst. 
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I 2009 skønnes stigningen i den private sektors reale disponible indkomst at blive 
forøget til knap 3 pct. Ligesom for husholdningerne ventes der at ske en forøgelse af 
væksten i selskabernes reale disponible indkomst. Korrigeres for den forudsatte gen-
indførelse af SP-bidraget i 2009, vokser den private sektors reale disponible indkomst 
i 2009 med 2¼ pct. 
 
I forhold til februarredegørelsen er væksten i den private sektors reale disponible 
indkomst i 2008 justeret ned med ½ pct.-enhed på trods af opjusteringen af hus-
holdningernes indkomst. Det skyldes en nedjustering af væksten i selskabernes brut-
tooverskud, som skal ses i lyset af nedjusteringen af væksten i produktion og eksport, 
og opjustering af selskabernes negative formueindkomst. 
 
For 2009 er væksten i den private sektors reale disponible indkomst justeret op med 
¼ pct.-enhed i forhold til februarredegørelsen. Det skyldes opjusteringen for hus-
holdningerne, idet der også i 2009 er sket en nedjustering af væksten i selskabernes 
bruttooverskud og reale disponible indkomst. 
 
I 2007 var væksten i den private sektors reale disponible indkomst ifølge det forelø-
bige nationalregnskab ½ pct.-enhed lavere end skønnet i februar.  
 
Formuen 
Ved udgangen af 2007 lå husholdningernes formue på et højt niveau som følge af en 
meget kraftig realvækst i ejerboligpriser og aktiekurser under opsvinget, der kun til en 
vis grad modvirkedes af øget låntagning i blandt andet realkredit. Således øgedes hus-
holdningernes ”direkte ejede” reale nettoformue10 med godt 85 pct. fra slutningen af 
2003 til slutningen af 2007, jf. tabel 3.3 samt figur 3.2a og 3.2b.  
 
Medregnes pensionsformuen, der voksede knap så hurtigt, var stigningen i formuer-
ne i den nævnte periode godt 70 pct. realt. Den høje formuevækst bidrog til stignin-
gen 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 aktiekurserne samtidig med fortsat betydelig nettolåntagning i realkredit mv.  
 
I 2008 og 2009 skønnes husholdningernes formue at vise et realt fald på henholdsvis 
ca. 5 og 2 pct. hovedsagelig som følge af udsigten til vigende nominelle ejerboligpri-
ser i 2008 efterfulgt af stagnation i 2009 kombineret med fortsat nettolåntagning i 
realkredit mv.11 Aktiekurserne forudsættes at være ret uændrede gennem 2008 for 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Som anført i note 3 til tabel 3.3 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, blandt andet fordi det afhænger af en vurdering af kursudviklingen på aktier mv., som kan svinge for-
holdsvis meget på kort sigt. Desuden er værdiansættelsen af unoterede aktier usikker (det gælder også for de histori-
ske nationalregnskabstals vedkommende). 
11 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 
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derefter at øges moderat i 2009. Som tidligere omtalt skønnes husholdningernes sam-
lede nettolåntagning at udgøre omkring 150 mia. kr. i både 2008 og 2009. 
 

Tabel 3.3  
Formuen 

  
 

 
Niveau 

ult. 2007 
Gnst. 
94-07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Husholdningerne Mia. kr. Real vækst gennem året, pct.  
 Boliger1) 3.425 9,0 12 22 17 3 -2 -1  
 Biler 272 2,8 3 6 5 2 1 3  
   Gæld i realkredit mv. -1.743 7,8 8 13 8 4 7 7  
   Aktier mv.2) og obligationer 1.429 7,9 23 31 15 3 0 3  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -314 .. .. .. .. .. .. ..  

 I alt ”direkte ejet”3) 3.383 8,5 18 30 20 2 -6 -3  
 Pensionsformuer4) 1.081 6,9 9 15 3 5 3 5  

 I alt3) 4.464 8,1 15 25 16 3 -4 -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 2005-2007 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 blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes kapi-

talapparat (i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
4) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). Skønsmæssigt korrigeret for 

udskudt skat. 
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 Kvartals-
oversigt, 4. kvartal 2007, boks 1, s. 19-20. 

 

 

 
Selv om der skønnes et fald i husholdningernes reale formue fremover, vil den fort-
sat ligge på et relativt højt niveau, jf. figur 3.2a, hvilket forøger husholdningerne ro-
busthed over for afmatningen på boligmarkedet, jf. næste afsnit.  
 
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, jf. afsnit 3.2. Det kan an-
slås, at de samlede friværdier i ejerboliger steg med i størrelsesordenen 800 mia. kr. 
fra slutningen af 2003 til slutningen af 2006 – til et niveau omkring 1.800 mia. kr.12, 
svarende til gennemsnitligt op imod 1½ mio. kr. per ejerbolig. 
 
Friværdierne toppede i slutningen af 2006 og har siden været ret uændrede, dvs. realt 
svagt faldende, og igennem 2008 og 2009 ventes et fortsat realt fald. De stadig høje 
friværdier og i det hele taget de betydelige formuer indebærer fortsat en potentiel ef-
terspørgsel til forbrug og boliginvesteringer, ikke mindst i lyset af de fleksible låne-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Jf. Nationalbanken Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2007, boks 1, s. 20. 
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muligheder. I næste afsnit gives en nærmere beskrivelse af boligejernes formuefor-
hold. 
 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Udviklingen i forskellige dele af hushold-
ningernes formue ult. året  

Real vækst i husholdningernes formue 
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Anm.: Pensionsformuen er skønsmæssigt korrigeret for udskudt skat. Til figur 3.2b: Opgørelsen af husholdninger-

nes formue er ikke total, jf. note 3 til tabel 3.4. 
Kilde:  Adam, Nationalbanken og egne skøn. 
 
Boligejernes finansielle forhold 
Boligejernes formueposition er fortsat relativt gunstig. Baseret på de seneste oplys-
ninger fra lovmodellen er boligejernes nettoformue steget fra 113 pct. af bruttoind-
komsten i 1998 til 195 pct. af bruttoindkomsten i 2006. Det dækker over, at både ak-
tiver og passiver er steget i perioden, jf. figur 3.3a.  
 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Udvikling i boligejernes aktiver og passiver 
i pct. af bruttoindkomsten 
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Anm.: Ejendomsvurderingerne – som indgår i nettoformuen – er i 2004 og 2006 baseret på en teknisk årsregule-

ring, som medvirker til, at nettoformuen i særlig grad undervurderes disse år.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
Gældskvoten opgjort som samlede passiver (realkreditgæld, gæld til pengeinstitutter 
samt pantebrevsgæld) i forhold til bruttoindkomsten er således steget jævnt siden 
1998. I samme periode er formuekvoten (ejendomsaktiver samt fri finansiel formue) 
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imidlertid steget endnu mere. Det peger på, at boligejernes formueposition i 2006 
generelt er mere solid end i de foregående år, og at boligejerne som udgangspunkt 
står godt rustet til at imødegå den aktuelle afmatning på boligmarkedet. Det bemær-
kes, at pensionsopsparing ikke indgår i formueopgørelsen, hvorved boligejernes for-
mueposition undervurderes, jf. boks 3.1. 
 
Stigningen i nettoformuen blandt boligejere afspejler fortrinsvis stigningen i boligpri-
serne i perioden. For eksisterende boligejere indebærer de stigende boligpriser større 
boligformue og dermed som udgangspunkt større friværdi. For førstegangskøbere og 
boligejere, der har valgt at flytte til en dyrere bolig, har prisstigningerne medført øget 
lånebehov.   
 
Det er navnlig boligejere i hovedstadsregionen, der har en gunstig formueposition. I 
Region Hovedstaden kan boligejernes nettoformue opgøres til 285 pct. af bruttoind-
komsten i 2006, hvilket er omtrent dobbelt så meget som den tilsvarende andel i 
Nordjylland, jf. figur 3.3b.  
 

Boks 3.1 
Opgørelse af nettoformue mv. 

 
Opgørelsen af nettoformuen er baseret på lovmodellens datagrundlag og omfatter ejendomsvurde-
ringen af ejendomme tillagt den finansielle nettoformue.  Den opgjorte nettoformue undervurderer 
imidlertid den faktiske nettoformue af flere grunde, herunder 
 
• Pensionsformue er ikke medtaget.  
• Der tages udgangspunkt i de officielle ejendomsvurderinger, som typisk er lavere end den fakti-

ske kontantpris – særligt i perioder med stigende boligpriser. Derved vil mange førstegangskøbe-
re være registret med en negativ nettoformue, idet gælden i ejendommen vil overstige ejen-
domsvurderingen.  

• Værdien af andelsboliger er ikke medtaget i nettoformuen, mens eventuelle lån til finansiering af 
købet af andelsboligen er inkluderet.      

 
I opgørelsen er boligejere defineret som personer, der tilhører familier med positiv boligformue, her-
under fritidshuse mv. En person, der bor i fx andelsbolig og ejer et fritidshus, vil således blive katego-
riseret som boligejer. Førstegangskøbere er defineret som personer, der tilhører familier med positiv 
boligformue, og hvor intet familiemedlem i de foregående to år har ejet fast ejendom.  
 

 
Boligejernes forbedrede formueposition viser sig ved, at andelen af boligejere med 
negativ nettoformue er lavere i 2006 end i slutningen af 1990’erne. For boligejere 
under ét er 21 pct. registreret med en negativ nettoformue i 2006, mens den tilsva-
rende andel i 1998 var 27 pct., jf. figur 3.4a.  
 
Det er navnlig blandt førstegangskøbere, at den registrerede nettoformue er negativ. 
Det skyldes, at førstegangskøbere typisk er unge med forholdsvis begrænset opspa-
ring. Det bemærkes, at andelen med negativ nettoformue er overvurderet – specielt 
blandt førstegangskøbere – blandt andet fordi der i beregningen af nettoformue tages 
udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som typisk ligger under den fakti-
ske handelspris, når boligpriserne stiger.   
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Figur 3.4a Figur 3.4b 
Andel af boligejere med negativ  
nettoformue 

Andel af førstegangskøbere med negativ 
nettoformue i 2006 
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Anm.: Andelen med negativ nettoformue er overvurderet – navnlig i 2004 og 2006 hvor der ikke blev foretaget 

ejendomsvurderinger af private boliger.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
Tendensen til vigende boligpriser – navnlig i hovedstadsområdet – øger risikoen for, 
at nogle boligejere kan blive teknisk insolvente – dvs. at gælden i boligen er større 
end boligens handelspris. Det gælder specielt for førstegangskøbere, der har købt på 
”toppen” omkring 2006 i de områder, der efterfølgende har oplevet prisfald.  
 
Andelen af førstegangskøbere med (registreret) negativ nettoformue er imidlertid la-
vere i hovedstaden end i de øvrige regioner. I 2006 havde 44 pct. af førstegangskø-
berne i hovedstadsområdet således en registreret negativ nettoformue, mens den til-
svarende andel i de øvrige regioner var omkring 65 pct., jf. figur 3.4b.  
 
Det peger på, at førstegangskøbere i Hovedstadsområdet frem til 2006 som ud-
gangspunkt er bedre ”rustet” til at modstå aftagende boligpriser end førstegangskø-
bere i andre dele af landet. Det skal samtidig ses i sammenhæng med, at antallet af 
førstegangskøbere i hovedstadsområdet er faldet forholdsvis markant fra 2005 til 
2006, jf. figur 3.5a. Det er ikke muligt på baggrund af lovmodellen at belyse formue-
positionen for førstegangskøbere i 2007 og 2008, da detaljerede formueoplysninger 
endnu ikke foreligger.  
 
Samtidig med at boligejernes formueposition er blevet styrket, er der sket et svagt 
fald i den gennemsnitlige rentebyrde (målt som renteudgifter i pct. af bruttoindkom-
sten). I 2006 udgjorde renteudgifterne i gennemsnit 10 pct. af bruttoindkomsten, 
mens den tilsvarende andel i 1998 var 11 pct., jf. figur 3.5b. Fra 2005 til 2006 er der 
imidlertid sket en stigning i rentebyrden, som primært skyldes en stigende rente i pe-
rioden, samtidig med at huspriserne steg. For førstegangskøbere bidrager stigningen i 
boligpriser ligeledes til at øge rentebyrden.  
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Figur 3.5a Figur 3.5b 
Antal førstegangskøbere Boligejernes gennemsnitlige rentebyrde 
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Anm.: Rentebyrden er defineret som familiens renteudgifter i forhold til familiens bruttoindkomst. For første-

gangskøbere er rentebyrden opgjort året efter boliganskaffelsen, således at renteudgifterne som udgangs-
punkt dækker et helt kalenderår. For førstegangskøbere udtrykker rentebyrden i 2006 således rentebyrden 
blandt nye boligejere, der har købt bolig i 2005. Ved fremskrivning af rentebyrden for førstegangskøbere 
indregnes betydningen af rente og boligprisudvikling samt udviklingen i bruttoindkomsten.     

Kilde: Egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
Reduktionen i den gennemsnitlige rentebyrde har medført, at der er færre boligejere 
med høje renteudgifter (defineret som mere end 20 pct. af bruttoindkomsten) end 
omkring år 2000, jf. figur 3.6a.  
 
Selvom der ikke foreligger detaljerede oplysninger om rentebetaling og bruttoind-
komster for 2007 og 2008, kan der – på baggrund af udviklingen i rente og boligpri-
ser – gives et groft bud på udviklingen i rentebyrden for førstegangskøbere i disse år. 
En teknisk fremskrivning peger på, at rentebyrden blandt førstegangskøbere er steget 
yderligere i 2007 og 2008. Ved fremskrivning af rentebyrden er det blandt andet an-
taget, at boligkvalitet og størrelse blandt førstegangskøberne er den samme som 
blandt førstegangskøbere i 2005. Hvis stigningen i rente og boligpriser medvirker til 
et lavere boligforbrug blandt førstegangskøbere, vil det isoleret set bidrage til at re-
ducere rentebyrden i forhold til det beregnede. Samtidig kan ændringer i fx belå-
ningsgrad og lånesammensætning have betydning for den faktiske rentebyrde blandt 
nye boligejere.   
 
Husholdningernes andel af variabelt forrentede lån steg i begyndelsen af højkonjunk-
turen på grund af de lave korte renter og udgjorde godt halvdelen af de samlede real-
kreditlån i 2006. En stor andel af variabelt forrentede lån betyder, at husholdninger-
nes renteudgifter påvirkes mærkbart ved renteændringer. I 2007 og de første måne-
der af 2008 har der været en tendens til igen at optage realkreditlån med fast rente, 
og beholdningen af realkreditlån med fast rente er derfor steget, jf. figur 3.6b. Samtidig 
er der flere rentetilpasningslån, som har nået renteloftet13. Det indebærer isoleret set 
mindre følsomhed over for ændringer i renten.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Et rentetilpasningslån er defineret som et variabelt forrentet lån selvom renteloftet er nået. 
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Figur 3.6a Figur 3.6b 
Andel af boligejere med høje renteudgifter Andel af realkreditlån med variabel rente 
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Anm.: Boligejere med høj rentebyrde er defineret som familier hvor renteudgifterne udgør mere end 20 pct. af brut-

toindkomsten.  
Kilde: Nationalbanken samt egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
 
3.2 Det private forbrug  
Fremgangen i privatforbruget har været aftagende i 2006 og første del af 2007. Ifølge 
de reviderede nationalregnskabstal viste væksten i det private forbrug imidlertid for-
nyet opgang i andet halvår 2007, jf. figur 3.7a. Forbruget steg således med 4½ pct. (ca. 
4 pct. ekskl. bilkøb) i 4. kvartal 2007 i forhold til samme kvartal året før. Realvæksten 
på årsbasis var henholdsvis 3¾ pct. og 2½ pct. i 2006 og 2007 – efter den meget 
kraftige opgang i 2004 og 2005 på omkring 5 pct., jf. figur 3.7b. 
 
På baggrund af det høje niveau ved udgangen af 2007 forventes realvæksten i privat-
forbruget at udgøre 2,6 pct. i 2008. Realvæksten er dermed fortsat på et højt niveau i 
2008, selv om væksten gennem året forventes at være meget afdæmpet. I 2009 for-
ventes realvæksten i privatforbruget afdæmpet til 1,3 pct. 
  

Figur 3.7a  Figur 3.7b  
Det private forbrug Udviklingen i privatforbruget 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den aftagende udvikling i forbruget skal blandt andet ses i lyset af det vigende bo-
ligmarked, strammere lånevilkår, stigende ledighed og et niveauskift i forbrugertilli-
den. Samtidig har husholdningernes opsparingskvote efterhånden nået et lavt niveau. 
I modsat retning trækker en ret stor stigning i husholdningernes reale disponible ind-
komst, jf. afsnit 3.1. Samtidig vil fortsat høje friværdier i boliger holde hånden under 
forbruget. 
 
Forbrugertilliden har ligget lavt siden januar 2008, jf. figur 3.8a, og var i 1. og 2. kvar-
tal 2008 under det historiske gennemsnit i perioden 1990-2007. Det er specielt for-
ventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag 
og Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der har 
ændret sig i nedadgående retning, men også forventningen til familiens økonomiske 
situation har haft en aftagende tendens og var i 1. kvartal 2008 på det laveste niveau 
siden 3. kvartal 2003, jf. figur 3.8b. Udviklingen i årets første fem måneder skal for-
mentlig ses i sammenhæng med uroen på de finansielle markeder og forbrugerpris-
udviklingen. Udviklingen i forbrugertilliden understøtter forventningen om en meget 
afdæmpet forbrugsvækst i gennem 2008. 
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
Forbrugertillid og privatforbrug Forbrugertillid 
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Anm.: I figur 3.8a og 3.8b er 2. kvartal 2008 baseret på tal for april og maj 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.   
 
Bilkøbet er en konjunkturfølsom komponent og er derfor sædvanligvis en ”hurtig” 
indikator for forbrugsudviklingen. Ifølge de seneste nationalregnskabstal var bilkøbet 
steget med 8 pct. i andet halvår af 2007 i forhold til første halvår, og bilkøbet lå på et 
højt niveau ved indgangen til 2008, jf. figur 3.9a.  
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Antallet af nyregistrerede personbiler ligger på et højt niveau og steg med omkring 18 
pct. i årets første to måneder i forhold til samme periode året før, jf. figur 3.9b. Op-
gangen skal blandet andet ses i sammenhæng med omlægningen af bilbeskatningen 
med virkning fra april 2007, jf. Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.4. I marts 
2008 faldt antallet af nyregistrerede personbiler overraskende markant med 21 pct. i 
forhold til måneden før. Det målte fald skyldes muligvis delvist, at påsken i år lå 
(helt) i marts, og tallet skal derfor fortolkes med varsomhed. Sæsonkorrektionen 
skulle i princippet korrigere herfor, men påskekorrektionen er usikker. Foreløbige tal 
for april 2008 tyder på, at antallet af nyregistrerede personbiler har rettet sig igen i 
april. 
 

Figur 3.9a   Figur 3.9b  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2008 forventes en vækst i bilsalget på ca. 2 pct., jf. tabel 3.4. Den forventede årsstig-
ning dækker over en meget afdæmpet udvikling i bilforbruget gennem 2008 og skal 
ses i lyset af den markante opgang i bilkøbet i andet halvår 2007. 
  
I 2009 reduceres bilkøbet skønsmæssigt med 3¼ pct. Nedgangen afspejler blandt 
andet, at bilkøbet har nået et højt niveau sammenholdt med tidligere opsving, og at 
bankrenterne er forøget blandt andet i lyset af den finansielle uro. På trods af faldet i 
2009 vil bilkøbet fortsat ligge på et forholdsvis højt niveau.  
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Tabel 3.4 
Realvækst i det private forbrugs underkomponenter 

 
 

 2007 
1990-
20071) 2007 2008 2009 

 

  Mia. kr.   Feb. Maj Feb. Maj  
   Realvækst i pct.  
         
 Detailomsætning 269,1  1,5 2,4 2,4 1,6 1,2  
 Heraf:         
 - Fødevarer 73,1 1,2 -0,2 1,8 -1,0 1,3 0,0  
 - Nydelsesmidler 32,1 -0,2 -4,5 -0,8 0,9 0,5 0,4  
 - Ikke-varige varer 92,0 2,9 3,8 3,5 3,6 2,1 2,1  
 - Varige varer 72,4 5,4 3,6 3,3 5,7 2,0 2,0  
 Bilkøb 46,8 6,3 -0,8 -3,6 2,1 -2,6 -3,3  
 Brændsel m.m. 36,0 1,5 -7,9 0,8 -5,5 0,0 -1,0  
 Benzin og lignende 17,7 1,3 -0,8 0,3 -3,0 0,0 1,3  
 Boligbenyttelse 131,8 0,8 2,1 1,3 2,0 1,2 1,8  
 Kollektiv trafik mv. 33,9 2,6 1,6 3,6 -9,0 4,0 3,9  
 Øvrige tjenester 207,0 2,4 6,6 3,2 6,6 1,9 2,0  
 Turistudgifter 34,9 1,6 5,5 2,5 3,5 2,0 2,0  
 Turistindtægter 34,4 1,6 0,7 2,0 1,3 2,0 1,0  
 Forbrug i alt 741,6 2,2 2,5 2,0 2,6 1,4 1,3  
 Forbrugskvote2), pct. - 100,9 106,4 - 106,9 - 105,8  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1990-2007. 
2) Beregningen af forbrugskvoten er ændret i forhold til februarvurderingen. Forbrugskvoten er korrigeret 

for SP, jf. bilagstabel B.16. 
Kilde: ADAM og egne skøn. 
 

 

 
Væksten i detailsalget var ifølge de seneste nationalregnskabstal også kraftigt i andet 
halvår 2007, hvor det steg 1,4 pct. i forhold til første halvår 2007, jf. figur 3.10a. De-
tailomsætningsindekset i 1. kvartal 2008 var til gengæld uændret i forhold til samme 
periode sidste år, jf. figur 3.10b. 
 

Figur 3.10a   Figur 3.10b   
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Væksten i detailsalget ventes at udgøre 2,4 pct. i 2008 og derefter aftage til 1,2 pct. i 
2009. Den skønnede vækst i detailsalget er uændret for 2008 og nedjusteret med 0,4 
pct.-enheder i 2009 i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 3.4.  
 
Opgjort som det samlede privatforbrug målt i forhold til de disponible indkomster 
korrigeret for bidrag til SP er forbrugskvoten steget fra 100,3 pct. i 2003 til 106,4 pct. 
i 2007, jf. figur 3.11a. Stigningen i forbrugskvoten siden 2003 skal blandt andet ses i 
lyset af faldende ledighed, stigende boligformuer og som følge heraf en meget høj 
forbrugertillid i perioden 2003-2007. Stigningen i forbrugskvoten er dog begrænset i 
forhold til en meget tydelig opgang i formuekvoten. 
 

Figur 3.11a Figur 3.11b  
Husholdningernes forbrugskvote og  
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Anm.: I figur 3.11a er forbrugskvoten korrigeret for SP. Formuen er husholdningernes formue i henhold til tabel 

3.3. Ved opgørelsen af opsparingskvoten i husholdningerne i figur 3.11b er der korrigeret for SP og afkastet 
i de kollektive pensionsordninger, jf. bilagstabel B.16. 

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Beregninger foretaget på ADAM-modellen peger på, at formuestigningerne i perio-
den 2004-2007 isoleret set kan have løftet væksten i det private forbrug med 0,8 pct.-
enheder om året i denne periode. Heraf bidrog de stigende kontantpriser med 0,6 
pct.-enheder.  
 
De seneste års fremgang i privatforbruget og husholdningernes formue har medført 
en faldende opsparingskvote i såvel husholdningerne som den private sektor som 
helhed, jf. figur 3.11b. Husholdningernes opsparingskvote ventes at falde yderligere i 
2008 for derefter at tiltage en smule i 2009. Opsparingskvoten ligger under de sene-
ste 10 års gennemsnit i hele prognoseperioden.  
 
Ændringer i den private sektors formue slår normalt igennem på opsparingen og pri-
vatforbruget med en vis forsinkelse, hvilket indebærer, at de markante formuestig-
ninger indtil 2007 stadig påvirker opsparingstilbøjeligheden negativt og forbrugstil-
bøjeligheden positivt i 2008. De forventede svagt vigende kontantpriser på ejerboli-
ger i 2008 samt lavere beskæftigelse i 2009 understøtter en stigende opsparingskvote 
og aftagende forbrugskvote i 2009. Opgjort på nationalregnskabsbasis vil hushold-
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ningernes opsparingskvote endvidere umiddelbart forøges som følge af den forudsat-
te genindførelse af SP-bidraget, idet indbetalingerne til SP i nationalregnskabet reg-
nes som privatopsparing, jf. bilagstabel B.16. 
 
 
3.3 Boligmarkedet 
 
Kontantprisen 
Det danske boligmarked vurderes at være i en blød landing efter de senere års krafti-
ge opgang i aktivitet og kontantpriser. Boligmarkedet holdes fortsat oppe af bolig-
ejernes pæne realindkomstfremgang og robuste formueforhold, den lave ledighed og 
de fortsat gunstige lånemuligheder. Den seneste tids turbulens på de finansielle mar-
keder vurderes ikke at have særskilt betydning for boligmarkedet. Det skal blandt an-
det ses i lyset af, at de pengepolitiske renter er lavere, end de ville have været i fravær 
af den finansielle uro. 
 
Efter nogle år med markante prisstigninger på enfamiliehuse viser afdæmpningen af 
boligmarkedet sig i kontantprisstatistikkerne. Ifølge Danmarks Statistik (DS) har 
kontantprisen nærmest været uændret på landsplan siden 3. kvartal 2006, jf. figur 
3.12a. Oplysninger fra Realkreditrådet viser endvidere et lille fald på 0,4 pct. i den 
sæsonkorrigerede årsstigningstakt i kontantprisen på enfamiliehuse fra 1. kvartal 2007 
til 1. kvartal 2008 for landet som helhed. Den aftagende tendens i kvartalsstignings-
takten er dermed slået igennem i årsstigningstakten14.  
 

Figur 3.12a Figur 3.12b 
Årsstigningstakten i kontantprisen for  
enfamiliehuse 
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Anm.:   Figur 3.12a viser udviklingen i Danmarks Statistiks kontantprisstatistik for enfamiliehuse. Figur 3.12b viser 

den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse fra Realkreditrådet. 
Egen sæsonkorrektion er anvendt i begge figurer. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne skøn. 
 
Afdæmpningen på boligmarkedet dækker over væsentlige regionale forskelle. De 
kraftigt stigende boligpriser frem til midten af 2006 har således i høj grad været dre-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Realkreditrådets tal er påvirket af, at handlerne kan være indgået op til flere måneder før det kvartal, som priserne 
henføres til i statistikkerne, jf. boks 3.1, Økonomisk Redegørelse, august 2006. 
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vet af høje prisstigninger i og omkring hovedstaden samt de større provinsbyer. I de 
områder, hvor boligpriserne er steget mest de seneste år, er der således allerede sket 
nedadgående priskorrektioner, mens kontantprisen stadig er stigende i andre dele af 
landet, jf. figur 3.12b. 
 
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 i andre hovedstæder. 
Væksten i den reale kontantpris har således siden slutningen af 1990’erne været på 
omtrent samme niveau som i Stockholm, men mindre end i Oslo og London, jf. figur 
3.13a. 
 

Figur 3.13a Figur 3.13b 
Reale huspriser i udvalgte hovedstæder Regional kontantpris på ejerlejligheder  
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Anm.: I figur 3.13a er huspriserne deflateret med de nationale forbrugerprisindeks. For København er anvendt de 

reale huspriser i region Hovedstaden. Figur 3.13b viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadrat-
meterpriser for ejerlejligheder fra Realkreditrådet. 

Kilde: Realkreditrådet og Reuters EcoWin.  
 
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 boligpriserne er 
steget mest de seneste år (som i hovedstadsregionen), jf. figur 3.13b. I 1. kvartal 2008 
var de største kvartalsvise prisfald på ejerlejligheder imidlertid i Region Sjælland og 
Region Syddanmark med henholdsvis 3,2 pct. og 2,3 pct., mens priserne i Region 
Hovedstaden faldt med 1,7 pct. I Region Midtjylland og Region Nordjylland steg pri-
serne på ejerlejligheder med ca. 2 pct. i 1. kvartal 2008. 
 
Det ventes, at kontantprisen for enfamiliehuse nominelt vil falde med 2 pct. på 
landsplan i 2008 og være uændret i 2009, navnlig som følge af forøgelsen af renterne 
de senere år og afdæmpningen af aktivitetsvæksten. Skønnet for den nominelle kon-
tantpris er stort set som i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, hvor der blev skønnet 
nulvækst i begge år. Det nye skøn indebærer et realt fald i kontantprisen, som i kraft 
af den forøgede forbrugerprisinflation er lidt større end i februar. Det reale prisfald 
afspejler imidlertid ikke nogen kraftig korrektion, men skal ses som en del af den 
gradvise tilpasning på boligmarkedet efter den tidligere kraftige opgang. 
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Afdæmpningen af kontantprisudviklingen understøttes af, at det er blevet vanskelige-
re at sælge sin bolig. I takt med at kontantpriserne er steget, er antallet af ejerboliger 
udbudt til salg og liggetiderne øget, jf. figur 3.14a og 3.14b, mens antallet af handler er 
gået tilbage. Den kraftige vækst i opførelsen af nye boliger ikke mindst i hovedstaden 
har ligeledes bidraget til opbremsningen på boligmarkedet.  
 
Udbuddet af boliger har været stigende de seneste par år, formentlig blandt andet 
som udtryk for at udbudspriserne har været sat for højt. Udbuddet af ejerlejligheder 
har imidlertid været svagt faldende på det seneste. 
 

Figur 3.14a Figur 3.14b 
Liggetider på enfamiliehuse og  
ejerlejligheder 
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Anm.:  Antallet af udbudte enfamiliehuse og ejerlejligheder i figur 3.14b er opgjort ultimo måneden. 
Kilde:  Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realkreditrådet. 
 
Ifølge Realkreditrådet (RKR) er antallet af handler med parcel- og rækkehuse faldet 
med 7 pct. i 1. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal, jf. figur 3.15a. Antallet af 
handler er dermed tilbage på samme niveau som i perioden 2000-04. Udviklingen i 
antallet af handler afspejler formentlig blandt andet, at udbudspriserne i en periode 
har været sat for højt, muligvis i forventning om at prisstigningerne på boliger vil 
fortsætte. Historisk set har vendinger i antallet af handler af parcel- og rækkehuse lig-
get ca. to år forud for vendinger i konjunkturerne, jf. figur 3.15b. 
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Figur 3.15a Figur 3.15b 
Antal handler, enfamiliehuse (RKR) Antal handler, enfamiliehuse (DS) 
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Anm.: I figur 3.15a er vist sæsonkorrigerede kvartalstal opregnet til årsniveau. Figur 3.15b viser historiske årstal for 

antal handler fra Danmarks Statistik (for 2007 er summen af kvartalstallene anvendt). 
Kilde:  Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den mere afdæmpede udvikling på boligmarkedet afspejles kun i mindre grad i antal-
let af tvangsauktioner. Antallet af tvangsauktioner er ganske vist steget lidt, men lig-
ger stadig på et historisk meget lavt niveau, jf. figur 3.16a og 3.16b.  
 

Figur 3.16a Figur 3.16b 
Tvangsauktioner Tvangsauktioner, 1980-2007 
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Anm.: Figur 3.16a viser det månedlige sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Figur 3.16b viser det årlige antal 

tvangsauktioner historisk set. 
Kilde: Danmarks Statistik.  
 
Boliginvesteringerne  
Boliginvesteringerne forventes overordnet set at aftage i prognoseperioden. Det skal 
ses i lyset af især de afdæmpede boligpriser, som gør det mindre attraktivt at bygge 
nyt. Den ventede nedgang sker imidlertid fra et meget højt udgangsniveau for bolig-
byggeriet.  
 
Forholdet mellem kontantpriserne på enfamiliehuse og omkostningerne ved at bygge 
nyt er steget kraftigt frem til 2006, men forventes at være aftagende i prognoseårene, 
jf. figur 3.17a og 3.17b. Med baggrund i de afdæmpede kontantpriser og høj vækst i 
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byggeomkostningerne forventes boliginvesteringerne at falde med henholdsvis 3 pct. 
og 4 pct. i 2008 og 2009.  
 

Figur 3.17a Figur 3.17b 
Boliginvesteringerne og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.17a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og omkostningsindekset for boligbyggeri. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Boliginvesteringerne er vokset med godt 50 pct. siden 2003 og udgør nu en lige så 
stor andel af BNP som i slutningen af 1970’erne, jf. figur 3.18a. I samme periode, dvs. 
siden 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. Det ventede fald i boliginvesteringerne giver anledning til en begyndende 
reduktion i boliginvesteringernes andel af BNP. 
 

Figur 3.18a Figur 3.18b 
Boliginvesteringernes andel af BNP Tilladelser og påbegyndelser i det  
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Anm.: Figur 3.18b viser det samlede boligbyggeri korrigeret for forsinkelser ekskl. det almene boligbyggeri. 
Kilde: Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. 
 
De høje priser på ejerboliger har øget den forventede gevinst ved at igangsætte ny-
byggeri. Det private ikke-støttede boligbyggeri steg derfor meget kraftigt fra 2002-05, 
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jf. figur 3.18b., hvilket har bidraget betydeligt til den samlede stigning i boliginveste-
ringerne. De seneste par år er antallet af tilladelser til og påbegyndelser af privat ikke-
støttet byggeri faldet tilbage, men det befinder sig stadig på et højt niveau. Det for-
ventes, at tilpasningen fra det meget høje niveau vil fortsætte i 2008 og ind i 2009. 
 
Aktiviteten indenfor bygge- og anlægssektoren ligger fortsat på et højt niveau, og 
lønstigningstakten i bygge- og anlægssektoren er øget fra ca. 4 pct. til knap 5½ pct. 
gennem 2007 ifølge DA’s KonjunkturStatistik. Kapacitetspresset, herunder manglen 
på arbejdskraft, inden for byggefagene er dog aftaget. Således viste byggebeskæftigel-
sen et lille sæsonkorrigeret fald i 1. kvartal 2008. Indikatorerne for ordrebeholdnin-
gen og den sammensatte konjunkturindikator for boligbyggeriet er også nået tilbage 
på et mere normalt leje, jf. figur 3.19a. Det tyder på aftagende aktivitetspres i sektoren. 
 

Figur 3.19a Figur 3.19b 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.19a angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge- 

og anlægssektoren i perioden januar 1998 til april 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 3.19b er tilsagn til og påbegyndelser af det støttede alme-
ne boligbyggeri vist som 12-måneders glidende gennemsnit. I figuren er medtaget almene familie-, ungdoms- 
og ældreboliger, men ikke støttede andelsboliger og de støttede private ungdoms- og udlejningsboliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. 
 
Antallet af tilsagn til og påbegyndelser af alment boligbyggeri er aftaget de seneste 
par år, jf. figur 3.19b og tabel 3.5. I 2007 blev der afgivet et meget begrænset antal til-
sagn. Det skal imidlertid ses i sammenhæng med det store antal tilsagn afgivet i slut-
ningen af 2006, som vurderes at kunne tilskrives forhøjelsen af det kommunale 
grundkapitaltilskud fra 7 pct. til 14 pct. for alle almene boligtyper pr. 1. januar 2007 
samt indførelsen af plejeboliggarantien, der træder i kraft 1. januar 2009. Det store 
fald i antal tilsagn i 2007 og begyndelsen af 2008 vurderes at kunne tilskrives såvel 
stigende byggeomkostninger og et stort kapacitetspres i byggesektoren som forhøjel-
sen af kommunernes medfinansiering.  
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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 1.100 700 600 1.500  
 Almene ungdomsboliger 500 500 800 400 300 200 400  
 Almene ældre- og plejebo-

liger (inkl. friplejeboliger) 4.400 4.600 4.100 3.300 2.800 4.100 3.100 
 

 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 7.900 6.100 4.400 5.400 5.100  
  

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 
grundkapitalindskuddet, den periodevis automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer, støtte til 
private ungdoms- og udlejningsboliger, plejeboliggarantien, forlængelsen af fristen for påbegyndelse af 
byggeriet for tilsagn givet i 2006 og forhøjelsen af maksimumbeløbene for ældreboliger i visse geografi-
ske områder for tilsagn givet fra 1. januar 2008. 

Kilde: Velfærdsministeriet. 
 

 

 
Den ét-årige nedsættelse af den kommunale grundkapital for plejeboliger fra 1. janu-
ar 2008 og den særlige opjustering af maksimumbeløbene for ældre- og plejeboliger i 
visse geografiske områder15 fra 1. januar 2008 trækker imidlertid i retning af et højere 
antal tilsagn til almene ældreboliger i 2008 og 2009. Det skønnes, at antallet af tilsagn 
til alment boligbyggeri alt i alt vil være ca. 5.000 i både 2008 og 2009, hvilket er 
uændret i forhold til vurderingen i februar. 
 
Antallet af påbegyndte almene boliger har været faldende siden 2003, jf. tabel 3.5. 
For boliger med tilsagn afgivet i 2006 blev fristen for påbegyndelse forlænget fra ni 
måneder til 15 måneder, således at byggeriet af disse kunne påbegyndes frem til og 
med marts 2008. Det lavere antal påbegyndelser i 2007 og starten af 2008 viser, at en 
del påbegyndelser af boliger med tilsagn fra 2006 enten er udskudt eller opgivet, 
hvilket skal ses i lyset af de stigende byggeomkostninger. Det trækker i retning af en 
vis reduktion i aktiviteten i hele byggesektoren. Omvendt forventes aktiviteten at bli-
ve understøttet af flere tilsagn til almene ældreboliger. Antallet af påbegyndte almene 
boliger skønnes ligeledes at være ca. 5.000 i både 2008 og 2009, hvilket er omtrent 
uændret i forhold til vurderingen i februar. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 Den maksimale anskaffelsessum for alment byggeri (maksimumbeløbet) er for tilsagn til ældre- og plejeboliger fra 
og med den 1. januar 2008 forhøjet fra 21.510 kr./kvm til 24.070 kr./kvm i hovedstadsregionen. For de sjællandske 
provinskommuner Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe samt de jyske provinskommuner Århus, 
Skanderborg og Odder er maksimumbeløbet hævet fra 18.820 kr./kvm til 21.030 kr./kvm. For den øvrige provins er 
maksimumbeløbet fastholdt på 18.820 kr./kvm, jf. den ordinære årlige opregulering. 
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3.4 Erhvervsinvesteringer 
De samlede erhvervsinvesteringer steg med 8,5 pct. i 2007. Fremgangen var primært 
drevet af de erhvervsmæssige materielinvesteringer, mens væksten i bygge- og an-
lægsinvesteringer aftog markant i 2007 i forhold til året før. De samlede erhvervsin-
vesteringer er på et højt niveau og udgjorde omkring 14 pct. af BNP i 2007.   
 
Væksten i de samlede erhvervsinvesteringer ventes at blive 1,1 pct. i 2008 og -2,3 pct. 
i 2009, jf. tabel 3.6. Den positive vækstrate i 2008 afspejler et højt niveau ved udgan-
gen af 2007, og der forventes et jævnt fald i investeringsomfanget gennem både 2008 
og 2009. I forhold til februarvurderingen er der tale om en nedjustering på hen-
holdsvis 0,5 pct.-enheder og 1,4 pct.-enheder i 2008 og 2009, hvilket blandt andet 
skal ses i lyset af den forventede lavere vækst globalt i prognoseperioden. 
 

Tabel 3.6 
Erhvervsinvesteringer 

 
  2007 1995-20071) 2008 2009  

  Mia. kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 219,6 4,5 1,1 -2,3  
 - heraf materiel 170,1 5,8 1,3 -2,3  
 - heraf bygninger og anlæg 50,8 1,3 0,6 -2,5  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1995-2007. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 

 

 
Siden februarredegørelsen er der offentliggjort reviderede nationalregnskabstal for 4. 
kvartal 2007, men på grund af problemer med dataindsamlingen er der ikke blevet 
offentliggjort tal for de erhvervsmæssige materielinvesteringer og de erhvervsmæssi-
ge bygge- og anlægsinvesteringer siden 4. kvartal 2006. Derfor benyttes de samlede 
materielinvesteringer samt bygge- og anlægsinvesteringer – hvori også de offentlige 
erhvervsinvesteringer indgår – som indikatorer herfor. 
 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer voksede i perioden 2006-2007 med gennemsnit-
ligt ca. 11 pct. mod gennemsnitligt 3½ pct. i de foregående to år. De senere års høje 
vækst skal ses i sammenhæng med et tiltagende kapacitetspres – målt ved outputga-
bet – og kapacitetsudnyttelse i industrien, hvilket kan have medført substitution over 
mod kapitalapparat (maskiner mv.), jf. figur 3.20a og 3.20b.  
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Figur 3.20a Figur 3.20b  
Investeringskvote i den private sektor og 
outputgab  

Kapacitetsudnyttelse i industrien 

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

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

16

18

20

22

24

Outputgab Investeringskvote (h.akse)

Pct. af BNP Pct. af BVT

 

 

78

80

82

84

86

88

90

00 01 02 03 04 05 06 07 08
78

80

82

84

86

88

90
Pct. Pct. 

 
 
Anm.:  Investeringskvoten er i løbende priser og angiver investeringerne i den private sektor i forhold til bruttovær-

ditilvæksten.  
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger og skøn. 
 
Ifølge de seneste nationalregnskabstal steg de samlede materielinvesteringer (hvoraf of-
fentlige materielinvesteringer udgør godt 6 pct.) med omkring 6 pct. (sæsonkorrige-
ret.) fra første til andet halvår 2007. Der var således en pæn fremgang i de samlede 
materielinvesteringer i sidste del af 2007, som også påvirker skønnet for årsvækstra-
terne i investeringerne i 2008. 
 
Væksten i de erhvervsmæssige materielinvesteringer skønnes at blive på henholdsvis 
1,3 pct. og -2,3 pct. i 2008 og 2009. Det er en mindre nedjustering, som blandt andet 
skal ses i lyset af svækkede vækstudsigter globalt og strammere finansieringsvilkår. 
Nedjusteringen understøttes af, at konjunkturbarometeret for industrien i april 2008 
viste et vigende kapacitetspres, om end der fortsat er tale om et ganske højt niveau, 
jf. figur 3.20b. Samtidig er arbejdskraftmanglen mere afdæmpet. Foreløbige og usikre 
tal for ordreindgang samt importen af investeringsgoder viser, at både ordreindgang 
og import har været svagt vigende fra et højt niveau, jf. figur 3.21a.  
 
Væksten i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer aftog markant i 2007 og udgjor-
de godt ¾ pct. mod en kraftig vækst på ca. 15 pct. i 2006, som primært blev drevet af 
erhvervsbyggeriet. 
  
De reviderede nationalregnskabstal viser en stigning i de samlede bygge- og anlægsinveste-
ringer ekskl. bolig (hvoraf offentlige bygge- og anlægsinvesteringer udgjorde ca. 25 pct. 
i 2007) i 4. kvartal 2007 på 1,7 pct. i forhold til kvartalet før, og de samlede bygge- og 
anlægsinvesteringer er dermed steget svagt i årets sidste tre kvartaler. I 2007 som 
helhed er investeringerne dog faldet med ¾ pct. i forhold til 2006.  
 
Den store fremgang i de samlede bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. bolig i 2006 på 
14 pct. er således afløst af et fald i 2007, og afdæmpningen forventes at fortsætte i 
2008 og 2009.  
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Figur 3.21a  Figur 3.21b 
Inv. godeindustriens ordreindgang fra og 
omsætning af investeringsgoder til  
hjemmemarkedet  

Byggebeskæftigelse 

60

80

100

120

140

160

180

00 01 02 03 04 05 06 07 08
60

80

100

120

140

160

180

Omsætning i løbende priser
Import af maskiner og andet kapitaludstyr
Ordreindgang

Indeks 2000=100 Indeks 2000=100

 

 
 

140

150

160

170

180

190

140

150

160

170

180

190

Byggebesk, faktiske tal
Byggebesk, sæsonkorrigeret

1.000 personer 1.000 personer

99    00   01   02   03  04  05   06  07   08

 
 
Anm.: I figur 3.21a 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.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne skøn. 
 
I 2008 skønnes væksten i erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer at blive 0,6 pct., 
mens væksten i 2009 skønnes at udgøre -2,5 pct. I forhold til februarvurderingen er 
skønnene nedjusteret med henholdsvis 1,4 pct.-enheder og 4,5 pct.-enheder i 2008 
og 2009, hvilket skal ses i lyset af den seneste udvikling i nationalregnskabstallene, 
den generelle afdæmpning af dansk økonomi og den aftagende byggebeskæftigelse, jf. 
figur 3.21b.  
 
Nedjusteringen af væksten i erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer understøttes 
af flere indikatorer. Ifølge konjunkturbarometeret for bygge og anlæg i april 2008 
forventer virksomheder, der repræsenterer 16 pct. af den samlede beskæftigelse i 
bygge- og anlægssektoren, at mangel på arbejdskraft er årsag til produktionsbegræns-
ninger de kommende tre måneder. Tallet er godt og vel halveret siden oktober 2007. 
Samtidig forventer virksomheder, der repræsenterer 14 pct. af den samlede beskæfti-
gelse i bygge- og anlægssektoren, at manglende efterspørgsel er årsagen til produkti-
onsbegrænsninger. Det tal har været stigende siden november 2007. Det peger på, at 
efterspørgselspresset er aftagende i byggeri og anlæg.  
 
I samme retning peger et stigende niveau for ledige kontorlokaler. Kontorlokalele-
digheden har været svagt stigende siden januar 2007 men er dog fortsat på et lavt ni-
veau16.  
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksporten blev i 2007 dæmpet af det høje kapacitetspres i dansk økonomi og en 
svækket lønkonkurrenceevne, mens fortsat høj vækst i udlandet trak i modsat ret-
ning. Således faldt eksportvæksten fra 9,0 pct. i 2006 til 3,7 pct. i 2007 trods fortsat 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Tallene stammer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. 
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høj international vækst. Samtidig har der været en stor stigning i importkvoten, der i 
den seneste konjunkturopgang er øget med over 10 pct.-enheder til 51 pct. i 2007. 
Den høje import sammen med afdæmpningen i eksporten har svækket saldoen på 
betalingsbalancen, der faldt med 26 mia. kr. i 2007 i forhold til 2006. 
 
Eksportens bidrag til BNP-væksten, når der renses for importindholdet, skønnes at 
blive på 0,4 pct.-enheder i både 2008 og 2009, jf. tabel 3.7. Det er lavere end i febru-
arvurderingen, hvilket afspejler forventningen om en vigende efterspørgselsvækst på 
eksportmarkederne og tab af markedsandele som følge af en kraftigere forringelse af 
lønkonkurrenceevnen, der følger af accelererende lønstigninger og højere kronekurs. 
Væksten i handlen med søfragt ventes også at bremse væsentligt op blandt andet på 
grund af vigende vækst i verdenshandlen. 
 

Tabel 3.7 
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
  2007 2008 2009  
   Feb. Maj Feb. Maj  

 Eksport 3,7 3,2 2,9 3,1 2,1  
 Import 5,6 3,7 3,9 2,7 1,7  
 Eksportens bidrag til BNP-væksten1) 0,3 0,6 0,4 0,6 0,4  
  

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

 

 
Den aftagende vækst i den internationale økonomi medfører afdæmpning af eks-
portmarkedsvæksten for industrien til 5,0 pct. i 2008 og 4,6 pct. i 2009, jf. tabel 3.8. 
Til sammenligning har den gennemsnitlige årlige eksportmarkedsvækst de seneste 10 
år været 6,2 pct. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes at blive forringet mærkbart i 2008 og i 2009. Med de 
indgåede overenskomster og forventningen til de lokale lønforhandlinger vil lønud-
viklingen således blive noget kraftigere end i udlandet. Hertil kommer virkningerne 
af den stigende effektive kronekurs, som afspejler, at euro er styrket over for navnlig 
dollar og pund, jf. tabel 3.8. I forhold til februarredegørelsen ventes lønkonkurren-
ceevnen forringet noget mere i 2008 men også i 2009 hovedsageligt som følge af en 
opjustering af kronekursen.  
 
Samtidig med forringelsen i lønkonkurrenceevnen i 2008 ventes en relativt langsom 
dansk produktivitetsvækst, jf. afsnit 4.1. Efter nogle svage år ventes produktivitets-
væksten atter at stige i 2009, men ikke nok til at modsvare stigningen i lønomkost-
ningerne, hvorfor enhedslønomkostningerne fortsat skønnes at vokse mere end i ud-
landet.  
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Tabel 3.8 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Eksportmarkedsvækst 0,5 3,3 6,6 5,6 8,8 7,8 5,0 4,6  
 Industrieksport 5,8 -3,2 4,2 7,7 6,0 6,9 3,7 3,4  
 Markedsandele 5,2 -6,3 -2,2 2,0 -2,6 -0,9 -1,2 -1,2  
 Arb. omk. pr. time          
 - Danmark 5,3 4,0 2,9 3,6 3,8 4,8 4,9 4,9  
 - Udlandet 3,7 3,5 2,6 2,5 2,5 3,2 3,5 3,2  
 Effektiv kronekurs 0,9 3,5 1,0 0,1 -0,3 1,1 3,0 0,3  
 Lønkonkurrenceevne -2,4 -3,9 -1,3 -1,1 -1,0 -2,6 -4,2 -1,9  
 
 

 
Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt effektiv kronekurs-vægte til sam-

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

 

 
Udviklingen i varehandlen 
Det høje kapacitetspres og den forværrede lønkonkurrenceevne har dæmpet vare-
eksporten, der voksede med 2,7 pct. i 2007 mod 4,6 pct. i 2006, jf. figur 3.22a. I 4. 
kvartal 2007 faldt eksporten med 0,2 pct., hvilket kan være en reaktion på den svage 
vækst i udlandet. 
 
Væksten i eksporten af industrivarer skønnes at falde fra 6,9 pct. i 2007 til 3,7 pct. i 
2008 og 3,4 pct. i 2009 navnlig som følge af fortsat forværret lønkonkurrenceevne og 
lavere eksportmarkedsvækst. Det medfører yderligere tab af markedsandele, jf. tabel 
3.8. 
 
For 2008 og 2009 ventes et fald i energieksporten på omkring 5-7 pct., hvilket afspej-
ler aftagende energiproduktion i henhold til Energistyrelsens prognose for olie- og 
gasproduktionen. Både olieproduktionen og energieksporten er nedjusteret i 2008 og 
2009 i forhold til februarredegørelsen. Der er ikke nogen nær sammenhæng mellem 
skønnet for energiproduktionen og de ventede høje oliepriser, da skønnet afspejler 
selskabernes planlægning, og det er ikke teknisk muligt at øge produktionen på kort 
sigt. Kun på længere sigt vil en høj oliepris kunne øge olieproduktionen, blandt andet 
fordi det tager tid at udbygge produktionskapaciteten. 
 
EU har som reaktion på de høje fødevarepriser suspenderet reglen om braklægning 
fra i år. På baggrund af de høje priser for vegetabilske produkter vil en stor del af 
denne brakjord opdyrkes, hvilket kan øge produktionsværdien i landbruget med om-
kring 3 pct. i 2008. I modsat retning trækker den animalske produktion, der er pres-
set af de stigende foderpriser, idet prisen på blandt andet svin ikke er steget i samme 
tempo. 
 
Der har været en pæn vækst i landbrugseksporten i årets første kvartal ifølge uden-
rigshandelstallene, og landbrugseksporten ventes at vokse med ca. 2 pct. i både 2008 
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og 2009, hvilket er en stigning i forhold til den negative vækst på godt ½ pct. i 2007 
og lidt mere end den gennemsnitlige årlige vækst de seneste 10 år. 
  
Samlet forudses fremgangen i vareeksporten at dæmpes til 2,3 pct. i 2008, jf. tabel 3.9. 
I 2009 ventes fremgangen i vareeksporten at falde yderligere til 1,9 pct., hvilket kan 
henføres til en afdæmpning i alle varegrupper. 
 
Den høje indenlandske efterspørgsel har bidraget til en markant stigning i vareim-
portkvoten, men også globaliseringen, der har medført en større arbejdsdeling i ver-
den med den økonomiske integration af lande som Kina, Indien og de nye EU-lande 
i verdensøkonomien, har medført en generel stigning i den internationale og danske 
handel. 
 
Opgangen i vareimporten ventes at aftage gradvist i takt med, at væksten i den sam-
lede efterspørgsel bliver mere afdæmpet. Efter en fremgang på 5,5 pct. i 2007 ventes 
importen af varer at vokse med henholdsvis 4,0 og 1,7 pct. i 2008 og 2009. Skønnet 
for vareimporten er på baggrund af et højt niveau ved udgangen af 2007 og en stær-
kere kronekurs opjusteret en smule i 2008 i forhold til februarvurderingen, jf. tabel 
3.9. Importkvoten ventes at stige til 52-53 pct. i 2008 og 2009. 
 

Tabel 3.9 
Realvækst for vareeksport og vareimport 

 
  2007 2008 2009 
   Feb. Maj Feb. Maj  

 Vareeksport 2,7 3,1 2,3 3,0 1,9  
 - Landbrug -0,6 1,0 2,1 2,2 2,0  
 - Energi -11,3 -1,8 -5,7 -4,9 -6,6  
 - Industri 6,9 4,6 3,7 4,6 3,4  
 Vareimport 5,5 3,8 4,0 2,4  1,7  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 

 

 
Udviklingen i tjenestehandlen 
Tjenesteeksporten steg i 2007 med 5,5 pct., og dermed er den store fremgang i tjene-
stehandlen på 14 pct. i 2005 og 17 pct. i 2006, som navnlig virksomhedsovertagelsen 
inden for rederierhvervet bidrog til, afløst af en mere normal udvikling, jf. figur 3.22b. 
 
Søtransporten udgør lidt over halvdelen af den samlede tjenesteeksport (og ca. 19 
pct. af den samlede eksport), men der er samtidig et ganske stort importindhold i 
sektorens produktion. Væksten i søtransport ventes at aftage fra ca. 9 pct. i 2007 til 
4,2 pct. i 2008 og 3,3 pct. i 2009 blandt andet som følge af en mere moderat vækst i 
verdenshandlen, jf. tabel 3.10. Efter en stigning på omkring 7,5 pct. i 2007 skønnes 
verdenshandlen således at dæmpes til omkring 7,0 pct. i 2008 og 6,5 pct. i 2009, ikke 
mindst trukket af fortsat høj vækst i Asien. 
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Fremgangen i den samlede eksport af tjenester skønnes at aftage i takt med, at ver-
densvæksten og eksportmarkedsvæksten aftager. Der ventes således en vækst på 3,8 
pct. i 2008 og 2,5 pct. i 2009. Skønnet for 2008 er opjusteret siden februarvurderin-
gen, hvilket afspejler en meget høj vækst på 5,3 pct. i sidste halvår i 2007 i forhold til 
første halvår i 2007. I 2009 er skønnet nedjusteret på baggrund af lavere global 
vækst. 
 

Figur 3.22a Figur 3.22b 
Eksport og import af varer Eksport og import af tjenester  
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Kilde: ADAM og egne skøn. 
 
På importsiden ventes udviklingen i høj grad at følge forløbet i tjenesteeksporten, 
som følge af det store importindhold. Importen af tjenester skønnes således at vokse 
med 3,9 pct. og 1,8 pct. i henholdsvis 2008 og 2009 efter en opgang på 5,8 pct. i 
2007. 
 

Tabel 3.10 
Realvækst for vareeksport og vareimport 

 
  2007 2008 2009  
   Feb. Maj Feb. Maj  

 Tjenesteeksport 5,5 3,3 3,8 3,3 2,5  
 - Søtransport 9,2 4,3 4,2 4,4 3,3  
 - Turistindtægter 0,7 2,0 1,3 2,0 1,0  
 - Øvrige tjenester 1,8 2,3 3,9 2,1 1,9  
 Tjenesteimport 5,8 3,4 3,9 3,1 1,8  
 - Turistudgifter 5,5 2,5 3,5 2,0 2,0  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 

 

 
Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 
De seneste oplysninger viser et overskud på betalingsbalancens løbende poster i de 
seneste 12 måneder – fra april 2007 til marts 2008 – på knap 25 mia. kr., jf. figur 
3.23a. Det er en svækkelse af saldoen på knap 9 mia. kr. i forhold til perioden april 
2006 til marts 2007. Udviklingen skyldes en nedgang i overskuddet fra handlen med 
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varer og tjenester på knap 9 mia. kr. I første kvartal i 2008 har der samlet været et 
underskud på godt 6 mia. kr. 
 

Figur 3.23a Figur 3.23b 
Betalingsbalancens løbende saldo Handelsbalancen 

Mia. kr. Mia. kr.
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Anm.:  Figur 3.23a viser tolv-måneders glidende summer. Figur 3.23b 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 2008 som helhed vil aftage til 
7,5 mia. kr. (0,4 pct. af BNP) fra 22,5 mia. kr. i 2007 (1,3 pct. af BNP). I 2009 skøn-
nes saldoen at blive 13,7 mia. kr. (0,7 pct. af BNP). Saldoen holdes gennem hele 
prognoseperioden oppe af store overskud fra tjenestehandlen samt høje nettoover-
førsler af formueindkomst fra udlandet, jf. tabel 3.11. 
 
Den stærke efterspørgselsfremgang har medført en forringelse af saldoen for vare-
handlen, der i 2007 blev vendt til et underskud på 16,9 mia. kr. Det er første gang 
siden 1986, at der er underskud på handelsbalancen. I udenrigshandelstallene opgø-
res der stadig et overskud, hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne til bunkring ikke 
er medtaget som en varepost, jf. figur 3.23b. I nationalregnskabets og betalingsbalan-
cens opgørelse over varehandel medtages også udgifterne til bunkring mv. som en 
del af energiimporten. Disse udgifter fragår til gengæld i tjenesteimporten. Den store 
stigning i udgifterne til bunkring mv. skal ses i sammenhæng med større indtægter fra 
handlen med søtransport, der løfter overskuddet fra tjenestehandlen, jf. boks 3.2. 
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Boks 3.2 
Olieprisens betydning for betalingsbalancen 

 
Balancen for varer i udenrigshandelsstatistikken og betalingsbalancen adskiller sig fra hinanden, jf. 
figur a. Forskellen er betinget i udenrigshandelens ”grænsekrydsningsprincip” i forhold til det natio-
nalregnskabsmæssige ”økonomiske princip”, dvs. at der i betalingsbalancens varebegreb også indgår 
varer købt og forbrugt i udlandet. På importsiden suppleres udenrigshandlens generalhandel således 
med proviantering og bunkring, reparation, returvarer og fragt mv. på indførslen, og på eksportsiden 
suppleres der med reparation og returvarer, jf. tabel a.  
  
Tabel a 
Overgang fra udenrigshandel til betalingsbalance 
 
 2005 2006 2007 

Mio. kr.    
Indførsel    
Import ifølge udenrigshandelsstatistik 445.797 506.495 538.200 

+ bunkring 17.986 29.105 31.387 
+ reparation 2.344 2.617 2.410 
- returvarer 6.428 6.740 7.441 
= CIF1 459.699 531.476 564.557 
- fragt 8.916 10.130 10.764 

= Betalingsbalance, løbende udgifter2 450.783 521.346 553.793 
Udførsel    
Eksport ifølge udenrigshandelsstatistik 501.552 543.849 556.295 

+ reparation 781 796 893 
- returvarer 6.428 6.740 7.441 

= Betalingsbalance, løbende indtægter 495.904 537.905 549.748 
Varebalancen    
Udenrigshandelsstatistik 55.755 37.354 18.095 
Betalingsbalancestatistik 44.972 16.559 -4.045 
 
1) CIF: Cost, Insurance and Freight. 
2) FOB: Free On Board. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Bunkring, dvs. indtagning af brændstof til fx danske skibe i fremmed havn, udgør den største forskel 
mellem de to statistikker. I 2007 udgjorde bunkring godt 31 mia. kr. 
  
Ifølge udenrigshandelsstatistikken er Danmark nettoeksportør af energi, men tages der højde for den 
mængde brændstof, der købes og forbruges i udlandet, er Danmark faktisk nettoimportør af energi. 
Det ses af balanceopgørelsen for energi ifølge nationalregnskabet, jf. figur b.  
 
De kraftige stigninger i olieprisen de senere år har derfor isoleret set forværret saldoen på betalings-
balancens løbende poster og ikke forbedret den, som udenrigshandelsstatistikken ellers kunne indi-
kere. 
  
Det er dog vigtigt, at de store udgifter til bunkring ses i forhold til Danmarks betydelige eksport af sø-
transport, der steg betydelig ved rederiovertagelsen i 2005, jf. figur c. Nettoeksporten af søtransport 
er således i betydeligt omfang med til at holde overskuddet på betalingsbalancen oppe. Der har dog 
ikke altid været en nær sammenhæng mellem olieprisstigningerne og fragtraterne, hvorfor olieprisen 
fx i 2006 havde en tendens til i nogen grad at udhule indtjeningen fra søtransport, jf. figur d. 
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Boks 3.2 (fortsat) 
Olieprisens betydning for betalingsbalancen 

 

Figur a Figur b 
Handelsbalancen Balancen for energihandel 
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Anm.:  Figur a viser tolv måneders glidende summer. Der er databrud efter 1996. 
Kilde:  Danmarks Statistik og ADAM. 
 
Figur c Figur d 
Nettoeksport af søtransport Bunkringsudgifter, fragtrater, oliepris og 
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Anm.:  Fragtraterne er givet ved Baltic Dry Index. 
Kilde:  Reuters Ecowin, Danmarks Statistik og ADAM. 
 

 
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 og de 
øgede indenlandske lønstigninger. Importpriserne for varer ventes ligeledes at stige 
som følge af udviklingen i oliepriserne men i mindre grad, da styrkelsen af den dan-
ske krone i forhold til USD isoleret set ventes at mindske priserne på varer ekskl. 
energi. På denne baggrund ventes bytteforholdet for varer samlet at blive forbedret 
med 0,3 pct. i både 2008 og 200917.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
17 Ifølge nationalregnskabet faldt bytteforholdet med 1,4 pct. i 2007, hvilket ikke harmonerer med, at en forværret 
dansk konkurrenceevne normalt vil give anledning til et forbedret bytteforhold. Udviklingen i nationalregnskabets 
bytteforhold i 2007 er dog påvirket af, at der er fejl i enhedsværdiindeksene for dette år. Der ventes på denne bag-
grund en senere revision af tallene. 
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Underskuddet på handelsbalancen skønnes på denne baggrund at vokse til 26,1 mia. 
kr. i 2008 og blive 24,0 mia. kr. i 2009. 
 
Overskuddet på tjenestehandlen steg markant fra ca. 32 mia. kr. i 2004 til ca. 40 mia. 
kr. i 2005 og 2006. Det høje niveau kunne knapt fastholdes i 2007, men betydelige 
nettoindtægter på omkring 35-36 mia. kr. fra handlen med tjenester ventes dog stadig 
at bidrage til at holde overskuddet på vare- og tjenestebalancen oppe i 2008 og 2009. 
 
På betalingsbalancen opvejes nedgangen i overskuddet på vare- og tjenestebalancen i 
2008 og 2009 delvist af større nettooverførsler af formueindkomst fra udlandet. Ud-
viklingen i disse overførsler er ikke tæt knyttet til den aktuelle konjunkturudvikling. 
Formueindkomstoverførslerne fra udlandet øges derimod i takt med forbedringen af 
Danmarks finansielle position over for udlandet (nedbringelsen af udlandsgælden), 
og påvirkes derudover af værdireguleringer på aktiv- og passivposterne, jf. tabel 3.11. 
 
De seneste år er antallet af udlændinge beskæftiget i Danmark steget markant18. 
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 -9,5 mia. kr. i 2007 med de 
største fald i 2005-07, jf. figur 3.24a. Udbetalingerne forværrer derfor isoleret set over-
skuddet på betalingsbalancen via posten andre løbende overførsler, jf. tabel 3.11. I 
2008 ventes disse udbetalinger at reduceres en anelse i takt med, at antallet af perso-
ner beskæftiget i Danmark men bosat i udlandet ventes at reduceres en smule som 
følge af den generelle konjunkturafmatning, herunder særligt i byggeriet. Således ven-
tes lønninger og arbejdsgiverbidrag, netto, at stige med 1 mia. kr. i både 2008 og 
2009. 
 
Danmark har nettoaktiver i porteføljeaktier og direkte investeringer, men nettopassi-
ver i obligationer. I 2007 steg formueindkomsten fra udlandet, netto, ifølge national-
regnskabet til godt 36 mia. kr., jf. figur 3.24a. Stigningen kan blandt andet henføres til 
en stor nettoimport af finansielle tjenesteydelser betalt via rentemarginalen19. Baseret 
på en forventning om at det også vil være tilfældet fremadrettet samt en skønnet for-
bedring af Danmarks finansielle position over for udlandet, skønnes nettoformue-
indkomsten fra udlandet at stige en smule i både 2008 og 2009 til henholdsvis 37 og 
39 mia. kr. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
18 Se boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, februar 2008.  
19 Opgørelsen af renteoverførsler er tidligere beskrevet i boks 3.5 i Økonomisk Redegørelse, maj 2007, se www.fm.dk. 
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Tabel 3.11 
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.         
 Handelsbalancen  52,3 39,8 35,8 5,9 -16,9 -26,1 -24,0  
 Do. i pct. af BNP 3,7 2,7 2,3 0,4 -1,0 -1,5 -1,3  
 - Landbrugsvarer  38,5 38,1 40,3 41,7 40,0 41,9 44,1  
 - Energivarer (inkl. bunkring) 8,6 10,9 -6,6 -10,0 -13,9 -23,4 -34,3  
 - Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 7,5 -7,2 -3,5 -32,9 -43,9 -45,8 -35,4  
 - Andre varer  -2,4 -2,0 5,6 7,1 0,8 1,1 1,6  
 Tjenestebalancen  35,3 31,7 40,6 39,2 36,4 35,2 36,2  
 - Turister  0,0 0,0 1,7 0,7 -0,5 -1,6 -2,4  
 - Øvrige tjenester inkl. søtransport 35,2 31,6 38,9 38,4 36,8 36,9 38,6  
 Vare- og tjenestebalance   87,5 71,4 76,4 45,1 19,5 9,1 12,2  
 Do. i pct. af BNP  6,3 4,9 4,9 2,7 1,1 0,5 0,7  
 Formueindkomst, netto   -14,6 1,4 20,1 30,4 36,1 37,1 39,1  
 EU-betalinger, netto  -4,0 -4,9 -6,9 -8,0 -9,4 -10,9 -10,3  
 Andre løbende overførsler  -20,6 -23,8 -22,9 -23,4 -27,4 -27,8 -27,4  
 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 66,7 44,1 18,8 7,5 13,7  
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7  
  

Anm.:  Betalingsbalancens underposter er her opgjort på basis af nationalregnskabsformen og bygger på beta-
lingsbalanceopgørelsen offentliggjort i marts. I den seneste offentliggørelse er overskuddet på de lø-
bende poster oprevideret til henholdsvis 68,6, 48,0 og 22,5 mia. kr. i 2005, 2006 og 2007. 

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Udlandsgælden er i de senere år nedbragt markant og blev i løbet af 2005 vendt til 
nettofordringer, jf. figur 3.24b. I løbet af 2006 har værdireguleringer af aktiver og pas-
siver betydet, at Danmark igen har nettogæld til udlandet20. De seneste tal for netto-
aktiverne er ultimo 4. kvartal 2007 opgjort til -62 mia. kr. eller -3,7 pct. af BNP.  
 

Figur 3.24a Figur 3.24b 
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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
20 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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På baggrund af de ventede overskud på betalingsbalancen i 2008 og 2009 skønnes 
nettoaktiverne – med forbehold for kursreguleringer fremadrettet – at stige i de to år. 
Nettoaktiverne ventes således at udgøre -54 mia. kr. eller -3,1 pct. af BNP ved ud-
gangen af 2008 og knap -40 mia. kr. eller -2,2 pct. af BNP ved udgangen af 2009, jf. 
tabel 3.12. 
 

Tabel 3.12 
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 66,7 44,1 18,8 7,5 13,7 
 Do. i pct. af BNP  2,5 3,4 3,0 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7 
 Nettoaktiver, ultimo  -225,3 -170,3 -77,6 54,1 -16,9 -62,1 -54,2 -40,2 
 Do. i pct. af BNP  -16,4 -12,2 -5,3 3,5 -1,0 -3,7 -3,1 -2,2 
 Værdireguleringer -40,6 6,8 48,3 63,3 -114,8 -64,3 0,0 0,0 
  

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

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

Væksten i BNP forventes at aftage til omkring 1¼ pct. i år og ¾ pct. næste år. Det følger blandt 
andet af det vigende boligmarked, aftagende vækst i udlandet, svækket konkurrenceevne og forøgel-
sen af inflationen, herunder særligt energipriserne. Vækstforventningerne er dermed justeret lidt ned 
begge år i forhold til vurderingen i februar. Kapacitetspresset – som målt ved outputgabet – ventes 
reduceret fra omkring 3 pct. i 2007 til ca. 1½ pct. i 2009. Den forventede afdæmpning er udtryk 
for en nødvendig normalisering af konjunkturerne i en situation, hvor der i dansk økonomi er tyde-
lige tegn på ophedning. 
 
Den registrerede ledighed nåede i marts 2008 ned under 2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det 
laveste siden starten af 1970’erne og noget under det ventede i februarvurderingen. Faldet i ledighe-
den forventes at flade ud omkring sommer, og ledigheden ventes herefter at stige igennem resten af 
2008 og i 2009 navnlig som følge af aftagende vækst i efterspørgslen. På årsniveau ventes ledigheden 
at falde med 25.000 personer i 2008 og stige med 10.000 personer i 2009. 
 
Beskæftigelsen er steget med 120.000 personer fra 2004 til 2007. I første halvår 2008 ventes den 
høje vækst i beskæftigelsen fra slutningen af 2007 at flade ud, hvorefter beskæftigelsen aftager i 
slutningen af 2008 og gennem 2009. På årsbasis indebærer det en stigning i beskæftigelsen på 
17.000 personer i 2008 og et tilsvarende fald i 2009. 
 
Den gradvise tilpasning i beskæftigelse og ledighed vil reducere presset på arbejdsmarkedet i de 
kommende år, men outputgabet vil som nævnt fortsat være positivt. 
 
Lønstigningstakten for den private sektor ventes at blive henholdsvis 4,9 pct. og 4,8 pct. i 2008 og 
2009 mod 4,1 pct. i 2007. Det er markant mere end i udlandet, og konkurrenceevnen bliver derfor 
svækket. For både 2008 og 2009 opjusteres skønnet marginalt med 0,1 pct.-enhed i forhold til 
februar, hvilket skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af ledigheden samt højere inflation. For 
den offentlige sektor forudsættes lønstigningstakten at blive 3,1 pct. i 2007 og henholdsvis 3,9 pct. 
og 5,0 pct. i 2008 og 2009. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 2,9 i 2008 og skønnet til 3,8 i 
2009. 
 
Forbrugerpriserne steg med 1,7 pct. i 2007, mens den gennemsnitlige inflation de første fire måneder 
af 2008 var 3,1 pct. Opgangen i inflationstakten afspejler især højere priser på energi og fødevarer. 
For hele 2008 skønnes inflationen at blive 3,3 pct. For 2009 ventes en afdæmpning af inflations-
takten til 2,6 pct., hvilket blandt andet forudsætter, at olie- og fødevarepriserne stabiliseres, og at 
den uventede opgang i inflationen ikke medfører forøgede lønkrav i større omfang. 
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4.1 Produktion 
I 2007 aftog væksten i BNP til 1,8 pct. mod 3,9 pct. i 2006. Dermed begyndte af-
dæmpningen af højkonjunkturen, som startede i slutningen af 2003. Væksten var 
vigende i den første del af 2007, men tiltog igen sidst på året, jf. figur 4.1a. Opgangen i 
BNP afspejler en overraskende kraftig vækst i den indenlandske efterspørgsel i andet 
halvår af 2007 – særligt i privatforbruget, som voksede med 4½ pct. fra 4. kvartal 
2006 til 4. kvartal 2007. 
 
Til trods for den overraskende opgang i slutningen af sidste år forventes væksten i 
efterspørgslen at aftage væsentligt i prognoseperioden. Dette skal blandt andet ses i 
lyset af den forventede fortsatte afdæmpning i kontantprisen på ejerboliger, den fi-
nansielle uro, som har påvirket renterne, de kraftigt stigende forbrugerpriser og for-
ringede afsætningsmuligheder i udlandet.  
 
Normaliseringen af konjunktursituationen forventes på den baggrund at fortsætte i 
prognoseperioden. BNP skønnes at vokse med henholdsvis 1,2 pct. og 0,7 pct. i 
2008 og 2009, og outputgabet forventes at blive halveret til ca. 1½ pct. af BNP i 
2009. Væksten i BNP er i prognoseårene desuden påvirket af et fald i Nordsø-
produktionen. 
  
I forhold til februarvurderingen er skønnet for BNP-væksten i 2008 og 2009 en anel-
se nedjusteret. Dette afspejler blandt andet, at erhvervsinvesteringerne, eksporten 
samt den offentlige efterspørgselsvækst er nedjusteret – navnlig som følge af ændre-
de forudsætninger for den internationale økonomi. I modsat retning trækker en opju-
stering af privatforbruget i lyset af det høje niveau ved udgangen af 2007 og en pæn 
realindkomstfremgang.  
 

Figur 4.1a  Figur 4.1b  
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Anm.: I figur 4.1a vises et centreret trekvartalers glidende gennemsnit af annualiserede kvartalsvise vækstrater i 

BNP. 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 og egne beregninger. 
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I de seneste år har opsvinget været bredt funderet med vækstbidrag fra både det 
private og offentlige forbrug, investeringer og eksporten, jf. figur 4.1b. I 2008 forven-
tes BNP-væksten primært at blive drevet af det private forbrug. Det afspejler den 
fornyede opgang i privatforbruget i andet halvår af 2007, hvilket løfter væksten i 
2008, selv om udviklingen i løbet af året er meget afdæmpet. I 2009 forventes fortsat 
et positivt men afdæmpet vækstbidrag fra det private forbrug.  
 
Både det offentlige forbrug og eksporten påvirker ligeledes BNP-væksten positivt i 
prognoseperioden. Bidraget fra det offentlige forbrug forventes at aftage, mens bi-
draget fra eksporten dæmpes i forhold til 2005 og 2006 med baggrund i svækket 
konkurrenceevne og svækkede afsætningsmuligheder. Bruttoinvesteringerne forven-
tes at bidrage negativt til BNP-væksten blandt andet som følge af fald i boliginveste-
ringerne. 
  
Produktionen (BVT) i de private byerhverv steg med 3,2 pct. i 2007. På linje med 
udviklingen i BNP ventes væksten i produktionen at aftage til 1,7 pct. i 2008 og 1,1 
pct. i 2009, jf. tabel 4.1.  
 

Tabel 4.1 
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
  Andel 2007 2008 2009  
 

 2007 

Gnst. 
1990-
2007 

 
Feb. Maj Feb. Maj 

 

   Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 2,0 2,0 1,4 1,2 0,9 0,7  
 Heraf         
 - landbrug 2,5 2,6 -2,7 4,0 3,0 1,9 3,9  
 - udvikling af olie og gas mv. 2,3 6,0 -9,5 -1,9 -6,0 -5,1 -7,0  
 - bygge- og anlægsvirksomhed 5,6 1,4 3,2 -0,1 -1,1 -0,4 -1,7  
 - industri mv. 16,5 1,1 1,9 0,9 0,1 1,3 0,7  
 - private serviceerhverv 43,9 2,9 3,7 2,2 2,6 1,5 1,6  
 - offentlige tjenester 20,2 1,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2  
 - øvrige erhverv 9,4 1,6 2,9 2,1 2,7 2,2 2,3  
 Privat sektor 79,7 2,3 2,5 1,6 1,2 1,0 0,9  
 Private byerhverv 66,1 2,3 3,2 1,7 1,7 1,3 1,1  
 BNP-vækst  2,1 1,8 1,4 1,2 1,0 0,7  
  

Anm.:  Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. søtransport og 
boligbenyttelse. 

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Det var især de private serviceerhverv, der bidrog til BVT-væksten i 2007. Væksten i 
produktionen i serviceerhvervene, der står for godt 40 pct. af BVT, er opjusteret 
med 0,4 pct.-enheder til 2,6 pct. i 2008 blandt andet som følge af det opjusterede 
private forbrug. I 2009 ventes produktionsvæksten i serviceerhvervene at aftage til 
1,6 pct. i takt med, at væksten i den samlede efterspørgsel dæmpes. 
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I industrien ventes en fremgang i produktionen på 0,1 pct. i 2008 efter en stigning på 
1,9 pct. i 2007. Den forventede afdæmpede vækst i industriens produktion i 2008 
afspejler de reducerede afsætningsmuligheder internationalt og forringet konkur-
renceevne. I 2009 forventes industriens vækst at blive på 0,7 pct. som følge af den 
globale afmatning.  
 
I prognoseperioden ventes aktiviteten i bygge- og anlægssektoren ligeledes at aftage, 
hvilket afspejler den forudgående kraftige opgang samt et vigende boligmarked. 
 
Den store fremgang i beskæftigelsen i 2006 og 2007, jf. tabel 4.2, skal ses i lyset af den 
betydelige vækst i produktionen gennem 2005 og første halvdel af 2006, idet der 
sædvanligvis er en vis træghed i beskæftigelsestilpasningen. Stigningen i beskæftigel-
sen fra 2005 til 2007 kan primært henføres til de private serviceerhverv. 
 

Tabel 4.2 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Ændring, 1.000 personer        
 Privat sektor -15 21 45 49 16 -18  
 Offentlig sektor -1 3 0 1 1 1  
 I alt -16 24 45 51 17 -17  

 - landbrug mv. -5 -2 -1 2 -5 -5  
 - bygge og anlæg 0 9 9 7 -3 -6  
 - industri mv. -18 -10 0 2 -1 -5  
 - private serviceerhverv 8 25 33 41 24 -2  
 - offentlige tjenester 0 2 4 -1 1 1  
 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Det har været karakteristisk for afslutningen på højkonjunkturen i både midt-80’erne 
og sidst i 1990’erne, at produktivitetsvæksten er aftaget, blandt andet som følge af at 
beskæftigelsen er træg i tilpasningen, og at de personer, der er ansat senest, har en 
lavere produktivitet. Starten af en opgangsperiode har derimod været kendetegnet 
ved blandt andet stigende produktivitet. Produktiviteten steg således også i højkon-
junkturens begyndelse i 2003, men stigningen var mere afdæmpet end i tidligere op-
gangsperioder, og produktiviteten i perioden 2003-2006 har gennemsnitligt været lidt 
lavere end det historiske gennemsnit. I 2007 var den samlede produktivitet stort set 
uændret i forhold til året før. Udviklingen i produktiviteten understøtter dermed, at 
konjunkturen er ved at normalisere sig nu. 
 
Produktiviteten i den private sektor var uændret fra 2006 til 2007, jf. tabel 4.3. Det 
afspejler blandt andet træghed i tilpasningen af beskæftigelsen, som steg kraftigt i 
2007. I 2008 ventes en lille fremgang i mandeproduktiviteten i den private sektor 
som helhed på 0,4 pct., mens der forventes en stigning på 1,8 pct. i 2009. Væksten i 
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mandeproduktiviteten i 2009 er tæt på det historiske gennemsnit på 1,9 pct., jf. figur 
4.2a.  
 

Tabel 4.3 
Mandeproduktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1990-
2007 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Realvækst i pct.        
 Samlet 1,6 0,8 2,2 0,1 0,6 1,3  
 Privat sektor 1,9 1,1 2,5 0,0 0,4 1,8  
 Private byerhverv 1,6 0,8 2,7 0,6 0,6 1,8  

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

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

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Efter et fald i mandeproduktiviteten i bygge og anlæg i 2007 på 0,8 pct. ventes en 
svag stigning i produktiviteten på 0,4 pct. i 2008, jf. tabel 4.3. Faldet i produktiviteten 
i 2007 kan henføres til en opbremsningen af nybyggeri, der er kendetegnet ved at 
være mindre arbejdsintensiv end reparationer mv. I 2008 forventes beskæftigelsen at 
begynde at tilpasse sig den mere afdæmpede aktivitet, hvilket indebærer en fremgang 
i produktiviteten. I 2009 ventes væksten i mandeproduktiviteten at tiltage yderligere 
til 1,7 pct. som følge af beskæftigelsestilpasningen. 
 
I 2007 var der fortsat en fremgang i såvel produktionen som beskæftigelsen i indu-
strien, og produktivitetsvæksten var 1,5 pct. I 2008 ventes en lille stigning i mande-
produktiviteten på 0,3 pct., mens produktivitetsvæksten ventes at blive 1,9 pct. i 
2009. Det er noget lavere end det historiske gennemsnit på 2,6 pct. Udviklingen i 
produktiviteten i prognoseperioden afspejler den forventede træge tilpasning i be-
skæftigelsen i industrien til det lavere produktionsniveau. Industribeskæftigelsen 
ventes at falde med 5.000 personer i 2009, hvilket nogenlunde svarer til det trend-
mæssige fald (på 7.000 personer) siden 1990. 
 
BNP-væksten i 2007 på 1,8 pct. bidrog til fortsat at øge outputgabet til 3,1 pct.1, 
hvilket er højere end under tidligere opsving jf. figur 4.2b. Det positive outputgab 
afspejler en situation med høj kapacitetsudnyttelse og mangel på ledig kvalificeret 
arbejdskraft. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Fastlæggelsen af outputgabets størrelse er forbundet med usikkerhed, navnlig i perioder med store skift i beskæfti-
gelsen. 



 

 

Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

116 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

I 2008 og navnlig i 2009 ventes væksten at blive mindre end den trendmæssige vækst, 
hvilket vil bidrage til at mindske outputgabet til henholdsvis 3,0 pct. og 1,5 pct. 
 

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. 
 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Ledigheden er faldet med godt 83.000 personer fra 2004 til 2007, mens beskæf-
tigelsen i samme periode er steget med 120.000 personer. Arbejdsstyrken voksede 
hermed med 37.000 personer. Det er knap 1/3 af opgangen i beskæftigelsen, hvilket 
ikke er unormalt i en højkonjunktur. Presset på arbejdsmarkedet er højt, og ledighe-
den er markant under strukturledigheden, der afspejler det niveau, som er foreneligt 
med en stabil løn- og prisinflation på nogle års sigt. 
 

Figur 4.3a  Figur 4.3b  
Ændring i beskæftigelsen og BVT-vækst i 
den private sektor 
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Anm.: BVT-væksten er vist som 2-års glidende gennemsnit, hvilket svarer til et halvt års forsinkelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Efter en længere periode med kraftig aktivitetsfremgang har væksten i BNP siden 3. 
kvartal 2006 været mere afdæmpet, og der ventes som nævnt en yderligere afdæmp-
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ning i år og næste år. Tilpasningen i beskæftigelsen sker normalt med en vis forsin-
kelse i forhold til produktionen, jf. figur 4.3a. Den lavere vækst ventes således at slå 
igennem på arbejdsmarkedet i løbet af sommeren, således at presset på arbejdsmar-
kedet gradvist kan dæmpes. 
 
Beskæftigelsen ventes at falde med 4.000 personer igennem andet halvår 2008 samti-
dig med, at bruttoledigheden stiger omtrent tilsvarende, jf. figur 4.3b. Stigningen i den 
registrerede ledighed er omkring halvt så stor, jf. figur 4.4a. Igennem 2009 ventes 
beskæftigelsen at falde med yderligere 24.000 personer, mens bruttoledigheden og 
den registrerede ledighed ventes at stige med henholdsvis 26.000 og knap 17.000 
personer. 
 
Fra 2006 til 2007 voksede arbejdsstyrken med 19.000 personer. I 2008 og 2009 ven-
tes arbejdsstyrken at blive gradvist reduceret blandt andet som følge af den aftagende 
vækst, jf. figur 4.4b. Derudover vil demografien fortsat i de kommende år trække ar-
bejdsstyrken ned, hvilket også i disse år kan blive modsvaret af tiltag på arbejdsmar-
kedet mv., herunder Jobplanen, Velfærdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chan-
ce til alle”. 
 

Figur 4.4a Figur 4.4b  
Bruttoledigheden  Arbejdsstyrken 
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Anm.: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og de aktiverede dagpengemodtagere. Siden februar-

vurderingen har Danmarks Statistik ændret ledighedsdefinitionen, hvilket betyder, at ledigheden er omkring 
14.000 personer lavere. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Ledighed og kapacitetspres 
Den registrerede ledighed faldt gennem hele 2007, hvor årsniveauet var 77.400 per-
soner, og ledigheden er fortsat med at falde i år. Den sæsonkorrigerede registrerede 
ledighed nåede i marts ned på 52.900 personer, hvilket er et fald på godt 7.000 per-
soner siden årets begyndelse. Det svarer ifølge Danmarks Statistik til en ledigheds-
procent på 1,9 pct. 
 
Det ventes, at ledigheden øges i sidste del af 2008 og igennem 2009, så ledigheden i 
slutningen af 2009 er omkring 70.000 personer. Ledigheden i slutningen af progno-
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seperioden vil således stadig være meget lav og væsentlig under det strukturelle ni-
veau. 
 
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 2007 var antallet af ledige plus aktiverede dagpengemodtagere på 93.000 personer i 
gennemsnit, og antallet er faldet til 67.000 personer i marts 2008 dels på grund af 
faldet i ledigheden og dels som følge af det lave niveau for aktiveringsomfanget2. 
Dermed er antallet af registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere (brutto-
ledigheden) faldet med ca. 7.500 personer siden årets begyndelse3. I 2008 ventes en 
bruttoledighed på godt 67.000 personer, som dækker over en forudsat stigning i 
aktiveringsomfanget i andet halvår, herunder som følge af initiativerne i Velfærdsaf-
talen. I 2009 ventes en stigning i bruttoledigheden til godt 85.000 personer som følge 
af en stigning i både ledighed og aktiveringsomfang4. 
 
Ledigheden i AKU-statistikken giver et billede af, hvor mange personer, der reelt står 
til rådighed på arbejdsmarkedet5. Faldet i den registrerede ledighed siden 4. kvartal 
2003 er først rigtigt slået igennem i AKU-ledigheden i løbet af 2005 og fortsat igen-
nem 2006, jf. figur 4.5a. I 4. kvartal 2007 var AKU-ledigheden faldet med 17.000 per-
soner i forhold til 1. kvartal 2007. Den stigning, der var i 1. kvartal 2007, skyldes 
muligvis, at grundlaget for AKU-statistikken blev øget markant fra starten af 2007, 
hvilket har givet et databrud mellem 2006 og 2007. Desuden er statistikken forbun-
det med nogen stikprøveusikkerhed. 
 
AKU-ledigheden er nu højere end den registrerede ledighed, hvilket kan afspejle, at 
relativt flere – som ikke er registrerede ledige – er arbejdssøgende. I AKU vil fx stu-
derende, efterlønsmodtagere og personer i matchgruppe 4 og 5 tælle som ledige, 
såfremt de selv tilkendegiver, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet og er jobsø-
gende, mens de ikke indgår i den registrerede ledighed. Uden beskæftigelse tæller 
disse personer derfor ikke med i arbejdsstyrkeopgørelsen, men arbejdsstyrken vil 
potentielt kunne øges, hvis disse mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet. Det 
faktiske beskæftigelsespotentiale målt ved AKU er dog ikke direkte sammenligneligt 
med beskæftigelsespotentialet målt ved den registrerede ledighed, idet AKU ikke 
angiver ledigheden i fuldtidspersoner men i faktiske personer, der ønsker at arbejde 
fra alt mellem få timer om ugen til fuld tid. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Det lave niveau for aktiveringen afspejler det lave ledighedsniveau. 
3 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. 
4 Der er foretaget en teknisk budgettering af aktiveringsomfanget i både 2008 og 2009. 
5 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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Figur 4.5a Figur 4.5b 
AKU-ledigheden Faktisk og strukturel ledighed 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.5b. Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Det 

skyldes, at strukturledigheden ikke kan observeres eller måles direkte, men i stedet skal beregnes med ud-
gangspunkt i en økonomisk model. Strukturledigheden er anslået med en statistisk usikkerhed på i størrel-
sesordenen ±½ pct.-enhed (angivet som et 95-pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed for-
udsætter, at den anvendte økonomiske model for strukturledigheden er dækkende og korrekt. Inklusive mo-
delusikkerhed er usikkerheden større. Til illustration af usikkerheden vises konfidensbåndene, hvor den fak-
tiske strukturledighed med 95 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
På baggrund af den faktiske ledigheds- og reallønsudvikling er den strukturelle ledig-
hed beregnet til 4,3 pct. af arbejdsstyrken i 20076. Det beregnede niveau for den 
strukturelle ledighed i 2007 er reduceret med 0,7 pct.-enheder sammenlignet med 
februarredegørelsen, hvilket primært afspejler den nye ledighedsdefinition, jf. boks 
4.1. 
 
Initiativer i Velfærdsaftalen vedrørende blandt andet øget aktivering af registrerede 
ledige forudsættes at reducere den strukturelle ledighed yderligere til omkring 3,8 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, jf. figur 4.5b. Ledighedsgabet (dvs. forskellen mellem den faktiske ledig-
hed og den beregnede strukturelle ledighed) vurderes til -1½ pct.-enhed i 2007 og 
knap -2¼ pct.-enheder i 2008, jf. figur 4.6a. Det afspejler et stort pres på arbejdsmar-
kedet og høj konkurrence om arbejdskraften. I 2009 indsnævres ledighedsgabet til -
1,6 pct.-enheder med baggrund i det forudsatte fald i den strukturelle ledighed og 
opgangen i den faktiske ledighed.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Det beregnede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed, jf. anmærkning til figur 4.5b. 



 

 

Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

120 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 

 

Boks 4.1 
Ny ledighedsstatistik 

 
Danmarks Statistik har siden februarvurderingen ændret opgørelsen af den registrerede ledighed. 
Baggrunden for ændringen er, at der er kommet en ny datakilde til opgørelse af de ledige kontant-
hjælpsmodtagere. Ved samme lejlighed er der sket flere andre forbedringer af statistikken. 
 
Metodeændringerne medfører, at ledighedsniveauet på årsbasis i gennemsnit er ca. 14.000 fuldtids-
personer mindre end med tidligere metoder, svarende til 0,5 pct.-enheder. Derfor er ledighedsni-
veauet generelt (og teknisk) lavere i denne majredegørelse end i februarredegørelsen. Faldet er et 
resultat af følgende ændringer i statistikken: 
 
Ændringer i kildedata: 
• Ny opgørelse af ledige kontanthjælpsmodtagere hos Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), der base-

res på opdaterede oplysninger om personernes præcise matchkategori. Med i ledighedstallet er 
kontanthjælpsmodtagere med matchkategori 1-3, personer med straksmatch og personer med 
uoplyst match, som er tilmeldt den statslige del af jobcentret. Desuden opgøres det, om perso-
nerne rent faktisk får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp, og eventuelle aktiveringstimer fra-
trækkes. 

• Datakilden for dagpengemodtagere ændres fra CRAM (Centralt register for arbejdsmarkedssta-
tistik) til RAM (Register for arbejdsmarkedsstatistik). 

 
Revideret ledighedsbegreb: 
• Feriedagpengemodtagere ekskluderes fra ledighedstallet. 
• Ændret beregning af fuldtidsledigheden for de deltidsforsikrede (her divideres fremover altid 

med 37 timer). 
• Opsplitningen på forsikringskategori ændres til en opsplitning på ydelsestype (dagpenge eller 

kontanthjælp). 
 
Lovgivningsmæssige ændringer: 
• Fra 1. januar 2008 kan man fortsat modtage dagpenge i op til 4 uger efter påbegyndt aktivering, 

hvorfor man stadig registreres som ledig.  
 
En oversigt over de forskellige ændringers betydning for ledighedsniveauet er vist i tabel a. 
 
Tabel a 
Oversigt over estimerede betydning af ændringer i ledighedsstatistikken 
 

Ledighed, gnst. over 
året 

Interval for månedlige  
ændringer 

Ny opgørelsesmetode for ledige  
kontanthjælpsmodtagere  -6.500 
Dagpengemodtagere tages fra RAM i stedet 
for CRAM -500 

Feriedagpengemodtagere udgår -7.500 
Tallet svinger mellem 2.000 – 

16.000 pr. måned 
Ledighedsvolumen for de deltidsforsikrede 
beregnes anderledes -500  
Ledigheden fordeles efter ydelsestype frem 
for forsikringskategori 0  
Muligt at modtage dagpenge i op til 4 uger 
efter påbegyndt aktivering +1.000  
I alt -14.000 -8.500 til -22.500 
 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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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-
ten, der også ventes at ligge relativt højt i de kommende år. Det vil isoleret set svæk-
ke konkurrenceevnen. 
 

Figur 4.6a  Figur 4.6b  
Presset på arbejdsmarkedet målt ved  
ledighedsgabet 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Faldet i ledigheden siden december 2003 afspejler et fald i ledige dagpengemodtagere 
på 72 pct., svarende til 104.000 fultidspersoner, og et fald i antallet af ledige (ar-
bejdsmarkedsparate) kontanthjælpsmodtagere på 55 pct., svarende til 14.000 perso-
ner, jf. figur 4.6b. Det relative fald har således været størst for dagpengemodtagerne. 
 
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 4.7a. Der er tegn 
på, at ledighedsfaldet i byggefagene nu er bremset op, og de forsikrede ledige har det 
seneste års tid udgjort ca. 1½ pct. af de forsikrede. Metalarbejdernes ledighed er 
fortsat med at falde og er også nået ned på et meget lavt niveau, hvilket blandt andet 
afspejler et faldende udbud af metalarbejdere og gode jobmuligheder. 
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Figur 4.7a Figur 4.7b  
Ledighed i udvalgte grupper af a-kasser Kontanthjælpsmodtagere fordelt på 
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Kilde: Danmarks Statistik, KMD, DREAM og egne beregninger. 
 
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med godt 26.000 personer fra starten af 
2006 til slutningen af 2007 til knap 95.000 personer, jf. figur 4.7b. Heraf indgår om-
kring 30 pct. (ekskl. personer uden placering men i statsligt jobcenter) i opgørelsen af 
den registrerede ledighed, jf. boks 4.2. Antallet af disse arbejdsmarkedsparate ledige 
(ekskl. personer uden placering men i statsligt jobcenter) er faldet med godt 12.000 
personer, mens antallet af de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er steget med godt 
8.000 personer. Der er således tendens til, at flere personer placeres i de ikke-
arbejdsmarkedsparate kategorier, der ikke medregnes i den registrerede ledighed. Det 
kan dog skyldes, at antallet af personer med manglende placering er faldet meget i 
perioden. Det afspejler indfasningen efter matchkategoriseringen, der blev indført 
sidst i 2005 og indfaset i løbet af 2006. 
 

Boks 4.2 
Matchkategorierne for kontanthjælpsmodtagere 

 
Kommunerne skal kategorisere kontanthjælpsmodtagere i én af fem matchkategorier senest efter 13 
uger. Matchkategorierne er henholdsvis 1 ”umiddelbar match”, 2 ”høj grad af match”, 3 ”delvis 
match”, 4 ”lav grad af match” og 5 ”ingen match”. Derudover dækker match 25 over ”straksmatch”, 
hvor kommunen har skønnet, at personen er arbejdsmarkedsparat ved visitation til kontanthjælp, 
men ikke kan afgøre, om personen tilhører kategori 1, 2 eller 3, ved modtagelse af ansøgning 
om kontanthjælp. Efter senest 13 uger foretages en finmatch af disse personer. Match 99 står for 
”manglende indplacering”. I ledighedsopgørelsen tæller personer, der er placeret i matchkategori 1-
3 og 25 samt dem, der er placeret i uoplyst match og samtidig er tilmeldt den statslige del af jobcent-
ret. 
 

 
Sygefravær med sygedagpenge 
Sygefravær med sygedagpenge er vokset betydeligt de seneste år, jf. figur 4.8a. Fra 
konjunkturvendepunktet i 2004 til 2007 er antallet af sygedagpengemodtagere steget 
fra knap 78.000 til godt 92.000 helårspersoner. Dermed er der i dag flere modtagere 
af sygedagpenge end ledige (opgjort på fuldtidsbasis). 
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Figur 4.8a Figur 4.8b 
Modtagere af sygedagpenge  
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Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Kortperiodestatistikken, KMD og egne beregninger. 
 
Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere kan overvejende tilskrives længere 
sygedagpengeforløb. Af den samlede stigning på godt 14.000 helårspersoner fra 2004 
til 2007 udgør længere varigheder godt 9.000 helårspersoner, jf. figur 4.8b. Til sam-
menligning bidrager flere berørte personer til den samlede stigning med knap 4.000 
helårspersoner.  
 
Det er stigningen i de længere sygdomsforløb, der trækker varigheden opad. Mens 
antallet af korte forløb under 5 uger er steget ca. 5 pct., er antallet af længere forløb 
på 5 uger og derover steget tre gange så meget. 
 
Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere kan blandt andet forklares ved en 
række regelændringer på sygedagpengeområdet og beslægtede områder, der påvirker 
brugen af sygedagpenge7. 
 
Sygedagpengelovens forlængelsesmuligheder er senest blevet udvidet i forbindelse 
med Finansloven for 2007. Erfaringsmæssigt giver udvidelser af forlængel-
sesmulighederne anledning til ændret adfærd, der trækker i retning af længere forløb 
for en større persongruppe. 
 
Siden 1. januar 2006 har alle fleksjobbere været fritaget for det beskæftigelseskrav, 
der almindeligvis gælder for at modtage sygedagpenge. Det indebærer, at alle fleks-
jobbere i dag har ret til sygedagpenge fra første sygedag. Samtidig har fleks-
jobordningen været i kraftig vækst over de seneste år. 
 
Arbejdsskadereformen i 2004 har lempet anerkendelseskriterierne for nogle er-
hvervssygdomme. I takt med at det er blevet lettere at få anerkendt arbejdsskader, er 
anmeldelserne vokset. Dette kan bidrage til et stigende omfang af sygedagpenge, idet 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Se Beskæftigelsesministeriets rapport Analyse af sygefraværet, april 2008 for en nærmere analyse af årsagerne til det 
stigende sygefravær. 
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sygedagpengemodtagere, der har rejst sag om arbejdsskadeerstatning, kan modtage 
sygedagpenge frem til sagens afgørelse. 
 
Konjunkturerne har også en vis betydning for udviklingen. Der er en tendens til, at 
antallet af sygedagpengemodtagere stiger under højkonjunkturer og falder under 
lavkonjunkturer, jf. figur 4.9a. Løbende regelændringer vanskeliggør dog sammen-
ligninger over tid. 
 
Tilstedeværelsen af en konjunkturel sammenhæng understøttes af Det Økonomiske 
Råd, som finder, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger med omkring 0,07 pct.-
enheder, når ledigheden falder med 1 pct.-enhed8. Sammenhængen mellem konjunk-
tur og sygefravær findes også i sammenlignelige lande såsom Norge, Sverige, Holland 
og England. 
 

Figur 4.9a Figur 4.9b 
Sygedagpenge, ledighed og beskæftigelse, 
indekseret udvikling 
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Anm.:  Figur 4.9b opgør antallet af helårspersoner på sygedagpenge, som kommer fra bruttoledighed, opgjort som 

andel af den samlede bruttoledighed. 
Kilde: ADAM, Beskæftigelsesministeriet, jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. 
 
Der kan være flere årsager til sammenhængen mellem konjunktur og omfanget af 
sygedagpengemodtagere. Stigende beskæftigelse medfører, at flere opfylder sygedag-
pengelovens beskæftigelseskrav og dermed erhverver retten til sygedagpenge under 
sygdom. 
 
Personer, der går fra at være i beskæftigelse til at være på sygedagpenge, tæller med i 
beskæftigelsesopgørelsen, imens de er på sygedagpenge. Beskæftigede sygedagpenge-
modtagere kan enten modtage sygedagpenge på fuldtid eller deltid. Ved sidstnævnte 
anvendes en såkaldt delvis raskmelding. Opgjort samlet og i helårspersoner var der i 
2006 60.000 beskæftigede personer på sygedagpenge, hvilket er en stigning på 13.000 
personer siden 2002. Dermed steg andelen af de beskæftigede på sygedagpenge fra at 
udgøre 1,7 pct. i 2002 til at udgøre 2,2 pct. i 2006. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Det Økonomiske Råd: Dansk økonomi, foråret 2005. 
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Stigende beskæftigelse betyder også, at svagere grupper med større risiko for sygefra-
vær vinder fodfæste på arbejdsmarkedet. Desuden kan økonomisk fremgang, mangel 
på arbejdskraft og en intensiveret indsats over for ledige øge presset for at være ak-
tivt jobsøgende, hvilket kan påvirke sygefraværet hos denne gruppe. Andelen af sy-
gedagpengemodtagere, der kommer fra ledighed, er steget væsentligt i forhold til den 
samlede dagpengeledighed siden konjunkturvendepunktet, jf. figur 4.9b. Omvendt 
øger økonomisk afmatning risikoen for afskedigelse, hvilket kan afholde nogle be-
skæftigede fra at sygemelde sig. 
 
En yderligere forklaring på stigningen i antallet af lange sygedagpengeforløb kan være 
den midlertidige opbremsning i tilkendelser af førtidspension i 2006 og 2007, der kan 
henføres til sagspukler og længere sagsbehandlingstider i kølvandet på kommune-
sammenlægningerne. 
 
Opbremsningen påvirker omfanget af sygedagpengemodtagere med lange forløb, 
fordi sygedagpengemodtagere kan modtage ydelsen tidsubegrænset, når der er rejst 
sag om førtidspension. Omkring 37 pct. af de personer, der gik på førtidspension i 
2006, kom fra sygedagpenge. 
 
Beskæftigelse 
Den private beskæftigelse voksede med 49.000 personer i 2007. Stigningen er hoved-
sageligt sket i serviceerhvervene, jf. tabel 4.4. I 2008 ventes en stigning i den private 
beskæftigelse på 16.000 personer, hvilket skyldes et højt niveau ved udgangen af 
2007 og den fortsatte nedgang i ledigheden. Beskæftigelsen i serviceerhvervene ven-
tes fortsat at stige, mens beskæftigelsen i byggeriet og industrien vil falde. I 2009 
forudses et fald i den private beskæftigelse på 18.000 personer fordelt på alle erhverv. 
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Tabel 4.4 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2004- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2006 2006 2007 2008 2009 

 

      Feb. Maj Feb. Maj  

 
 

1.000 
personer Ændring, 1.000 personer 

 

 Privat sektor 1.876 6 45 49 4 16 -18 -18  
 Offentlig sektor 822 3 0 1 1 1 1 1  

 I alt 2.698 10 45 51 5 17 -17 -17  
  

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

 Industri 406 -7 0 2 -2 -1 -5 -5  
 Bygge- og anlægsvirk. 161 2 9 7 -3 -3 -6 -6  
 Private serviceehverv2) 1.234 16 33 41 13 24 -2 -2  
 Offentlige tjenester 795 3 4 -1 1 1 1 1  
  

Arbejdsstyrke 2.858 0 13 19 -7 -8 -9 -7 
 

 Ledighed 161 -10 -32 -32 -12 -25 9 10  
  

1) Inkl. boligbenyttelse og udvinding af olie og gas mv. 
2) Inkl. søtransport. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
De forskellige opgørelser af beskæftigelsen viser, at der efter en kraftig stigning fra 
midten af 2003 til slutningen af 2006 er sket en opbremsning i 2007, selvom beskæf-
tigelsesvæksten også her var pæn, jf. figur 4.10a. AKU-statistikken9, som er stikprøve-
baseret og derfor forbundet med stikprøveusikkerhed, viste modsat de øvrige opgø-
relser et fald i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 på 34.000 personer 
og indikerer dermed en større opbremsning i beskæftigelsen end de øvrige beskæfti-
gelsesstatistikker10. 
 
Udviklingen i konjunkturbarometrene peger på, at der vil ske en yderligere opbrems-
ning i beskæftigelsesvæksten i 2008 – særligt inden for byggebranchen og industrien. 
Således er konjunkturbarometeret for bygge- og anlægssektoren faldet noget tilbage i 
2007 og de første fire måneder i år fra et historisk højt niveau i slutningen af 2006. 
Tilsvarende er konjunkturbarometeret for industrien samlet set faldet i samme perio-
de, jf. figur 4.10b. Virksomhedernes forventning til fremgang i beskæftigelsen i ser-
viceerhvervene (der udgør ca. 2/3 af den private beskæftigelse) er også faldet noget i 
2007 og i de første fire måneder i år, men ligger fortsat på et rimeligt højt niveau. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Stikprøven til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-statistikken) er blevet udvidet fra ca. 16.700 personer til ca. 37.000 
personer fra 1. kvartal 2007. 
10 Opgørelsen af ATR og AKU omfatter ikke ansatte med bopæl i udlandet, men det kan ikke forklare den afvigende 
udvikling i AKU-statistikken. 
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Figur 4.10a Figur 4.10b  
År til år-ændringer i beskæftigelsen,  
forskellige statistikker 
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Anm.: I figur 4.10a er anvendt egen sæsonkorrektion af AKU og ATR beskæftigelsen. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Arbejdsstyrke 
Arbejdsstyrken steg med 19.000 personer i 2007 blandt andet som følge af de gode 
konjunkturer11. Konjunktureffekten har sammen med reformer modvirket den un-
derliggende demografiske udvikling, som isoleret set trækker arbejdsstyrken ned. 
Fremadrettet ventes effekten fra konjunkturerne at normaliseres, og arbejdsstyrken 
falder med 8.000 personer i 2008 og 7.000 personer i 2009. Demografien trækker 
isoleret set arbejdsstyrken ned med omkring 15.000 personer i 2008 og 2009, jf. tabel 
4.5, hvilket modsvares af tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder Jobplanen, Vel-
færdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chance til alle”. 
 
Stigningen i arbejdsstyrken i den seneste konjunkturopgang skal blandt andet ses i 
lyset af det stigende bidrag fra udenlandsk arbejdskraft, herunder pendling og bevæ-
gelser fra Østeuropa12. 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 vil dæmpes, når normaliseringen i Danmark – herun-
der især i byggesektoren – sætter ind. Navnlig aktiviteten i byggeriet påregnes at afta-
ge de næste år i takt med vigende huspriser, hvilket reducerer potentialet for indvan-
dring fra blandt andet Central- og Østeuropa. Bidraget fra udenlandsk arbejdskraft 
vil også afhænge af mulige barrierer for vandringer. Mange lande, herunder Dan-
mark, har gennemført regelændringer, der skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
Senest er der i forbindelse med Jobplanen fremlagt en række initiativer, der sigter på 
at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. 
 
Blandt forklaringerne på den stigende arbejdsstyrke er også et øget uddannel-
sesniveau13 og arbejdsmarkedsreformerne de senere år. Det er groft anslået, at bidra-
get herfra kan være i størrelsesordenen 21.000 personer i 2006 og 2007 og yderligere 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Arbejdsstyrke og beskæftigelse kan være undervurderet i 2006 og 2007 som følge af usikkerhed om antallet af 
personer, der er beskæftiget i Danmark men bosat i udlandet. 
12 Se boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, februar 2008. 
13 Det gælder typisk, at personer med mere uddannelse har en højere erhvervsfrekvens. 
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17.000 personer frem til 2009. I 2006 og 2007 er det således ikke usandsynligt, at 
arbejdsmarkedsinitiativerne har opvejet det negative bidrag fra den demografiske 
udvikling.  
 
Den resterende stigning i arbejdsstyrken på i størrelsesordnen 4.000 personer i 2006 
og 23.000 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 forventes konjunkturerne at bidrage negativt til arbejdsstyrken med 
omkring 17.000 personer. 
 

Tabel 4.5  
Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2006-2009 

 
  2006 2007 2008 2009  

 Ændring i 1.000 personer      
 Samlet befolkning 18 17 15 14  
 20-64 år -2 -2 -8 -9  
 Over 64 år 10 11 18 21  
       
 Arbejdsstyrken (=1+2+3) 13 19 -8 -7  
 1. Demografi -8 -10 -8 -7  
 2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv. 16 5 3 14  
 3. Konjunkturer mv. 4 23 -4 -13  
  

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 bi-
drag fra udfasningen af overgangsydelsen, effekten af førtidspensions- og efterlønsreformerne fra 
1998, integrationsaftalen ”En ny chance til alle”, virkningen af Velfærdsaftalen samt Jobplanen. Desu-
den tages højde for stigende opholdstid blandt indvandrere og et øget uddannelsesniveau i befolknin-
gen. 

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
 
4.3 Løn 
Det seneste år har den lokale løndannelse sammen med overenskomsterne bidraget 
til en forøgelse af stigningstakten på DA-området fra 3,2 pct. i 1. kvartal 2007 til 4,6 
pct. i 4. kvartal 2007. Den forøgede lønstigningstakt i 2007 skal blandt andet ses i 
lyset af et tiltagende pres på arbejdsmarkedet som følge af den stærke konjunkturop-
gang de senere år. Ledigheden var under 2 pct. i marts 2008, hvilket skønnes at være 
ca. 2¼ pct.-enheder under det strukturelle ledighedsniveau. Lønudviklingen afspejler 
desuden, at lønstigningerne, som er aftalt i overenskomstaftalerne fra foråret 2007, 
gradvist er slået igennem i lønopgørelsen. 
 
Lønstigningerne på DA-området igennem 2007 er bredt funderet på tværs af både 
brancher og ansættelsesforhold, jf. figur 4.11a og 4.11b. Fordelt på ansættelsesforhold 
er den største forøgelse af lønstigningstakten sket for arbejdere. I 4. kvartal 2007 
udgjorde stigningstakterne i timefortjenesten ekskl. genetillæg for arbejdere således 
5,1 pct., mens lønstigningerne for funktionærer udgjorde 4,0 pct. 
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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. 
 
Inden for de forskellige brancher var den største lønstigning i 4. kvartal 2007 i bygge- 
og anlægssektoren med 5,4 pct. I industrien og de serviceprægede erhverv var løn-
stigningerne henholdsvis 4,5 pct. og 4,4 pct., jf. figur 4.11b.  
 
Den tiltagende lønstigningstakt i 2007 afspejler den lokale løndannelse, samt at de 
aftalte lønforbedringer for 2. og 3. kvartal er opgjort med en vis forsinkelse i løn-
statistikken. Forskellen mellem stigningen i timefortjenesten og det overenskomst-
mæssige referenceforløb er således blevet forøget i 3. og 4. kvartal, jf. figur 4.12a.  
 
For 2007 som helhed var den gennemsnitlige årsstigning for timefortjenesten ekskl. 
genetillæg i KonjunkturStatistikken 4,1 pct. Det er det samme som opgjort i DA’s 
årlige StrukturStatistik, jf. figur 4.12b. 
 
Dermed er tendensen til højere lønstigningstakter i StrukturStatistikken i 2005 og 
2006 foreløbigt ophørt i 2007. Forskellen har historisk afspejlet kraftigere lønstignin-
ger for funktionærer i StrukturStatistikken, hvilket formentlig blandt andet skyldes, at 
KonjunkturStatistikken – modsat StrukturStatistikken – ikke medregner irregulære 
betalinger, fx bonus, og fravær, jf. Økonomisk Redegørelse, februar 2008. For 2007 lå 
stigningstakterne i StrukturStatistikken for både funktionærer og arbejdere imidlertid 
på niveau med gennemsnittet i KonjunkturStatistikken.  
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Figur 4.12a Figur 4.12b 
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. Den faktiske lønudvikling afspejler stigningen i timefortjene-
sten ekskl. genetillæg. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, LO og egne beregninger.   
 
For arbejdere er lønstigningstakten i StrukturStatistikken øget med knap 1 pct.-enhed 
i 2007 til 4,4 pct. Det bekræfter ligeledes billedet af et opadgående lønpres fra Kon-
junkturStatistikken, jf. figur 4.13a. 
 

Figur 4.13a Figur 4.13b 
Lønstigningstakt for arbejdere Lønstigningstakt for funktionærer 
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Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 
 
Omvendt er stigningstakten for funktionærer faldet marginalt fra 3,7 til 3,6 pct. Det 
bryder med indtrykket fra KonjunkturStatistikken, som ligesom for arbejdere har vist 
en markant øget lønstigningstakt for funktionærer i 2007, jf. figur 4.13b. Derfor er den 
opgjorte stigningstakt for hele DA-området (4,1 pct.) også noget lavere, end det blev 
skønnet i februarredegørelsen (4,6 pct.). 
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Fordelt på sektorer var den største lønstigningstakt i StrukturStatistikken inden for 
fremstillingsvirksomhed med 4,6 pct. – en forøgelse med godt 1 pct.-enhed i forhold 
til 2006. I bygge og anlæg var stigningstakten også fortsat på et højt niveau, ligeledes 
4,6 pct. (mod 4,7 pct. i 2006). Den kraftige lønudvikling i begge sektorer bekræfter 
således indtrykket af betydeligt pres inden for disse dele af det private arbejdsmarked. 
Omvendt lå stigningstakten i serviceerhvervene fortsat lavt med 3,2 pct. (mod 3,3 
pct. i 2006). 
 
Den noget forskelligartede lønstigningstakt mellem arbejdere og funktionærer gen-
findes i den regionale fordeling af lønstigningstakter. Her skiller Region Hovedstaden 
sig markant ud med et fald i lønstigningstakten fra 3,8 pct. til 3,3 pct. I alle andre 
regioner er lønstigningstakten derimod steget med 0,7-1,3 pct.-enheder til niveauer 
på 4½-5 pct. Det kunne tyde på, at der gør sig særlige forhold gældende for funktio-
nærtunge virksomheder i hovedstadsområdet, og at udviklingen andre steder i højere 
grad afspejler det underliggende pres på det private arbejdsmarked.  
 
I 2008 og 2009 skønnes lønstigningstakten som opgjort i StrukturStatistikken at ud-
gøre henholdsvis 4,9 pct. og 4,8 pct., jf. tabel 4.6. Det afspejler resultatet af overens-
komstforhandlingerne, som kan opgøres til godt 3¾ pct. i både 2008 og 2009 (fuldt 
relativt gennemslag) samt en forventet reststigning på 1,4 pct.-enheder i 2008 og 1,2 
pct.-enheder i 2009. Reststigningen har dermed samme niveau som i slutningen af 
1990’erne, hvor der også var pres på arbejdsmarkedet om end i lidt mindre grad, jf. 
figur 4.14a. 
 
I forhold til februarvurderingen er lønskønnet for 2008 og 2009 opjusteret marginalt 
med 0,1 pct.-enhed. Opjusteringen sker på baggrund af den faldende ledighed og 
dermed det øgede pres på arbejdsmarkedet i de sidste tre måneder samt en udvidelse 
af det skønnede ledighedsgab i 2008 og 2009 i forhold til vurderingen i februar. Des-
uden kan højere inflation trække i retning af fortsat høje lønstigninger. 
 

Figur 4.14a Figur 4.14b 
Reststigning og ledighedsgab Reallønsstigning i den private sektor,  
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Kilde:  DA’s StrukturStatistik, egne beregninger og skøn. 
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I 2007 var der historisk ekstraordinære høje reallønsstigninger for den private sektor 
på ca. 2,3 pct., jf. figur 4.14b. På trods af den uventede opgang i inflationen i 2008 
ventes reallønsstigninger på ca. 1,8 pct. i gennemsnit i perioden 2008 til 2009. Det er 
fortsat mere end det historiske gennemsnit på ca. 1,6 pct. siden 2000. 
 

Tabel 4.6 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

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

 Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,5 2,7 3,5 3,1 3,9 5,0  
 Timefortjeneste for offentlige ansatte 4,3 2,7 3,4        

 Satsreguleringsprocent
1) 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, regioner og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under sygdom mv. Stig-
ningen i timefortjenesten for offentlige ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten for 
statsansatte og kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor.  

1) For 2009 skøn, jf. afsnit 3.1. 
Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Stigningen i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger er i StrukturStatistikken 
opgjort til 4,1 pct. jf. tabel 4.6. De øvrige arbejdsomkostninger bidrog således ikke til 
en yderligere stigning i omkostningerne.  
 
For 2008 forventes bidragene til AES nedsat som følge af overgangen fra reserve-
hensættelsesordning til et ”pay-as-you-go” system. Det forventes at dæmpe stignin-
gerne i de samlede arbejdsomkostninger med lidt under 0,2 pct.-enheder. Bidragene 
fra andre øvrige arbejdsomkostninger ventes dog at forøge de samlede arbejdsom-
kostninger med over 0,1 pct.-enhed primært som følge af øget virksomhedsbidrag til 
Kompetenceudviklingsfond og tillidsmandsarbejde. Alt i alt betyder disse ændringer, 
at væksten i de samlede arbejdsomkostninger ventes at udgøre 4,9 pct. i 2008, sva-
rende til stigningstakten i timefortjenesten ekskl. genetillæg. 
 
For 2009 forventes uændrede lovpligtige omkostninger. De aftalebestemte øvrige 
arbejdsomkostninger ventes at stige med 0,1 pct.-enhed som følge af øgede bidrag til 
Kompetenceudviklingsfonden. Det betyder, at de samlede arbejdsomkostninger i 
StrukturStatistikken ventes at udgøre 4,9 pct. i 2009. 
 
De faktiske lønstigninger i den offentlige sektor følger generelt ganske tæt profilen 
for overenskomsten, som afspejles i referenceforløbet, jf. figur 4.15a og 4.15b. Dog har 
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de opgjorte årlige lønstigninger i staten oftest været lidt højere end referenceforløbet. 
I gennemsnit har reststigningen således udgjort ca. 0,7 pct.-enheder over de sidste tre 
år på det statslige område. I kommunerne var reststigningerne i starten af 2007 nega-
tive, hvilket blandt andet kan henføres til implementeringen af kommunalreformen 
ved årsskiftet og dermed forsinket udmøntning af aftalte lokale lønstigninger. Den 
udskudte udmøntning i starten af 2007 betyder, at reststigningen i 1. kvartal 2008 var 
ekstraordinært stor. 
 

Figur 4.15a  Figur 4.15b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 

Timefortjeneste og referenceforløb på det 
kommunale område  

0

1

2

3

4

5

6

7

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
0

1

2

3

4

5

6

7

Referenceforløb Faktisk

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
0

1

2

3

4

5

6

7

Referenceforløb Faktisk

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 
 
Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede aftalte overenskomstramme i henholdsvis staten (Finansmini-

steren/CFU) og kommunerne (KL/KTO) i foråret 2008. Overenskomsterne gælder frem til og med 1. kvar-
tal 2011. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I starten af 2008 blev der indgået nye tre-årige overenskomster for hovedparten af 
den offentlige sektor. På både de statslige, kommunale og regionale områder er der 
aftalt en samlet ramme på 12,8 pct. over perioden, jf. appendiks 4.1. 
 
Med baggrund i de nye overenskomster på det offentlige område vurderes lønstig-
ningen inkl. bidrag fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning udover 
rammen at udgøre 3,9 pct. i 2008 for hele det offentlige område. I 2009 forventes de 
offentlige lønninger at stige med 5,0 pct. Således er de største lønstigninger for kom-
munerne og staten aftalt i overenskomstperiodens første to år, jf. figur 4.15a og 
4.15b samt appendiks 4.1.  
 
Som følge af ”Aftale om reviderede lønforudsætninger for 2008” skete der både for 
ansatte i den statslige og kommunale sektor en fremrykning af lønstigninger i 2008. 
Det betyder, at stigningstakten i de aftalte lønomkostninger inkl. regulerings-
ordningen er gradvist stigende i 2008 og derefter faldende. Især er der i slutningen af 
2008 og 2009 meget høje årsstigningstakter på over 5 pct. på det statslige område og 
omkring 6 pct. på det kommunale område. 
 
Reguleringsordningen videreføres i de nye overenskomster. Reguleringsordningens 
udmøntningstidspunkt er 1. april for staten og 1. oktober for det kommunale område 
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de enkelte år i overenskomstperioden. Udmøntningen af ordningen indgår i procent-
reguleringen af lønstigningerne i den offentlige sektor. Nyt er dog, at der er elemen-
ter, som holdes uden for reguleringsordningen, jf. appendiks 4.1. Med elementer 
uden for reguleringsordningen i de offentlige overenskomster svækkes den parallelli-
tet mellem den statslige og kommunale lønudvikling og den private lønudvikling, 
som reguleringsordningen har til hensigt at sikre. 
 
Gennem skævdeling inden for de forskellige overenskomstområder er det ikke alle 
faggrupper, som får en lønstigning svarende til den overordnede ramme på 12,8 pct. 
Således er der i forliget mellem KL og FOA aftalt en lønstigning på over 13,9 pct. 
gennem overenskomstperioden for SOSU-gruppen. 
 
Ved redaktionens afslutning er der fortsat ikke indgået overenskomstaftaler for en 
række offentlige områder, jf. appendiks 4.1. 
 
De offentlige overenskomster kan være med til at bidrage til et fald i arbejds-
udbuddet blandt ansatte i den offentlige sektor som følge af blandt andet retten til 
løn på barns 2. sygedag, en udvidelse af forældreorloven samt indførelsen af senior-
bonus/-dage og plustid, jf. boks 4.3. 
 
I de private overenskomster fra foråret 2007 var der ligeledes elementer, som kan 
reducere arbejdsudbuddet blandt de ansatte på det private arbejdsmarked. Det gælder 
blandt andet udvidelsen af forældreorloven og indførelsen af kompetenceudviklings-
fonden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2007. 
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Boks 4.3 
Offentlige overenskomsters betydning for arbejdstiden 

 
I forbindelse med de offentlige overenskomster blev der aftalt en række elementer, som har betyd-
ning for udbuddet af arbejdskraft i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet en udvidelse af 
retten til løn på barns 2. sygedag, en udvidelse af forældreorloven samt indførelsen af seniorbonus/-
dage og plustid, jf. appendiks 4.1.  
 
Samlet set skønnes elementerne at kunne reducere arbejdstiden i den offentlige sektor svarende til 
ca. 1.500 fuldtidsstillinger. Heri er ikke medregnet muligheden for at aftale mere eller mindre ar-
bejdstid som følge af plustidsordningen, da effekterne heraf er meget usikre. 
 
Retten til løn på barnets 2. sygedag ventes at øge fraværet og dermed reducere arbejdstiden i den 
offentlige sektor svarende til ca. 1.100 fuldtidsansatte. Dette skøn bygger blandt andet på, at det kan 
forventes, at størstedelen af dem, som holder barns 1. sygedag, også vil skulle holde barns 2. syge-
dag. 
 
Udvidelsen af forældreorlov med løn vurderes at reducere arbejdstiden svarende til ganske få fuld-
tidsstillinger (ca. 35). Når reduktionen ikke er større, skyldes det, at kvinder typisk afholder en del 
ulønnet forældreorlov. Udvidelsen vurderes derfor ikke at have betydning for kvindernes arbejdstid. 
Det er derfor primært mændenes arbejdstid, som ventes at blive påvirket af udvidelsen af forældreor-
loven, da de i mindre grad holder ulønnet forældreorlov.  
 
Bedre forhold for seniorer med seniorbonus/-dage blev aftalt i forbindelse med trepartsaftalen i som-
meren 2007. Det skønnes, at arbejdstiden reduceres i den offentlige sektor svarende til ca. 420 fuld-
tidsstillinger som følge heraf. På den ene side forventes det, at der vil være flere, som vælger at blive 
længere på arbejdsmarkedet og dermed opnå adgang til fridage. Omvendt vil der være mange flere, 
som er dækket af seniorbonus/-dage, men som uanset indførelsen af seniorordningen ville fortsætte 
på arbejdet. Da aldersgrænsen for ordningen er relativt lav, vil antallet af ansatte, der ville have ud-
trådt af arbejdsstyrken i fravær af ordningen være relativt begrænset. Seniorbonusordningen vurde-
res således at sænke arbejdstiden – den tabte arbejdstid fra de ansatte, som fortsætter med at arbej-
de uanset indførslen af seniorbonus, er større end den øgede arbejdstid fra dem, som vælger at fort-
sætte på arbejdsmarkedet som følge af seniorbonussen. 
 
Kilde:  Personalestyrelsen, KL, Danske Regioner og egne skøn og beregninger. 
 

 
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.  
 
Stigningen i enhedslønomkostningerne14 er i 2007 øget i forhold til 2006, jf. tabel 4.7. 
I de private byerhverv er enhedslønomkostningerne således steget med 3,1 pct. i 
2007 mod 1,3 pct. i 200615. Det afspejler øgede lønstigningstakter og svag produk-
tivitetsvækst. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Enhedslønomkostningerne måler lønomkostningerne per produceret enhed og tager dermed højde for produktivi-
tetsudviklingen. Væksten i enhedslønomkostningerne svarer således til stigningen i timelønnen fratrukket væksten i 
produktiviteten (dvs. produktionen per arbejdstime).   
15 Der ses på enhedslønomkostningerne for private byerhverv dels fordi opgørelsen af produktivitet for den offentli-
ge sektor er problematisk og dels fordi det ønskes at rense for særlige erhverv fx landbruget, råstofudvinding og 
søtransport, hvor der kan være store sæsonudsving. Når der ses på enhedslønomkostningerne på længere sigt, bør 
der dog benyttes en mere bred definition af begrebet. 
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Tabel 4.7 
Årlig stigning i enhedslønomkostninger 

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

 Pct.           
 Hele økonomien 0,3 1,7 1,8 3,3 1,3 5,3 4,1 2,9  
 Privat sektor1 0,0 2,0 3,2 4,1 1,8 6,3 4,9 3,6  
 Private byerhverv 4,7 4,1 3,8 3,8 5,5 1,2 2,5 2,9  
           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct.          
 Hele økonomien -0,1 4,6 3,3 2,3 1,5 2,8 1,8 3,4  
 Privat sektor1 -0,6 4,8 3,0 1,7 1,0 3,3 2,3 4,1  
 Private byerhverv 0,2 4,8 3,2 1,5 0,8 3,3 1,3 3,1  
           
  

1) Enhedslønomkostninger for den private sektor er beregnet med bruttoværditilvækst i faste priser. 
Øvrige variable er i kædede priser.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger.  
 

 

 
Enhedslønomkostningerne skal på sigt stige med i underkanten af 2 pct. for at være 
forenelige med en inflation på knap 2 pct. Dermed vil reallønnen vokse nogenlunde i 
takt med produktiviteten. 
 
Produktivitetsudviklingen har imidlertid været relativt moderat i Danmark de seneste 
ti år. Enhedslønomkostningerne er således vokset kraftigere end i andre lande op-
gjort i fælles valuta. På denne baggrund er lønkonkurrenceevnen korrigeret for pro-
duktivitet og valutakursbevægelser forringet markant frem til 2008 (over 35 pct. siden 
2000). 
 
Forringelsen af lønkonkurrenceevnen afspejles i, at Danmark er gået fra at være det 
OECD-land med de femte højeste lønomkostninger for industriarbejdere i 1995 til 
det land med de næsthøjeste lønomkostninger i 2006, jf. tabel 4.8.  
 
Den danske lønstigningstakt skal begrænses ganske meget for at undgå yderligere 
forværring af lønkonkurrenceevnen. Ifølge EU-Kommissionens prognose fra foråret 
2008 vil lønstigningerne i euroområdet være omkring 2 pct.-enheder lavere end de 
her skønnede lønstigningstakter for Danmark for 2008 og 2009. Lønstigningerne fra 
2008 til 2009 ventes således at bidrage til en fortsat forværring af lønkonkurrence-
evnen. 
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Tabel 4.8 
Samlede lønomkostninger for industriarbejdere, kr. pr. time 

 
  1995  2000  2006  

 1 DEU 168 1 DEU 183 1 NOR 244  
 2 CHE 162 2 NOR 183 2 DNK 211  
 3 BEL 144 3 JPN 177 3 DEU 203  
 4 AUT 141 4 DNK 174 4 NLD 192  
 5 DNK 140 5 CHE 169 5 BEL 189  
 6 NOR 139 6 SWE 168 6 SWE 189  
 7 NLD 135 7 BEL 162 7 CHE 182  
 8 JPN 132 8 USA 159 8 AUT 181  
 9 FIN 127 9 NLD 156 9 FIN 178  
 10 SWE 121 10 AUT 154 10 GBR 161  
 11 FRA 108 11 FIN 144 11 AUS 155  
 12 USA 96 12 GBR 136 12 IRE 154  
 13 ITA 93 13 CAN 133 13 CAN 153  
 14 CAN 92 14 FRA 125 14 ITA 149  
 15 AUS 86 15 ITA 117 15 FRA 148  
 16 IRE 79 16 AUS 116 16 USA 141  
 17 GBR 77 17 IRE 107 17 JPN 120  
 18 ESP 71 18 ESP 86 18 ESP 112  
 19 NZL 58 19 NZL 68 19 GRC 96  
 20 GRC 51 20 KOR 66 20 KOR 88  
 21 KOR 41 21 GRC 61 21 NZL 86  
 22 PRT 29 22 PRT 36 22 PRT 45  
 23 HUN 15 23 CZE 24 23 CZE 40  
 24 CZE 14 24 HUN 22 24 HUN 37  
   Vægtet udlandsgnst. 126  Vægtet udlandsgnst. 155 Vægtet udlandsgnst. 170  
   Danmark ift. udlandet1) 11 Danmark ift. udlandet1) 12 Danmark ift. udlandet1) 24  
  

Anm.:   I det vægtede udlandsgennemsnit er anvendt de pågældende landes vægte i det effektive kronekursin-
deks. 

1)   Procentvis forskel i forhold til det vægtede udlandsgennemsnit. 
Kilde:   Bureau of Labor Statistics (BLS). 
 

 

 
 
4.4 Priser 
Forbrugerprisinflationen udgjorde i gennemsnit 3,1 pct. de første fire måneder af 
2008, hvilket er markant højere end det skønnede niveau i Økonomisk Redegørelse, fe-
bruar 2008. Det afspejler helt overvejende en kraftig opgang i olieprisen, mens op-
gangen i fødevarepriserne nogenlunde har været som ventet. Prisen på olie forudsæt-
tes at aftage svagt fra det aktuelle niveau, og på denne baggrund skønnes forbruger-
prisinflationen i 2008 at blive 3,3 pct., hvilket er en opjustering med 0,7 pct.-enheder 
i forhold til skønnet i februarredegørelsen. Selv med moderate prisstigninger fremad-
rettet vil inflationen stige frem mod efteråret, hvor den vil nærme sig 4 pct. Højere 
energipriser bidrager også til en opjustering af forbrugerprisinflationen i 2009. Desu-
den vurderes den underliggende inflation at blive lidt kraftigere end hidtil ventet, 
blandt andet som følge af lønudviklingen og fordi de forhøjede oliepriser slår igen-
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nem på andre varer. I 2009 ventes inflationstakten at udgøre 2,6 pct., hvilket er 0,2 
pct.-enheder mere end i februarvurderingen.  
 
Forbrugerprisinflationen var i juli 2007 nede på 1,2 pct. men er siden steget kraftigt 
og udgjorde i april 3,2 pct., jf. figur 4.16a. Opgangen i inflationstakten skyldes i høj 
grad bevægelserne i energi- og fødevarepriserne, men stigende priser på tjeneste-
ydelser har også medvirket, jf. figur 4.16b. Således kan prisstigningerne for tjeneste-
ydelser forklare 0,2 pct.-enheder af stigningen i inflationstakten fra 2,9 pct. i januar til 
3,2 pct. i april, mens varer forklarer 0,1 pct.-enhed. Bidraget fra tjenester afspejler 
blandt andet det stadigt tiltagende pres på arbejdsmarkedet i denne periode.  
 

Figur 4.16a  Figur 4.16b  
Forbrugerprisinflation og  
nettoprisinflation 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM, egne beregninger og skøn. 
 
Af den gennemsnitlige forbrugerprisinflation på 3,1 pct. de første fire måneder af 
2007 bidrog fødevarer og energi med henholdsvis 0,8 pct.-enheder og 0,7 pct.-
enheder. Stigningen i råolieprisen satte ind i september 2007 og forplantede sig hur-
tigt i prisindeksene for blandt andet brændstof og brændsel mv., jf. figur 4.17a. I janu-
ar 2008 nåede stigningen i brændstofindekset (netto) således op på godt 35 pct. og i 
april udgjorde den godt 16 pct. For brændsel, el og gas var årsstigningstakten i netto-
prisindekset 11,7 pct. i april.  
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Figur 4.17a  Figur 4.17b  
Energiprisstigninger (nettopriser) Fødevareprisstigninger (nettopriser) 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Det store bidrag til forbrugerinflationen fra fødevarer stammer især fra stigningen i 
priserne på brød og kornprodukter og mælk. Således er årsstigningstakten for netto-
prisen på brød og kornprodukter øget til over 12 pct. i april 2008 fra under 4 pct. i 
juli 2007, jf. figur 4.17b. Tilsvarende er prisstigningerne på mælk forøget kraftigt fra 
ca. 4 pct. i august 2007 til godt 20 pct. i april 2008. 
 
På længere sigt er der tale om en forholdsvis parallel udvikling mellem fødevare-
priserne og de samlede forbrugerpriser, jf. figur 4.18a. Set over de seneste 20 år har 
der dog været en lidt mindre stigning i fødevarepriserne, som således er faldet realt 
med ca. 7 pct. siden 1985. Den seneste udvikling afspejler primært stor efter-
spørgselsvækst og udbudseffekter af fejlslagen høst mv., jf. boks 4.4. 
 

Figur 4.18a  Figur 4.18b  
Forbruger-, fødevare- og reale  
fødevarepriser 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Fødevare- og energiprisstigningerne er ikke alene om at bidrage til stigningen i for-
brugerprisinflationen siden september 2007. Forbrugerprisinflationen ekskl. energi 
og fødevarer er således steget fra 1,1 pct. i september til ca. 2 pct. april 2008, jf. figur 
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4.18b. Stigningen kan blandt andet henføres til kraftigere stigninger i priserne på 
tjenesteydelser. 
 
Omvendt er der en række varer, som trækker nedad i forbrugerprisindekset. Det 
gælder blandt andet prisen på personbiler, som isoleret set reducerede forbrugerpris-
inflationen med 0,1 pct.-enhed i april. Folketinget vedtog i slutningen af april 2007 
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Årsstigningen i forbrugerpris-
indekset for personbiler lå i april før afgiftsnedsættelsen på 0,5 pct. men er efter af-
giftsnedsættelsen faldet markant og udgør -2,6 pct. i april 2008, jf. figur 4.19a. Det er 
en forskel på ca. 4 pct.-enheder i forhold til nettopriserne.  
 

Figur 4.19a  Figur 4.19b  
Bilprisstigninger Inflation i Danmark og  
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Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
HICP-inflationen16 i Danmark har i flere år været lavere end i euroområdet, jf. figur 
4.19b. Det skyldes typisk noget lavere prisstigninger på varer. Således lå inflationen 
for varer på 3,6 pct. i april for Danmark, mens den i euroområdet lå på 4,0 pct.  
 
I april vendte billedet, idet inflationen i Danmark var 0,1 pct.-enhed større end i 
euroområdet. Det skyldes især større prisstigningstakter for tjenester. I april var tje-
nesteinflationen således 3,2 pct. og 2,3 pct. i henholdsvis Danmark og euroområdet. 
De danske prisstigninger for tjenesteydelser har traditionelt ligget på niveau med 
euroområdets, men på det seneste har de ligget noget højere, hvilket blandt andet 
kan tilskrives øgede lønomkostninger i Danmark.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Med det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) kan inflationen bedre sammenlignes imellem EU-landene. 
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Boks 4.4  
Fødevareprisstigninger 

 
Fødevarepriserne voksede kraftigt i 2007 både i Danmark og i udlandet, jf. figur a. Det ser imidlertid ud 
til, at Danmark har oplevet højere prisstigninger end resten af EU og USA, se også Økonomisk Redegørel-
se, februar 2008. Tidligere er høje priser på fødevaremarkedet hurtigt blevet afløst af længere perioder 
med lave priser. Særligt ved den konkrete situation er, at prisstigningerne ikke kun ses for en enkelt type 
fødevare men næsten for alle større vegetabilske fødevaregrupper og i nogen grad for kød. Stigningen i 
fødevarepriserne kan generelt forklares med et lille udbud og en stor efterspørgsel efter fødevarer på 
verdensmarkedet. Der er foreløbig ingen tegn på en afdæmpning i år til år prisstigningerne i 2008. 
 
En vigtig drivkraft bag den stærke efterspørgselsvækst for fødevarer er høj vækst i emerging markets. 
Den stigende efterspørgsel efter fødevarer blandt almindelige forbrugere kan imidlertid ikke forklare 
hele stigningen i fødevarepriserne.  En anden vigtig forklaring er fejlslagen høst som følge af dårlige 
vejrbetingelser og sygdom i Australien og Ukraine, som er med til at reducere det globale fødevareud-
bud.  
 

Der har også været en øget produktion af biobrænd-
sel, som har forøget efterspørgslen efter traditionelle 
fødevarer yderligere. Biobrændsel har ikke kun med-
virket til prisstigninger på blandt andet korn, majs og 
raps. Substitution i produktionen fra ”normale føde-
varer” til fødevarer, som kan anvendes til biobrænd-
sel, medvirker også til prisstigninger for andre føde-
varer. I EU og USA er denne substitution subsidieret 
gennem importskatter på ethanol samt indenlandske 
initiativer, som støtter den indenlandske produktion 
af kornbaseret biobrændsel. Den kornbaserede bio-
brændsel fra EU og USA vurderes af IMF at være for-
bundet med større omkostninger og en større CO2 -
udledning end fx biobrændsel produceret i Latiname-
rika. OECD og FAO vurderer dog, at stigningen i pro-
duktionen af biobrændsel kun i mindre omfang kan 
forklare de generelt forøgede fødevarepriser på 
verdensplan. 
 
Den seneste tids fødevareprisstigninger har medvir-

ket til en dårligere fødevaresikkerhed i især udviklingslande, hvilket har medført, at en række lande har 
begrænset eksporten og forøget importen af fødevarer. Fx har Kina og Rusland i 2007 indført eksport-
skatter på korn, mens Indien har forbudt eksport af basmati ris. Disse initiativer har medvirket til et 
forøget pres på de globale fødevarepriser. 
 
Foruden den høje efterspørgsel og det lave udbud for fødevarer kan de stigende priser på råolie have 
været en vigtig årsag til stigende fødevarepriser, fordi det har ført til stigende priser på blandt andet 
gødning og brændstof samt højere fragtrater. 
 
I det fødevarer på verdensmarkedet afregnes i dollar, har den svage dollar begrænset den reale betyd-
ning af de stigende verdensmarkedspriser i ikke-dollar økonomier. Modsat slår de fulde prisstigninger 
igennem for de økonomier, hvis valutaer følger dollaren. Det gælder blandt andet Kina. 
 
Udviklingen på de finansielle markeder kan også have bidraget til stigninger i fødevarepriserne, da det 
generelt er blevet mere attraktivt at spekulere i råvarer. 
 
Prisstigningerne på fødevarer forventes at aftage i 2009 dels på grund af en forventet øget udbygning af 
produktionsapparatet som følge af højere profitter på fødevarer og dels som følge af en normalisering af 
høstudbyttet.  Der bliver dog formentlig ikke tale om prisfald, da der kun forventes en mindre afdæmp-
ning i den globale efterspørgselsvækst som følge af høj vækst i emerging markets.  
 

Figur a 
Internationale forbrugerpriser for  
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Kilde: Bureau of Labor Statistics, EURO STAT og 
Danmarks Statitsitk 
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Årsstigningstakten for råvareprisindekset er forøget gennem 2007 fra under 5 pct. i 
foråret 2007 til over 16 pct. i april, jf. figur 4.20a. Udviklingen i råvareprisindekset 
følger i høj grad udviklingen i råolieprisen.  
 
Udviklingen i råvareprisindekset og engrosprisindekset renset for energi har fra star-
ten af 2006 til midten af 2007 været modsatrettet. Da stigningstakten for engrospris-
indekset i denne periode ikke er forøget i samme grad som råvarepriserne, kan det 
øgede pres på engrosprisindekset være udtryk for større avancer og højere enheds-
lønomkostninger for virksomhederne.  
 
Kerneinflationen – som udtrykker forbrugerprisinflationen renset for energi og ufor-
arbejdede fødevarer – er tiltaget fra 1,4 pct. i september af 2007 til 2,6 pct. i april 
2008. Forøgelsen af kerneinflationen i denne periode skyldes især forøgede priser på 
forarbejdede fødevarer. Desuden bidrager stigende priser på tjenesteydelser. 
 

Figur 4.20a Figur 4.20b 
Kerneinflation og råvarepriser Effektiv kronekurs og importeret inflation 
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Anm.:  I figur 4.20a er kerneinflationen opgjort som forbrugerprisinflationen ekskl. uforarbejdede fødevarer og 

energi. Da højreaksen er vendt om på figur 4.20b, svarer en opadgående kurve for den effektive kronekurs 
til en svækkelse af kronen. 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
 
Siden februar 2006 er den effektive kronekurs blevet styrket, primært fordi dollaren 
er svækket over for euroen. Det har i lang tid medvirket til at dæmpe stigningstakten 
i importpriserne på forarbejdede varer, jf. figur 4.20b. På det seneste er årsstig-
ningstakterne for importpriserne dog tiltaget til omkring 2 pct. især som følge af de 
højere energipriser. 
 
Inflationsudsigterne 
For 2008 forventes en forbrugerprisinflation på 3,3 pct., hvilket er en opjustering 
med 0,7 pct.-enheder i forhold til skønnet i februarredegørelsen, jf. tabel 4.9. Opjuste-
ringen af forbrugerprisinflationen dækker over et højere bidrag fra især energi men 
også fra bolig og nydelsesmidler. Renset for energiprisstigninger opjusteres forbru-
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gerprisinflationen i forhold til februar fra 2,7 pct. til 2,8 pct. Skønnet for den under-
liggende inflation17 er uændret i forhold til februar og ligger fortsat på 1,1 pct. 
 
Som følge af de relativt lave energi- og fødevarepriser indtil 3. kvartal 2007 er basis-
effekten18 særlig stor for disse varer i 2008. På denne baggrund skønnes forbruger-
prisinflationen henover andet halvår 2008 at komme op på knap 4 pct., jf. figur 4.21a. 
 
Stiger oliepriserne yderligere, kan der ske en stigning i en række andre priser som 
følge af gennemslag via varekredsløbet. En forøget oliepris vil selvsagt først og frem-
mest slå ud i energipriserne, men også priserne på kollektivtransport og øvrige ikke-
varige varer påvirkes hurtigt.  
 
Stiger den gennemsnitlige oliepris til 115 USD i 2008 i stedet for 105 USD som anta-
get i redegørelsen, skønnes forbrugerprisinflationen at blive omkring 3,6 pct. i 2008 
altså 0,3 pct.-enheder større end skønnet i denne redegørelse. Heraf bidrager energi 
med 2/3, mens de resterende varer og tjenester bidrager med 1/3. Forbruger-
prisinflationen vil i denne situation kunne komme over 4 pct. i løbet af 2008. 
 
Skønnet for forbrugerprisinflationen for 2009 ligger på 2,6 pct., hvilket er en opjuste-
ring på 0,2 pct.-enheder i forhold til februar. Opjusteringen skyldes et højere bidrag 
fra energipriserne i 2009 men også forøget bidrag fra tjenesteydelser. Nedgangen i 
inflationstakten fra 2008 til 2009 kan henføres til dels bortfaldet af basiseffekter og 
dels forudsætningen om fremadrettede faldende råoliepriser. Bortfaldet af basiseffek-
ter for energi og olieprisfaldet gennem 2009 bidrager således til et fald i forbruger-
prisstigningen med 0,6 pct.-enheder sammenlignet med 2008. Tilsvarende bidrager 
fødevarepriserne med et fald på 0,5 pct.-enheder til inflationen i 2009. 
 
Den underliggende inflation er hævet i forhold til februar og udgør 1,5 pct. i 2009. 
Det antages, at de opjusterede energipriser og lønomkostninger i 2008 og 2009 for 
alvor vil slå igennem på tjenesteydelseinflationen i 2009. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
17 Den underliggende inflation beregnes ved at fratrække prisstigningerne (målt ved nettopriserne) for bidrag fra 
fødevarer, energi, øvrige importvarer, udgifter til bolig samt ydelser, hvor priserne fastsættes af det offentlige (fx 
daginstitutionstakster, busbilletter mv.). Den underliggende inflation er tænkt som et mål for den indenlandske 
markedsbestemte inflation. 
18 Basiseffekten medfører, når der ses på årsstigningstakter, at allerede realiserede priser på et givet 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  
Forbrugerprisinflation Danmarks inflation (HICP) samt  
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Anm.: I figur 4.21b er HICP i Danmark angivet som et 12-måneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, Kommissionens efterårsprognose 2007 samt egne skøn og beregninger. 
 
Den danske HICP-inflation forventes at blive 3,6 pct. i 2008 og 2,4 pct. i 2009, jf. 
tabel 4.9. Inflationen for Danmark forventes således ikke at overholde ECB’s mel-
lemfristede inflationsmålsætning om højst 2 pct. inflation. I kraft af fastkurs-
politikken overfor euroen gælder dette mål implicit også for Danmark. Sammen-
lignes den forventede danske HICP-inflation med EU-Kommissionens prognose for 
konvergenskriteriet, vil den danske inflation ikke overstige konvergenskriteriet i peri-
oden 2008 til 2009, jf. figur 4.21b.  
 
ØMU’ens konvergenskriterium for inflationen beregnes som et gennemsnit af pris-
stigningstakten i de tre EU27-lande med de laveste 12 måneders glidende gennem-
snit. Hertil lægges 1,5 pct.-enheder. Konvergenskriteriet er beregnet uden negative 
inflationsrater, eftersom EU-Kommissionen hidtil har ekskluderet deflationslande i 
sine beregninger. ECB har ikke direkte udelukket, at deflationslande kan indgå i be-
regningen, hvilket kan bringe konvergenskriteriet for inflationen længere ned. 
 
Kerneinflationen har stort set bevæget sig i takt med fortegnet af outputgabet, jf. figur 
4.22a. Med positivt outputgab har der været gradvis stigende kerneinflation – om-
vendt har kerneinflationen været faldende med negativt outputgab. Historisk har 
kerneinflationen toppet noget efter, at outputgabet har toppet. Som følge af det store 
positive outputgab i 2008 og det noget mindre i 2009 forventes det, at kerneinflatio-
nen vil udgøre 2,6 pct. og 2,7 pct. i henholdsvis 2008 og 2009. 
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Figur 4.22a Figur 4.22b 
Outputgab og kerneinflation (kvartalstal) Tjenesteydelseinflation og lønstigninger 
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Anm.: I figur 4.22a indikerer det grå felt perioden, hvor der har været et negativt outputgab, og hvor kerneinflatio-

nen har været faldende. Der renses alene for uforarbejdede fødevarer og ikke alle fødevarer for at bevare 
eventuelle prisstigninger på forarbejdede fødevarer, hvor der kan indgå bidrag fra fx øgede løn- og produkti-
onsomkostninger. I figur 4.22b er lønstigningerne er forskudt med 5 kvartaler. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat, DA’s KonjunkturStatistik for serviceprægede erhverv samt egne beregninger. 
 
Tjenesteydelseinflationen har historisk fulgt lønstigningerne forholdsvist tæt med en 
forsinkelse på godt et års tid, jf. figur 4.22b. 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 ekskl. husleje på 3,4 pct. i 2008 og lidt under 5 
pct. i 2009.  
 
Stigningen i det indenlandske inflationspres skal ses i sammenhæng med output-
gabet. Udviklingen i det beregnede outputgab afspejler, at kapacitetspresset i virk-
somhederne 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. 
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Tabel 4.9 
Prisudvikling og forklarede faktorer 

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

forbrugerprisindeks (HICP) 1,9 1,7 2,7 3,6 2,4 2,4 
 

 Forbrugerprisindeks 1,9 1,7 2,6 3,3 2,4 2,6  
 Afgifter, bidrag -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1  
 Nettoprisindeks 2,0 1,9 2,8 3,6 2,6 2,7  
         
 Heraf bidrag fra, pct.-enhed        
 Fødevarer 0,3 0,5 0,7 0,7 0,4 0,3  
 Energi 0,5 0,0 0,1 0,8 -0,1 0,1  
 Husleje og off. takster 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6  
 Importvarer, ekskl. energi 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  
 Underliggende inflation 0,6 0,5 1,1 1,1 1,4 1,5  
         
 Pct.         
 Outputgab 1,5 3,0 1,7 3,0 1,1 1,6  
 Enhedslønomkostninger, stigning1)  1,3 3,1 2,3 3,4 2,1 2,3  
  

1) Enhedslønomkostningerne er angivet for privat byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger samt skøn. 
 

 

 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort ekskl. bidrag fra afgifter. 
Nettoprisindekset skønnes at stige med 3,6 pct. i 2008 og 2,7 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 forbrugerpris-
inflationen. De høje energiprisstigninger medvirker derfor til, at bidraget fra afgifter 
trækker ekstra meget ned i forbrugerprisinflationen for især 2008. 
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Appendiks 4.1 
Nye overenskomster 

1. Den offentlige sektor 
I foråret 2008 er der forhandlet nye overenskomster for perioden 1. april 2008 til 31. 
marts 2011 for det statslige, regionale og kommunale område. 
 
Det første forlig blev indgået på det statslige område mellem Central-
organisationernes Fællesudvalg (CFU) og finansministeren den 18. februar. To dage 
efter forliget med CFU indgik finansministeren endvidere forlig med Akademikernes 
Centralorganisation (AC). Begge aftaler indeholder en overordnet økonomisk ramme 
på 12,8 pct., som også blev et pejlemærke for de senere overenskomster på de kom-
munale og regionale områder, der blev forhandlet sideløbende med de statslige for-
handlinger.  
 
Den 1. og 2. marts blev der indgået et samlet forlig mellem Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening (KL) samt 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Inden da var FOA udtrådt af KTO’s 
forhandlingsaftale for selv at prøve at opnå et forlig. Umiddelbart efter KTO-
forligets indgåelse blev det forkastet af et flertal i Forbundet for pædagoger og klub-
folks (BUPL) hovedbestyrelse. Endvidere brød KL’s og RLTN’s forhandlinger med 
Sundhedskartellet sammen. Forhandlingerne mellem BUPL, FOA og Sundhedskar-
tellet og de kommunale og regionale parter overgik herefter til Forligsinstitutionen, 
samtidig med at der blev varslet konflikt for over 100.000 ansatte på ældreområdet, i 
sygehussektoren og i daginstitutionerne. Forhandlingerne i forligsinstitutionen star-
tede 7. marts og mundede ud i, at Forligsmanden den 11. april fremsatte et mæglings-
forslag på BUPL’s område, mens det ikke lykkedes at nærme sig et mæglingsforslag 
på de to øvrige områder. Den 16. april 2008 gik over 80.000 medarbejdere fra de 
offentlige sygehuse, daginstitutioner og ældreplejer i konflikt. Samme dag, som kon-
flikten brød ud, stemte statens medarbejdere ja til det generelle forlig for staten.  
 
Den 5. maj blev der indgået forlig mellem KL og FOA, og konflikten på dette områ-
de sluttede således foreløbig efter 20 dage den 6. maj.  
 
Den 13. maj stemte BUPL’s medlemmer nej til mæglingsforslaget, og omkring 
13.000 medlemmer i 15 kommuner gik i konflikt den 19. maj.  
 
Der er ved redaktionens slutning fortsat ikke indgået overenskomster på de konflikt-
ramte områder. Forliget mellem KL og FOA er til afstemning blandt FOA’s med-
lemmer frem til den 29. maj. 
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Statslige overenskomster 
Den samlede ramme i den statslige sektor på 12,8 pct. over overenskomstperioden 
afhænger af den skønnede lønudvikling i den private sektor og den forudsatte rest-
stigning, idet reguleringsordningen er aftalt videreført, jf. tabel A.1. 
 
Af rammen afsættes 10,6 pct. til stigninger i lønsatsen. Desuden er der afsat 2,2 pct. 
til puljer, som blandt andet indeholder en udvidelse af retten til fravær ved barns 2. 
sygedag, forbedret barsels/forældreorlov, seniorbonus samt forbedrede pensions-
ordninger.  
 
Som noget nyt er der aftalt elementer uden for reguleringsordningen. Det gælder 
således kompensation for personalegoder, og desuden er der i trepartsaftalerne aftalt, 
at virkningen på reguleringsordningen som følge af seniorordninger og voksenaftalen 
skal neutraliseres. Der foreligger endnu ikke en opgørelse af trepartsaftalen virkning 
på lønstigningerne, hvorfor disse ikke er indregnet i reguleringsordningen.  
 

Tabel A.1 
Rammen for OK08 i staten: Fordeling på generelle lønstigninger, puljer mv. 

 
 

 
1.4 

2008 
1.10 
2008 

1.4 
2009 

1.10 
2009 

1.4 
2010 

1.10 
2010 I alt 

 

 Pct.         
 Generelle lønreguleringer 3,3 - 1,8 0,7 2,4 - 8,2  
 Reguleringsordning (skøn) 1) 0,4 - 0,3 - 0,0 - 0,7  
 Personalegoder kompens. 2) - - 0,2 - - - 0,2  
 Forudsat reststigning 3) 0,5 - 0,5 - 0,5 - 1,5  
 Stigninger i lønsats 4,2 0,0 2,8 0,7 2,9 - 10,6  
 Puljer4) 0,1 1,5 0,6 - 0,1 - 2,2  
 Aftalt ramme i alt 4,3 1,5 3,4 0,7 3,0 - 12,8  
  

1) Den statslige reguleringsordning udmøntes pr. 1. april på baggrund af lønudviklingen i forhold til 3. 
kvartal året før. Reguleringsordning er her som aftalt/skønnet i overenskomsten. 

2) Det er aftalt, at kompensation for personalegoder og virkningen af trepartsaftalerne ikke indgår i 
opgørelsen af reguleringsordningen.  

3) Reststigningen er forudsat til at være 0,5 pct. årligt i overenskomstperioden. 
4) Puljemidlerne omfatter pensionsforbedringer, nye lønsystemer, lokalløn og chefløn, barselsvilkår, 

barns 2. sygedag, organisationsforhandlinger mv.  
Kilde:  Personalestyrelsen. 
 

 

 
Yderligere indeholder forliget en række aftaler, som skal sikre, at statens arbejdsplad-
ser har et godt grundlag for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. En 
nyskabelse er ”plustid”, hvor medarbejdere får mulighed for at aftale en fast ugentlig 
arbejdstid, der er højere eller mindre end de normale 37 timer, mod en tilsvarende 
regulering i lønnen. For børnefamilier betyder forliget forbedret forældreorlov og 
frihed med løn på barns 2. sygedag. Den traditionelle 10 ugers forældreorlov med løn 
udvides for par ansat i staten således, at der i alt er 18 måneder til deling mellem 
begge forældre. Af udvidelsen er to uger forbeholdt faderen. Desuden er der indført 
en ret til seniorbonus, som kan omsættes til et antal seniordage, for de ansatte, der 
fortsætter ud over den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder. For staten afhænger 



 

 

 Appendiks 4.1 Nye overenskomster

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 149

retten til seniorbonus/-dage af uddannelseslængden. Endvidere sker der en fordob-
ling af blandt andet kompetencemidlerne i forhold til den forrige overenskomstperi-
ode. 
 
Aftalen for den statslige sektor ventes at have en samlet budgetvirkning på de offent-
lige lønomkostninger på henholdsvis 3,8 pct., 4,4 pct. og 3,1 pct. for overens-
komstperioden 2008 til 2010. 
 
Kommunale og regionale overenskomster 
For både regionerne og kommunerne blev der som på det statslige område aftalt en 
samlet ramme på 12,8 pct. over overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 
2011, jf. tabel A.2. Rammen afhænger ligeledes af den skønnede lønudvikling i den 
private sektor og den forudsatte reststigning, idet reguleringsordningen er aftalt vide-
reført.  
 
Ud af den samlede ramme udgør stigninger i lønsatser inkl. den skønnede regule-
ringsordning ca. 7,9 pct. I rammen indgår desuden puljer på i alt 4,9 pct., som blandt 
andet dækker kompensation for fravær af personalegoder i forhold til det private 
arbejdsmarked, udvidelse af retten til fravær ved barns 2. sygedag, ekstra barselsorlov 
reserveret til fædre samt ret til 2-4 seniordage med løn. Desuden er der afsat væsent-
lige beløb til decentral fordeling i 2009 og til lokal løndannelse i 2010. 
 

Tabel A.2 
Kommunal og regional lønramme for OK08: Fordeling på generelle lønstigninger, puljer mv. 

 
  Kommuner Regioner  
  1. år 2. år 3. år I alt 2. år 2. år 3. år I alt  

 Pct.          
 Generelle lønreguleringer 4,1 0,7 0,5 5,3 4,1 0,9 0,3 5,3  
 Reguleringsordning (skøn) 1) 1,6 -0,1 0,6 2,1 1,6 -0,1 0,6 2,1  
 Personalegoder kompens.2) - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2  
 Særlig feriegodtgørelse - - 0,4 0,4 - - 0,4 0,4  
 Stigninger i lønsats 5,7 0,8 1,5 7,9 5,7 0,9 1,3 7,9  
 Puljer3) 0,1 3,6 1,3 4,9 0,1 3,4 1,5 4,9  
 Aftalt ramme i alt4) 5,8 4,3 2,7 12,8 5,8 4,3 2,8 12,8  
  

1) Den kommunale reguleringsordning udmøntes pr. 1. okt. på baggrund af lønstigningerne i maj, 
august og november året før og februar det pågældende år. Reguleringsordning er her som af-
talt/skønnet i overenskomsten. 

2) Det er aftalt, at kompensation for personalegoder, den særlige feriegodtgørelse samt virkningen af 
trepartsaftalen ikke indgår i opgørelse af reguleringsordningen.  

3) Puljemidlerne omfatter organisationsforhandlinger (3,13 pct.), lokal løn (1,37 pct.), gennemsnitsløns-
garanti (0,07 pct.), strukturkrav (0,06), ATP-forhøjelse (0,03), feriepenge i stedet for ferie-løn (0,02 
pct.), seniordage (0,05 pct.), barns 2. sygedag (0,15 pct.), barselsvilkår mv. (0,04), ekstraordinær forhø-
jelse af bidrag til tillidsmandsuddannelse, AKUT (0,01 pct.).  

4) Reststigningen er forudsat til at være 0,0 pct. årligt i overenskomstperioden 
Kilde:  Personalestyrelsen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 
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Ligesom i overenskomstaftalen for statsansatte er der i KTO-forliget aftalt elementer 
uden for reguleringsordningen. Dette gælder kompensation for personalegoder og 
den særlige feriegodtgørelse. Desuden er der i trepartsaftalerne aftalt, at virkningen 
på reguleringsordningen af voksenaftalen og seniorordninger skal neutraliseres. Den 
endelige virkning på reguleringsordningen af trepartsaftalen er dog endnu ikke fast-
lagt. 
 
Forliget mellem FOA og KL holder sig ikke inden for rammen på de 12,8 pct. Forli-
get betyder, at der på SOSU-området bliver givet ekstraordinært store lønstigninger, 
og der sker en udvidelse af mulighederne for videreuddannelse. De ekstra midler til 
lønstigninger kommer delvist fra andre grupper i KTO. 
 
Forliget for kommuner og regioner indeholder, ligesom for staten, en række aftaler til 
fastholdelse og rekruttering af medarbejdere om løn på barns 2. sygedag samt for-
bedringer for børnefamilier og seniorer. Dog er der ikke som i statens overenskom-
ster aftalt en plustidsordning. Desuden kan de aftalte seniordage, i modsætning til i 
staten, veksles fuldt ud til et antal feriedage for flertallet af ansatte, fra de er 58 år.  
 
Aftalen for den kommunale og regionale sektor ventes at have en samlet budgetvirk-
ning på de offentlige lønomkostninger på henholdsvis 4,0 pct., 5,2 pct. og 3,1 pct. 
for overenskomstperioden 1. april 2008 til 31. marts 2011.  
 
 
2. Den finansielle sektor 
Den 21. februar 2007 nåede finanssektorens forhandlere til enighed om en tre-årig 
overenskomst for ca. 55.000 ansatte i penge- og realkreditinstitutter. 
 
Den samlede overenskomstramme er på 12,8 pct. over hele perioden, jf. tabel A.3. 
Aftalen indebærer en stigning i de samlede arbejdsomkostninger på henholdsvis 4,9 
pct., 4,2 pct. og 3,7 pct. i de tre overenskomstår. Stigningerne er fordelt på generelle 
lønstigninger, lokale puljer, forhøjelse af pension samt et øget ferietillæg til dækning 
af én ekstra feriedag1. Aftalen indebærer en generel lønstigning på 3,0 pct. pr. 1. juli 
2008 og 2009 samt 3,2 pct. pr. 1. juli 2010. Herudover er der aftalt lokale puljer til 
forhandling af virksomhedsoverenskomster på 1 pct. pr. 1. juli 2008 og 2009 samt 
0,5 pct. pr. 1. juli 2010.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. 
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Tabel A.3 
Aftaleramme for finansområdet, pct. stigning 

 
  2008 2009 2010 I alt  

 Lønsats 3,0 3,0 3,2 9,2  
 Lokalløn/puljer 1,0 1,0 0,5 2,5  
 Samlet økonomiske ramme 4,0 4,0 3,7 11,7  
 Pension 0,5 0,0 0,0 0,5  
 Ferie  0,4 0,0 0,0 0,4  
 Ferietillæg 0,0 0,2 0,0 0,2  
 Arbejdsomkostninger i alt 4,9 4,2 3,7 12,8  
  

Kilde:  Slutprotokol, beregninger fra Finansforbundet. 
 

 

 

Udover løn og pension dækker aftalen blandt andet: 
• Styrket kompetenceudvikling og aftale om trivsel. 
• Udvidelse af forældreorlovsperioden med fuld løn med 2 uger. 
• Fleksibel arbejdstidsmodel, som betyder, at det lokalt kan aftales at tilrettelægge 

arbejdstiden som ”individuel fleksibel arbejdstid”. Dette giver mulighed for, at 
den enkelte kan fravige arbejdstidsnormen både i op- eller nedadgående retning 
for et år ad gangen, dog maksimalt op til 42,5 timer pr. uge. 

• Permanent konfliktfriholdelsesaftale af hovedsageligt ansatte der betjener uden-
landske enheder og kunder. 

 
 
3. Overenskomster på det grønne område og for mejeriarbejdere 
I løbet af marts blev der for godt 20.000 ansatte indgået forlig på forskellige områder 
mellem 3F’s Grønne Gruppe og blandt andet Gartneri-, Land- og Skovbrugets Ar-
bejdsgivere (GLS-A), Danske Anlægsgartnere og Mejeribrugets Arbejdsgiver-
forening2. Der er i alt blevet forhandlet 14 overenskomster på det grønne område. 
Det grønne områdes overenskomster er generelt normallønsoverenskomster lønsat-
serne gælder således for alle, der laver det samme arbejde. De største overenskomster 
er for gartneri og planteskoler, jordbrug og mejeriområdet.  
 
Overenskomsterne for gartneri- og mejeriarbejderne indebærer lønstigninger på om-
kring 1.000 kr. mere om måneden3. Desuden forhøjes pensionsbidraget til 12,75 pct., 
hvilket er noget mere end de 12 pct., som hidtil er blevet indbetalt i de fleste private 
overenskomster. Derudover er der på området aftalt en række andre forbedringer 
under de enkelte overenskomster. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Overenskomsten forhandles på mejeriområdet af fagforeningerne 3F, NNF og Dansk Funktionærforbund. 
3 For almindelige lønmodtagere, som arbejder inden for landbrug, gartneri mv., var den gennemsnitlige fortjeneste 
pr. måned ekskl. genetillæg 24.426 kr. i 2006, jf. udtræk fra Dansk Arbejdsgiverforenings løndatabase. 



 



 

 

 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2008 153

5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Ifølge Danmarks Statistik var overskuddet på de offentlige finanser 75½ mia. kr. i 2007 (4,5 pct. 
af BNP). Med afsæt i prognosen for dansk økonomi skønnes et overskud på 72½ mia. kr. i 2008 
(4,1 pct. af BNP) og 53 mia. kr. i 2009 (2,9 pct. af BNP). De skønnede overskud i 2008 og 
2009 er lidt større end ventet i februar navnlig som følge af merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.  
 
I årene 2007-2009 bidrager primært de stærke konjunkturer til, at de faktiske og skønnede over-
skud er mærkbart større end de strukturelle overskud. Hertil kommer, at indtægterne fra selskabs-
skat og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i lyset af den højere oliepris ventes at ligge relativt højt, 
idet provenuet fra selskabsskat dog forventes at nærme sig det strukturelle niveau frem mod 2009. 
 
De beregnede strukturelle overskud i 2008 og 2009 udgør henholdsvis 1,7 pct. af BNP og 1,4 pct. 
af BNP (korrigeret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler). Det er inden for 
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. 
 
Målt ved den ét-årige finanseffekt skønnes et neutralt bidrag fra finanspolitikken til den økonomi-
ske aktivitet i 2008. Skønnet for finanseffekten i 2008 er nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i for-
hold til vurderingen i februar, hvilket navnlig kan henføres til nedjusteringen af realvæksten i offent-
ligt forbrug og investeringer, der især er afledt Danmarks Statistiks offentliggørelse af højere for-
brugs- og investeringsniveauer i 2007. Det samlede bidrag til efterspørgslen i 2008 fra finanspoli-
tikken i 2007 og 2008 under ét skønnes ca. 0,1 pct. af BNP større end i februarvurderingen. 
  
Det offentlige udgiftstryk skønnes at stige svagt fra 49,8 pct. af BNP i 2007 til 49,9 pct. af BNP 
i 2009. Udviklingen afspejler en stigning i de primære offentlige udgifter på 0,5 pct. af BNP og et 
fald i renteudgifterne på 0,4 pct. af BNP. 
 
Skattetrykket aftager fra 48,9 pct. af BNP i 2007 til 47,4 pct. af BNP i 2009. Det afspejler 
primært lavere personskatter og i mindre grad lavere selskabsskat. 
 
De ekstraordinært store offentlige overskud i disse år bidrager til, at ØMU-gælden ventes reduceret 
fra 26 pct. af BNP i 2007 til 18¼ pct. af BNP i 2009. Den offentlige nettogæld er i løbet af 
2007 blevet vendt til et finansielt nettotilgodehavende på 2½ pct. af BNP. Nettotilgodehavendet 
ventes øget til 9¼ pct. af BNP i 2009.  
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5.1 Den offentlige saldo 
Med afsæt i vurderingen af dansk økonomi, herunder fastlæggelsen af den økonomi-
ske politik i 2008, skønnes der offentlige overskud på 72½ mia. kr. (4,1 pct. af BNP) 
i 2008 og 53 mia. kr. (2,9 pct. af BNP) i 2009, jf. tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 27,3 77,4 79,9 75,6 72,4 53,0  
 Offentlig saldo fordelt på delsektorer:         
 - Stat og kommuner 27,1 77,0 79,6 74,3 71,1 51,8  
 - Sociale kasser og fonde 0,2 0,4 0,3 1,3 1,3 1,3  
 
 Pct. af BNP        

 

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

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

 

 
Skønnet for de offentlige finanser i 2008 er baseret på finansloven for 2008, de mi-
nisterielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2008 samt de kommunale og re-
gionale budgetter for 2008. Skønnet afspejler endvidere aftalen med Danske Regio-
ner om udvidede lånerammer til kræftapparatur i januar 2008. Aftalen (mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance) om lavere skat på arbejde fra september 
2007 og det foreliggende overenskomstresultat på det offentlige område er desuden 
indarbejdet i skønnene for 2008 og 2009. Vurderingen af 2009 tager derudover afsæt 
i 2015-planen og er af beregningsteknisk karakter, idet der først senere tages stilling 
til de konkrete finanspolitiske prioriteringer.  
 
Efter omtrent balance i 2003 er overskuddet på de offentlige finanser øget fra 1,9 
pct. af BNP i 2004 til 4,9 pct. af BNP i 2006. Den markante stigning i overskuddet 
skyldes navnlig et fald i udgifterne til overførselsindkomster i lyset af faldende ledig-
hed og stigende beskæftigelse, lavere renteudgifter afledt af gældsafviklingen og en 
stigning i indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne på baggrund 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 lyset af skatte-
aftalen fra september 2007, samt en forventet normalisering af selskabsskatteprove-
nuet blandt andet som følge af begyndende pres på avancerne i de finansielle selska-
ber. Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirk-
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ning af de offentlige finanser, kan det strukturelle overskud opgøres til i størrelses-
ordenen 1½ pct. af BNP i 2008 og 2009 i gennemsnit (korrigeret for, at indbetalin-
ger til SP genindføres i 2009 efter gældende regler).  
 
I forhold til februarvurderingen er skønnene for den offentlige saldo opjusteret med 
5¾ mia. kr. i 2008 og godt 1½ mia. kr. i 2009, jf. også Budgetoversigt 2, maj 2008.  
 
Opjusteringen i begge år skal ses i lyset af forventede merindtægter fra Nordsø-
aktiviteterne samt ændrede skøn for personskatter, moms, registreringsafgift og over-
førselsudgifter. I modsat retning trækker nedjusteringer af selskabsskatte- og pensi-
onsafkastskatteprovenuet samt en opjustering af de offentlige forbrugsudgifter, der 
primært følger af de offentlige overenskomster. 
 
  
5.2 Den offentlige gæld 
Den offentlige nettogæld er i løbet af 2007 blevet vendt til et finansielt nettotilgode-
havende på 2½ pct. af BNP, jf. tabel 5.2. På baggrund af de skønnede overskud på de 
samlede offentlige finanser i 2008 og 2009 forudsættes det offentlige finansielle net-
totilgodehavende at øges til 9¼ pct. af BNP i 2009. En forøgelse af nettotilgodeha-
vendet er på linje med 2015-planen og skal ses i sammenhæng med presset på de of-
fentlige finanser på længere sigt blandt andet som følge af den demografiske udvik-
ling og vigende indtægter fra Nordsøen. 
 

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 3,3 -2,5 -6,5 -9,2  
 Nettogæld i stat og kommuner 12,1 8,9 3,3 -2,5 -6,4 -9,0  
 ØMU-gæld 43,8 36,4 30,4 26,0 21,2 18,2  
 Do. korrigeret for genudlån2) 42,5 35,1 28,7 24,4 19,6 16,6  
 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 177,1 137,1 53,4 -42,8 -115,1 -168,1  
 Nettogæld i stat og kommuner 177,8 137,9 54,2 -41,9 -113,0 -164,8  
 ØMU-gæld 641,9 563,1 498,4 440,9 374,9 333,2  
 Do. korrigeret for genudlån2) 623,4 542,9 470,9 414,5 346,5 302,9  
  

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 og Arealudviklingsselskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 

 

 
Den offentlige nettogæld/nettotilgodehavende opgøres til markedsværdi og påvirkes 
dermed af værdien/kursen på de offentlige aktiver og passiver. Ændringerne i netto-
gælden over tid svarer således til det offentlige overskud plus stedfundne værdiregu-
leringer. I perioden 2001 til 2007 er nettogælden faldet med i alt 24½ pct.-enheder. 
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Hovedparten af gældsnedbringelsen afspejler offentlige overskud. Nettogælden i 
stat, kommuner og regioner angiver de samlede finansielle nettoforpligtelser (eller 
aktiver) over for andre sektorer og er det relevante udgangspunkt for beregningerne 
af de offentlige finansers langsigtede holdbarhed. 
 
ØMU-gælden, der er et bruttogældsbegreb, omfatter navnlig statens og kommuner-
nes obligationsgæld. I ØMU-gælden modregnes de offentlige delsektorers behold-
ninger af statsobligationer, herunder de statslige fondes beholdninger. 
 
ØMU-gælden ventes reduceret fra knap 26 pct. af BNP i 2007 til 18,2 pct. af BNP i 
2009 svarende til et fald på 107,7 mia. kr.  
 
Korrigeret for statens genudlånsportefølje – der reelt indebærer en parallel forøgelse 
af statens aktiver og passiver – ventes ØMU-gælden at falde fra 24,4 pct. af BNP i 
2007 til 16,6 pct. af BNP i 2009 svarende til en samlet gældsnedbringelse på 111,6 
mia. kr.  
 
Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2007 og 2008 er opjusteret med 0,4 pct. af BNP i 
begge år siden februarredegørelsen, jf. tabel 5.3.  
 

 
Opjusteringen af ØMU-gældskvoten i 2007 hænger primært sammen med en opju-
stering af periodiseringer og øvrige afgrænsninger. Opjusteringen skyldes hovedsage-
ligt større indestående i Danmarks Nationalbank (som ikke indgår i ØMU-gælden) 
samt en forøgelse af gælden i kommuner og regioner. Dertil kommer virkningen af 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2007 og 2008 

 
  2007 2008  
 Pct. af BNP  
 ØMU-gæld, maj 2008 26,0 21,2  
 ØMU-gæld, februar 2008 25,6 20,8  
 Ændring 0,4 0,4  
  

Bidrag fra: 
   

 Statens saldo -0,5 -0,3  
 Udlån1) -0,3 0,0  
 BNP 0,2 0,0  
 Beholdning af statsobligationer i statslige fonde2) 0,0 0,1  
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.3) 1,1 0,5  
  

1)  Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Arealudviklingsselskabet. 
2)  Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden. 
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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en lavere BNP-vækst end skønnet i februar. I modsat retning trækker et højere over-
skud på statens finanser på nationalregnskabsform end skønnet i februar. 
 
Opjusteringen i 2008 skyldes tilsvarende en opjustering af periodiseringer og øvrige 
afgrænsninger, og skyldes primært forøgelsen af ØMU-gælden i 2007 samt større 
statsligt indestående i Danmarks Nationalbank. Herudover bidrager en lavere be-
holdning af statsobligationer i de statslige fonde, som modregnes i opgørelsen af 
ØMU-gælden. Den lavere beholdning skyldes en beslutning om, at Finansieringsfon-
den afhændes, og midlerne overføres til Danmarks Grundforskningsfond. Det er lagt 
til grund, at fonden investerer de modtagne midler i andre papirer end statsobligatio-
ner. Såfremt fonden vælger at genplacere i statsobligationer påvirkes ØMU-gælden 
ikke. I modsat retning trækker et højere forventet overskud på statens finanser i 
2008.  
 
 
5.3 De offentlige udgifter  
Det offentlige udgiftstryk skønnes at stige svagt fra 49,8 pct. af BNP i 2007 til 49,9 
pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.4. Udviklingen afspejler en stigning i de primære offent-
lige udgifter på 0,5 pct. af BNP og et fald i renteudgifterne med 0,4 pct. af BNP. 
 

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 49,8 50,1 49,9  
 Primære udgifter 50,7 49,2 48,0 47,9 48,3 48,4  
 - offentligt forbrug 26,5 25,9 25,7 25,9 26,0 26,4  
 - offentlige investeringer3) 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8  
 - indkomstoverførsler 17,1 16,5 15,5 15,2 14,9 15,1  
 - subsidier 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3  
 - 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 1,5  
 Memopost        
 Offentligt forbrug (andel  af  

konjunkturrenset BNP) 26,1 25,8 26,0 26,0 26,1 26,4 
 

  
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. ekskl. nettokøb af bygninger, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Væksten i de primære offentlige udgifter kan helt overvejende henføres til de offent-
lige forbrugsudgifter, som skønnes at stige med 0,5 pct. af BNP fra 2007 til 2009. 
Stigningen skal ses i sammenhæng med relativt høje nominelle vækstrater i det of-
fentlige forbrug på 4,5 pct. i 2008 og 5,1 pct. i 2009. Det afspejler blandt andet de 
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offentlige overenskomster, hvor budgetvirkningerne af de aftalte lønstigninger udgør 
3,9 pct. i 2008 og 5,0 pct. i 2009.  
 
I 2015-planen indgår som et mellemfristet pejlemærke, at de offentlige forbrugsud-
gifters andel af BNP kan udgøre op til 26,5 pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015. I 
2015-fremskrivningen i Danmarks Konvergensprogram 2007, december 2007, udgør det 
offentlige forbrugs andel af BNP godt 26,3 pct. af BNP i 2015, hvilket indebærer en 
margin i forhold til det anførte pejlemærke på 26,5 pct. af BNP. Med de nye skøn for 
2008 og 2009 og de forudsatte vækstrammer i årene efter vil loftet ca. blive tangeret. 
Der udarbejdes en opdateret 2015-fremskrivning i efteråret i forbindelse med opda-
teringen af Danmarks Konvergensprogram 2008.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,3 pct. i 2008 og forudsættes at ud-
gøre 1,2 pct. i 2009. I forhold til februarvurderingen er skønnet nedjusteret med 0,2 
pct.-enheder i 2008 primært afledt af Danmarks Statistiks offentliggørelse af et højere 
niveau for det offentlige forbrug i 2007 på baggrund af foreløbige tal for de offentli-
ge regnskaber i 2007. I 2009 er rammen i overensstemmelse med 2015-planen, hvor 
der er forudsat en vækst på 1,0 pct., idet der i skønnet for 2009 samtidig er taget hen-
syn til, at realvæksten isoleret set løftes med 0,2 pct.-enheder som følge af frigivelsen 
i 2009 af den midlertidige obligatoriske opsparing på statens område i 2008, jf. afta-
len om finansloven for 2008. Den midlertidige obligatoriske opsparing reducerer re-
alvæksten i 2008 tilsvarende.  
 
Siden februarvurderingen har Danmarks Statistik offentliggjort foreløbige tal for de 
offentlige investeringer i 2007, der ligger væsentligt over det skønnede niveau. Det 
er den primære årsag til en nedjustering på 7,0 pct.-enheder af realvæksten i de of-
fentlige investeringer til i alt -2,5 pct. i 2008. I 2009 er der fastlagt et beregningstek-
nisk skøn for realvæksten i de offentlige investeringer på 0,8 pct.  
 
For at sikre mod udgiftsskred er der fremsat lovforslag om, at det statslige bloktil-
skud til kommunerne reduceres, hvis kommunerne under ét overskrider de budgette-
rede service- eller anlægsudgifter i 2008. Desuden er der fremsat forslag om, at en del 
af bloktilskuddet til kommunerne fra 2009 og frem gøres betinget af, at kommunerne 
budgetterer i overensstemmelse med det aftalte, samt at det kommunale bloktilskud 
fremover kan nedsættes individuelt og kollektivt, hvis den samlede kommunale be-
skatning stiger. 
 
Fra 2007 til 2009 ventes omtrent uændrede udgifter til indkomstoverførsler i pct. af 
BNP, hvilket blandt andet afspejler stigende satsregulering og et fald i udgifterne til 
dagpenge i lyset af et lavere ledighedsniveau. Ledigheden ventes dog at stige fra 
2008 til 2009.  
 
Subsidierne og de øvrige primære udgifter skønnes desuden at udgøre nogenlunde 
samme andel af BNP i 2009 som i 2007. Det særligt høje niveau for de øvrige pri-
mære udgifter på 3,5 pct. af BNP i 2008 skal ses i sammenhæng med de ændrede 
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regler for pensionsbeskatning, som indebærer en engangskompensation mv. på om-
kring 10 mia. kr. i 2008 for ophævelsen af fritagelsen for pensionsafkastskat vedrø-
rende ejendomme og afkast af indeksobligationer.  
 
Renteudgifterne ventes som følge af den fortsatte gældsnedbringelse at falde fra knap 
2 pct. af BNP i 2007 til godt 1½ pct. af BNP i 2009. 
 
 
5.4 De offentlige indtægter 
Skattetrykket i 2007 kan med udgangspunkt i Danmarks Statistiks foreløbige opgø-
relse af skatteindtægterne opgøres til 48,9 pct. af BNP, jf. tabel 5.5. Fra 2007 til 2009 
ventes skattetrykket at falde med 1,5 pct.-enheder til 47,4 pct. af BNP.  
 

Tabel 5.5  
De offentlige indtægters sammensætning  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

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

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. 
 

 

 
Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bi-
drag til ændringer i skattebelastningen1. Det skyldes først og fremmest, at konjunk-
turudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil medføre, 
at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væk-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 
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sten i BNP. Det kan føre til betydelige udsving i skattetrykket fra år til år, selv om 
skatteregler og dermed skattebelastningen er uændret. Det gælder ikke mindst i for-
hold til pensionsafkastskatten og (selskabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i 
Nordsøen, men fx også i forhold til registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 
Faldet i skattetrykket fra 2007 til 2009 afspejler primært lavere personskatter og i 
mindre grad lavere selskabsskat, jf. tabel 5.6. Faldet afspejler endvidere et omtrent 
uændret (nominelt) provenu fra punktafgifterne. Udviklingen i indtægterne fra de 
enkelte skatter beskrives nærmere nedenfor. 

Tabel 5.6 
Ændring i skattetrykket  

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

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

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Personskatter 
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at aftage med 1,2 pct.-
enheder fra 2007 til 2009 blandt andet i lyset af indkomstskattenedsættelserne og op-
hævelse af suspensionen af SP-bidraget i 2009, som følger gældende regler.  
 
I medfør af aftalen om lavere skat på arbejde fra september 2007 reduceres ind-
komstskatterne med 4¼ mia. kr. i 2008 og med yderligere 5¼ mia. kr. i 2009. 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. 
 
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, Dansk Folkeparti og 
Ny Alliance er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 blevet enige om at ned-
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sætte den statslige bundskat, således at skattestoppet er overholdt. Skattenedsættelsen 
vil blive søgt udformet således, at virkningen af øget kommuneskat i 2008 og 2009 
kompenseres under ét i 2009. Der er efterfølgende fremsat lovforslag herom. Dette 
er lagt til grund ved budgetteringen og vil isoleret set betyde, at skattetrykket stiger 
godt 0,1 pct.-enhed fra 2007 til 2008 og falder ca. ¼ pct.-enhed fra 2008 til 2009.  
 
Aftalen om lavere skat på arbejde betyder endvidere, at suspensionen af SP-bidraget 
er forlænget til og med 2008. Efter gældende regler vil indbetalinger til SP dermed 
automatisk blive genoptaget 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 pensionsopsparing for den enkelte og dermed en for-
øgelse af de fremtidige (skattepligtige) pensionsudbetalinger fra SP-ordningen, der er 
en obligatorisk, individuel (dvs. ikke omfordelende) pensionsordning. SP-ordningen 
er dermed ikke en skat. 
 
Selskabsskat 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) udgjorde 50 
mia. kr. i 2006 (3,0 pct. af BNP) og skønnes at aftage til under 2½ pct. af BNP i 2008 
og 2009. Faldet i niveauet for selskabsskatten skal ses i lyset af tegn på aftagende ind-
tjening i den finansielle sektor samt stigende råvarepriser og lønninger, der ligeledes 
sætter indtjeningen under pres i andre sektorer. I modsat retning trækker omlægnin-
gen af selskabsbeskatningen, der blev vedtaget i 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 29½ mia. kr. i 2007 (1,7 pct. af BNP), 36½ mia. kr. i 
2008 (2,1 pct. af BNP) og 32½ mia. kr. i 2009 (1,8 pct. af BNP). Udviklingen i Nord-
sø-indtægterne afspejler dels en kraftig stigning i den gennemsnitlige oliepris fra 2007 
til 2008 (målt i kr.) og et beskedent forudsat fald i 2009, dels at produktionen af olie 
og gas forventes at falde i perioden fra 2006 til 2009. De samlede Nordsø-indtægter 
udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierørledningsafgift 
samt overskudsdeling.   
 
Statens årlige indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme 
over for ændringer i olieprisen. Det forventes således, at når olieprisen målt i danske 
kroner stiger med én procent, stiger det samlede provenu fra Nordsøen med godt 0,4 
mia. kr. Den varige provenugevinst ved en varig stigning i olieprisen er dog betyde-
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ligt lavere end den umiddelbare provenuvirkning, idet olieressourcerne gradvist ud-
tømmes på sigt.  
 
Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten kan svinge meget fra år til år og afhænger blandt 
andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskur-
serne og afkastet på de afledte aktiver (derivater). Grundlaget for pensionsafkastskat-
ten opgøres således efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at urealiserede kapitalge-
vinster i pensionsinstitutterne også beskattes. 
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten udgjorde således ca. 37 mia. kr. eller 2,4 pct. af 
BNP i 2005 og faldt derefter til 12¾ mia. kr. i 2006 svarende til 0,8 pct. af BNP og 
6½ mia. kr. i 2007 (0,4 pct. af BNP), på grund af kurstab på derivater og obligationer 
som følge af rentestigninger. Pensionsafkastskatten skønnes at udgøre 9 mia. kr. i 
2008 (0,5 pct. af BNP) og 11¼ mia. i 2009 (0,6 pct. af BNP).  Denne udvikling illu-
strerer, at det samlede skattetryk i det enkelte år i høj grad afhænger af indtægterne 
fra pensionsafkastskatten og dermed udviklingen på de finansielle markeder. Pensi-
onsafkastskatten bidrager således isoleret set til et fald i skattetrykket på 2,0 pct.-
enheder fra 2005 til 2007. Omvendt forventes pensionsafkastskatten at øge skatte-
trykket med 0,2 pct.-enheder fra 2008 til 2009. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten anslås at udgøre ca. 1 pct. af BNP (svarende til 
18-19 mia. kr. i 2008) i et år med et normalafkast på den samlede pensionsformue.  
 
Det forholdsvist lave provenuskøn i 2008 på 9 mia. kr. skal især ses i lyset af faldende 
aktiekurser i første kvartal af 2008, blandt andet i forbindelse med den finansielle 
uro. Indtægterne fra pensionsafkastskatten er dog vanskelige at skønne over, da det 
er kurserne og renterne ved årets afslutning, der er afgørende for provenuets størrel-
se. 
 
Årsagen til, at provenuet i 2009 skønnes at være lavere end i et år med normalafkast, 
er, at renterne forventes at stige, hvilket medfører kursfald på obligationer og deriva-
ter. Det er især de 10-årige obligationsrenter, der ventes at stige.  
 
Folketinget vedtog den 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. 10 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 omkring 10 mia. kr. i 2008 er der og-
så taget højde for merprovenuet ved ophævelsen af skattefritagelsen. Pensionsskatte-
omlægningen er beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 
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Afgifter 
Punktafgifterne bidrager under ét til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,4 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. 67 pct. af det samlede provenu fra stykafgifterne (ekskl. 
vægtafgift), bliver nominalprincippets effekt på skattetrykket reduceret tilsvarende. 
Indekseringen af energiafgifterne indebærer således, at betydningen af nominalprin-
cippet samlet set mindskes med 0,1 pct.-enheder i 2008 og 2009. Hertil kommer, at 
indekseringen indebærer, at realværdien af energiafgifterne over tid skønnes nogen-
lunde uændret.  
 
En moderat udvikling i grundlagene for en række afgifter, herunder energiafgifterne, 
reducerer skattetrykket med ca. 0,2 pct.-enheder i den nævnte periode.  
 
 
5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
I 2008 skønnes et neutralt bidrag fra finanspolitikken til den økonomiske aktivitet – 
målt ved den ét-årige finanseffekt, jf. tabel 5.7. Skønnet er blandt andet baseret på fi-
nansloven for 2008, de kommunale og regionale budgetter for 2008 og de offentlige 
overenskomstaftaler. 
 

Tabel 5.7 
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008  

 Pct.       
 BNP-vækst 2,3 2,5 3,9 1,8 1,2  
 Et-årig finanseffekt 0,8 0,1 0,4 0,2 0,0  
        
 Pct.-enheder       
 Flerårige virkninger:       
 - flerårig finanseffekt 0,7 0,3 0,4 0,3 0,0  
 - opsparingsvirkninger1) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
 - stedfundne renteændringer2) 1,3 0,8 0,4 -0,8 -1,2  
  

1)  Opsparingsvirkningerne dækker over suspensionen af SP-bidraget, der således ikke indgår i finanseffek-
ten. 

2)  Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og med 2002 og frem til 
 ultimo april 2008. Renten er antaget uændret derefter. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Skønnet for finanseffekten i 2008 er nedjusteret med 0,2 pct.-enheder i forhold til 
vurderingen i februar, hvilket navnlig kan henføres til nedjusteringen af realvæksten i 
offentligt forbrug og investeringer, der især er afledt Danmarks Statistiks offentliggø-
relse af højere forbrugs- og investeringsniveauer i 2007. Siden februar er skønnet for 
finanseffekten således samtidig opjusteret med 0,3 pct. af BNP i 2007 i lyset af den 
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større end ventede udgiftsvækst. Det samlede bidrag til efterspørgslen i 2008 fra fi-
nanspolitikken i 2007 og 2008 under ét er dermed ca. 0,1 pct. af BNP større end i 
februarvurderingen. 
 
Den forudsatte økonomiske politik i 2009 tager afsæt i 2015-planen, inklusive gen-
indførsel af indbetalinger til SP i henhold til gældende lov. De nærmere finanspoliti-
ske prioriteringer fastlægges først endeligt i forbindelse med offentliggørelsen af fi-
nanslovsforslaget for 2009 i august.  
 
Den flerårige finanseffekt2 peger i retning af, at finanspolitikken fra og med 2002 
samlet set har en omtrent neutral virkning på den økonomiske vækst i 2008. Den før-
te finanspolitik siden 2002 har bidraget til at øge niveauet for BNP i 2007 sammenlig-
net med en situation, hvor der var blevet ført neutral finanspolitik. Det hænger 
blandt andet sammen med lempelsen af finanspolitikken i 2004 afledt af skattened-
sættelserne og Forårspakken. Væksten i de offentlige forbrugsudgifter trækker i 
samme retning.  
 
Mens finanspolitikken i 2008 isoleret set ventes at være neutral for den økonomiske 
aktivitet, vil de ændringer i renterne, der er konstateret fra 2002 og frem til januar 
2008, virke dæmpende i 2008.  
 
Pengepolitikken har de senere år været relativt lempelig efter danske konjunkturfor-
hold, idet Danmark har haft et stærkere konjunkturforløb end euroområdet. Renter-
ne er imidlertid steget noget i forhold til det meget lave niveau i 2004 og 2005, og det 
bidrager til at dæmpe efterspørgselsvæksten, navnlig fordi det har bremset den meget 
store opgang i boligpriserne. Mens finanspolitikken i 2008 isoleret set ventes at være 
neutral i forhold til den økonomiske aktivitet, vil de ændringer i renterne, der er kon-
stateret frem til i dag virke dæmpende i 2008, jf. tabel 5.7. Det negative bidrag fra 
renteændringer er forøget lidt siden februarredegørelsen blandt andet som følge af en 
forøgelse af bankernes udlånsrenter, der er forbundet med den finansielle uro3.  
 
Samlet peger beregningerne på, at de flerårige virkninger af finanspolitikken (den 
flerårige finanseffekt) og renteudviklingen fra 2002 og frem samlet kan dæmpe væk-
sten med i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i 2008. Niveauet for renterne er fortsat 
ret moderat i forhold til den aktuelle pressituation. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også påvirker den økonomiske ak-
tivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgøres her som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken siden 
2002. 
3 I medfør af fastkurspolitikken og som følge af den seneste tids indsnævring af rentespændet mellem Danmarks 
Nationalbanks udlånsrente og ECBs skæringsrente hævede Danmarks Nationalbank den 16. maj 2008 – efter færdig-
gørelse af talgrundlaget for denne redegørelse – udlånsrenten og renten på indskudsbeviser fra 4,25 pct. til 4,35 pct. 
Diskontoen og foliorenten er uændret 4,0 pct. Endvidere oprettede Danmarks Nationalbank en ny belåningsfacilitet 
den 23. maj 2008, hvor penge- og realkreditinstitutter kan belåne nye, særlige låneobligationer udstedt af danske pen-
geinstitutter. Formålet med faciliteten er at lette den indbyrdes låntagning mellem penge- og realkreditinstitutterne. 
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5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
De offentlige finanser i Danmark er meget konjunkturfølsomme, og en række offent-
lige indtægter kan fluktuere ganske meget fra år til år. Blandt andet er indtægterne fra 
Nordsø-aktiviteterne og pensionsafkastskatten meget følsomme over for bevægelser 
på de finansielle markeder – herunder udviklingen i aktiekurser, rente og oliepris. 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende udvikling i de offent-
lige finanser, idet den faktiske saldo korrigeres for midlertidige udsving, der følger af 
blandt andet konjunktur, oliepriser, renter og aktiekurser. 
 
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 og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i hele 
prognoseperioden ventes at ligge over det strukturelle niveau, idet provenuet fra sel-
skabsskat dog forventes at nærme sig det strukturelle niveau frem mod 2009. 
 
De beregnede strukturelle overskud i 2007 og 2008 udgør henholdsvis 2,1 og 1,7 pct. 
af BNP, mens det strukturelle overskud i 2009 er beregnet til 1,4 pct. af BNP (korri-
geret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende regler). Det er for 2008 
og 2009 inden for målintervallet i 2015-planen, der tilsiger strukturelle offentlige 
overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden 2007-2010, jf. Mod nye mål – Dan-
mark 20154.  
 
Det strukturelle niveau for Nordsø-provenuet er opgjort som det forudsatte niveau i 
2015-planen justeret for holdbarhedsvirkningen af de ændringer i de fremtidige 
Nordsø-provenuer, der følger af ændrede forudsætninger om oliepris, dollarkurs mv. 
Dermed indregnes ændringer i nutidige og fremtidige Nordsø-provenuer i den struk-
turelle saldo i det omfang, de giver anledning til en ændring i de langsigtede finanspo-
litiske handlemuligheder, jf. boks 5.1.   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Korrigeret for konjunkturbetingede ændringer i arbejdstiden kan den strukturelle saldo skønsmæssigt opgøres til ca. 
1,4 pct. af BNP i 2007, 1,2 pct. af BNP i 2008 og 1,1 pct. af BNP i 2009. Beregningen tager udgangspunkt i en 
”trendmæssig” arbejdstid og et forudsat arbejdstidsgab på 1,2 pct. i 2007, som gradvist aftager frem mod 2009.   
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Boks 5.1  
Strukturelt provenu fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen 

 
Det strukturelle provenu for Nordsø-indtægterne blev i 2015-planen ”Mod nye mål – Danmark 2015” 
beregnet som et 7 års glidende gennemsnit af de faktiske og skønnede provenuer.  
 
De seneste stigninger i olieprisen medfører en betydelig stigning i de skønnede indtægter fra Nord-
søen. Baseret på et 7 års glidende gennemsnit øges det trendmæssige provenu fra Nordsøen dermed 
med 0,3-0,4 pct. af BNP i 2008-2009 som følge af ændrede forudsætninger for olieprisen og dollar-
kursen mv. Det er væsentligt mere end holdbarhedsvirkningen af de øgede provenuer og er således 
ikke – eller kun i mindre omfang – udtryk for reelle øgede handlemuligheder i finanspolitikken. 
 
Det strukturelle niveau for Nordsø-indtægterne er på den baggrund beregnet, så det tager udgangs-
punkt i de forudsætninger, der var gældende, da målintervallet for den strukturelle saldo blev fastlagt 
i 2015-planen, korrigeret for holdbarhedsvirkningen af ændringen i de nuværende og fremtidige pro-
venuer. Holdbarhedsvirkningen af de ændrede provenuer er skønnet til ca. 0,15 pct. af BNP, og det 
strukturelle niveau i 2008 og 2009 er dermed opjusteret tilsvarende.  
 
Dermed indregnes ændrede Nordsø-provenuer i den strukturelle saldo i det omfang, de reelt påvirker 
de langsigtede finanspolitiske udfordringer og muligheder. 
 

 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo er behæftet med en vis usikkerhed. Udgangs-
punktet er den faktiske saldo, som i første omgang renses for konjunkturernes på-
virkning af de offentlige finanser, jf. tabel 5.8. Dernæst korrigeres for en række midler-
tidige bidrag til de offentlige finanser – herunder blandt andet fluktuationer i indtæg-
terne fra pensionsafkastskatten og aktiviteterne i Nordsøen – som ikke direkte er 
knyttet til konjunkturbevægelserne. For at få et nogenlunde retvisende billede af den 
underliggende stilling på de offentlige finanser i Danmark er det således afgørende, at 
der i beregningen af den strukturelle saldo ikke alene tages højde for konjunkturerne. 
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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 4,1 2,9 
 2. Konjunkturer 0,2 -0,7 -2,4 -2,9 -1,8 
 3. Selskabsskat1) -0,7 -0,8 -0,3 -0,2 -0,1 
 4. Pensionsafkastskat -1,5  0,2 0,6 0,5 0,4 
 5. Nordsø-indtægter -0,3 -0,5 -0,3 -0,4 -0,3 
 6. Nettorentebetalinger 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
 7. Specielle poster2) -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0 
 8. Strukturel saldo (1+2+3+4+5+6+7) 2,5 2,7 2,1 1,7 1,1 
 9. Suspension af SP-bidrag 0,0  0,0 0,0 0,0 0,3 
 10. Strukturel saldo (korr. for SP-indbetalinger) (8+9) 2,5 2,7 2,1 1,7 1,4 

  
1) Ekskl. 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, således at denne ikke indgår i den strukturelle saldo. 

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 saldo5.  
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
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5 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten (ekskl. 
kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau for pensions-
afkastskatten vurderes at udgøre i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i perioden 2007-2009. Det skønnede trendmæssi-
ge niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte strukturelle niveau i 2015-planen ju-
steret for holdbarhedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer. 
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Figur 5.1c Figur 5.1d 
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Figur 5.1e Figur 5.1f 
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  
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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 -0,7 
pct. af BNP afledt af de ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat i 2005, jf. fi-
gur 5.1c og tabel 5.8.  
 
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 siden 2003).  
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År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle sal-
do fra år til år skal fortolkes med nogen forsigtighed. Det er derfor vigtigt at betrag-
te udviklingen i den strukturelle saldo over et vist tidsrum.  
 
Fra 2005 til 2008 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen ¾ 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) 2,5 2,7 2,1 1,7  
 Ændring i strukturel saldo 1,2 0,2 -0,6 -0,4  
  

Bidrag til ændring:     
 

 Provenuer fra finanspolitikken -0,2 -0,4 -0,3 0,1  
 Strukturel beskæftigelse 0,2 0,4 -0,1 0,0  
 Arbejdstid 0,4 0,2 0,0 -0,2  
 Pensionsafkastskat 0,1 0,1 0,0 0,0  
 Nordsø-indtægter 0,1 0,1 0,1 0,2  
 Nettorentebetalinger 0,3 0,3 0,3 0,2  
 Specielle poster1) -0,1 -0,1 0,0 -0,1  
 Efterspørgselssammensætning 0,7 0,0 0,1 0,3  
 Andre forhold -0,3 -0,4 -0,8 -0,9  

  
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, og det gør 
indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen også.  
 
Hertil kommer, at efterspørgselssammensætningen siden 2005, der er karakteriseret 
ved en relativ høj vækst i det private forbrug, har medført et større afgiftsindhold i 
den samlede efterspørgsel, end hvis fremgangen havde været mere ligeligt fordelt på 
privatforbrug, investeringer og eksport.   
 
Beregningerne af den strukturelle saldo for 2005-06 tager afsæt i tal for de offentlige 
finanser, der er baseret på regnskabstal for stat, kommuner og amter. Med hensyn til 
2007 er der tale om foreløbige tal, idet Danmarks Statistik i juni 2008 offentliggør 
reviderede tal for 2007, der blandt andet afspejler egentlige regnskabstal for kom-
muner og regioner. Skønnet for de offentlige finanser i 2008 er baseret på finanslo-
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ven for 2008, de ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2008 samt de 
kommunale og regionale budgetter for 20086. Aftalen mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti om lavere skat på arbejde fra september 2007 og de indgåede overens-
komster på det offentlige område er desuden indarbejdet i skønnene for 2008 og 
2009. Vurderingen af 2009 tager derudover afsæt i 2015-planen og er af beregnings-
teknisk karakter, idet der først senere tages stilling til de konkrete finanspolitiske 
prioriteringer.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Skønnet afspejler endvidere aftalen med KL og Danske Regioner om højere lønforudsætninger i 2008 fra december 
2007 og aftalen med Danske Regioner om udvidede lånerammer til kræftapparatur i januar 2008. 
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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 841,0 889,8 926,3 2,5 2,6 1,3 1,9 3,1 2,7  
 Offentligt forbrug1) 439,2 458,9 482,3 1,7 1,3 1,2 2,5 3,1 3,8  
 Offentlige investeringer 31,3 31,2 32,2 -3,9 -2,5 0,8 1,2 2,2 2,3  
 Boliginvesteringer 118,6 120,1 119,8 4,5 -3,0 -4,0 5,0 4,4 3,8  
 Faste erhvervs-
investeringer 239,5 249,7 249,2 8,5 1,1 -2,3 1,5 3,0 2,3 

 

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.669,6 1.749,8 1.809,7 3,1 1,6 0,4 2,2 3,2 3,0 

 

 Lagerændringer2) 7,3 9,7 7,8 -0,4 0,1 0,0       

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.676,8 1.759,1 1.817,2 2,7 1,7 0,4 2,3 3,1 2,9 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 884,4 937,1 973,8 3,7 2,9 2,1 0,2 3,0 1,8 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.561,2 2.696,1 2.791,0 3,1 2,1 1,0 1,5 3,1 2,5 

 

 Import af varer og  
tjenester 864,9 927,9 961,5 5,6 3,9 1,7 1,6 3,2 1,9 

 

  
Bruttonationalproduktet 1.696,2 1.768,2 1.829,5 1,8 1,2 0,7 1,5 3,0 2,8 

 

 Produktskatter, netto 260,5 270,6 274,9            
 Bruttoværditilvækst 1.435,8 1.497,5 1.554,6 2,0 1,2 0,7 1,3 3,0 3,1  
 Heraf i private  
byerhverv3) 926,5 969,4 1.009,2 3,2 1,7 1,1 2,0 2,9 2,9 

 

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

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 udførte 

arbejdstimer. 
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (foregående års priser) i pct. af BNP  
 (foregående års priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
Kilde: ADAM 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 1,9 3,1 2,8 2,0 1,8  
 Euroområdet 0,8 2,1 1,6 2,8 2,6 1,7 1,5  
 Tyskland -0,2 1,1 0,8 2,9 2,5 1,8 1,5  
 Frankrig 1,1 2,5 1,7 2,0 1,9 1,6 1,4  
 Italien 0,0 1,5 0,6 1,8 1,5 0,5 0,8  
 Spanien 3,1 3,3 3,6 3,9 3,8 2,2 1,8  
 Holland 0,3 2,2 1,5 3,0 3,5 2,6 1,8  
 Belgien 1,0 3,0 1,7 2,8 2,7 1,7 1,5  
 Østrig 1,2 2,3 2,0 3,3 3,4 2,2 1,8  
 Finland 1,8 3,7 2,8 4,9 4,4 2,8 2,6  
 Danmark 0,4 2,3 2,5 3,9 1,8 1,2 0,7  
 Sverige 1,9 4,1 3,3 4,1 2,6 2,2 1,8  
 Storbritannien 2,8 3,3 1,8 2,9 3,0 1,7 1,6  
 USA 2,5 3,6 3,1 2,9 2,2 0,9 0,7  
 Japan 1,4 2,7 1,9 2,4 2,1 1,2 1,1  
 Norge 1,0 3,9 2,7 2,5 3,5 2,5 2,1  
 OECD 1,9 3,1 2,6 3,1 2,7 2,3 2,4  
 Verden 4,1 4,9 4,4 4,9 4,6 3,8 3,6  

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

Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP i 2006 og 2007 afvige fra EU-
Kommissionens forårsprognose. 

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

Kilde: EcoWin, EU-Kommissionens forårsprognose 2008, 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 1,4 3,0 2,8 2,9 3,0 1,5 3,4  
 Euroområdet 2,8 2,5 2,1 2,4 2,4 3,3 2,9  
 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) 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,9 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 4,2 5,1 5,7 5,7 5,6  

 Pct. af BNP   
 Betalingsbalancesaldo2)   
 EU27 0,1 0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  
 Euroområdet3) 0,4 0,8 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0  
 Tyskland 2,1 4,5 4,7 5,2 6,9 7,2 7,3  
 Frankrig 0,2 -0,6 -1,7 -2,2 -2,6 -2,9 -3,0  
 Italien -0,9 -0,5 -1,2 -2,0 -1,7 -2,0 -2,0  
 Spanien -4,0 -5,9 -7,5 -8,8 -10,0 -11,0 -11,2  
 Holland 6,1 8,6 7,1 7,6 8,4 9,0 10,0  
 Belgien 4,5 3,8 3,0 3,3 3,3 2,7 2,5  
 Østrig 1,4 2,4 3,0 3,5 4,7 5,0 5,2  
 Finland 4,8 6,7 3,9 4,9 4,4 3,4 3,2  
 Danmark 3,4 3,0 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7  
 Sverige 6,8 6,7 6,1 8,5 6,5 5,9 5,6  
 Storbritannien -1,3 -1,6 -2,5 -3,9 -4,2 -3,2 -3,2  
 USA -4,7 -5,4 -5,9 -6,1 -5,1 -5,0 -4,0  
 Japan 3,2 3,7 3,6 3,9 4,8 5,1 5,0  
 Norge 12,3 12,7 16,3 17,3 14,8 14,1 13,4  
  

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 fra DA’s StrukturStatistik 2007. 

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 forårsprognose 2008, OECD, DA 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 8,9 9,0 8,9 8,1 7,1 6,8 6,8  
 Euroområdet 8,6 8,8 8,8 8,2 7,4 7,2 7,3  
 Tyskland 9,3 9,7 10,7 9,8 8,4 7,3 7,1  
 Frankrig 9,0 9,3 9,2 9,2 8,3 8,0 8,1  
 Italien 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,0 5,9  
 Spanien 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 9,3 10,6  
 Holland 3,7 4,6 4,7 3,9 3,2 2,9 2,8  
 Belgien 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5 7,3 7,5  
 Østrig 4,3 4,8 5,2 4,7 4,4 4,2 4,3  
 Finland 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,3 6,1  
 Danmark2) 5,5 5,6 4,9 3,8 2,7 1,8 2,2  
 Danmark 5,4 5,5 4,8 3,9 3,7 2,5 3,0  
 Sverige 5,6 6,3 7,4 7,0 6,1 6,2 6,5  
 Storbritannien 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2 5,4 5,7  
 USA 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,4 6,2  
 Japan 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 4,2  
 Norge 4,5 4,4 4,6 3,5 3,3 3,5 3,5  

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

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. Siden februarvurderingen er ledighedsdefini-
 tionen ændret, jf. boks 4.1. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2008, 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   
 EU27 -3,1 -2,8 -2,5 -1,4 -0,9 -1,2 -1,3  
 Euroområdet -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -1,0 -1,1  
 Tyskland -4,0 -3,8 -3,4 -1,6 0,0 -0,5 -0,2  
 Frankrig -4,1 -3,6 -2,9 -2,4 -2,7 -2,9 -3,0  
 Italien -3,5 -3,5 -4,2 -3,4 -1,9 -2,3 -2,4  
 Spanien -0,2 -0,3 1,0 1,8 2,2 0,6 0,0  
 Holland -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,4 1,4 1,8  
 Belgien 0,0 0,0 -2,3 0,3 -0,2 -0,4 -0,6  
 Østrig -1,4 -3,7 -1,5 -1,5 -0,5 -0,7 -0,6  
 Finland 2,6 2,4 2,9 4,1 5,3 4,9 4,6  
 Danmark -0,1 1,9 5,0 4,9 4,5 4,1 2,9  
 Sverige -0,9 0,8 2,2 2,3 3,5 2,7 2,3  
 Storbritannien -3,3 -3,4 -3,4 -2,6 -2,9 -3,3 -3,3  
 USA -4,9 -4,4 -3,6 -2,6 -3,0 -5,0 -5,9  
 Japan -7,9 -6,2 -6,7 -1,4 -1,6 -1,9 -2,7  
 Norge 7,3 11,1 15,1 18,5 17,6 17,3 16,8  

 Samlet strukturel 
 offentlig saldo   

 EU27 -2,7 -2,7 -2,1 -1,4 -1,0 -1,2 -1,1  
 Euroområdet -2,7 -2,6 -2,0 -1,2 -0,7 -1,0 -0,8  
 Tyskland -3,3 -3,0 -2,4 -1,4 -0,4 -0,9 -0,7  
 Frankrig -4,0 -3,7 -2,9 -2,4 -2,6 -2,7 -2,6  
 Italien -3,4 -3,5 -3,9 -3,2 -1,7 -1,8 -1,6  
 Spanien -0,3 -0,2 1,2 2,0 2,4 1,1 0,9  
 Holland -2,0 -0,9 0,8 1,1 0,3 1,0 1,6  
 Belgien 0,4 -0,1 -2,1 0,3 -0,3 -0,2 -0,1  
 Østrig -0,6 -3,1 -0,8 -1,4 -1,0 -1,2 -0,9  
 Finland 3,3 2,9 3,7 4,2 4,9 4,8 4,9  
 Danmark1) 1,0 1,3 2,5 2,7 2,1 1,7 1,4  
 Sverige -0,2 0,7 1,9 1,5 3,1 2,5 2,5  
 Storbritannien -3,4 -3,7 -3,4 -2,6 -3,0 -3,2 -2,8  
  

1) Egne beregninger. Korrigeret for genindført SP-bidrag.  
Kilde:  EU-Kommissionens forårsprognose 2008, 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 5.437 5.455 5.469 5.483 
 I arbejdsstyrken 2.858 2.863 2.876 2.895 2.887 2.880 
 Samlede beskæftigelse 2.698 2.722 2.767 2.818 2.835 2.818 
 - beskæftigede på ordinært  

arbejdsmarked1) 2.629 2.652 2.694 2.747 2.759 2.733 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 69 70 73 71 76 85 
 Ledige 161 141 109 77 53 62 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.546 2.556 2.561 2.559 2.582 2.603 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 3 3 3 2 2 
 Aktiverede dagpengemodtagere 16 18 14 9 8 13 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28 26 24 24 25 27 
 Personer på overgangsydelse 7 4 1 0 0 0 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 233 224 216 211 209 207 
 Efterlønsmodtagere3) 180 162 144 142 142 138 
 Personer under 15 år 1.018 1.017 1.015 1.012 1.006 999 
 Folkepensionister uden for  

arbejdsstyrken3) 653 692 739 759 785 809 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 407 410 404 399 404 408 
  

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 135 117 88 61 41 49  
 Kontanthjælp 106 101 97 85 65 64  
 Feriedagpenge 8 8 8 7 4 3  
 Førtidspension1) 262 253 244 238 236 234  
  - heraf under 65 år2) 240 241 242 238 236 234  
 Efterløn 180 162 144 142 142 138  
  - heraf under 65  år2) 124 130 138 142 142 138  
 Overgangsydelse 7 4 1 0 0 0  
 Revalideringsydelse3) 24 22 22 20 19 19  
 Sygedagpenge4) 72 73 76 87 93 92  
 Barselsdagpenge 53 53 52 52 54 53  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 3 3 2 2  
 Ledighedsydelse 8 10 12 11 10 10  
 I alt  858 806 747 706 667 663  
 - heraf under 65  år2) 778 761 738 706 667 663  
  

SU 207 209 209 208 211 210 
 

 I alt, inkl. SU 1066 1016 956 914 878 873  
  

Folkepensionister1) 724 772 829 853 884 913 
 

 - heraf 65-66 år 8 53 96 107 117 126  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1790 1788 1786 1767 1762 1786 
 

  
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 end 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  

 
  2007 2008 2009  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 4,1 4,9 4,8  
 Samlede arbejdsomkostninger 4,1 4,9 4,9  
 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra:     
 Offentlige kasser 0,1 0,0 0,0  
 - AER-bidrag1) 0,1 0,0 0,0  
 Lovpligtige omkostninger -0,1 -0,1 0,0  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform2) -0,1 -0,2 0,0  
 - Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond 0,0 0,0 0,0  
 Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,1 0,1  

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

 
Anm.: Dekomponering af de øvrige arbejdsomkostninger i alt er baseret på egne skøn, mens de samlede ar-

bejdsomkostninger er baseret på StrukturStatistikken 2007. 
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: DA, Finanslov 2007 og Forslag til Finanslov Februar 2008, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og 
egne beregninger 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 6,2 -0,4 -2,6 
 

 heraf:          
  - bygge og anlæg 189 4,3 8,8 13,0 2,2 -1,9 -3,0  
  - maskiner og transport 133 3,2 3,3 15,8 11,9 0,1 -2,9  
  - software 36 4,8 4,3 12,3 5,6 2,0 0,1  
 heraf:          
  - boliginvesteringer 108 11,9 18,7 12,2 4,5 -3,0 -4,0  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 217 -0,2 1,2 14,5 8,5 1,1 -2,3 
 

  heraf:          
 - bygge-  og   

- anlægsinvesteringer 60 -7,9 -2,0 15,1 2,1 0,6 -2,5 
 

   - materielinvesteringer 157 2,9 2,5 14,2 10,9 1,3 -2,3  
 - offentlige  

 investeringer 32 13,2 3,1 16,5 -3,9 -2,5 0,8 
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Tabel B.10  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 327,6 346,1 366,9 389,0 409,9  
 Landbrugseksport mv. 80,7 86,7 90,1 94,3 98,1  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 32,8 38,2 33,4 34,4 35,3  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 433,2 463,3 486,7 514,0 539,5 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 391,5 447,3 487,0 514,3 526,9  

  
Nettoeksport af energi1) -6,6 -10,0 -13,9 -23,4 -34,3 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 35,1 6,0 -14,1 -23,7 -21,7  
 Nettoeksport af skibe mv. 0,7 -0,1 -2,8 -2,5 -2,3  

  
Handelsbalance, i alt 35,8 5,9 -16,9 -26,1 -24,0 

 

  
Turistindtægter, netto 1,7 0,7 -0,5 -1,6 -2,4 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 38,9 38,4 36,8 36,9 38,6  

  
Tjenestebalance, i alt 40,6 39,2 36,4 35,2 36,2 

 

  
Vare- og tjenestebalance 76,4 45,1 19,5 9,1 12,2 

 

 Do. i pct. af BNP 4,9 2,7 1,1 0,5 0,7  

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 20,1 30,4 36,1 37,1 39,1 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -3,7 -5,3 -9,5 -8,5 -7,5  
 EU-betalinger til Danmark, netto -6,9 -8,0 -9,4 -10,9 -10,3  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,2 -18,1 -17,8 -19,3 -19,9  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -9,7 -1,0 -0,7 -1,6 1,4  

  
Løbende poster, i alt 66,7 44,1 18,8 7,5 13,7 

 

 Do. i pct. af BNP 4,3 2,7 1,1 0,4 0,7  

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 54,1 -16,9 -62,1 -54,2 -40,2 

 

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

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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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 -0,6 2,1 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 346,1 6,2 8,1 3,8 3,4  
 Øvrige varer1) 105,4 0,8 -13,3 -2,8 -3,2  
 Tjenester i alt 312,9 17,0 5,5 3,8 2,5  
 I alt 851,1 9,0 3,7 2,9 2,1  
  

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 45,1 9,7 7,1 2,0 1,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 378,9 13,4 6,2 3,4 0,1  
 Øvrige varer1) 108,4 5,3 -0,7 1,9 3,1  
 Tjenester i alt 273,7 18,1 5,8 3,9 1,8  
 I alt 806,0 14,1 5,6 3,9 1,7  
  

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 4,5 2,5 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 346,1 -0,5 -2,0 2,2 1,9  
 Øvrige varer1) 105,4 18,9 0,4 14,3 3,0  
 Tjenester i alt 312,9 0,8 1,7 1,0 1,0  
 I alt 851,1 2,6 0,2 3,0 1,8  
        

 Importpriser for:        
 Landbrugsvarer mv. 45,1 1,7 3,7 2,5 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 378,9 1,0 2,1 2,4 2,3  
 Øvrige varer1) 108,4 15,6 -2,6 16,4 4,9  
 Tjenester i alt 273,7 3,1 3,4 1,8 1,8  
 I alt 806,0 3,1 1,6 3,2 1,9  
  

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 2,5 2,6 1,3 2,5 2,6 1,3  
 Detailomsætning 277,6 1,5 2,4 1,2 0,6 0,9 0,4  
 Heraf:              
 - fødevarer 80,5 -0,2 -1,0 0,0 0,0 -0,1 0,0  
 - nydelsesmidler 35,8 -4,5 0,9 0,4 -0,2 0,0 0,0  
 - øvrige ikke-varige  

 varer 91,4 3,8 3,6 2,1 0,5 0,4 0,3 
 

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

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 -56,4 -64,5 -39,0  
 - husholdninger -29,4 -66,2 -65,7 -73,7 -66,5 -58,6  
 - selskaber 46,4 58,5 28,8 17,3 1,9 19,5  
 Offentlig forvaltning og service 27,3 77,4 79,9 75,6 72,4 53,0  

 I alt 44,4 69,7 43,1 19,2 7,9 14,0  
  

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 132,7 140,5 148,5 144,7 151,4 157,6 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 905,8 948,9 985,9 
 Nettoformueindkomst 20,2 31,0 36,0 38,2 42,3 43,8 

 Primær bruttoindkomst 937,4 989,0 1.047,2 1.088,7 1.142,6 1.187,3 
 Indk.overførsler og pens.udb. l&p mv. 284,7 295,1 302,5 311,8 324,6 341,8 
 - indk.skatter mv. (inkl. pens.afk.sk.) 394,4 425,9 418,9 435,7 449,6 452,0 
 - sociale bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) 125,7 128,7 165,6 174,1 184,9 191,8 

 Disponibel bruttoindkomst 701,9 729,5 765,2 790,6 832,6 885,3 
 - privat forbrug 707,2 759,8 805,2 841,0 889,8 926,3 
 Formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 82,3 87,7 89,1 

 Bruttoopsparing 47,8 21,3 40,0 31,9 30,5 48,1 
 - bruttoinvesteringer 72,9 84,7 101,3 104,2 106,2 106,1 
 Nettokapitaloverførsler -4,2 -2,8 -4,3 -1,4 9,3 -0,6 

 Nettofordringserhvervelse -29,4 -66,2 -65,7 -73,7 -66,5 -58,6 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 304,5 324,7 346,0 349,4 360,7 375,3 
 Nettoformueindkomst -8,8 -4,7 -5,1 -4,2 -14,2 -17,6 

 Primær bruttoindkomst 295,7 320,0 340,9 345,2 346,5 357,8 
 Pens.bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  90,9 94,7 131,2 138,6 149,1 154,7 
 - indkomstskatter mv. 46,3 60,2 70,6 61,1 66,0 62,5 
 - pensionsudbetalinger 40,8 44,9 53,6 59,9 64,9 69,1 

 Disponibel bruttoindkomst 299,6 309,5 347,9 362,9 364,7 380,9 
 - formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 82,3 87,7 89,1 
 - bruttoinvesteringer 198,4 199,4 238,6 261,0 273,1 270,3 
 Nettokapitaloverførsler -1,7 0,1 -0,6 -2,3 -2,0 -2,0 

 Nettofordringserhvervelse 46,4 58,5 28,8 17,3 1,9 19,5 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 437,2 465,1 494,5 494,1 512,1 532,9 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 905,8 948,9 985,9 
 Nettoformueindkomst 11,4 26,3 30,9 34,1 28,1 26,2 

 Primær bruttoindkomst 1.233,1 1.308,9 1.388,1 1.433,9 1.489,0 1.545,1 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 240,9 248,3 246,6 248,4 256,1 269,2 
 - indkomstskatter mv. 440,7 486,2 489,5 496,9 515,6 514,5 
 - sociale bidrag 31,8 32,1 32,1 31,9 32,3 33,6 

 Disponibel bruttoindkomst 1.001,5 1.039,0 1.113,1 1.153,5 1.197,3 1.266,2 
 - privat forbrug 707,2 759,8 805,2 841,0 889,8 926,3 

 Bruttoopsparing 294,3 279,2 308,0 312,5 307,5 340,0 
 - bruttoinvesteringer 269,9 283,9 340,3 365,3 379,8 376,6 
 Nettokapitaloverførsler -7,3 -3,0 -4,5 -3,5 7,7 -2,4 

 Nettofordringserhvervelse 17,1 -7,7 -36,9 -56,4 -64,5 -39,0 
 Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets (NR). Visse af overførslerne er dog nettoficerede i forhold til 

NR. ADAMtallene for fordelingen af den private sektors disponible bruttoindkomst på husholdninger og selskaber i 
2005-2007 afviger fra NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pensionsformuer og FISIM 
samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder og-
så pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kol-
lektive ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing 
og ikke i selskabernes. Særlig Pensionsopsparing (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 (iht. NR)1) 100,7 104,2 105,2 106,4 106,9 104,6  
 Do. korrigeret for SP2) 100,7 104,2 105,2 106,4 106,9 105,8  
         

 Opsparingskvote (iht. NR)1) 6,8 2,9 5,2 4,0 3,7 5,4  
 Do. korrigeret for SP og afkast i l&p3) 3,3 -0,1 -1,3 -1,9 -2,6 -1,6  
         
 Hele den private sektor (iht. NR)              
 Forbrugskvote 70,6 73,1 72,3 72,9 74,3 73,2  
 Opsparingskvote 29,4 26,9 27,7 27,1 25,7 26,8  
  

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er det private forbrug 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible indkomst iføl-
ge NR. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible indkomst, i NR inkluderer til-
væksten i pensionsformuerne i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (jf. tabel B.15), er summen af 
de to kvoter større end 100 pct. 

2) Indkomsten er i 2009 fratrukket det genindførte SP-bidrag (i henhold til gældende lov). 
3) Indkomsten og dermed også opsparingen er i 2009 fratrukket det genindførte SP-bidrag (i henhold til 

gældende lov), og i alle år er opsparingen fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdnin-
gernes pensionsformuer i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregn-
skabets opgørelse af husholdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. anmærkningen. Pensionsbi-
dragene til l&p, netto for pensionsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. 

 

 

 
 
 

Tabel B.17  
Lønkvoter 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.   
 Private erhverv 54,8 54,8 54,8 56,2 56,5 56,3  
 Hele økonomien 62,8 62,5 62,4 63,6 63,9 63,8  
 Husholdningernes procentvise andel af den  

private disponible indkomst 70,1 70,2 68,7 68,5 69,5 69,9 
 

  
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 4,5 -2,0 0,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 57,0 59,9 52,6 52,0 - -  
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte  

ejerlejligheder 8,4 23,5 23,1 -5,5 - - 
 

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 22,6 25,3 19,3 18,8 - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 27,2 28,0 27,6 27,9 - -  
  

Boligbyggeri             
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. 11,9 18,7 12,2 4,5 -3,0 -4,0  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 3,4 4,1 4,6 2,8 - -  
  

Erhvervsbyggeri             
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  4,2 4,7 5,7 4,2 - -  
  

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 255,3 274,5 291,9 300,9 314,1 320,5 
 - moms 143,3 155,5 168,3 176,6 185,0 190,7 
 - registreringsafgift 17,9 22,0 24,4 24,9 24,9 24,3 
 - punktafgifter 67,7 69,8 70,2 69,5 70,7 70,5 
    - energi 37,0 36,4 36,2 36,6 37,3 37,9 
    - miljø 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 
    - nydelsesmidler 10,8 10,5 10,7 10,1 10,2 10,2 
    - øvrige 15,6 18,7 18,9 18,1 18,4 17,7 
 - ejendomsskatter 17,1 17,5 18,3 19,0 21,4 22,2 
 - vægtafgift på erhverv 2,5 2,7 2,8 2,8 3,3 3,4 
 - øvrige indirekte skatter 6,8 7,1 7,8 8,0 8,8 9,4 
  
Direkte skatter 442,1 489,1 492,9 502,1 521,0 520,1 

 - kildeskatter1)  293,4 309,6 322,8 341,1 347,8 344,8 
    - statsskat 62,1 65,2 68,2 131,8 135,8 129,5 
       - bundskat 40,6 42,4 44,0 47,6 48,2 45,2 
       - mellemskat 7,2 7,7 8,2 8,9 9,6 5,5 
       - topskat  14,3 15,2 16,1 17,4 18,7 18,5 
       - sundhedsbidrag 0,0 0,0 0,0 56,8 58,1 59,1 
       - statslig kommuneskat 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,2 
    - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 210,5 219,3 225,8 179,8 185,6 188,8 
       - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 140,6 146,5 150,4 174,6 180,3 183,4 
       - amtsskatter 65,3 68,0 70,4 0,0 0,0 0,0 
       - kirkeskat 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 
    - ejendomsværdiskat 10,5 10,9 11,3 11,8 12,1 12,3 
    - øvrige kildeskatter 10,3 14,2 17,5 17,7 14,4 14,2 
 - pensionsafkastbeskatning 23,5 37,0 12,5 6,6 9,1 11,2 
 - selskabsskat 46,3 60,2 70,6 61,1 66,0 62,5 
 - andre personlige skatter 7,8 8,0 8,5 9,7 10,0 10,3 
 - vægtafgifter fra husholdninger 6,3 6,6 7,0 7,3 8,3 8,6 
 - arbejdsmarkedsbidrag 64,8 67,6 71,4 76,3 79,8 82,8 
 Obl. bidrag til sociale ordninger2) 17,1 17,1 17,0 17,8 17,4 18,1 
 Kapitalskatter 3,3 3,2 3,5 3,9 4,0 4,2 
 Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,9 3,4 3,5 4,0 4,2 4,2 
 Samtlige skatter 720,7 787,4 808,7 828,7 860,7 867,2 
 BNP 1466,2 1548,2 1641,5 1696,2 1768,2 1829,5 
 Samtlige skatter i pct. af BNP  49,2 50,9 49,3 48,9 48,7 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. 
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Tabel B.20  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2004-2009 

 
  2004 2005 2006 20071) 2008 2009  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Revideret majvurdering 2004, mia. kr.  655,7 678,8 - - - - 
 Vækst i pct.  2,9 3,5     
 Majvurdering 2005, mia. kr.  651,8 674,9 691,9 - - - 
 Vækst i pct.  2,9 3,6 2,5    
 Revideret majvurdering 2006, mia. kr.  650,9 677,0 696,9 708,4 - - 

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

 

Vækst i pct.  2,7 5,5 3,4 1,7   
 Decembervurdering 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  
 Revideret majvurdering 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  
 Augustvurdering 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  
 Februarvurdering 2008, mia. kr.  650,9 686,4 720,6 724,2 737,7 747,5 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,3 1,1 1,9 1,3 
 Majvurdering 2008, mia. kr.  650,9 686,4 719,7 722,3 738,6 751,1 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,2 1,0 2,3 1,7 

 Ejendomsværdiskat             
 Majvurdering 2003, mia. kr.  10,7 - - - - - 
 Revideret majvurdering 2004, mia. kr.  10,6 10,8 - - - - 
 Majvurdering 2005, mia. kr.  10,4 10,7 10,9 - - - 
 Revideret majvurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 

Augustvurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 
Decembervurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 - 

 

Revideret majvurdering 2007, mia. kr.  10,5 10,9 11,1 11,9 12,2 - 
 Augustvurdering 2007, mia. kr.  10,5 10,9 11,1 11,9 12,2 - 
 Februarvurdering 2008, mia. kr.  10,5 10,9 11,3 11,8 12,1 12,3 

 Majvurdering 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.  

2)  Det kommunale udskrivningsgrundlag for 2006-2009 er korrigeret i forhold til februarvurderingen 
  2008. Udskrivningsgrundlaget for 2006 var i denne opgjort uden begrænset skattepligtige, og for 2007-
  2009 var der ved en fejl indregnet aktieindkomst. 
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Tabel B.21  
Indkomstoverførsler 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 21,5 19,0 14,6 10,4 7,6 8,9  
 Førtidspension 32,5 32,8 33,5 33,9 36,0 36,9  
 Efterløn1) 25,5 23,4 21,0 21,0 22,1 22,3  
 Kontanthjælp2) 14,5 14,2 13,2 12,1 11,4 12,4  
 Feriedagpenge 1,3 1,4 1,3 1,2 1,0 0,6  
 Revalideringsydelse 4,4 4,1 3,9 3,5 3,2 3,4  
 Sygedagpenge 11,4 11,4 12,2 13,8 15,1 15,8  
 Barselsdagpenge 8,3 8,4 8,6 9,0 9,5 9,7  
 Boligydelse og boligsikring 10,2 10,6 11,0 10,9 11,0 11,4  
 Børnefamilieydelse 12,6 12,9 13,1 13,3 13,8 13,9  
 Øvrige overførsler3) 16,7 17,1 16,0 15,7 15,5 17,5  
 I alt 158,9 155,4 148,4 144,7 146,2 152,7  
 SU 9,8 10,3 10,5 10,6 11,3 11,7  
 I alt inkl. SU 168,7 165,7 158,9 155,3 157,4 164,4  
 Folkepension4) 64,7 71,1 76,7 81,9 84,9 90,0  
 Øvrige pensioner5) 17,7 18,5 19,1 20,4 21,1 21,9  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige  

pensioner 251,0 255,3 254,7 257,6 263,4 276,3 
 

  
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 2009 

 
 

 
Dec. 
2005 

Maj 

2006 
Aug. 

2006
Dec. 
2006

Maj 
2007

Aug.
2007

Feb. 
2008

Maj 
2008 

 

  
2007   

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8  
 Ledighed (1.000 personer) 140,0 125,0 120,2 112,2 105,0 98,0 93,4 77,4  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 57,0 42,0 28,4 35,0 28,5 28,9 21,6 18,8  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) 35,6 48,8 47,8 56,0 71,0 66,2 75,7 75,6  
 BNP i EU 27 (procentvis stigning) 2) 2,4 2,2 2,2 2,4 2,9 2,9 2,9 2,8  
  
2008             

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - - 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2  
 Ledighed (1.000 personer) - - - 111,9 108,0 91,0 81,0 52,6  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - - 2,1 2,4 2,5 2,6 3,3  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - 39,5 28,9 22,9 11,4 7,5  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - 56,2 59,3 55,2 66,7 72,4  
 BNP i EU 27 (procentvis stigning) 2) - - - 2,4 2,7 2,7 2,4 2,0  
  
2009             

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - - - - - 1,0 0,7  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - - 89,5 62,5  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - - - - - 2,4 2,6  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - 15,8 13,7  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - 51,5 53,0  
 BNP i EU 27 (procentvis stigning) 2) - - - - - - 2,4 1,8  
  
1) 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. 
2) EU25 for december 2006-vurderingen og EU15 for tidligere vurderinger. 
 

 

 




