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Forord 

Dansk økonomi er i ganske fin form. Beskæftigelsen er rekordhøj, og nye grupper er 
kommet ind på arbejdsmarkedet. Både den offentlige økonomi og betalingsbalancen 
udviser pæne overskud, og vi er ikke tynget af store gældsposter.  
 
Ledigheden er fortsat med at falde til et niveau, som både historisk og internationalt 
er rekordlavt. Det er et fantastisk resultat, som vi nu skal arbejde for at fastholde. 
 
Som i resten af verden er væksten i dansk økonomi nu også ved at gå ned i gear. Men 
for Danmark er det ingen krise. Vi skal nemlig huske på, hvad udgangspunktet er: 
Aktivitetsniveauet er meget højt efter de senere års kraftige opsving.  
 
Der er dog også en række udfordringer, som man skal tage bestik af. Presset på ar-
bejdsmarkedet har øget lønstigningerne til et meget højt niveau, som er væsentligt 
over udlandets. Det svækker virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig er inflati-
onen gået kraftigt i vejret, båret primært af højere energi- og fødevarepriser. Det er 
ikke en holdbar udvikling.  
 
Det er derfor en central udfordring at undgå, at den høje inflation, som især er kom-
met udefra, medfører endnu kraftigere lønstigninger. En sådan løn-pris spiral vil be-
tyde, at inflationen kan forblive på et højt niveau. Det kan medføre pres på renten og 
svækkelser i konkurrenceevnen – og skabe grundlag for et langvarigt tilbageslag med 
høj arbejdsløshed i Danmark. Det er der ingen, der ønsker.  
 
Derfor skal vi være tilbageholdende i finanspolitikken – for at sikre en stabil udvik-
ling i lønningerne og konkurrenceevnen. Vi skal ikke øge risikoen for løn-pris spira-
ler ved at føre en endnu mere lempelig politik, end det vi nu har lagt frem.  
 
Vi skal fokusere på at øge arbejdsudbuddet og vækstmulighederne. Det er ikke 
mindst mangel på arbejdskraft, som svækker konkurrencekraften og begrænser mu-
lighederne for vækst i velstanden. Det er reformer af blandt andet arbejdsmarkedet 
og skattesystemet, som skal skabe grundlaget for fortsat fremgang i beskæftigelse og 
øget vækst i velstanden. 
 
 

 

 

 
 Lars Løkke Rasmussen 
 Finansminister 
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1. Sammenfatning 

1.1 Stort inflationspres selv om væksten går ned 
Væksten i produktionen er bremset op gennem det seneste år, efter den kraftige høj-
konjunktur som begyndte tilbage i 2003. Alligevel er ledigheden fortsat med at falde 
med umindsket styrke til et ekstraordinært lavt niveau på ca. 1½ pct. af arbejdsstyr-
ken i juni.  
 
Presset på arbejdsmarkedet er dermed fortsat udtalt og de private lønstigninger er 
forøget til knap 5 pct. på DA-området i 2. kvartal i år, jf. figur 1.1a. Det vil sammen 
med svag produktivitetsvækst gennem de senere år medføre et opadgående pres på 
priserne på danskproducerede varer og en yderligere nedgang i virksomhedernes 
lønkonkurrenceevne. Samtidig er inflationen steget stejlt og er nu på det højeste ni-
veau i næsten 20 år, navnlig som følge af den internationale opgang i priserne på fø-
devarer og energi, jf. figur 1.1b.   
 

Figur 1.1a  Figur 1.1b   
Lønstigningstakt og ledighedsgab Inflation 
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Anm.: I figur 1a er ledighedsgabet forskellen mellem ledighed og det beregnede niveau for den strukturelle ledig-

hed. I figur 1.1b er kerneinflation lig forbrugerprisinflationen ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer. 
Kilde: Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. 
 
Opgangen i inflationen vil være midlertidig, hvis den højere inflation ikke medfører 
større lønkrav, og inflationsforventningerne hurtigt forankres i de knap 2 pct., der 
følger af fastkurspolitikken og ECB’s inflationsmålsætning. Kombinationen af meget 
lav ledighed og høje prisstigninger på energi mv. indebærer imidlertid en væsentlig 
risiko for såkaldte løn-pris spiraler. Erfaringerne viser, at det kan være meget om-
kostningsfyldt – blandt andet i form af en kraftigere og mere vedvarende opgang i 
ledigheden på lidt længere sigt – at få inflationen bragt ned igen, hvis først der i løn-
dannelsen indlejres forventninger om højere inflation. 
 
Dansk økonomi er dermed kendetegnet ved høj kapacitetsudnyttelse og et markant 
inflationært pres, både fra arbejdsmarkedet og via de internationale råvaremarkeder. 
Samtidig begrænses vækstpotentialet fremadrettet af blandt andet den demografiske 
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udvikling med færre i de erhvervsaktive aldre og en underliggende tendens til vigende 
arbejdstid. Med de aktuelle vækstmuligheder skal fremgangen i efterspørgslen derfor 
som udgangspunkt være meget moderat de kommende år, hvis presset på arbejds-
markedet og virksomhedernes lønkonkurrenceevne skal dæmpes. 
 
Den centrale stabiliseringspolitiske udfordring er på den baggrund at sikre mod mere 
vedvarende inflation og forhindre, at de kraftige prisstigninger medfører endnu stør-
re lønkrav og dermed mere grundlæggende udfordrer den makroøkonomiske stabili-
tet. Det kræver blandt andet tilbageholdenhed i finanspolitikken de næste år og en 
fortsættelse af den strukturpolitiske indsats med sigte på at øge vækstpotentialet og 
reducere den strukturelle ledighed yderligere – hvilket i sidste ende vil kunne dæmpe 
den opgang i ledigheden, som der nu er udsigt til. 
 
Væksten i BNP ventes at gå ned til omkring 1 pct. i år og ca. ½ pct. i 2009, jf. figur 
1.2a, mens ledigheden skønnes at stige til i størrelsesordenen 2½ pct. af arbejdsstyr-
ken ved udgangen af 2009, hvilket fortsat vil være væsentligt under niveauet før den 
seneste konjunkturtilbagegang i begyndelsen af årtiet. Den lavere vækst er udtryk for 
en tydelig afdæmpning af efterspørgselspresset, navnlig trukket af lavere vækst i pri-
vatforbruget, fald i boliginvesteringerne og ret svag fremgang i eksporten. Vækstfor-
ventningerne er samlet justeret lidt ned siden maj.  
 

Figur 1.2a  Figur 1.2b   
BNP-vækst og ledighed Outputgab 
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Kilde: Danmarks Statistik, DA, OECD og egne beregninger. 
 
Med rekordhøj beskæftigelse og stort pres på produktionsressourcerne er Danmarks 
konjunkturmæssige udgangspunkt et helt andet end eksempelvis i euroområdet og 
navnlig USA, hvor der som udgangspunkt er relativt neutral kapacitetsudnyttelse, og 
hvor ledigheden også ventes at stige de næste par år. jf. figur 1.2b. For Danmark er 
den forventede lavere vækst i efterspørgslen således ikke udtryk for en krise eller lav-
konjunktur men en tilpasning, som kan reducere risikoen for et mere langvarigt tilba-
geslag drevet af svækket konkurrenceevne og uholdbare krav til, hvor meget realløn-
ningerne kan stige i den nuværende situation. 
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Selv om væksten i efterspørgslen bliver lav de næste år, vil der fortsat være pres på 
arbejdsmarkedet både i 2008 og 2009, idet ledigheden i begge år ligger et stykke un-
der skønnet for den strukturelle ledighed. Kapacitetsudnyttelsen i industrien og virk-
somhedernes meldinger om mangel på arbejdskraft er reduceret en del, hvilket un-
derstøtter, at efterspørgslen er ved at vende, men det sker i en situation med meget 
lav ledighed, og hvor lønstigningerne nærmest har været accelererende.  
 
Det er normalt, at der fortsat er et betydeligt pres på arbejdsmarkedet – målt ved det 
såkaldte outputgab – og på lønudviklingen et godt stykke tid efter, at meldingerne 
om mangel på arbejdskraft er toppet. Lønstigningerne ventes at ligge over 4½ pct. i 
hele perioden, dvs. i størrelsesordenen 1¼-1½ pct.-enhed mere end i udlandet. Det 
indebærer pæn reallønsfremgang i 2008 og 2009 trods opgang i inflationen, men 
samtidig forringes konkurrenceevnen yderligere.  
 
Det særlige danske udgangspunkt med høj kapacitetsudnyttelse øger isoleret set risi-
koen for, at opgangen i inflationen får såkaldte anden-runde effekter på blandt andet 
løndannelsen, og betyder samtidig, at et parallelt fald i væksten i Danmark og udlan-
det ikke kan påregnes at dæmpe presset på konkurrenceevnen, idet de løndæmpende 
virkninger af svagere vækst i den situation må ventes at være mindre i Danmark. Det 
er ikke usandsynligt, at en stigende tendens i ledigheden i sig selv kan virke løndæm-
pende i en periode, men hvis ledigheden derefter stabiliseres på et niveau, der er un-
der den strukturelle ledighed, så vil presset på lønstigningerne og konkurrenceevnen 
tage til igen.  
 
Der er ret klare tegn på, at en stabiliserende reduktion i efterspørgselsvæksten er i 
gang. De seneste, foreløbige nationalregnskabstal viser en tydelig afdæmpning i den 
private indenlandske efterspørgsel, trukket helt overvejende af privatforbruget, og 
forbrugsindikatorer tyder på en fortsat afdæmpet udvikling i 2. kvartal. Det skal ses i 
lyset af en markant opgang i forbruget igennem 2007 på 4½ pct. og ganske høje for-
brugs- og investeringskvoter, jf. figur 1.3a og b. I byggeriet, hvor vendinger i konjunk-
turerne normalt optræder først, er der også klare tegn på vigende aktivitet, men fra et 
meget højt niveau. Ledigheden i byggefagene er imidlertid fortsat historisk lav og har 
endnu ikke vist væsentlige tegn på stigning.  
 
På boligmarkedet er der – som ventet – svagt vigende priser på landsplan, som af-
spejler tydelige prisfald i de områder (herunder især hovedstadsområdet), hvor pri-
serne steg mest frem mod 2006. Boligejernes økonomi er generelt robust, og de kraf-
tige stigninger i boligværdierne de senere år er ikke belånt i væsentligt omfang. Det er 
en meget lille andel af boligejerne, som er teknisk insolvente (næppe over 1 pct.), i 
nogen grad fordi antallet af førstegangskøbere er faldet i de områder, hvor priserne 
er nået højest op. Befolkningsudviklingen, pæn fremgang i realindkomsterne og fort-
sat lav ledighed vil sammen med de trods alt ret gunstige finansieringsvilkår være 
med til at understøtte boligefterspørgslen og dermed holde hånden under boligpri-
serne. 
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Figur 1.3a  Figur 1.3b   
Forbrugskvote og real kontantpris Investeringskvoter 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udviklingen gennem de seneste år har været præget af mangel på arbejdskraft, som 
udover at forøge lønomkostningerne også har bidraget til svag produktivitetsvækst. 
Når kapacitetspresset er højt, og mulighederne for at øge produktionen på den måde 
er begrænset fra udbudssiden, så er en situation med lav vækst ikke udtryk for lav-
konjunktur. Fremadrettet reduceres presset på arbejdsmarkedet, men selv med meget 
svag vækst i efterspørgslen kan det tage nogle år, før konjunktursituationen kan siges 
at være normal eller neutral. Den vigende efterspørgsel afspejler samtidig blandt an-
det svækket konkurrenceevne, som er en konsekvens af knaphed på arbejdskraft.  
 
Også på længere sigt begrænses vækstpotentialet. I henhold til 2015-planen påregnes 
en vækst, som er ca. 1¼ pct. på årsbasis frem mod 2015. Det forudsætter i henhold 
til planen nye initiativer, der forøger arbejdsudbuddet svarende til 50-60.000 fuld-
tidsbeskæftigede, og en produktivitetsvækst, som svarer til gennemsnittet siden 1990. 
Forløbet i 2015-planen afspejler dels den normalisering af konjunktursituationen, 
som nu ser ud til at være i gang, men også negative bidrag til arbejdsstyrken fra de-
mografi og underliggende fald i arbejdstiden, som i planen antages modvirket af 
strukturreformer.  
 
Den gennemsnitlige arbejdstid er ganske vist steget de senere år, men det er delvist 
konjunkturbetinget, og den aftalte årlige arbejdstid er reduceret. I forlængelse af tidli-
gere aftaler om feriefridage (den 6. ferieuge) indeholder de seneste overenskomstafta-
ler på det private og offentlige arbejdsmarked således også elementer, som kan med-
føre en reduktion i den gennemsnitlige arbejdstid. Desuden vil befolkningssammen-
sætningen trække i retning af lavere gennemsnitlig arbejdstid frem mod 2015.  
 
 
1.2 Den økonomiske politik skal give plads til lavere efterspørgselspres 
Selv med meget lav vækst i efterspørgslen de næste år vil der fortsat udgå pres på in-
flation og lønstigninger fra det danske arbejdsmarked, og lønkonkurrenceevnen vil 
forværres. Ledigheden er meget lav i historisk perspektiv i prognoseperioden og lig-
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ger et stykke under skønnet for den strukturelle ledighed, som i kraft af gennemførte 
reformer antages at gå ned til 3¾ pct. af arbejdsstyrken i 2009.  
 
Den stabiliseringspolitiske udfordring er at undgå unødigt ekspansiv økonomisk poli-
tik, som forstærker presset på inflation og lønkonkurrenceevne. Ekspansiv økono-
misk politik, som samlet øger efterspørgslen efter arbejdskraft og fastholder presset 
på arbejdsmarkedet, vil forstærke de i forvejen høje lønstigninger og dermed kunne 
skabe grundlag for en større og mere langvarig opgang i ledigheden på lidt længere 
sigt, som især vil ramme personer med svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
I den nuværende situation med pres på arbejdsmarkedet er lav vækst i efterspørgslen 
således med til at sikre en stabil økonomisk udvikling, blandt andet ved at bidrage til 
en afdæmpning af lønudviklingen. Den afdæmpede vækst de næste par år bør derfor 
ikke modgås af finanspolitiske lempelser. Det ville i givet fald forøge presset på løn-
konkurrenceevnen og være udtryk for såkaldt konjunkturforstærkende økonomisk 
politik, som strider mod finanspolitisk praksis i Danmark gennem de seneste 20-30 
år, jf. boks 1.1.  
 
Finanspolitikken tilrettelægges som udgangspunkt efter 2015-planen, som blev frem-
lagt i 2007. Siden starten af 2008 er der i lyset af konjunktursituationen og det høje 
inflationspres foretaget justeringer i den økonomiske politik, men således at de cen-
trale mål og initiativer i planen er fastholdt. Sigtet har været en vis afdæmpning af 
udgiftsvæksten blandt andet i lyset af de konstaterede udgiftsskred i kommuner, her-
under navnlig at sikre bedre overholdelse af de opstillede udgiftsrammer for det of-
fentlige forbrug i kommunerne. Samtidig sigter Jobplanen fra februar i år og frem-
rykningen af dele af Arbejdsmarkedskommissionens arbejde på at løfte arbejdsud-
buddet yderligere. Finanslovforslaget for 2009 afspejler desuden, at SP-bidraget gen-
indføres i 2009, hvilket følger af gældende lov. Det dæmper den vækst i den private 
efterspørgsel, som følger af den planlagte økonomiske politik. 
 
Aktivitetsvirkningen fra den økonomiske politik skønnes til 0,1 pct. i 2008, mens fi-
nanslovforslaget for 2009 samlet skønnes at have en aktivitetsvirkning på 0,2 pct. af 
BNP, inklusive virkningen af at genindføre SP-bidraget på 1 pct. af indkomsterne, jf. 
tabel 1.1. Finanspolitikken er dermed svagt lempelig i lyset af konjunktursituationen, 
men aktivitetsvirkningen skal samtidig ses i sammenhæng med, at der i finanslov-
forslaget indgår forskellige initiativer, som styrker arbejdsudbuddet, herunder for-
øgelsen af mellemskattegrænsen og initiativerne i Jobplanen. Samlet skønnes Jobpla-
nen, arbejdsmarkedsinitiativerne i Velfærdsaftalen fra 2006 samt skatteaftalen at kun-
ne løfte arbejdsudbuddet med 20-25.000 personer fra 2007 og frem til 2010 svarende 
til ¾ pct. af arbejdsstyrken. Størrelsesordenen af virkningerne og hvornår, de viser 
sig, er forbundet med usikkerhed. 
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Boks 1.1 
Stabiliserende finanspolitik  

 
Et hovedprincip i stabiliseringspolitikken er, at eventuelle indgreb med konjunkturpolitisk sigte kan 
være relevante i situationer med klare ubalancer i økonomien, fx i form af større betalingsbalanceuli-
gevægte eller store uligevægte på arbejdsmarkedet. Der har været fem større økonomiske indgreb 
siden 1980, der således alle har været sammenfaldende med, at det såkaldte outputgab har nået en 
top eller en bund, jf. figur a. Det centrale kriterium har således været kapacitetsudnyttelsen i økono-
mien – dvs. niveauet for ledighed, betalingsbalance osv. – og ikke niveauet for væksten. Konjunktur-
betingede lempelser i den aktuelle situation med et stort positivt outputgab ville dermed være et mar-
kant brud med tidligere finanspolitisk praksis, idet det ville være udtryk for konjunkturforstærkende 
finanspolitik.  
 

 
Hovedprincipperne indgår også i EU’s SStabilitets- og Vækstpagt. Pagtens forebyggende del  har til 
formål, at EU-landene skal undgå uforholdsmæssigt store underskud. Denne del fastslår, at det enkelte 
EU-land skal have en mellemfristet målsætning (MTO) for de offentlige finanser, der som hovedprincip 
skal være tæt på balance eller i overskud. Medlemslandene opfordres blandt andet til at opretholde 
budgetdisciplin i ”gode tider” med det formål at undgå konjunkturforstærkende politik. ”Gode tider” 
defineres som udgangspunkt som perioder, hvor produktionen overstiger det strukturelle niveau (dvs. 
outputgabet er positivt). Givet usikkerheden om de beregnede niveauer for outputgabet kan ændrin-
ger i outputgabet ligeledes tages i betragtning. Det gælder dog især, når outputgabet er tæt på nul.  
 
Stabilitets- og Vækstpagtens retningslinjer for finanspolitikken er i tråd med retningslinierne i 22015-
planen. Det fremgår her, at finanspolitikken skal understøtte en stabil økonomisk udvikling, og at det 
blandt andet fordrer ”tilbageholdenhed i finanspolitikken og tilstrækkelige offentlige overskud, når 
konjunkturerne er gode og ledigheden lav”.  
 
I den  oprindelige 2010-plan fra januar 2001 blev det ligeledes fremhævet, at ”finanspolitikken skal 
være tilpasset konjunktursituationen. Tegn på væsentlige uligevægte på betalingsbalance og tiltagen-
de inflation skal imødegås tilpas hurtigt. Det dæmper konjunkturbevægelserne og sikrer, at inflatio-
nen i Danmark kan holdes i underkanten af 2 pct. på mellemfristet sigt”.  
 

Figur a 
Outputgabet og 5 store indgreb siden 1980 
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Ved at føre tilbageholdende finans-
politik i gode tider, hvor ledigheden 
er lav, sikres samtidig det nødven-
dige råderum til at handle, når kon-
junkturerne er mindre gode, og 
ledigheden er klart over det struk-
turelle niveau. Hertil kommer, at 
strukturpolitiske initiativer, som 
øger arbejdsudbuddet, principielt 
kan reducere kravene til finanspoli-
tikkens stramhedsgrad i gode tider. 
 
Kravet om store overskud i gode 
tider forstærkes af, at de offentlige 
finanser i Danmark er meget kon-
junkturfølsomme, og at der histo-
risk har været tendens til at under-
vurdere svækkelser af finanserne i 
dårlige tider. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.   

 
Selv om pengepolitikken har været relativt lempelig efter danske konjunkturforhold, 
bidrager renteudviklingen desuden til at dæmpe presset i økonomien. Renterne er så-
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ledes steget noget fra det meget lave niveau i 2004 og 2005 og medvirker dermed – 
blandt andet ved at have dæmpet boligmarkedet – til at reducere væksten i efter-
spørgslen. De ændringer i renterne, der er konstateret frem til i dag, vil således virke 
dæmpende i både 2008 og 2009, jf. tabel 1.1. En del af rentestigningerne afspejler 
den finansielle uro, der har øget spændet mellem de pengepolitiske styringsrenter og 
renterne på udlån og realkredit, hvilket dog skal ses i lyset af, at de pengepolitiske sty-
ringsrenter givetvis ville have været højere i fravær af den finansielle uro. Hertil kom-
mer mulige dæmpende bidrag fra de stramninger af de finansielle vilkår, som følger 
af styrkelsen af kronekursen og forsigtigere kreditgivning i lyset af vendingen på bo-
ligmarkedet og den finansielle uro.  
 

Tabel 1.1  
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.       
 Outputgab -0,1 1,0 2,4 2,7 1,8  
 BNP-vækst 2,5 3,9 1,7 1,1 0,5  
        
 Pct.-enheder       
 Ét-årig finanseffekt    0,1 0,4 0,1 0,1 0,3  
  - ændring siden maj 2008 0,0 0,0 -0,2 0,2 -  
 Genoptagelse af SP-bidrag - - - - -0,1  
        
 Flerårige virkninger (pct.-enheder)       
 Flerårig finanseffekt 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1  
 Opsparingsvirkninger1) 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1  
 Stedfundne renteændringer2) 1,0 0,6 -0,5 -1,3 -0,7  

  
1)  Virkningerne dækker over suspensionen af SP-bidraget i 2004-08, der ikke indgår i finanseffekten. 
2)  Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og med 2002 og frem 

til 1. august 2008. Renten er antaget uændret derefter.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Genoptagelse af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing efter gældende regler 
dæmper isoleret set aktiviteten med 0,1 pct. af BNP. SP-bidraget skal ses som et led i 
bestræbelserne på at reducere aktivitetsvirkningen fra den samlede økonomiske poli-
tik. 
 
Genindførelsen af SP-bidraget indebærer, at godt halvdelen af skattenedsættelserne i 
2009 kan siges at blive kanaliseret over i obligatorisk, individuel pensionsopsparing, 
som kommer til udbetaling til den enkelte på et senere tidspunkt inklusive forrent-
ning. På kort sigt vil SP-bidraget dermed lægge en dæmper på den stigning i privat-
forbruget, der følger af skattenedsættelserne. Der er således tale om, at den umiddel-
bare efterspørgselsvirkning af skattenedsættelserne reduceres, mens de gavnlige 
strukturvirkninger fra nedsættelserne af beskatningen i form af øget arbejdsudbud i 
meget vidt omfang bevares. SP blev i 2002 omlagt, så den ikke længere er omforde-
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lende, og SP-bidraget er derfor ikke en skat (og behandles ikke som en skat i natio-
nalregnskabet). 
 
Samlet vil genindførelse af SP-bidraget og de besluttede personskattenedsættelser 
medføre en forøgelse af husholdningernes samlede disponible indkomster på ca. 2½ 
mia. kr. i 2008 stigende til 7 mia. kr. i 2009 (i forhold til 2007-regler), jf. tabel 1.2. Det 
svarer til en samlet forøgelse af husholdningernes disponible indkomster på hen-
holdsvis ¼ og ¾ pct. 
 
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken i 2009 – eksklusive SP – skønnes samlet til 
0,3 pct. af BNP (målt ved finanseffekten), jf. tabel 1.1. Aktivitetsvirkningen kan pri-
mært henføres til væksten i det offentlige forbrug, som isoleret set skønnes at bidrage 
til finanseffekten med knap 0,2 pct.-enheder af BNP. Skattenedsættelserne i medfør 
af skatteaftalen i 2007 samt den kompenserende statslige skattenedsættelse i lyset af 
kommuneskatteforøgelsen i 2008 skønnes desuden at øge aktiviteten med 0,2 pct. af 
BNP. I modsat retning trækker en afdæmpet vækst i de offentlige udgifter i øvrigt. 
 

Tabel 1.2 
Betydning af diverse ændringer i skattesystemet for husholdningernes disponible indkomst 
(2009-niveau) 

 
  2008 2009  

 Mia. kr.    
 Beskæftigelsesfradrag 3,9 4,2  
 Personfradrag 0,7 1,9  
 Mellemskattefradrag 0,0 3,9  
 Kommuneskat -2,0 -2,0  
 Kompenserende skattenedsættelse 0,0 4,0  
 Samlet skattebesparelse 2,6 12,0  
     
 SP-bidrag 0,0 -5,0  
     
 Ændring i disponibel indkomst 2,6 7,1  
  

Anm.:  Angiver ændring ift. 2007-regler. Indeksering af energiafgifter indebærer over tid at afgifternes realvær-
 di kan ventes at være nogenlunde konstant, og dermed at de ikke svækker eller forøger realindkomster-
 ne nævneværdigt ift. 2007. 
 

 

 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,6 pct. i 2008 og 1,1 pct. i 2009. I 
forhold til majredegørelsen er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret med 0,3 
pct.-enheder i 2008 og nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2009, jf. tabel 1.3. Opjusterin-
gen i 2008 følger af de aftalte løft i kommune- og regionsaftalerne for 2009 samt i 
mindre omfang af Danmarks Statistiks nedrevision af de offentlige forbrugsudgifter i 
2007. I 2009 skal den lavere realvækst i forbruget ses i sammenhæng med, at skønnet 
på baggrund af finanslovforslaget for 2009 mv. er lavere end det beregningstekniske 
skøn, der lå til grund for majvurderingen. Samlet er realvæksten i årene 2008 og 2009 
på linje med vækstforudsætningerne i 2015-planen. Niveauet for forbrugsudgifterne 
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er dog større end forudsat navnlig i lyset af større pris- og lønstigninger i 2008 og 
2009. 
 
For at sikre mod offentlige udgiftsskred er det vedtaget, at det statslige bloktilskud til 
kommunerne reduceres, hvis kommunerne under ét overskrider de budgetterede ser-
vice- eller anlægsudgifter i 2008. Desuden er det vedtaget, 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 re-
guleres individuelt og kollektivt, hvis den samlede kommunale beskatning stiger i 
forhold til det aftalte. 
 

Tabel 1.3 
Ændringer i de finanspolitiske forudsætninger siden majredegørelsen 

 
  2007 2008 2009  
  Maj  Aug.  Maj Aug. Maj Aug.  
 Pct.   
 Offentligt forbrug (realvækst) 1,7 1,6 1,3 1,6 1,2 1,1  
 Offentlige investeringer (realvækst) -3,9 -9,0 -2,5 2,0 0,8 0,5  
 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. 
 

 

 
De offentlige forbrugsudgifters andel af BNP kan i 2015-planen udgøre op til 26½ 
pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015. Dette pejlemærke indebærer, at de offentlige 
serviceudgifter frem mod 2015 kan stige svagt som andel af (konjunkturrenset) BNP. 
Med de nye skøn for de offentlige serviceudgifter i 2008 og 2009 og de forudsatte 
vækstrammer i årene efter ser det ud til, at de offentlige serviceudgifter kan udgøre i 
overkanten af 26½ pct. af BNP i 2015. Der udarbejdes en opdateret 2015-
fremskrivning i november i forbindelse med opdateringen af Danmarks Konvergenspro-
gram 2008.  
 
Overskuddet på de offentlige finanser skønnes at udgøre 64½ mia. kr. i 2008 (3,6 
pct. af BNP) og ca. 55¾ mia. kr. i 2009 (3,0 pct. af BNP), jf. figur 1.4a. Det offentlige 
finansielle nettotilgodehavende øges på den baggrund til godt 9¼ pct. af BNP i 2009 
mod godt 3 pct. af BNP i 2007, jf. figur 1.4b.  
 
Korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold udgør det 
beregnede strukturelle overskud 1,6 pct. af BNP, mens det for 2009 er beregnet til 
1,2 pct. af BNP (korrigeret for, at indbetalinger til SP genindføres efter gældende reg-
ler), jf. figur 1.4a. Det er i begge år inden for det opstillede målinterval, der tilsiger 
strukturelle overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010. Skønnet for den 
strukturelle saldo indregner et bidrag fra, at indtægterne fra Nordsøen er større, end 
det oprindeligt var forudsat i 2015-planen.  
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Ifølge 2015-planen fra august 2007 indgår indtægterne fra Nordsøen som et varigt 
finansieringsbidrag på ca. 0,35 pct. af BNP eller godt 6 mia. kr. årligt (2008-priser) i 
al fremtid. Nordsø-indtægterne medgår således i planen til at finansiere offentlige 
udgifter på såvel kort som langt sigt, også efter at Nordsø-reserverne er udtømt. Det 
sker i praksis ved, at den offentlige sektor nedbringer gæld (eller opbygger formue) i 
disse år, hvor Nordsø-indtægterne er store. På den måde er der i planen prioriteret 
efter, at Nordsø-provenuerne både skal komme nuværende og fremtidige generatio-
ner til gode, jf. kapitel 5.  
 
De skønnede Nordsø-provenuer i 2008 og 2009 er revideret op siden 2015-planen, 
blandt andet som følge af stigende oliepriser. Med de olieprisforudsætninger, der lig-
ger til grund for den aktuelle vurdering, inklusive det internationale energiagenturs 
skøn for den langsigtede oliepris, lavere dollarkurs og ændrede produktionsskøn, er 
den varige virkning af Nordsø-provenuerne i størrelsesordenen 1 mia. kr. højere år-
ligt end forudsat i 2015-planen1. Nye skøn for Nordsø-provenuerne vil blive indar-
bejdet i en opdateret 2015-plan i forbindelse med det kommende Konvergenspro-
gram, hvor der samtidig vil blive indarbejdet andre opdaterede beregningsforudsæt-
ninger mv. 
 

Figur 1.4a  Figur 1.4b  
Offentlig saldo ØMU-gæld og nettogæld 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den aftagende tendens i det strukturelle overskud fra 2006-07 til 2009 følger profilen 
i 2015-fremskrivningen, hvor det strukturelle overskud aftager til tæt på balance i 
2015, jf. figur 1.4a. Det underliggende eller strukturelle fald i overskuddet frem mod 
2015 afspejler blandt andet, at udgifterne til fx folkepension skønnes at vokse i takt 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Tallet angiver den varige virkning af ændrede skøn for Nordsø-provenuerne ca. 40 år frem i tiden. I forhold til 
2015-planen indebærer de aktuelle skøn større Nordsø-provenuer frem mod 2018, men lavere indtægter derefter. De 
lavere indtægtsskøn for perioden efter 2018 skal ses i lyset af, at produktionsprognosen er nedjusteret på sigt i Ener-
gistyrelsens seneste fremskrivning fra juni i år. Der er stor usikkerhed forbundet med skøn for olieproduktion, olie-
priser og Nordsø-provenuer på sigt, herunder at højere energipriser kan mindske energiforbruget og derigennem 
reducere indtægterne fra energiafgifter. For 2008 og 2009 er Nordsø-provenuerne opjusteret med ca. 15 mia. kr. i 
forhold til 2015-planen. 
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med, at der bliver flere over 65 år, og at indtægterne fra Nordsøen ventes at falde, 
efterhånden som olie- og gasindvindingen aftager2.  
 
Det er centrale målsætninger i 2015-planen, at finanspolitikken skal være holdbar, og 
at der skal være overskud eller mindst balance på den strukturelle saldo hele vejen 
frem til 2015. Saldoforløbet i planen er dermed tæt på den nedre grænse i 2015, som 
er balance. Der er usikkerhed om udviklingen i den strukturelle saldo, og forløbet 
frem mod 2015 forudsætter blandt andet, at udgifterne vokser på linje med det plan-
lagte, og at der gennemføres tiltag vedrørende beskæftigelse og arbejdstid, der varigt 
styrker de offentlige finanser med ca. 0,8 pct. af BNP (ca. 14 mia. kr.). Kravene til 
nye tiltag er både nødvendige for, at finanspolitikken er holdbar og for at sikre over-
skud helt frem til 2015. 
 
 
1.3 Afdæmpede udsigter for den internationale økonomi 
Den ventede vækstafdæmpning i den internationale økonomi er undervejs, til dels 
som en naturlig normalisering efter nogle år med rekordhøj vækst i verdensøkono-
mien, jf. figur 1.5a. Omsvinget er mest udtalt i OECD-landene, hvor afdæmpningen i 
euroområdet nu forventes at blive lidt større end i maj, men den høje vækst i emer-
ging markets og udviklingslande dæmpes også.  
 
Afdæmpningen er blevet forstærket af den finansielle uro samt en ganske kraftig til-
pasning på boligmarkedet i mange lande, og udfordringerne for den økonomiske po-
litik skærpes væsentligt af, at stigende priser på energi og fødevarer samt ret høj ka-
pacitetsudnyttelse i udgangspunktet i nogle regioner har ført til en kraftig opgang i 
inflationen. Således er forbrugerprisinflationen senest steget til 5½ pct. i USA og 4 
pct. i euroområdet, jf. figur 1.5b.  
 

Figur 1.5a Figur 1.5b 
BNP-vækst i USA, euroområdet og verden Inflation i USA, euroområdet og verden 
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Kilde: Eurostat, EU-kommissionen, BEA, IMF og egne beregninger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Presset på de offentlige finanser fortsætter efter 2015, hvor det beregningstekniske forløb i 2015-fremskrivningen 
peger på ret store saldounderskud i 2030-40, hvorefter situationen retter sig igen, jf. Mod Nye Mål – Danmark 2015. 
Det afspejler blandt andet målene på energi- og klimaområdet, store ældreårgange, stigende levetid og faldende pro-
venuer fra Nordsøen. 
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De pludselige og uventet store prisstigninger er indtrådt efter mange år med lav infla-
tion. For de industrialiserede lande under ét skal man – med undtagelse af en kort 
periode omkring den første Irak-krig i 1990-91 – tilbage til starten af 1980’erne for at 
finde tilsvarende inflationsniveauer. Inflationen er steget endnu kraftigere i emerging 
markets og udviklingslande, hvor fødevarer udgør en større del af forbruget. Om-
kring 2/3 af verdens befolkning oplever inflation op mod eller over 10 pct. Samtidig 
er pengepolitikken på globalt plan forholdsvist lempelig, blandt andet fordi mange 
større økonomier uden for OECD med høj inflation har bundet deres valutaer og 
renteforhold til USA. Realrenten i mange lande er negativ. 
 
For de industrialiserede lande bliver de lav-inflationsregimer, der med ret store om-
kostninger i nogle lande blev etableret i løbet af 1980’erne og 1990’erne, dermed for 
første gang testet for alvor. Den høje og stigende inflation herunder risikoen for me-
re vedvarende inflation uden for OECD sætter centralbankerne under pres, fordi den 
centrale opgave med at sikre prisstabilitet og dermed gode vækstbetingelser på mel-
lemfristet sigt kan være i konflikt med helt kortsigtede konjunkturhensyn i mange 
lande, med Danmark som en af undtagelserne. ECB satte renten op til 4,25 pct. i juli, 
men renteniveauet er ikke højt i historisk lys og kun lidt højere end den aktuelle infla-
tionstakt. På grund af den finansielle krise er markedsrenterne øget i forhold til sty-
ringsrenten, men styringsrenten er formentlig noget lavere, end den ellers ville have 
været, givet inflationsudviklingen. 
 
Den stigning i energi- og råvarepriserne, der er sket siden 2000, står i kontrast til pe-
rioden fra midten af 1980’erne til sidst i 1990’erne, hvor de reale priser på energi og 
fødevarer faldt ret kraftigt og dermed understøttede lav inflation, jf. figur 1.6a. Efter 
en gunstig periode i 1990’erne kan pengepolitikken derfor grundlæggende være på 
vej ind i en periode med mere vanskelige betingelser.  
  

Figur 1.6a Figur 1.6b 
Reale råvarepriser Oliepris 
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Anm.: I figur 1.6a er de internationale råvarepriser deflateret med forbrugerprisindekset for USA. 
Kilde: Danmarks Statistik, Reuters EcoWin, IMF og egne beregninger. 
 
Stigende råvarepriser har i nogle lande affødt diskussioner om muligheden for at 
mindske gennemslaget på forbrugerne gennem afgiftsnedsættelser på blandt andet 
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benzin. Imidlertid vil tiltag, der står i vejen for den nødvendige tilpasning mellem 
udbud og efterspørgsel, blot føre til endnu højere oliepriser på verdensmarkedet. 
Hvis efterspørgslen støttes af afgiftsnedsættelser eller subsidier til energiforbrugere, 
og olieprisen derfor forøges, vil dette i realiteten indebære en ekstra indtægtsoverfør-
sel fra olieforbrugende lande til olieproducenter. 
 
Som følge af udsigterne til lavere vækst i verdensøkonomien forventes lavere efter-
spørgselsvækst efter danske eksportvarer. Eksportmarkedsvæksten, som lå på 7¾ 
pct. i 2007, forventes at falde til 4-5 pct. i 2008 og 2009. Det er noget lavere end de 
6¼ pct., som eksportmarkedsvæksten i gennemsnit har ligget på de seneste 10 år og 
lidt mindre end i maj. Samlet indebærer ændringer i de internationale forudsætninger 
siden majredegørelsen en mindre reduktion af væksten i Danmark i 2009, navnlig 
som følge af at renter og oliepriser de seneste måneder har været højere end ventet i 
maj, jf. boks 1.2. 
 
I de seneste uger er tegnene på afdæmpning af væksten i en række industrilande ble-
vet mere tydelig, og der er usikkerhed om styrken i den internationale afmatning. 
Samtidig er olieprisen faldet tilbage, jf. figur 1.6b, og dollaren styrket efter konjunktur-
vurderingens afslutning. Men selv med en eksportmarkedsvækst, der ligger 1 pct.-
enhed under det forudsatte i både 2008 og 2009, vil der fortsat være et positivt out-
putgab i Danmark ved udgangen af 2009, og ledigheden vil stadig ligger under det 
beregnede strukturelle niveau, jf. boks 1.2. Det gælder navnlig, hvis renterne dermed 
bliver mindre end ventet. Der vil således også i den situation være fortsat pres på 
lønkonkurrenceevnen og behov for tilbageholdenhed i finanspolitikken.  
 
For euroområdet som helhed er der fortsat underskud på de offentlige finanser trods 
en mærkbar forbedring i navnlig Tyskland gennem de senere år. Med udsigterne til 
lavere vækst og i nogle lande ufinansierede skattenedsættelser vil de offentlige finan-
ser svækkes i 2008 og 2009, og flere lande kan komme tæt på 3 pct. grænsen for of-
fentlige underskud. Også i euroområdet er der overordnet behov for tilbageholden-
hed i finanspolitikken med baggrund i den høje inflation og stigende budgetunder-
skud, og for de fleste lande er der en betydelig udfordring med at styrke den under-
liggende budgetsituation i lyset af det langsigtede pres på de offentlige finanser. 
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Boks 1.2 
Virkninger af ændrede eksterne forudsætninger 

 
Ændrede forudsætninger om internationale forhold siden majredegørelsen skønnes isoleret set at svæk-
ke BNP-væksten med ca. ¼ pct.-enhed i 2009, navnlig som følge af højere oliepriser og renter, jf. tabel a. 
 
Tabel a 
Beregnede effekter på dansk BNP-vækst af ændrede internationale forudsætninger siden maj 
 
 2008   2009 

Pct.-enheder  
- Eksportmarkedsvækst, landbrug mv.  0,0 0,0 
- Renter samt import- og konkurrentpriser 0,0 -0,2 
- Energipris -0,1 -0,1 
Internationale forhold i alt 0,0 -0,3 
Anm.:  Effekterne summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrunding. 
Kilde:  Egne beregninger på ADAM. 
 
Usikkerheden forbundet med de eksterne forudsætninger er som følge af den finansielle uro og konjunk-
turvendingen større end normalt. Samtidig er olieprisen faldet lidt tilbage og dollaren styrket siden kon-
junkturvurderingens afslutning. De mulige virkninger af et risikoscenarie på centrale størrelser i dansk 
økonomi er simuleret på den makroøkonomiske model ADAM. 
 
I lavvækstscenariet er følgende forudsætninger ændret i forhold til de centrale forudsætninger: 
• Eksportmarkedsvæksten er nedjusteret med 1 pct.-enhed i 2008 og i 2009. 
• Olieprisen er nedjusteret til ca. 113 dollar i 2008 og ca. 111 dollar i 2009, mens kursen på ameri-

kanske dollar er opjusteret en anelse. 
• Væksten i privatforbruget er nedjusteret med ½ pct.-enhed i 2008 og 2009. 
 
Som følge navnlig af lavere vækst i privatforbruget og en afdæmpning af eksportmarkedsvæksten svæk-
kes BNP-væksten i Danmark til godt ½ pct. i 2008 og 0 pct. i 2009. Der vil imidlertid fortsat være et posi-
tivt outputgab, og ledigheden vil fortsat være under det skønnede niveau for den strukturelle ledighed, 
jf. figur a. Det er i scenariet ikke indregnet, at lavere udlandsvækst samtidig kan dæmpe inflationspresset 
internationalt og give mulighed for lavere renter, herunder i Danmark. 
 
Den offentlige saldo (i pct. af BNP) forringes med henholdsvis 0,2 og 0,6 pct.-enheder i 2008-09 som føl-
ge af den lavere vækst og lidt højere ledighed. Betalingsbalanceoverskuddet er stort set uændret, idet 
lavere eksportvækst opvejes af lavere import som følge af afdæmpningen i privatforbruget, jf. figur b. 
 
Figur a Figur b 
Outputgab og ledighedsgab Offentlig saldo og betalingsbalance 
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Kilde: Egne beregninger på ADAM. 
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1.4 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 
Den reale BNP-vækst skønnes at blive lidt over 1 pct. i 2008 og ½ pct. i 2009. Det 
vil være 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. 
 
Den yderligere afdæmpning af BNP-væksten i 2008 og 2009 skal 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 en forskydning over mod fle-
re ældre inden for de mest erhvervsaktive aldersgrupper. I modsat retning virker 
strukturreformerne på arbejdsmarkedet og en forventet gradvis tilbagevenden til en 
mere normal produktivitetsudvikling efter produktivitetsfald i 2007. 
 
Sideløbende med den afdæmpede BNP-vækst ventes en aftagende vækst i efter-
spørgslen. Det er en forudsætning for, at begrænsningerne i vækstpotentialet ikke vil 
blive ledsaget af forøgede balanceproblemer i form af endnu større løn- og prisstig-
ninger og pres på betalingsbalancen. 
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2008, er skønnene over BNP-væksten i 2008 
og 2009 justeret ned med henholdsvis 0,1 og 0,2 pct.-enheder, jf. tabel 1.4 og figur 
1.7a3. Nedjusteringerne skyldes navnlig, at der nu regnes med en lidt lavere vækst i 
den private indenlandske efterspørgsel end i maj.   
 

Figur 1.7a  Figur 1.7b  
Real BNP-vækst Det private forbrug (realvækst) 
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Imidlertid er presset på arbejdsmarkedet kraftigere end vurderet i majredegørelsen. 
Ledigheden er frem til den seneste opgørelse (for juni) faldet mere end ventet, og 
skønnet for årsgennemsnittet i 2008 er sat ned med knap 4.000 personer til 49.000 
personer eller 1¾ pct. af arbejdsstyrken. Der regnes fremover med en lidt hurtigere 
stigning i ledigheden end i majredegørelsen, og det skønnede ledighedsniveau i 2009 
er sat lidt op med 2.000 personer til knap 65.000 personer eller 2¼ pct. af arbejds-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 En samlet oversigt over prognosens ændringer i forhold til majredegørelsen er givet i tabel A.1 og figur A.1a-A.6b i 
appendiks 1.1. 
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styrken. Vurderingen indebærer, at ledigheden i slutningen af 2009 vil ligge omkring 
75.000 personer. 
 

Tabel 1.4  
Udvalgte nøgletal 

 
  2007 2008 2009  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Realvækst, pct.        
 BNP 1,7 1,2 1,1 0,7 0,5  
 Privat forbrug1) 2,3 2,6 1,6 1,3 1,1  
 Offentligt forbrug1) 1,6 1,3 1,6 1,2 1,1  
 Eksportmarkedsvækst2) 7,7 5,0 5,0 4,6 4,0  
   

Pct. af BNP      
 

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

1.000 personer      
 

 Stigning i samlet beskæftigelse 47 17 25 -17 -21  
 Ledighed 77 53 49 62 64  
  

Stigning, pct.      
 

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

Eksterne forhold      
 

 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 4,4 4,6 4,8 4,5 4,7  
 Do., 10-årig statsobligation 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6  
 Oliepris, USD pr. td. 72,8 104,8 117,3 104,1 123,1  
 Dollarkurs, kr. pr. USD 5,4 4,8 4,8 4,7 4,7  
 Oliepris, kr. pr. td. 396,3 503,4 561,9 494,2 579,2  
  

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

2) Opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er ændret i forhold til majredegørelsen, jf. tabel 3.8 i afsnit 3.5.  
 

 

 
Blandt øvrige ændringer i forhold til majredegørelsen kan anføres, at skønnet over 
stigningen i forbrugerpriserne i 2008 er sat lidt op med 0,2 pct.-enheder til 3,5 pct. 
som følge af især højere energi- og fødevarepriser end forudsat. Olieprisen forudsæt-
tes i resten af prognoseperioden at falde moderat fra det høje niveau i midten af juni. 
Det fører til, at olieprisen på årsbasis vil vokse lidt fra 2008 til 2009. Blandt andet på 
denne baggrund ventes inflationen i 2009 at aftage til 2,7 pct., hvilket er 0,1 pct.-
enhed højere end majskønnet. 
 
Den mindre vækst i efterspørgslen reducerer importvæksten, og samtidig regnes der 
med en lidt gunstigere udvikling i bytteforholdet end i majredegørelsen, navnlig i 
2009. Overskuddet på betalingsbalancen skønnes at blive 1¼ pct. af BNP i 2008 og 2 
pct. af BNP i 2009. Det er en opjustering på henholdsvis 1 og 1¼ pct.-enhed.  
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Den indenlandske efterspørgsel 
Husholdningernes reale disponible indkomst4 skønnes i 2008 at vise en pæn vækst på 1½ 
pct. som følge af blandt andet fremgang i reallønnen. Skattenedsættelserne i 2008 gi-
ver et vækstbidrag på ¼ pct.-enhed. 
 
I 2009 skønnes væksten i husholdningernes reale disponible indkomst at gå op til 2½ 
pct. blandt andet på grund af den ventede lavere forbrugerprisstigning. Skattenedsæt-
telserne i 2009 yder et vækstbidrag på 1¼ pct.-enhed. I modsat retning trækker den 
forudsatte genindførelse af SP-bidraget svarende til ¾ pct. af indkomsterne i hen-
hold til gældende lov. 
 
Skønnene over væksten i indkomsterne er justeret ned med henholdsvis ¼ og ½ 
pct.-enhed i 2008 og 2009 i forhold til majredegørelsen blandt andet som følge af lidt 
højere inflation og lidt lavere lønstigning samt højere rente. 
 
Forbrugertilliden er i de senere måneder igen faldet efter den store nedgang i januar 
2008, der formentlig skyldtes den finansielle krise og olieprisstigningen. Det er navn-
lig vurderingen af landets økonomiske situation, der er pessimistisk, mens opfattelsen 
af familiernes egen økonomiske situation er noget lysere. 
   
På baggrund af udviklingen i den første del af 2008 og nedjusteringen af indkom-
sterne er skønnet over væksten i det private forbrug i 2008 justeret ned med 1,0 pct.-
enhed til 1,6 pct. jf. figur 1.7b. I 2009 skønnes forbrugsvæksten at afdæmpes yderligere 
til 1 pct., hvilket er en nedjustering på ¼ pct.-enhed. Nedjusteringerne vedrører 
blandt andet bilkøb. 
 
Skønnene over forbrugsudviklingen er baseret på, at der – efter det store fald frem til 
2007 – sker en forøgelse af opsparingskvoten som følge af blandt andet faldet i bo-
ligformuen og lav forbrugertillid. At der skønnes en fortsat, ganske pæn vækst i for-
bruget skal ses på baggrund af de ventede ret store stigninger i husholdningernes rea-
le disponible indkomst. 
 
Priserne på enfamiliehuse skønnes at falde med 4 pct. i 2008 og med yderligere 2 pct. i 
2009, jf. figur 1.8a. I begge år er faldet opjusteret med 2 pct.-enheder i forhold til maj-
redegørelsen på baggrund af den faktiske prisudvikling og den højere rente. 
 
Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner er vokset moderat siden begyndelsen af 
2007. Det seneste tal (for juli) viste en større stigning end i de forudgående måneder. 
Men boligejernes formueposition er som helhed fortsat solid. Boligejerne står således 
som udgangspunkt godt rustet til at imødegå den aktuelle afmatning på boligmarke-
det, og niveauet for tvangsauktioner er stadig særdeles lavt i forhold til tidligere.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Den korrigerede indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 
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Figur 1.8a  Figur 1.8b  
Prisen på enfamiliehuse  Boliginvesteringer og samlede bygge- og 
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Boliginvesteringerne nåede i 2007 op på et historisk højt niveau på 7 pct. af BNP, jf. figur 
1.8b. På grundlag af udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri, 
høje byggeomkostninger samt højere rente ventes boliginvesteringerne at falde realt 
med 3 pct. i 2008 og med 5 pct. i 2009, jf. figur 1.9a. Niveauet for boliginvesteringerne 
i forhold til BNP vil dog fortsat være højt historisk set.  
 
Også væksten i de faste erhvervsinvesteringer skønnes at tage betydeligt af som følge af 
den generelt aftagende vækst i økonomien, den højere rente og mere afdæmpede in-
ternationale vækstudsigter i 2009. Der skønnes en stigning i de faste erhvervsinveste-
ringer på 1¼ pct. i 2008 og et fald på 2¾ pct. i 2009, jf. figur 1.9b.  
 
Skønnene indebærer et fald i erhvervenes investeringskvote i navnlig 2009 i takt med 
mindskelsen af outputgabet efter den betydelige forøgelse af investeringskvoten i de 
foregående år. 
 

Figur 1.9a  Figur 1.9b  
Boliginvesteringer (realvækst) Faste erhvervsinvesteringer (realvækst) 
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Det offentlige forbrug skønnes at vokse realt med 1,6 pct. i 2008 på grundlag af de of-
fentlige budgetter for 2008 samt aftalte løft for 2008 i kommune- og regionsaftalerne 
for 2009, jf. tabel 1.5. Det er 0,3 pct.-enheder mere end i majredegørelsen, hvilket 
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blandt andet skal ses på baggrund af, at 2007-væksten var lidt lavere end lagt til 
grund i maj.  
 
I 2009 forudsættes væksten i det offentlige forbrug at blive 1,1 pct. på baggrund af 
kommune- og regionsaftalerne og finanslovforslaget for 2009, herunder udbetaling af 
den statslige opsparing på 1 pct. fra 2008. Den forudsatte vækst i 2009 er 0,1 pct.-
enhed lavere end i majredegørelsen. Forbrugsvæksten i 2008 og 2009 svarer til 2015-
planen, men profilen er en smule anderledes blandt andet som følge af den statslige 
opsparingsordning i 2008 og udbetalingen heraf i 2009. 
 
De offentlige investeringer skønnes at vokse med 2 pct. i 2008. Det er 4½ pct.-enhed me-
re end i majredegørelsen, hvilket skyldes, at investeringerne i 2007 er blevet kraftigt 
nedjusteret i nationalregnskabet. Således er niveauet for investeringerne i 2008 uændret 
i forhold til maj. I 2009 ventes væksten i de offentlige investeringer at blive ½ pct. på 
baggrund af kommune- og regionsaftalerne samt finanslovforslaget.  
 
Tilsammen indebærer de anførte skøn (inkl. lagerændringer), at den indenlandske efter-
spørgsel vil vise en fortsat afdæmpet vækst på 1¼ pct. i 2008 og ¼ pct. i 2009 efter 
stigninger på 2½ pct. i 2007 og 6 pct. i 2006. Den skønnede vækst er nedjusteret med 
knap ½ pct.-enhed i 2008 og ¼ pct.-enhed i 2009. Den indtrufne afdæmpning er en 
væsentlig årsag til, at overskuddet på betalingsbalancen stabiliseres. 
 

Tabel 1.5  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2007 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug1) 839,8 4,7 5,2 3,8 2,3 1,6 1,1  
 Offentligt forbrug1) 438,8 1,8 0,9 2,0 1,6 1,6 1,1  
 Offentlige investeringer 29,9 13,2 3,1 16,5 -9,0 2,0 0,5  
 Boliginvesteringer 118,6 11,9 18,7 12,2 4,5 -3,0 -5,0  
 Erhvervsinvesteringer 239,7 -0,2 1,2 14,5 8,8 1,2 -2,7  
 Lagerinvest. (pct. af BNP) 8,2 0,6 -0,7 0,6 -0,3 0,1 0,0  

 Indenlandsk efterspørgsel 1675,0 4,3 3,4 6,0 2,6 1,3 0,2  
 Eksport 885,0 2,8 8,3 9,0 1,9 3,0 1,9  
 - heraf industrieksport2) 367,5 3,5 7,8 6,1 3,3 2,3 2,7  

 Samlet efterspørgsel 2559,9 3,8 5,1 7,0 2,3 1,9 0,8  
 Import 863,6 7,7 11,3 14,1 3,8 3,5 1,3  
 - heraf vareimport 565,4 8,8 9,0 12,1 3,2 2,1 1,2  

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

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

2) Ekskl. skibe og fly mv. 
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Udenrigshandel og betalingsbalance 
Den globale vækst forudsættes at ligge på 3½-4 pct. i 2008 og 2009. Markedsvæksten 
for danske industrivarer skønnes at blive omkring 5 pct. i 2008 og 4 pct. i 2009, jf. 
tabel 1.6.  
 
Den reale vækst i industrieksporten (ekskl. skibe og fly) skønnes at blive omkring 2½ 
pct. i både 2008 og 2009. For 2008 afspejler det en forventet opbremsning i resten af 
året efter en pæn fremgang i første halvår. Der påregnes således et fortsat tab af mar-
kedsandele blandt andet som følge af forringelse af lønkonkurrenceevnen. Konkur-
renceevneforringelsen er særlig stor i 2008 på grund af stigningen i den effektive 
kronekurs som resultat af faldet i dollar og pund. Reviderede tal for 2007 viser, at ta-
bet af markedsandele i dette år har været betydelig større end lagt til grund i maj, idet 
industrieksporten efter de seneste tal kun voksede med 3¼ pct. realt mod lidt over 8 
pct. i den version af nationalregnskabet, der forelå i maj.  
 
Den samlede eksport af varer og tjenester skønnes at vokse realt med 3 pct. i 2008 og 
knap 2 pct. i 2009. Væksten trækkes i begge år ned af fald i energieksporten som føl-
ge af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen, og i 2009 ventes ret markant af-
dæmpning af væksten i eksporten af tjenester efter en forholdsvis stor fremgang i 
2008. Der er kun foretaget mindre justeringer af skønnene over udviklingen i den 
samlede eksport i 2008 og 20095.  
 
Sammenholdt med skønnene over den indenlandske efterspørgsel indebærer de an-
givne eksportskøn, at væksten i den samlede efterspørgsel vil afdæmpes til knap 2 pct. 
i 2008 og ¾ pct. i 2009 efter stigninger på 2½ pct. i 2007 og 7 pct. i 2006. Skønnet 
for både 2008 og 2009 er justeret ned med ¼ pct.-enhed i forhold til majredegørel-
sen, mens 2007-væksten i den nu foreliggende version af nationalregnskabet opgøres 
til at have været ¾ pct.-enhed lavere end det tal, der forelå i maj. Afdæmpning af 
væksten i den samlede efterspørgsel er en forudsætning for, at det opadgående pres 
på lønstigningerne reduceres. 
 
Afbøjningen af stigningen i den samlede efterspørgsel ventes at føre til, at den reale 
vækst i importen af varer og tjenester bliver reduceret til 3½ pct. i 2008 og 1¼ pct. i 
2009 efter stigninger på 3¾ pct. i 2007 og 14 pct. i 2006, jf. figur 1.10a. I både 2008 
og 2009 er skønnene over importstigningen reduceret med ½ pct.-enhed som følge 
af nedjusteringen af væksten i efterspørgslen6.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 I 2007 angives den reale vækst i den samlede eksport af varer og tjenester i nationalregnskabet nu at have været 1¾ 
pct.-enhed lavere end lagt til grund i majredegørelsen. 
6 Ligesom for eksporten er det nu foreliggende nationalregnskabstal for den reale importvækst i 2007 revideret ned 
med 1¾ pct.-enhed i forhold til maj. 
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Tabel 1.6   
Nøgletal 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Stigning, pct.  
 Realt BNP 2,3 2,5 3,9 1,7 1,1 0,5  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,5 2,0 3,2 2,9 1,9 1,5  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer)1) 6,6 5,9 8,8 7,7 5,0 4,0  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,3 -1,1 -1,0 -2,6 -4,1 -1,8  
 Industrieksport i faste priser2) 3,5 7,8 6,1 3,3 2,3 2,7  
 Timeløn (DA’s Strukturstatistik) 2,8 3,6 3,6 4,1 4,7 4,6  
 Forbrugerprisindeks 1,2 1,8 1,9 1,7 3,5 2,7  
 Kontantpris på enfamiliehuse 8,8 17,4 21,6 4,5 -4,0 -2,0  
 Eksportpriser, varer 0,6 5,5 3,7 1,8 5,4 2,9  
 Importpriser, varer 0,0 4,0 3,1 2,9 4,1 2,4  
 Bytteforhold, varer 0,6 1,4 0,5 -1,1 1,2 0,5  
 Timeproduktivitet i private byerhverv 2,3 2,4 2,2 -1,0 1,2 2,3  
 Real disponibel indkomst, husholdninger3) 4,2 1,3 3,1 0,0 1,5 2,5  

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.858 2.863 2.876 2.891 2.887 2.882  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.698 2.722 2.767 2.814 2.838 2.817  
 - heraf i privat sektor 1.876 1.897 1.943 1.988 2.012 1.990  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 822 825 824 826 827 828  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) -0,6 0,9 1,6 1,7 0,9 -0,7  
 Ledighed (1.000 personer) 160,6 141,2 109,3 77,4 49,0 64,5  
 Sygedagpengemodtagere4) (do.) 72 73 73 84 90 89  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 124 130 138 142 142 138  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 5,6 4,9 3,8 2,7 1,7 2,2  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 5,5 4,8 3,9 3,7 2,3 3,1  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 3,4 3,8 4,3 4,5 4,6  
 30-årig realkreditobligation (do.) 5,3 4,4 5,1 5,4 6,4 6,3  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,2 102,3 102,0 103,2 106,3 106,7  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld       
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 71,4 76,4 45,1 21,3 24,5 35,5  
 Betalingsbalancen (do.) 44,2 68,3 48,2 18,9 23,3 37,3  
 Do. i pct. af BNP 3,0 4,4 2,9 1,1 1,3 2,0  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -77,6 54,1 -16,9 -64,0 -133,4 -95,7  
 Do. i pct. af BNP -5,3 3,5 -1,0 -3,8 -7,5 -5,2  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 27,3 77,4 79,9 81,1 64,5 55,8  
 Do. i pct. af BNP 1,9 5,0 4,9 4,8 3,6 3,0  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 641,9 563,1 500,1 447,7 369,3 343,0  
 Do. i pct. af BNP 43,8 36,4 30,5 26,4 20,8 18,6  
 Skattetryk, pct. af BNP5) 49,2 50,9 49,3 49,0 47,8 47,1  
 Udgiftstryk (do.) 53,7 51,7 50,2 49,9 49,8 49,6  
  

1) Opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er ændret i forhold til majredegørelsen, jf. tabel 3.9 i afsnit 3.5. 
2) Ekskl. skibe og fly mv. 
3)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. 
4) Ud over arbejdsgiverperioden, jf. bilagstabel B.3. 
5) Stigningen i skattetrykket i 2005 var ikke udtryk for øget skattebelastning. 
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Bytteforholdet (for varer og tjenester) ventes at blive forbedret med omkring ½ pct. i 
både 2008 og 2009. I 2008 skyldes forbedringen blandt andet relativt store prisstig-
ninger på landbrugseksporten som følge af de stærkt stigende fødevarepriser og fal-
det i dollarkursen. 
 
Dermed ventes en lille forbedring af overskuddet på vare- og tjenestebalancen fra 1¼ pct. 
af BNP i 2007 til knap 1½ pct. i 2008. I 2009, hvor der både er en bytteforholdsfor-
bedring og en større real vækst i eksporten end i importen, skønnes overskuddet på 
vare- og tjenestebalancen til 2 pct. af BNP (37 mia. kr.). 
 
Den ventede, moderate forbedring af overskuddet på vare- og tjenestebalancen vil 
indtræffe efter en betydelig forringelse på 5 pct. af BNP fra 2003 til 2007. Den ven-
tede forbedring skyldes navnlig den klare afdæmpning af væksten i den indenlandske 
efterspørgsel, hvortil kommer forbedring af bytteforholdet efter en bytteforholds-
forringelse i de to foregående år. 
 

Figur 1.10a  Figur 1.10b  
Importen af varer og tjenester (realvækst) Betalingsbalancen  
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De samlede nettooverførsler mv. fra udlandet skønnes at vise en gradvis, mindre forøgel-
se fra -2½ mia. kr. i 2007 til 1¾ mia. kr. i 2009. Nettoformueindkomsten fra udlan-
det skønnes at vokse som følge af lavere udlandsgæld, og nettoløn til udlandet ventes 
at falde lidt efter den store stigning frem til 2007, der har afspejlet det øgede antal 
udenlandske pendlere mv. med arbejde i Danmark. EU-bidrag og ulandsbistand mv. 
ventes tilsammen at vise en moderat forøgelse i prognoseperioden. 
 
Den samlede saldo på betalingsbalancens løbende poster skønnes dermed efter en bety-
delig reduktion fra 4½ pct. af BNP i 2005 til 1 pct. af BNP i 2007 at vise en forbed-
ring til 1¼ pct. af BNP i 2008 og 2 pct. i 2009 (knap 24 mia. kr.), jf. figur 1.10b. Skøn-
net over overskuddet i 2008 og 2009 er sat op med omkring 1 pct. af BNP navnlig 
som følge af bedre vare- og tjenestebalance som resultat af nedjusteringen af væksten 
i den indenlandske efterspørgsel og gunstigere bytteforhold. Skønnene for betalings-
balancen er usikre blandt andet som følge af de lejlighedsvis ganske store revisioner 
af de historiske tal. 
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Som følge af overskuddet på betalingsbalancen fra 1990 og frem blev Danmarks net-
togæld til udlandet i 2005 afløst af danske nettofordringer på udlandet. Imidlertid er der 
siden 2005 gennemgående sket negative værdireguleringer således, at Danmark igen 
har nettogæld til udlandet trods fortsat overskud på betalingsbalancen. De negative 
værdireguleringer var relativt store i 1. kvartal 2008, hvor nettoudlandsgælden for-
øgedes til 9½ pct. af BNP blandt andet som følge af lavere kurser på udenlandske 
aktier i dansk eje og den lavere dollarkurs. Det skal ses i lyset af den finansielle uro 
og afspejler forskellig værdiregulering af meget store bruttobeholdninger af aktiver 
og passiver.  
 
Det skønnes på denne baggrund, at nettogælden ved udgangen af 2008 vil udgøre 
7½ pct. af BNP. Derefter ventes udlandsgælden at falde til 5¼ pct. af BNP i slutnin-
gen af 2009 som følge af overskuddet på betalingsbalancen. Skønnene er med forbe-
hold for værdireguleringer. 
 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Efter de kraftige stigninger i beskæftigelsen på næsten 50.000 personer (1¾ pct.) i både 
2006 og 2007 skønnes forøgelsen af beskæftigelsen at blive afdæmpet til det halve i 
2008, jf. figur 1.11a. Beskæftigelsen har i 1. kvartal ligget relativt højt ifølge det fore-
liggende nationalregnskab, men der ventes en aftagende beskæftigelse gennem resten 
af prognoseperioden. Skønnet over stigningen i beskæftigelsen for 2008 som helhed 
er opjusteret med 8.000 personer i forhold til majredegørelsen. 
 
For 2009 skønnes den aftagende vækst i produktionen samtidig med en forøget pro-
duktivitetsstigning at føre til et fald i beskæftigelsen på godt 20.000 personer (¾ 
pct.). Det skønnede fald er forøget med 4.000 personer i forhold til majredegørelsen 
som følge af nedjusteringen af produktionsvæksten. 
 

Figur 1.11a  Figur 1.11b  
Beskæftigelsen (årlig ændring) Ledigheden 
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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 ressourcerne til offentlig service mv., mens 
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fordelingen af de ekstra midler på offentlig beskæftigelse og køb af varer og tjenester 
fx i det private afhænger af den konkrete prioritering blandt andet i kommunerne. 
 
Arbejdsstyrken skønnes at falde med knap 5.000 personer (¼ pct.) i både 2008 og 2009 
til dels på grund af ændringen i aldersfordelingen i de mest erhvervsaktive aldersklas-
ser over mod flere ældre. Hertil kommer et ophør af den hidtidige konjunkturbetin-
gede forøgelse af arbejdsstyrken, der har afspejlet dels øget indvandring af udenland-
ske arbejdstagere og pendling, dels konjunkturbetinget forøgelse af erhvervsdeltagel-
sen blandt unge, hvilket også har vist sig ved mindre tilgang til uddannelser. 
 
Den registrerede ledighed er som omtalt siden udarbejdelsen af majredegørelsen faldet 
mere end skønnet, og i juni er den sæsonkorrigerede ledighed nået ned på 45.000 
personer eller 1½ pct. af arbejdsstyrken. 
 
Den ventede forøgelse af beskæftigelsen for 2008 som helhed indebærer sammen 
med det lille fald i arbejdsstyrken, at årsgennemsnittet for ledigheden forventes redu-
ceret fra 77.000 personer i 2007 til 49.000 personer i 2008, jf. figur 1.11b. Dette fald i 
årsgennemsnittet dækker over en forventning om, at ledighedsudviklingen vender 
således, at der sætter en moderat stigning ind i eftersommeren. Stigningen ventes at 
fortsætte igennem 2009, hvor årsgennemsnittet skønnes at vokse til 64.500 personer 
(2¼ pct. af arbejdsstyrken).  
 
Skønnet for ledigheden i 2008 er justeret ned med 4.000 personer, mens der for 2009 
er sket en lille opjustering på 2.000 personer i forhold til majredegørelsen.  
 
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. De 
arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i Velfærdsaftalen skønnes at reducere den 
strukturelle ledighed til 3¾ pct. i 2009. Der er usikkerhed om niveauet for den struk-
turelle ledighed. Denne usikkerhed skønnes normalt til i størrelsesordenen ½-1 pct.-
enhed. Med et aktuelt ledighedsniveau på 1½ pct. er ledigheden under det strukturel-
le niveau, jf. afsnit 4.2. 
 
Den skønnede, moderate stigning i ledigheden fra sensommeren 2008 indebærer 
sammen med faldet i den strukturelle ledighed, at ledigheden nærmer sig det struktu-
relle niveau, men den vil stadig være lavere i 2009. En tilnærmelse til den strukturelle 
ledighed vurderes at være en betingelse for en rimeligt balanceret samfundsøkono-
misk udvikling på lidt længere sigt. 
 
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-
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de med faldet i ledigheden er der sket en forøgelse af sygefraværet og antallet af 
fleksjobbere, 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 afspejles i indikatorerne for mangel på arbejdskraft. Inden for byggeriet angiver 
nu ca. 10 pct. af virksomhederne (vejet med beskæftigelsen), at de ikke kan få dækket 
deres behov for arbejdskraft. Andelen er faldet fra ca. 45 pct. i midten af 2006. I in-
dustrien har andelen af virksomheder, som angiver mangel på arbejdskraft som en 
produktionsbegrænsende faktor, været aftagende siden begyndelsen af 2007, og indu-
striens arbejdskraftmangel ligger nu lavt. 
 
Løn og priser 
Den meget lave ledighed skønnes at føre til en forøgelse af lønstigningen på det pri-
vate arbejdsmarked til 4,7 pct. i 2008 mod 4,1 pct. i 20077, og i 2009 ventes en løn-
stigning i samme størrelsesorden, jf. figur 1.12a. Lønstigningen på det private ar-
bejdsmarked er i både 2008 og 2009 justeret ned med 0,2 pct.-enheder i forhold til 
majredegørelsen blandt andet på grund af, at funktionærernes lønstigning ifølge 
Strukturstatistikken for 2007 har ligget en del lavere end tidligere ventet. 
 
Lønstigningen ventes at være klart højere end i udlandet, om end der også i udlandet 
er sket en forøgelse af lønstigningstakten, og der er derfor en fortsat forringelse af 
lønkonkurrenceevnen, navnlig i 2008 hvor der som nævnt samtidig er en stigning i 
den effektive kronekurs som følge af blandt andet dollarkursfaldet. 
 

Figur 1.12a  Figur 1.12b  
Lønstigning (timeløn, DA’s Strukturstat.) Forbrugerprisstigning 
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På det offentlige område ventes i lyset af de nye overenskomster en lønstigning på 
knap 4 pct. for året som helhed. På det statslige område gik lønstigningstakten i 2. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 I henhold til DA’s årlige StrukturStatistik, jf. afsnit 4.3. 
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kvartal op til 5,6 pct.8 på årsbasis, men der foreligger som følge af strejkerne endnu 
ikke oplysninger om lønstigningen i 2. kvartal i kommuner/regioner, som vejer tun-
gest i den offentlige lønsum. På grundlag af profilen i de offentlige overenskomster 
ventes der at ske en opgang i den gennemsnitlige årsstigningstakt for det samlede of-
fentlige personale til 5½-6 pct. ved udgangen af året. I 2009 skønnes den offentlige 
lønstigning at blive 5 pct. 
 
De høje prisstigninger på fødevarer og energi har ført til, at år til år-stigningen i for-
brugerpriserne i juli er nået op på 4,0 pct. Prisstigningerne vurderes at være ved at have 
nået toppen. For 2008 som helhed skønnes stigningen i forbrugerpriserne at blive 3,5 
pct. mod 1,7 pct. i 2007, jf. figur 1.12b. Skønnet over forbrugerprisstigningen i 2008 er 
sat op med 0,2 pct.-enheder i forhold til majredegørelsen.  
 
Olieprisen er faldet tilbage siden begyndelsen af juli (hvilket dog for en mindre dels 
vedkommende modvirkes af en samtidig stigning i dollarkursen), og det gælder også 
for en række internationalt handlede uforarbejdede fødevarer.  
 
Den senere tids opgang i inflationen har også gjort sig gældende i de øvrige EU-
lande, og Danmark ventes fortsat at opfylde konvergenskriteriet for inflationen. 
 
I 2009 skønnes en reduktion af inflationen til 2,7 pct. især som følge af det forudsatte 
fald i olieprisen i forhold til det høje niveau i begyndelsen af juli og afdæmpning af 
de kraftige fødevareprisstigninger. De relativt høje private lønstigninger vil fortsat 
påvirke inflationen opad. Skønnet for 2009 er justeret op med 0,1 pct.-enhed. 
 
Kerneinflationen (hvor der renses for prisudviklingen for energi og uforarbejdede 
fødevarer) skønnes at blive 2½ pct. i både 2008 og 2009 mod 1¾ pct. i 2007. For-
øgelsen af kerneinflationen afspejler presset i økonomien og det frem til begyndelsen 
af 2008 voksende outputgab, jf. afsnit 4.3. 
 
Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der vil ske en pæn forøgelse af 
reallønnen (inkl. pensionsbidrag) i den private sektor på 1¼ pct. i 2008 og 1¾ pct. i 
2009. På grund af den anderledes profil i de offentlige lønstigninger bliver realløns-
stigningen for en offentlig ansat mindre i 2008 og større i 2009. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Denne lønstigningstakt kan være påvirket opad af efterreguleringer, jf. afsnit 4.3. 



  Appendiks 1.1 Resumé af prognosen og dens ændringer

 Økonomisk Redegørelse · August 2008 33

Appendiks 1.1 
Resumé af prognosen og dens ændringer 

Der skønnes en afdæmpning af den reale BNP-vækst til 1 pct. i 2008 og ½ pct. i 
2009 efter en vækst i 2006 på knap 4 og i 2007 på 1¾ pct. Den fortsatte afdæmpning 
skal ses på baggrund af den meget lave ledighed, høj kapacitetsudnyttelse, vigende 
boligmarked og lavere international markedsvækst. 
 
Skønnene for BNP-væksten i 2008 og 2009 er justeret ned med henholdsvis 0,1 og 
0,2 pct.-enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2008, som følge af blandt an-
det lavere vækst i den indenlandske efterspørgsel. Samtidig er skønnet over ledighe-
den justeret lidt ned. Stigningen i forbrugerpriserne i 2008 og 2009 er justeret op 
med henholdsvis 0,2 og 0,1 pct.-enhed 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 majredegørelsen. 
 

Tabel A.1 
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte  
områder 

  2008 2009  
  Maj Aug. Maj Aug.  

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

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

 Samlede efterspørgsel 2,1 1,9 1,0 0,8  
 Import 3,9 3,5 1,7 1,3  
 - heraf vareimport3) 4,2 2,5 1,4 1,3  

 BNP 1,2 1,1 0,7 0,5  
 Bruttoværditilvækst 1,2 1,2 0,7 0,6  
 - heraf i private byerhverv4) 1,7 1,7 1,1 0,7  
  

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

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

(fortsættes) 
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Tabel A.1 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte  
områder  

 
  2008 2009  
  Maj Aug. Maj Aug.  

 Ændring i 1.000 personer      
 Arbejdsstyrke, i alt -8 -4 -7 -6  
 Beskæftigelse, i alt 17 25 -17 -21  
 - heraf i den private sektor 16 24 -18 -22  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 1 1 1 1  
 Ledighed -25 -28 10 15  

  
Stigning, pct.     

 

 Eksportpriser, varer 4,3 5,4 2,2 2,9  
 Importpriser, do. 4,0 4,1 1,9 2,4  
 Bytteforhold, do. 0,3 1,2 0,3 0,5  
 Kontantpris for enfamiliehuse -2,0 -4,0 0,0 -2,0  
 Forbrugerprisindeks 3,3 3,5 2,6 2,7  
 Timeløn 4,9 4,7 4,8 4,6  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 0,7 1,9 2,9 2,3  
 Do., husholdninger5) 2,0  1,5 2,7  2,5  
 Timeproduktiviteten i private byerhverv6) 1,3 1,2 2,5 2,3  

  
Pct. p.a.     

 

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

       
 De centrale balancestørrelser      
 Betalingsbalancesaldo 7,5 23,3 13,7 37,3  
 Offentlig saldo 72,4 64,5 53,1 55,8  
 Ledighed (1.000 personer) 52,6 49,0 62,5 64,5  

       
 Eksterne forudsætninger      
 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 2,0 1,9 1,6 1,5  
 Eksportmarkedsvækst, pct.7) 5,0 5,0 4,6 4,0  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 4,8 4,8 4,7 4,7  
 Oliepris, dollar pr. td. 104,8 117,3 104,1 123,1  
 Oliepris, kr. pr. td. 503,4 561,9 494,2 579,2  
  

5) Korrigeret, jf. tabel 3.1 i afsnit 3.1. 
6) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
7) Opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er ændret i forhold til majredegørelsen, jf. tabel 3.9 i afsnit 3.5. 
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Figur A.1a  Figur A.1b  
Real BNP-vækst Ledighed 
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Figur A.2a  Figur A.2b  
Arbejdsstyrke (stigning) Beskæftigelse (stigning) 
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Figur A.3a  Figur A.3b  
Timeløn (DA’s Strukturstatistik, stigning) Forbrugerpriser (stigning) 
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Figur A.4a  Figur A.4b  
Privat forbrug (realvækst) Faste erhvervsinvesteringer (realvækst) 
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Figur A.5a  Figur A.5b  
Eksport af varer og tjenester (realvækst) Import af varer og tjenester (realvækst) 
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Figur A.6a  Figur A.6b  
Betalingsbalance Offentlig saldo  
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Der er indtrådt en ret tydelig afdæmpning i aktiviteten i OECD-landene. Afdæmpningen afspejler 
en svækkelse af efterspørgselssiden blandt andet som følge af den finansielle uro, tilpasningen på bo-
ligmarkederne i en række lande, samt stigende priser på energi og fødevarer. Stigende råvarepriser og 
højere kapitalomkostninger foranlediget af den finansielle uro rammer også udbudssiden og kan re-
ducere det potentielle output. 
 
Den forventede svækkelse af væksten i den globale økonomi i 2008-09 er til dels et udtryk for en 
normalisering i forhold til perioden 2004-07, hvor den globale vækst var rekordhøj. Afkølingen har 
umiddelbart sit udspring i USA, hvor svækkelsen på boligmarkedet og den finansielle turbulens 
trækker ned i væksten. De amerikanske myndigheder har reageret med kraftige lempelser af penge-
politikken, finansielle redningsaktioner og finanspolitiske lempelser, men samtidig er inflationen til-
taget markant og udsigterne for de offentlige finanser forværret betydeligt. Der ventes mathed ind i 
2009 og et relativt moderat opsving derefter. 
 
Væksten i euroområdet overraskede positivt i 1. kvartal i år, men var negativ i 2. kvartal. Væk-
sten forventes at være relativt svag de kommende kvartaler. Årsvæksten forudsættes at blive hen-
holdsvis 1,6 pct. i 2008 og 1,4 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. 
 
Også på andre nære eksportmarkeder som Storbritannien, Sverige og Norge ventes en afdæmpning 
efter høj vækst de seneste år. 
 
Der forventes en lille afdæmpning i de asiatiske lande og andre emerging markets, men her er væk-
sten stadig høj. Kina vokser stadig hurtigt, men der forventes en lille afdæmpning i 2008-09 til hen-
holdsvis 10 og 9,5 pct. blandt andet som følge af strammere pengepolitik. 
 
Andre lavindkomst- og mellemindkomstlande i Asien forventes at vokse i omegnen af 5-8 pct. Ja-
pan har været inde i en periode med jævn vækst på knap 2 pct. BNP-væksten forventes også at af-
tage her til godt 1½ pct. per år i 2008-09. Vækstudsigterne er stadig positive i en række råvare-
producerende lande blandt andet på grund af høje priser på olie og andre råvarer.  
 
Turbulensen på de finansielle markeder med høje risikopræmier, likviditetsindsprøjtninger og red-
ningsaktioner af finansielle institutioner har nu stået på i ét år. Den amerikanske centralbank 
(Fed) ventes at fastholde renten på et lavt niveau et stykke tid endnu, men et vellykket forløb kræ-
ver, at inflationsforventningerne fastholdes på et lavt niveau. Den europæiske centralbank (ECB) 
har hævet den pengepolitiske rente til 4,25 pct., og det ser ud til igen at have styrket tilliden til, at 
inflationen på mellemfristet sigt holdes på 2 pct. Det forudsættes, at ECB vil fastholde den nuvæ-
rende pengepolitiske rente i 2008 og 2009, men de finansielle markeder indregner stigende sandsyn-
lighed for, at lavere væksttal vil reducere inflationspresset og trække i retning af lavere styringsrente. 
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2.1 Indledning 
Der er indtrådt en tydelig afdæmpning af væksten i OECD-området, hvilket til dels 
er en naturlig tilpasning efter meget høje vækstrater tidligere i dette årti, jf. figur 2.1a. 
Opbremsningen har været mest tydelig i USA, men afdæmpningen kan nu også ses i 
tallene for euroområdet og Japan. Den vigende vækst skal blandt andet ses på bag-
grund af afmatningen på boligmarkedet i USA og andre steder, den finansielle uro 
samt kraftige prisstigninger på olie og andre råvarer. Væksten er fortsat høj i emer-
ging markets, men også her er der tegn på afdæmpning, som i nogle områder under-
støttes af, at der er iværksat penge- og kreditpolitiske tiltag for at dæmpe inflationen. 
 
Til trods for vigende vækst er inflationen taget til i de fleste lande. Inflationen er dre-
vet af en kraftig stigning i prisen på råvarer, der har haft baggrund i høj global efter-
spørgsel og ret højt kapacitetspres i nogle regioner. I juli er forbrugerprisinflationen 
steget til 5,6 pct. i USA og 4,0 pct. i euroområdet, jf. figur 2.1b. 
 

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 vægtet gennemsnit. 
Kilde:  OECD, Reuters EcoWin, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
Den globale økonomi ser dermed nu ud til at være inde i en periode, hvor væksten er 
vigende og inflationen høj, hvilket har vakt minder om 1970’ernes ”stagflation”. I 
den periode steg priserne på olie og andre råvarer også kraftigt efter nogle år med høj 
efterspørgsel og lav ledighed. Prisstigningerne ledte til løn-pris spiraler i mange lande, 
således at der i løndannelsen blev indregnet forventninger om høj inflation, hvilket 
bidrog til højere prisstigninger. Resultatet var en lang periode med høj ledighed, som 
efterhånden bidrog til at inflation og nominelle lønkrav kom ned igen. 
 
Denne gang har råvareprisstigningerne været af en sammenlignelig størrelsesorden, jf. 
afsnit 2.8 og boks 2.3, og de er også indtrådt på et tidspunkt med relativt højt kapaci-
tetspres. Et nogenlunde vellykket forløb kræver, at de økonomisk-politiske myndig-
heder undgår fejlene fra 1970’erne, hvor lempelig økonomisk politik var med til at 
forøge inflationen. En central opgave for pengepolitikken er således at sikre, at infla-
tionsforventningerne holdes i ro, så der ikke opstår løn-pris spiraler. I den finanspoli-
tiske planlægning er det vigtigt ikke at basere sig på for optimistiske antagelser om 
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produktivitet og strukturel ledighed, som det skete i mange lande i 1970’erne, hvor 
de offentlige finanser forringedes markant. Efterspørgselsregulerende politik kan ik-
ke fastholde ledigheden under sit strukturelle niveau, og det strukturelle niveau kan 
stige som følge af de høje råvarepriser. På arbejdsmarkedet (og i strukturpolitikken) 
er det blandt andet vigtigt, at øgede importpriser ikke overvæltes i højere løn, men at 
det uundgåelige realindkomsttab i råvareimporterende lande og genoprettelse af pris-
stabilitet indtræder ved mindst mulig stigning i ledigheden. 
 
Den globale vækst skønnes at udgøre 4,1 pct. i 2008 og 3,6 pct. i 2009, jf. figur 2.2a. 
Der forventes en generel afdæmpning i OECD-området. Outputgabet i USA og eu-
roområdet udvides til henholdsvis -2 pct. og -1 pct. i 2009, jf. figur 2.2b. 
 

Figur 2.2a Figur 2.2b 
BNP-vækst i verdensøkonomien Outputgab i USA og euroområdet 
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Kilde:  OECD, EU-kommissionen samt egne beregninger. 
 
Væksten er fortsat kraftig i emerging markets særlig i Asien, og fx Kina voksede med 
10,1 pct. på årsbasis i 2. kvartal i år. Den finansielle uro har ikke givet anledning til 
særlig markante finansieringsproblemer i de asiatiske vækstøkonomier. 
 
Som følge af udsigterne til lavere vækst i verdensøkonomien forventes lavere efter-
spørgselsvækst efter danske eksportvarer. Den sammenvejede eksportmarkedsvækst 
for dansk industrieksport forudsættes at udgøre 5,0 pct. i 2008 og 4,0 pct. i 2009, jf. 
tabel 2.1. Dette er noget lavere end de 6,2 pct., som eksportmarkederne er vokset 
med de seneste ti år. Den samlede verdenshandel forudsættes at vokse med 6,3 pct. i 
2008 og 6,6 pct. i 2009. 
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2007 2008 2009  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct. realvækst       
 Verden1) 4,6 3,8 4,1 3,6 3,6  
 USA 2,2 0,9 1,6 0,7 1,1  
 EU27 2,9 2,0 1,9 1,8 1,7  
 Euroområdet 2,6 1,7 1,6 1,5 1,4  
 Tyskland 2,5 1,8 1,8 1,5 1,1  
 UK 3,0 1,7 1,8 1,6 1,4  
 Sverige 2,8 2,2 2,1 1,8 2,1  
 Norge 3,5 2,5 2,6 2,1 1,8  
 Japan 2,0 1,2 1,7 1,1 1,5  
 Asien, ekskl. Japan 8,6 7,9 7,9 7,6 7,9  
 Kina 11,9 10,0 10,0 9,1 9,5  
 Rusland 8,1 7,3 7,5 7,0 6,5  
 Latinamerika 5,3 4,3 4,4 4,0 4,0  
 Eksportmarkedsvækst2) 7,7 5,0 5,0 4,6 4,0  
  

1) De globale vækstrater i perioden 2002-07 er blevet nedjusteret med ca. ½ pct.-enhed årlig på baggrund 
 af nye PPP-tal fra International Comparison Programs (ICP) foreløbige rapport, som blev offentlig-
 gjort i december 2007. De nye PPP-tal påvirker også vækstskønnene. 
2) Metoden for beregning af eksportmarkedsvækst er blevet ændret siden majredegørelsen. Metodefor-

bedringen bygger på reviderede estimationsligninger for indkomstelasticiteten mellem BNP-vækst for 
de forskellige lande og deres import af forskellige varegrupper. Eksportmarkedsvæksten er lidt højere i 
nogle år og lavere i andre end med den tidligere metode. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 

 

 
De høje oliepriser har medført et betydeligt løft i de olieproducerende landes købe-
kraft. Forsøg på at afbøde de økonomiske konsekvenser for energiforbrugere her og 
nu, fx i form af lavere afgifter eller øgede subsidier i lande med administrativt fastsat-
te priser, vil føre til endnu højere oliepriser for at sikre ligevægt mellem udbud og ef-
terspørgsel1. I sidste ende svarer dette til en indtægtsoverførsel fra olieforbrugende til 
olieproducerende lande, jf. boks 2.3. 
 
Svækkelsen af amerikansk økonomi og problemerne i landets finansielle sektor har 
ført til kraftigere reaktioner i den økonomiske politik i USA end i Europa og Japan. 
De amerikanske myndigheder har således imødegået den vigende vækst med kraftige 
penge- og finanspolitiske lempelser. Det er sket samtidig med, at stærkt stigende pri-
ser på olie, fødevarer og andre råvarer har ført til stigende forbrugerpriser over hele 
verden. Til trods for at råvarepriserne har vist tegn på svækkelse den seneste tid, er 
risikoen for stigende inflationsforventninger ikke overstået. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Høje oliepriser vil også medføre øget energieffektivitet og lavere energiforbrug i blandt andet de industrialiserede 
lande. På lidt længere sigt vil høj oliepris fremme omstilling til og udvikling af ikke-fossile teknologier og dermed 
fremme reduktion af CO2-udslip. Men i det omfang de højere priser er afledt af højere olieforbrug i emerging mar-
kets, er det ikke ensbetydende med, at CO2-udslippet reduceres globalt set. 
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Feds håndtering af den finansielle uro har udløst en debat om centralbankens rolle i 
USA. Dette gælder både den kraftige lempelse af pengepolitikken, udarbejdelsen af 
nye kreditinstrumenter, redningsaktionen af investeringsbanken Bear Stearns i marts 
samt åbningen af diskontovinduet for udlån til investeringsbanker. 
 
Den gruppe, der støtter Feds håndtering, har gerne fremhævet, at den amerikanske 
økonomi er tæt på recession, ledigheden er stigende og at de finansielle markeder sta-
dig ikke er velfungerende. De påpeger også, at kerneinflationen stadig er moderat, at 
lønstigningerne aftagende, at inflationsforventningerne på langfristet sigt stadig er 
velforankrede, og at der derfor har været plads til de pengepolitiske lempelser. 
 
Gennem 1980’erne og 1990’erne blev der udviklet en pengepolitisk tænkning der kan 
siges at være baseret på tre hovedprincipper: 
• Fokus på den mellemfristede økonomiske udvikling og prisstabilitet. 
• Uafhængighed fra det politiske system. 
• Gennemførelse af åben-marked operationer uden at favorisere enkelte sekto-

rer i økonomien. 
 
Feds kritikere mener, at der er blevet brudt med de traditionelle principper ved, at 
der i den aktuelle krisehåndtering er for tætte forbindelser mellem Fed og administra-
tionen. Derudover at initiativer som redningsaktionen af Bear Stearns forvrider pris-
fastsættelsen af risiko på de finansielle markeder, og skaber moral hazard ved at re-
ducere konsekvenserne af fejlslåede investeringer. Det er også fremført, at lempelig 
pengepolitik i perioden 2001-04 kan være en del af årsagen til de nuværende proble-
mer, idet meget lave renter i denne periode har understøttet et kreditboom med 
overdreven risikotagning og kraftigt voksende aktivpriser. 
 
De langfristede konsekvenser af Feds håndtering af den aktuelle krise er endnu ukla-
re og vil også afhænge af det videre forløb. Det er formentlig korrekt, at de ekstraor-
dinære tiltag på kort sigt har været nødvendige for at undgå at den måske værste fi-
nansielle uro siden 1930’erne skulle udvikle sig til en dybere recession. I Feds kom-
munikation lægges der fortsat stor vægt på velforankrede inflationsforventninger, og 
hvis der opstår tegn på, at inflationsforventningerne begynder at skride, er det vigtigt 
at Fed følger ord op med handling. For at undgå at en længere periode med meget 
lempelig pengepolitik afføder et nyt kreditboom, er det vigtigt at Fed i tide tilpasser 
pengepolitikken mod et mere neutralt niveau, så snart væksten i amerikansk økonomi 
tillader det. 
 
 
2.2 USA 
Med baggrund i fortsat uro på de finansielle markeder, kontraktion i boligsektoren 
og kraftigt stigende råvarepriser er der som nævnt indtrådt en tydelig afdæmpning i 
amerikansk økonomi med relativt svag vækst de to seneste kvartaler efter svagt nega-
tiv vækst i 4. kvartal 2007, jf. figur 2.3a. 
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Konjunkturskønnene er revideret op siden majredegørelsen, men usikkerheden er 
fortsat betydelig. Tidligere bekymringer om negativ vækst i første halvår er ikke ble-
vet indfriet. Den finanspolitiske lempelse forventes at holde aktiviteten oppe i 3. 
kvartal, men effekterne fra lempelsen ebber ud senere på året. Der er en begyndende 
diskussion om muligheden for yderligere finanspolitisk stimulans, når effekterne fra 
den første lempelse er ved at aftage. Væksten forudsættes at tage til i løbet af 2009 i 
takt med, at den finansielle uro ventes at aftage, tilpasningen i boliginvesteringerne 
kommer til en afslutning og efterspørgslen understøttes af den lempelige pengepoli-
tik og en lav dollar. 
 
Turbulensen på de finansielle markeder aftog en smule i perioden mellem marts og 
juni dels som følge af Feds indgreb i forbindelse med Bear Stearns, men også fordi 
den finansielle sektor havde forholdsvis let ved at nedskrive tab og rejse ny kapital. 
Situationen på de finansielle markeder er siden forværret igen, og der er opstået for-
nyet usikkerhed om de potentielle kredittab. 
 

Figur 2.3a Figur 2.3b 
BNP-vækstbidrag, USA Kapacitetsudnyttelse og outputgab, USA 
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Anm.: I figur 2.3a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. Skønnet outputgab i figur 2.3b er fra OECD. 
Kilde:  U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), OECD, Reuters Ecowin, samt egne beregninger. 
 
Finanspolitikken er blevet lempet med godt 1 pct. af BNP i form af skatterabatter til 
husholdningerne, jf. boks 2.1 og mere lempelige afskrivningsregler for virksomheder-
ne. De pengepolitiske renter er samtidig sat markant ned med 3,25 pct.-enheder si-
den september 2007 til nu 2 pct. Der er desuden i flere omgange gennemført foran-
staltninger, som mere direkte sigter på at hjælpe de husholdninger, som har beta-
lingsvanskeligheder i forbindelse med deres bolig. Samtidig er dollaren svækket væ-
sentligt, hvilket styrker den amerikanske nettoeksport. 
 
I marts 2008 understøttede Fed som nævnt opkøbet af Bear Stearns ved at indvillige 
i at yde lån til at finansiere op til 30 mia. dollar af Bear Stearns mere illikvide aktiver. 
Senest har USA's finansminister udspændt et sikkerhedsnet under de to regerings-
støttede realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddie Mac ved at sikre sig mandat til at 
yde institutterne de fornødne lån og opkøbe aktier i selskaberne om nødvendigt, ind-
til uroen på de finansielle markeder er aftaget. 
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I denne redegørelse er det lagt til grund, at væksten i amerikansk BNP vil udgøre 1,6 
pct. i 2008 og 1,1 pct. i 2009. Dermed forventes som nævnt et negativt outputgab på 
knap 2 pct. af potentielt BNP i 2009, jf. figur 2.3b. 
 

Boks 2.1 
Den midlertidige skattenedsættelse i USA 

 
Gennem vedtagelsen af ”The Economic Stimulus Act of 2008” har de amerikanske myndigheder 
iværksat tiltag for at imødegå den vigende vækst. Den midlertidige finanspolitiske lempelse øger 
blandt andet husholdningernes disponible indkomst gennem skatterabatter og husholdningerne 
modtager i gennemsnit ca. 950 dollar. Formålet er at stoppe eller begrænse afdæmpningen i økono-
mien ved at øge eller fastholde husholdningernes forbrugsniveau. 
 
De første studier af virkningerne fra skattepakken tyder på, at lempelsen har haft den ønskede effekt 
og husholdningerne ser også ud til at forbruge skatterabatten lidt hurtigere denne gang, end tilfældet 
var ved en tilsvarende lempelse i 2001. Skatterabatterne estimeres at have øget forbruget af ikke-
varige forbrugsgoder med 2,4 pct. i 2. kvartal og forventes tilsvarende at øge forbruget med 4,1 pct. i 
3. kvartal. Desuden peger resultaterne på, at skatterabatten først får forbrugsvirkning når den mod-
tages. Disse estimater omfatter ikke potentielle multiplikatoreffekter. 
 
Skatterabatterne udgør ca. 100 mia. dollar og blev uddelt i perioden maj til juli. Rabatterne svarer til 
ca. 4 pct. af det samlede privatforbrug i de tre måneder, hvor rabatterne blev uddelt. 
 
Lempelsen har været genstand for kritik fra flere sider. Ifølge den permanente indkomsthypotese vil 
en midlertidig stigning i indkomsten ikke påvirke forbruget nævneværdig på kort sigt, idet forbruger-
ne forventes at udjævne forbruget over tid. Udover disse forhold har der været sået tvivl om, hvorvidt 
midlertidige skattenedsættelser kan generere øget privat forbrug i en periode med faldende friværdi-
er og lav forbrugertillid og i en situation med betydelige langsigtede finanspolitiske udfordringer. Re-
sultaterne fra de foreløbige undersøgelser peger dog som nævnt på en ikke ubetydelig forbrugsvirk-
ning på kort sigt. 
 
Endelig har der været rettet kritik mod det forhold, at højt forbrug i USA de seneste år er blevet finan-
sieret via underskud på betalingsbalancen. Hvis lempelserne resulterer i betydelig efterspørgsels-
vækst, vil dette udskyde og formentlig forøge den nødvendige tilpasning i den nationale opsparing. 
 
Kilde: Broda, Christian et al. (2008), ”The Impact of the 2008 Tax Rebates on Consumer Spending: Preliminary 
 Evidence”. 
 

 
Skatterabatterne, som blev uddelt fra maj, bidrog til, at væksten i privatforbruget var 
stærkere i 2. kvartal end i de to foregående kvartaler. Privatforbruget forventes at ud-
vikle sig svagt fremadrettet som følge af stigende ledighed, faldende boligpriser og 
lav forbrugertillid samt at virkningen af lempelsen bortfalder. 
 
De faste investeringer har bidraget negativt til væksten i otte ud af de seneste ni kvar-
taler. Dette skyldes hovedsageligt faldende boliginvesteringer, som har trukket ned i 
væksten i USA gennem 2½ år. Væksten i boligpriserne har været aftagende i samme 
periode, jf. figur 2.4a. På landsplan faldt priserne med 4,8 pct. på årsbasis i maj 2008 
(for huskøb finansieret på lånevilkår, der opfylder ”conforming loans”2). I de 20 
største byer var huspriserne faldet 15,8 pct. på årsbasis i maj (inkl. huskøb finansieret 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 ”Conforming loans” er boliglån som opfylder visse krav hvor eksempelvis lånebeløbet for enfamiliehuse ikke må 
overstige 417.000 dollar (ifølge gældende takster). Der er dog visse undtagelser i områder med høje boligpriser. 
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på ”non-conforming” vilkår). Opbremsningen på boligmarkedet afspejler blandt an-
det renteforhøjelser fra 2004-07, samt stigende misligholdelse og mistillid over for 
boliglån der er optaget af grupper med lav kreditvurdering. 
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
Vækst i boligpriser i USA Boliginvesteringernes andel af BNP i USA 

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20

-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

OFHEO Case-Shiller OFHEO (P.O)

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

98           00            02            04          06            08 

 

 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Pct. af BNP Pct. af BNP 

98    99   00    01   02    03   04    05   06   07    08

 
 
Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Boliginvesteringernes andel af BNP er reduceret fra 6½ pct. af BNP i 3. kvartal 2005 
til godt 3½ pct. i 2. kvartal 2008, jf. figur 2.4b. I lyset af historiske erfaringer tyder den-
ne allerede betragtelige tilpasning i boliginvesteringerne på, at boliginvesteringerne 
kan være tæt på at have nået bunden.  
 

Figur 2.5a  Figur 2.5b 
Boliginvesteringer i USA Vækstbidrag (å/å) fra nettoeksport i USA 
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Kilde:  Reuters Ecowin og U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). 
 
De sidste to år er der blevet afsluttet flere byggerier, end der er blevet påbegyndt jf. 
figur 2.5a. Forskellen er imidlertid blevet mindre de seneste måneder og i juli blev der 
færdiggjort 70.000 flere boliger, end der blev påbegyndt – mod 330.000 i december 
2007. Dette er en yderligere indikation på, at boliginvesteringerne vil bidrage mindre 
negativt fremover end i 2007 og hidtil i 2008. 
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Eksporten understøttes af den svage dollar og fortsat pæn vækst på eksportmarke-
derne, jf. figur 2.5b. Nettoeksporten leverede i 2. kvartal det største bidrag til væksten 
siden 1980. Nettoeksporten forventes stadig at bidrage til den amerikanske vækst 
fremadrettet. 
 
Amerikansk økonomi har fortsat ubalancer i form af store underskud især på beta-
lingsbalancen og den offentlige saldo, jf. figur 2.6a. Underskuddet på betalingsbalan-
cen forventes reduceret fra 5,3 pct. af BNP i 2007 til 4,4 pct. i 2009 til trods for de 
stigende oliepriser og dermed et forværret bytteforhold. 
 

Figur 2.6a Figur 2.6b 
Betalingsbalance og offentlige finanser  
i USA 

Månedlig ændring i antal beskæftigede og 
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Anm.:  I figur 2.6b er vist beskæftigelse uden for landbrug. 
Kilde: Reuters EcoWin og OECD. 
 
Underskuddet på den offentlige saldo var på 3,0 pct. af BNP i 2007, og der forventes 
en forværring i 2008 og 2009 som følge af den finanspolitiske lempelse og det kon-
junkturbetingede fald i skatteindtægterne. I OECD’s seneste prognose er det skøn-
net, at underskuddet på den offentlige saldo kan udgøre henholdsvis 5,5 pct. og 5,2 
pct. af BNP i 2008 og 2009. 
 
De finanspolitiske reaktioner skal ses i lyset af, at de automatiske stabilisatorer i USA 
er mindre end i Europa, samt at energiprisstigninger og aktiekursfald har større akti-
vitetsdæmpende virkninger i USA end i mange europæiske lande herunder Danmark. 
USA står over for betydelige langsigtede udfordringer med voksende udgifter til al-
derspensioner og sundhedssektoren, og hensynet til finanspolitikkens langsigtede 
holdbarhed kan sætte grænser for yderligere støtte til aktiviteten. 
 
Antallet af beskæftigede uden for landbruget er faldet syv måneder i træk, jf. figur 
2.6b. Ledigheden er steget fra 4,4 pct. i marts 2007 til 5,7 pct. i juli 2008. Ledigheden 
forventes at stige yderligere til 6,1 pct. i 2009 som følge af afdæmpningen i økonomi-
en. 
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Der er stadig stor usikkerhed forbundet med udviklingen i den amerikanske økono-
mi. De største risici er knyttet til det videre forløb på boligmarkedet, de finansielle 
markeder samt udviklingen i det amerikanske privatforbrug. Det er imidlertid også 
muligt, at væksten vil blive større end lagt til grund, blandt andet hvis de pengepoliti-
ske lempelser slår stærkere igennem på 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 2.7a. Stigningen til 5,6 pct. i juli 2008 skyldes navnlig udviklingen i 
energipriserne. Kerneinflationen, hvor energi- og fødevarepriser ikke indgår, var 2,5 
pct. i juli og forventes at aftage fremadrettet som følge af det tiltagende negative out-
putgab. 
 
Siden årsskiftet har Fed sænket styringsrenten med 2,25 pct.-enheder og i marts 2008 
understøttede Fed som nævnt opkøbet af Bear Stearns, jf. figur 2.7b. Endvidere sæn-
kede Fed udlånsrenten til ”primary credit” med 0,25 pct.-enheder til 3,25 pct. og 
øgede kreditlånetiden fra 30 til 90 dage. 
 

Figur 2.7a Figur 2.7b 
Dekomponering af inflationen i USA Pengepolitisk og kort rente, USA 
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Anm.: I figur 2.7a er inflationen vist som månedlige år til år-vækstrater. Kerneinflationen i USA defineres som 

inflationen ekskl. bidrag fra fødevarer og energi. Energi angiver bidraget i pct.-enheder fra energiprisstignin-
ger. 

Kilde:  Reuters EcoWin, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) og egne beregninger. 
 
Rentespændet mellem den 3-måneders sikrede og usikrede pengemarkedsrente er 
forblevet højt, som følge af at bankerne forlanger en større risikopræmie for at låne 
til hinanden, jf. figur 2.8a, og de amerikanske banker har strammet lånevilkårene over-
for de amerikanske husholdninger væsentligt siden august 2007 for samtlige lånety-
per, jf. figur 2.8b.  
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Figur 2.8a Figur 2.8b 
Rentespænd mellem usikrede og sikrede 3 
mdrs. pengemarkedsrenter 

Amerikanske bankers stramning af  
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Anm.: I figur 2.8a kan risikopræmien opfattes som rentespændet mellem den usikrede (3 mdrs. libor) og sikrede (3 

mdrs. swaprente) rente. Figur 2.8b viser den procentvise andel af amerikanske banker, fordelt på lånetyper, 
der har strammet lånevilkårene. 

Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Den fornyede og vedvarende turbulens på de finansielle markeder samt den fortsatte 
svækkelse af det amerikanske boligmarked peger på, at renten kan blive fastholdt på 
et lavt niveau et godt stykke tid endnu. Men hvis aktiviteten tager til, som forudsat i 
2009, vil der være god grund til at bringe renten tilbage til et mere normalt niveau, 
blandt andet så der ikke bygges op til en ny periode med risikotagning og hastigt 
voksende aktivpriser. Aktuelt er den pengepolitiske rente noget under det, som en 
traditionel Taylor-rente ville pege på, jf. figur 2.9a. 
 

Figur 2.9a Figur 2.9b 
Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente, 
USA  

Forwardrenten for pengemarkedsrenten  
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Anm.: I figur 2.9a er båndet omkring den beregnede rente den gennemsnitlige absolutte forskel mellem den bereg-

nede 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-
2007, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
I denne redegørelse er det lagt til grund, at Fed vil holde styringsrenten på 2,0 pct. i 
resten af 2008. Først sent i 2009 forudsættes en gradvist forhøjelse af styringsrenten 
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som følge af tiltagende vækst og mindre uro på de finansielle markeder, jf. figur 2.7b. 
På den baggrund er skønnet for den korte pengemarkedsrente i 2008 lig med skøn-
net fra majvurderingen, men opjusteret med 0,3 pct.-enheder i 2009, jf. tabel 2.2. 
Forwardrenterne indikerer ligeledes en opjustering af styringsrenten i løbet af 2009, 
jf. figur 2.9b. 
 

Tabel 2.2 
Skøn for renter og inflation i USA  
 

  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.        
 3-mdrs. pengemarked 5,2 5,3 2,8 2,8 2,4 2,7  
 10-årig statsobligation 4,8 4,7 3,8 4,0 4,1 4,4  
 
 Vækst i pct.       

 

 Forbrugerpriser (CPI)  3,2 2,8 3,6 3,9 1,6 2,2  
  

Kilde:  OECD, EU-kommissionen og egne beregninger.  
 

 

 
De lange renter i USA har siden majvurderingen været meget volatile men har fulgt 
en stigende trend. Forwardrenterne for de lange renter peger på yderligere stigninger, 
jf. figur 2.10a. 
 

Figur 2.10a Figur 2.10b 
Forwardrenter for 10-årige  
statsobligationer, USA 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Rentespændet mellem kreditobligationer og statsobligationer indregner stadig en be-
tydelig risikopræmie for BBB ratede virksomheder, hvilket peger på fortsat usikker-
hed i markedet, jf. figur 2.10b, mens spændet for AA ratede virksomheder er faldet 
betydeligt efter Feds redningsaktion af Bear Stearns.  
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2.3 Euroområdet 
Euroområdet har siden 2003 og indtil for nylig været inde i et solidt opsving og out-
putgabet vurderes for første gang siden 2002 at have været svagt positivt i 2007. Som 
følge af blandt andet høj inflation og den globale finansielle uro er vækstudsigterne 
imidlertid blevet mere afdæmpede. Der forventes en nedgang i væksten til 1,6 pct. i 
2008 og 1,4 pct. i 2009, hvilket er marginalt mindre end i majvurderingen. Det for-
ventes dermed, at der igen åbner sig et negativt outputgab i 2008-09, jf. tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3  
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

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

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

 
 Pct.       

 

 Forbrugerprisinflation 2,2 2,1 3,2 3,4 2,2 2,4  
 
 Pct. af arbejdsstyrken       

 

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

 

 Betalingsbalance1) -0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
 Outputgab -0,2 0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 

  
1) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 

 

 
Den afdæmpede vækst følger navnlig af lavere global vækst, appreciering af euroen, 
strammere finansieringsvilkår, højere oliepriser og vigende boligmarkeder i nogle 
lande. Modsat understøttes efterspørgslen af strukturforbedringer på arbejds-
markedet, de automatiske stabilisatorer og en forventet normalisering af de finansiel-
le markeder. 
 
Aktiviteten var overraskende høj i 1. kvartal, og BNP voksede med 0,7 pct., jf. figur 
2.11a. Midlertidige faktorer vurderes at have spillet en vigtig rolle. Blandt andet har 
mildt vejr i årets første måneder holdt byggeaktiviteten oppe, særligt i Tyskland. Eu-
rostats flash-estimat for væksten i 2. kvartal 2008 er -0,2 pct.3 Der er tale om en for-
ventelig efterreaktion efter 1. kvartal, og tallet kan pege på en lidt mere udtalt svæk-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Estimatet er ikke specificeret på underkomponenter. 
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kelse end lagt til grund. De seneste konsensus-skøn fra juli for euroområdets vækst 
ligger på 1,6 pct. i 2008 og 1,2 pct. i 2009. 
 

Figur 2.11a  Figur 2.11b 
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:  OECD, Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Væksten i privatforbruget er aftaget, og forbrugertillidsindikatorerne har været klart 
faldende fra et højt niveau i midten af 2007. Både forbrugertilliden og EU-
kommissionens sentiment-indikator ligger nu under det historiske gennemsnit, jf. figur 
2.11b.  
 
En række europæiske boligmarkeder præges af opbremsning efter en lang periode 
med stigende huspriser, jf. figur 2.12a. Prisstigningerne på boligmarkederne i eu-
rooområdet har generelt været lavere end i USA, men i enkelte lande har væksten væ-
ret kraftig navnlig i Irland, Spanien og Frankrig. Det tyske boligmarked skiller sig ud, 
idet de tyske boligpriser længe har ligget ret stille. Der er tilsvarende heller ingen tegn 
på en nedadgående korrektion på det tyske boligmarked. 
 
Euroområdets samlede eksport udviklede sig positivt i 2007 og i 1. kvartal 2008. Der 
forventes en mere afdæmpet eksportvækst fremadrettet som følge af lavere vækst på 
afsætningsmarkederne og euroens appreciering. 
 
Den harmoniserede ledighed i euroområdet var i juni 7,3 pct., hvilket i historisk 
sammenhæng er relativt lavt. Den harmoniserede ledighed i Danmark var til sam-
menligning 2,7 pct. Der er stadig stor forskel på ledighedsniveauet i de forskellige 
lande, jf. figur 2.12b. Kun i Irland, Spanien og Italien er ledigheden steget siden nytår. 
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Figur 2.12a Figur 2.12b 
Årlig vækst i boligpriser i udvalgte  
europæiske lande 

Ledigheden i euroområdet og udvalgte 
lande i juni 2008 
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Anm.: Ledigheden i euroområdet er harmoniseret og sæsonkorrigeret. Ledigheden i Grækenland og Italien er for 1. 

kvartal 2008, mens Storbritannien (UK) er for april 2008.  
Kilde:  OECD og Eurostat. 
 
Ledigheden i euroområdet har været faldende siden starten af 2005, men er fladet ud 
i starten af 2008, jf. figur 2.13a. De seneste års kraftige fald i ledigheden kan i stor ud-
strækning tilskrives de gunstige konjunkturer, men meget tyder på, at også den struk-
turelle ledighed er faldet. Der forventes som nævnt lavere vækst i beskæftigelsen som 
følge af lavere BNP-vækst, og ledigheden på årsbasis forventes derfor at flade ud i 
2008 og stige lidt i 2009. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
Beskæftigelse og ledighed, euroområdet Dekomponering af inflationen i 
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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. 
 
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. Der forventes en lille for-
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værring for 2008 og 2009, så det gennemsnitlige underskud stiger til omkring 1 pct. 
af BNP primært som følge af lavere vækst og skattenedsættelser i nogle lande. Ingen 
eurolande er i øjeblikket underlagt Stabilitets- og Vækstpagtens procedure mod ufor-
holdsmæssige underskud (excessive deficit procedure, EDP), men det kan hurtigt 
blive aktuelt som følge af de vigende konjunkturer. Eurolandenes gennemsnitlige of-
fentlige bruttogæld aftog til 66,4 pct. af BNP i 2007 og ventes at falde yderligere i 
2008 og 2009.  
 
Slovakiet indfører euroen som valuta den 1. januar 2009 og bliver dermed det 16. 
land i euroområdet. Slovakiet vil med sine 5,4 mio. indbyggere udgøre ca. 1,7 pct. af 
euroområdets totale befolkning, og landets BNP vil udgøre ca. 0,7 pct. af euroområ-
dets totale BNP. 
 
Inflation og renteudvikling i euroområdet og danske renter 
Forbrugerprisinflationen (HICP) i euroområdet er steget fra 2,1 pct. i september 
2007 til 4,0 pct. i juli 2008, jf. figur 2.13b. Kerneinflationen, dvs. HICP uden energi og 
uforarbejdede fødevarer, har været stigende frem til april, men har siden ligget stabilt på 
2,5 pct. Opgøres kerneinflationen som HICP ekskl. energi og alle fødevarer (herun-
der alkohol og tobak) lå stigningstakten på 1,7 pct. i juli. 
 
OECD forventer, at HICP-inflationen vil ligge på 3,4 pct. i 2008 og 2,4 pct. i 2009. 
Den forudsatte afdæmpning, også globalt, skønnes således at lette noget af inflati-
onspresset og medføre et inflationsniveau tættere på ECB’s målsætning i 2009. 
 
Et mål for markedets mellemfristede inflationsforventninger (break-even inflations-
niveauet) kan estimeres via forskellen mellem den nominelle effektive obligationsren-
te og den effektive rente på indeksobligationer med samme løbetid. Således svarer 
break-even inflationsniveauet til markedets inflationsforventninger under forudsæt-
ning af, at der ingen inflationsrisiko er. Forskelle i likviditet og forskydninger i infla-
tionsrisikopræmien aflejres også i break-even inflationsniveauet, der dermed skal for-
tolkes med varsomhed.  
 
Siden årsskiftet har markedet tilsyneladende indkalkuleret stigende mellemfristet in-
flation eller inflationsrisikopræmie i takt med stigende olie- og fødevarepriser, der 
hæver inflationen på kort sigt. I løbet af juli måned er break-even inflationsforvent-
ningerne dog aftaget betydeligt sandsynligvis understøttet af faldende oliepriser og 
ECB’s renteforhøjelse den 3. juli 2008, jf. figur 2.14a. Markedets inflationsforventnin-
ger baseret på spørgeskemaundersøgelser af professionelle markedsaktørers inflati-
onsforventninger viser et næsten konstant inflationsniveau på 1,9-2 pct. på mellem-
fristet sigt. 
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Figur 2.14a Figur 2.14b 
Break-even inflation og  
inflationsforventninger  
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Anm.: I figur 2.14a angiver break-even inflationen forskellen mellem nominel og real rente og er dermed en indika-

tor for markedets aktuelle inflationsforventninger.  
Kilde:  Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
Siden majvurderingen har ECB forhøjet styringsrenten med 0,25 pct.-enheder til 4,25 
pct., primært som følge af den aktuelle høje inflation og frygten for anden-runde-
effekter på løndannelsen. Det forventes, at ECB fastholder styringsrenten på 4,25 
pct. i både 2008 og 2009, jf. figur 2.14b.  
 
Det aktuelle inflationsniveau ligger godt 2 pct.-enheder over ECB’s mellemfristede 
inflationsmålsætning. Hvis inflationen fortsætter med at være høj, og inflationsfor-
ventningen igen øges, kan der indtræde yderligere renteforhøjelser. Omvendt vil den 
vedvarende turbulens på de finansielle markeder og en markant afdæmpning af væk-
sten, der reducerer inflationspresset, kunne føre til rentenedsættelse.  
 

TTaabbeell  22..44  
SSkkøønn  ffoorr  33--mmddrrss..  ppeennggeemmaarrkkeeddssrreennttee  oogg  1100--åårriiggee  ssttaattssoobblliiggaattiioonneerr  ii  TTyysskkllaanndd  oogg  DDaannmmaarrkk  

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.        
 EUR 3-mdrs. pengemarkedsrente 3,1 4,3 4,6 4,8 4,3 4,5  
 DKK 3-mdrs. pengemarkedsrente 3,2 4,4 4,8 5,1 4,5 4,8  
 EUR 10-årige statsobligation 3,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,4  
 DKK 10-årige statsobligation 3,8 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6  
 Kort rentespænd, DKK – EUR 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3  
 Langt rentespænd, DKK – EUR - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  
 Vækst i pct.        
 Forbrugerpriser (HICP)    2,2   2,1 3,6 3,4 1,6 2,4  
  

Kilde: OECD, EU-kommissionen, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

 

 
Skønnet for den europæiske og danske korte pengemarkedsrente er opjusteret med 
henholdsvis 0,2 og 0,3 pct.-enheder i 2008 og 2009 i forhold til skønnet i majvurde-
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ringen, jf. tabel 2.4. Det skyldes primært ECB’s renteforøgelse og vedvarende høje ri-
sikopræmier, jf. figur 2.15a. Det er forudsat, at den finansielle uro aftager medio 2009, 
og at risikopræmierne indsnævres som følge heraf.  
 

Figur 2.15a  Figur 2.15b 
Rentespænd mellem usikrede og sikrede 
pengemarkedsrenter, EUR og DK 
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Anm.: I figur 2.15b kan risikopræmien opfattes som rentespændet mellem den usikrede (3 mdrs. euribor) og sikrede 

(3-mdrs. swaprente). 
Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Rentespændet mellem de lange renter for Europa og Danmark forventes udvidet 
med 0,1 pct.-enhed for 2009 i forhold til majvurderingen, jf. tabel 2.4. Det skyldes 
blandt andet investorernes vedvarende efterspørgsel på meget likvide euro-
statspapirer. 
 
Danmarks Nationalbank hævede renten på indskudsbeviser den 16. maj 2008 fra 
4,25 til 4,35 pct. Det forudsættes, at Danmarks Nationalbank fortsat vil holde den 
danske styringsrente knap 0,3 pct.-enheder over den europæiske, jf. figur 2.15b.  
 
Forwardrenterne for den korte europæiske rente understøtter forventningen om en 
gradvis indsnævring af spændet mellem de usikrede og sikrede pengemarkedsrenter i 
løbet af 2009, jf. figur 2.16a. Den beregnede Taylor-rente for euroområdet aftager i 
prognoseperioden som følge af et lavere skøn for outputgabet og inflationen i 2009, 
jf. figur 2.16b. Aktuelt er den faktiske pengemarkedsrente – inkl. de nuværende høje 
risikopræmier - nogenlunde på linje med den beregnede Taylor-rente. 
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Figur 2.16a Figur 2.16b 
Forwardrenter, 3 mdrs. rente, EUR Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente, 
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Anm.: I figur 2.16b 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 1980-2007, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
De 10-årige renter i euroområdet og Danmark er steget siden maj blandt andet i lyset 
af den høje inflation og ECB’s renteforhøjelse, jf. figur 2.17a. Forwardrenterne for de 
lange europæiske renter viser et næsten fladt forløb, jf. figur 2.17b. 
 

Figur 2.17a Figur 2.17b 
Lange renter i USA og euroområdet  Forwardrenter for 10-årige  

statsobligationer, euroområdet 
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Anm.:  I figur 2.17a angiver de stiplede linjer årsgennemsnit.  
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Boks 2.2 
Nogle finansielle konsekvenser for danske husholdninger af den finansielle turbulens  
 
Turbulensen på de finansielle markeder har stået på et år. Den seneste tids høje risikopræmier på 
pengemarkederne har bidraget til, at renten på blandt andet 1-årige rentetilpasningslån er steget, og 
faldende aktiekurser har betydet, at husholdningernes finansielle nettoformue er faldet. Samtidig må 
det imidlertid antages, at de pengepolitiske styringsrenter ville have været højere i fravær af den fi-
nansielle uro, hvilket også ville have øget markedsrenterne som fx F1-renten. De faldende aktiekurser 
over det sidste år skal samtidig ses i lyset af forudgående store stigninger gennem en længere perio-
de. De direkte effekter af den finansielle uro på danske husholdningers økonomi vurderes isoleret set 
at være ret begrænsede.  
 
Den 1-årige fleksrente (F1) steg med godt 1 pct.-enhed fra februar til juli 2008, men er faldet igen på 
det seneste, jf. figur a. Den 1-årige fleksrente afhænger blandt andet af forventningerne til penge-
markedsrenterne det næste år. ECB’s og Danmarks Nationalbanks renteforhøjelser i juli måned på 
0,25 pct.-enheder har isoleret set bidraget til stigningen i den 1-årige fleksrente. 
 
Figur a Figur b 
Kort dansk rente, risikopræmie og 1-årig 
rentetilpasningslån 
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Anm.: Husholdningernes finansielle nettoformue består blandt andet af aktier, sedler, indskud og forsikrings-

tekniske reserver.  
Kilde: Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
 
Husholdningernes nettoformue er faldet fra 2. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 overvejende forårsaget 
af faldende aktiekurser, jf. figur b. Den seneste tids fald i samtlige aktieindeks skal ses i lyset af lav 
forbrugertillid, høje oliepriser og usikre vækstudsigter. 
 
Husholdningernes låntagning er stadig stigende og udlånsvækstraterne kun svagt aftagende. Der-
med er der ikke umiddelbart tegn på, at den finansielle uro har bevirket, at pengeinstitutterne har 
strammet lånevilkårene betydeligt for danske husholdninger.  

 
Tyskland, Frankrig og Italien 
Den tyske produktion faldt ifølge et flash-estimat med 0,5 pct. i 2. kvartal 2008, jf. fi-
gur 2.18a. Den lave vækst skal ses på baggrund af ekstraordinær høj vækst i 1. kvartal 
(1,3 pct. k/k), som var påvirket af midlertidige forhold. Årsvæksten på 2½-3 pct. i 
2006-07 var markant højere end i starten af dette årti. For 2008-09 forventes en 
BNP-vækst på henholdsvis 1,8 og 1,1 pct. 
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Væksten i 1. kvartal blev særligt drevet af investeringer hjulpet af høj byggeaktivitet 
som følge af en usædvanlig mild vinter samt midlertidige virkninger af ændrede fra-
dragsregler for investeringer. 
 
Investeringerne og nettoeksporten har været hoveddrivkræfterne bag opsvinget i 
Tyskland. Privatforbruget har til gengæld udviklet sig svagt, jf. figur 2.18b. Opspa-
ringskvoten har været stigende og ligger nu på ca. 11 pct. 
 

Figur 2.18a Figur 2.18b 
BNP-vækst og konjunkturindikator 
i Tyskland 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Privatforbruget bidrog negativt til væksten i 2007, hvilket skyldes flere faktorer. 
Momsforhøjelsen den 1. januar 2007 fremrykkede en del af privatforbruget til 2006. I 
løbet af 2007 faldt forbrugertilliden, som følge af den finansielle uro og den stadig 
tiltagende inflation. Overenskomstforhandlingerne foråret 2008 endte i relativt store 
lønstigninger, særlig for arbejdere i den offentlige sektor og i industrien. Stigende 
indkomster, aftagende inflation i sidste halvdel af 2008 samt den rekordlave ledighed, 
kan skabe grundlag for, at privatforbruget – som har udviklet sig svagt gennem en 
årrække - kan spille en større rolle i den tyske vækst. 
 
Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 2008. Beskæftigelsen er 
steget, og ledigheden er faldet fra 10,8 pct. i marts 2005 til 7,3 pct. i juni 2008. Re-
duktionen i ledigheden ser imidlertid ud til at være fladet lidt ud i 2008, og i maj steg 
antallet af ledige lidt. Aktiviteten er aftagende i industrisektoren som følge af den af-
tagende eksportvækst og den lave vækst i privatforbruget, jf. figur 2.19a, og det for-
ventes at bremse en videre nedgang i arbejdsløsheden i prognoseperioden. Antallet af 
ledige stillinger er desuden faldende, og arbejdsløshedsforventningerne stiger.  
 
Tysk konkurrenceevne er gennem en årrække blevet markant forbedret i forhold til 
andre eurolande blandt andet som følge af en moderat lønudvikling, jf. figur 2.19b. 
Konkurrenceevnen forventes imidlertid at forværres noget i 2008-09 som følge af en 
større stigning i enhedslønomkostningerne end i andre lande i euroområdet, hvortil 
kommer virkningen af den styrkede euro over for en række lande uden for Europa. 



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

58 Økonomisk Redegørelse · August 2008 

Figur 2.19a Figur 2.19b 
Industriproduktion og erhvervstillid (PMI) i 
Tyskland 
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Kilde: OECD og Reuters Ecowin. 
 
Tysklands offentlige finanser er blevet væsentligt forbedret de seneste år. Fra et un-
derskud på 3,5 pct. af BNP i 2005 var de offentlige finanser i balance i 2007. Der har 
været en stærk stigning i indtægterne blandt andet fra direkte skatter og momsforhø-
jelsen i 2007, mens udgiftsvæksten har været forholdsvis afdæmpet blandt andet som 
følge af lavere udgifter til arbejdsløshedsforsikring. Der forventes begrænsede under-
skud i 2008 og 2009 herunder som følge af mindre indtægter afledt af reformer af 
selskabsbeskatningen samt en yderligere reduktion i bidragssatsen til arbejdsløsheds-
forsikringen, som kun delvist er finansieret gennem base-udvidende tiltag. Der var et 
lille underskud på den skønnede 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 har væksten også været vigende i første halvår 2008 med en afdæmpning i 
alle efterspørgselskomponenter. 
 
På årsbasis voksede den franske økonomi 2,1 pct. i 2007, hvilket er lavere end i 2006, 
men stadig over den skønnede potentielle vækstrate. Væksten har været drevet af in-
denlandsk efterspørgsel og navnlig privatforbruget, mens nettoeksporten har trukket 
ned i BNP-væksten siden 2002. 
 
Væksten ventes at blive 1,5 pct. både i 2008 og i 2009 navnlig drevet af privatforbru-
get. Bolig- og erhvervsinvesteringerne forventes at afdæmpes i sidste halvdel 2008 
som følge af strammere kreditvilkår og den aftagende vækst i boligpriserne. Euroens 
appreciering og aftagende eksportmarkedsvækst vil begrænse eksportvæksten. 
 
Beskæftigelsen er steget godt 1 pct. i 2. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal året 
inden. Ledigheden har været faldende siden starten af 2006 og var i juni 2008 7,5 pct. 
Der forudses alligevel en afdæmpning i privatforbruget i 2008 og 2009 blandt andet 
på grund af at den stigende inflation reducerer husholdningernes realindkomst. Be-
skæftigelsesvæksten forventes at aftage som følge af den økonomiske afdæmpning, 
og ledigheden forventes at flade ud i 2008 og stige lidt i 2009. 
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Det franske parlament har vedtaget en arbejdsmarkedsreform, der lægger op til stør-
re fleksibilitet på det franske arbejdsmarked blandt andet ved at gøre det nemmere 
for arbejdsgivere at komme udenom bestemmelserne om 35 timers arbejdsuge. Lo-
ven, som træder i kraft ved udgangen af august, åbner for, at den enkelte virksomhed 
kan lave individuelle aftaler med fagforeninger om arbejdstiden. Produktivitetsudvik-
lingen har været svag i Frankrig de seneste år, og behovet for reformer har fyldt me-
get i den offentlige debat. 
 
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 fortsatte budgetover-
skridelser navnlig på sundhedsområdet. Der forventes på baggrund af OECD’s sene-
ste prognose en lille forværring i den offentlige saldo i 2008-09 blandt andet som føl-
ge af afdæmpet vækst og skattereformer. 
 
Italien oplevede en forholdsvis lav vækst i 2007 på 1,4 pct. Privatforbruget har været 
den vigtigste bidragsyder til væksten. Der ventes BNP-vækst på 0,5 pct. i 2008 og 0,9 
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. Reduktionen skyldes blandt andet øgede indtægter 
som følge af nye tiltag for at forhindre skatteunddragelse. Der forventes en forøgelse 
af underskuddet til 2,5 pct. i 2008 og 2,7 pct. i 2009. Forværringen skyldes en forven-
tet stigning i de offentlige overførsler samt en reduktion i ejendomsskatterne og i de 
regionale selskabsskatter (IRAP). Det forventede underskud er stadig inden for 3 pct. 
grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. 
 
 
2.4 Storbritannien og Norden 
Efter vækst på ca. 3 pct. i 2006 og 2007 faldt væksten i Storbritannien til henholdsvis 
2,3 pct. og 1,4 pct. i 1. og 2. kvartal 2008, jf. figur 2.20a. Der ventes en yderligere af-
dæmpning i de kommende kvartaler, idet både investeringer og forbruget hæmmes af 
vanskelige kreditbetingelser og et svækket boligmarked. Samlet ventes en vækst på 
1,8 pct. i 2008 og 1,4 pct. i 2009, jf. tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Storbritannien 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

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

Kilde: EU-kommissionen og OECD. 
 

 

 
Som en reaktion på de strammere kreditbetingelser og den svækkede vækst blev den 
pengepolitiske rente fra december 2007 til april 2008 sænket i tre trin til det nuvæ-
rende niveau på 5,0 pct., jf. figur 2.20b. Med baggrund i den signifikante depreciering 
af sterling, udsigten til høj inflation på kort sigt samt risikoen for yderligere stigninger 
i den forventede inflation, ventes på kort sigt ingen rentenedsættelser, jf. figur 2.21a. 
 

Figur 2.20a Figur 2.20b 
Væksten i BNP og privat forbrug i UK Pengepolitiske renter og inflationen i UK 
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Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
Drevet af høje energi- og fødevarepriser er inflationen steget kraftigt og nåede i juli 
4,4 pct. mod 3,8 pct. i juni. Det interview-baserede mål for forventet inflation ligger 
højt og nåede 4,2 pct. i juli. For hele 2008 ventes den årlige inflation at nå over 3½ 
pct., men afhængigt af hvor hurtigt der opstår ledig kapacitet som følge af afmatnin-
gen, ventes inflationen i løbet af 2009 at falde ned i nærheden af den pengepolitiske 
målsætning på 2 pct. Efter et fald i ledigheden til 5,2 pct. og en styrkelse af det priva-
te forbrug de første måneder af 2008 ventes den indenlandske efterspørgsel at blive 
svækket i 2008 og 2009, mens ledigheden forøges.  
 
Efter boligprisvækstens højdepunkt i juni 2007 med en årlig vækstrate på omkring 
11,5 pct., har vækstraten været faldende. I marts 2008 nåede vækstraten nul, og ifølge 
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Halifax og Nationwide nåede det årlige prisfald henholdsvis 10,9 pct. og 7,9 pct. i ju-
li, jf. figur 2.21b. Boligmarkedsindikatorer peger på fortsatte prisfald i 2008 og 2009. 
 

Figur 2.21a Figur 2.21b 
Effektiv sterling-kurs Boligprisudviklingen i UK 
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Anm.:  I figur 2.21a er data angivet i dagsobservationer. Gennemsnit af observationer for januar 2005 = indeks 100. 
 
Budgetunderskuddet ligger fortsat over 3 pct. af BNP. Den disciplinære Excessive 
Deficit Procedure (EDP) blev i henhold til EU-traktatens regler iværksat den 11. ju-
ni, og den 2. juli anbefalede Kommissionen EU’s finansministre budgetåret 2009-10 
som deadline for at reducere budgetunderskuddet til et acceptabelt niveau. Storbri-
tannien er dog ikke underlagt EU’s sanktionsmuligheder, idet landet ikke er medlem 
af eurosamarbejdet.  
 
I Sverige ventes en svækket indenlandsk efterspørgsel at medføre en yderligere afmat-
ning af økonomien i 2008 og 2009 med en vækstrate på ca. 2 pct. ifølge OECD’s 
skøn fra juni, jf. tabel 2.6 og figur 2.22a. Foreløbige estimater fra Statistiska Centralby-
rån viser en væsentlig lavere årlig vækst på henholdsvis 1,9 pct. og 1,0 pct. i 1. og 2. 
kvartal 2008. Den lavere vækst ventes at bringe produktionen nærmere det potentiel-
le niveau, hvilket vil løsne det inflationære pres. 
 

Tabel 2.6 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Sverige 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

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

Anm.:  Ledighedsestimaterne for 2008 og 2009 bygger på den nye ledighedsdefinition fra oktober 2007, som 
forhøjer ledighedsprocenten med cirka 2,1 pct.-enheder ved at udvide definitionen af arbejdsstyrken.  

Kilde:  EU-kommissionen og OECD. 
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Inflationen er steget i 2007 og i første halvdel af 2008 som følge af de stigende ener-
gi- og fødevarepriser kombineret med et højt kapacitetspres, jf. figur 2.22b. Inflationen 
nåede således 4,4 pct. i juli mod 4,3 pct. i juni. De interview-baserede inflationsfor-
ventninger steg tilsvarende til de højeste niveauer siden midten af 1990’erne, og kun 
et mindre fald er observeret i de første måneder af 2008.  
 
Den pengepolitiske rente blev i juli for 12. gang siden december 2005 hævet med 
0,25 pct.-enheder til det nuværende niveau på 4,5 pct. Indkomst- og formueeffekter-
ne af de massive fald i aktiekurserne siden midten af 2007, kombineret med en svæk-
ket udsigt for beskæftigelsen samt faldende tillid peger på en svækket vækst i forbru-
get i 2008 og 2009. På trods af at den høje kapacitetsudnyttelse på kort sigt ventes 
ligeledes en svækkelse af investeringerne i 2008 og 2009. 
 

Figur 2.22a Figur 2.22b 
BNP, privat forbrug og investeringer i 
Sverige (å/å) 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
På trods af den svækkede vækst ventes det offentlige overskud at forblive højt. Den 
svenske regering har som målsætning at reducere skatten for lav- og mellemind-
komstgrupperne i 2009. Regeringen ventes at annoncere yderligere nedsættelser af 
virksomhedsskatten samt forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder. 
En lempelse af finanspolitikken vil reducere mulighederne for en lempelse af penge-
politikken. 
 
Efter fire år med højkonjunktur aftog væksten i fastlands-Norge fra 4. kvartal 2007, 
og væksten ventes at aftage gradvist til henholdsvis 2,6 pct. og 1,8 pct. i 2008 og 
2009, jf. tabel 2.7. Den indenlandske efterspørgsel, der hidtil har drevet den kraftige 
vækst, blev svækket i starten af 2008 på trods af fortsat vækst i beskæftigelsen. Dette 
vil bringe den indenlandske efterspørgsel mere på linje med økonomiens produkti-
onskapacitet, således at det eksisterende store outputgab reduceres og det inflationæ-
re pres dæmpes. 
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Tabel 2.7 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Norge 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.        
 BNP-realvækst 2,5 3,5 2,5 2,6 2,1 1,8  
 Forbrugerprisinflation 2,3 0,7 2,5 3,6 1,6 2,5  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 3,4 2,5 3,5 2,5 3,5 2,8  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 17,3 16,4 14,1 19,4 13,4 18,6  
 Offentlig saldo (pct. af BNP) 18,5 17,3 17,3 17,9 16,8 17,1  
  

Kilde: EU-kommissionen og OECD. 
 

 

 
Med baggrund i den stigende indenlandske inflation samt importpriser, der ikke læn-
gere er faldende, nåede inflationen 4,3 pct. i juli mod 3,4 pct. i juni. Den årlige løn-
stigningstakt nåede i 1. kvartal 2008 op på 6,5 pct. mod 5,5 pct. i det forudgående 
kvartal. De stigende lønninger samt importprisernes udvikling betyder, at inflationen 
ventes at nå 3,6 pct. i 2008 og 2,5 pct. i 2009. Som en konsekvens af stigende inflati-
on blev den pengepolitiske rente i slutningen af juni hævet til 5,75 pct., jf. figur 2.23a. 
 

Figur 2.23a Figur 2.23b 
Pengepolitiske renter og inflationen  
i Norge 
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Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
Efter fire år med stærk fremgang er forbrugsvæksten taget væsentligt af i starten af 
2008, jf. figur 2.23b. Husholdningernes finansielle position er svækket, hvilket sam-
men med stigende renter og højere inflation hæmmer det private forbrug. De høje 
oliepriser og høje rentespænd til handelspartnerne presser den norske krone i opad-
gående retning, og de høje oliepriser har medført en forøgelse af olieproduktionen. 
 
Den fortsat høje efterspørgsel efter arbejdskraft fastholder ledigheden på et lavt ni-
veau, og det høje pres på arbejdsmarkedet betyder, at de hidtidige store lønstigninger 
ventes at vare ved. Konkurrenceevnen ventes at blive svækket af det stadigt større 
gab mellem de hurtigt voksende norske lønninger og handelspartnernes lønninger. 
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2.5 Japan, Kina og øvrige lande 
Japans indeværende opsving startede i 2002 og har været drevet af vækst i eksport og 
erhvervsinvesteringer. De to komponenter har samlet stået for ¾ af den totale vækst 
i perioden. I 2007 voksede BNP med 2,0 pct. På basis af OECD-skøn forventes lidt 
svagere vækst i 2008 og 2009 på henholdsvis 1,7 og 1,5 pct. 
 
Eksporten har været den vigtigste drivkraft bag Japans vækst de seneste kvartaler, jf. 
figur 2.24a. Dette gør væksten sårbar over for svigtende efterspørgsel på afsætnings-
markederne og eksportvæksten har været aftagende indtil nu i 2008. 
 

Figur 2.24a Figur 2.24b 
Vækstbidrag i Japan BNP-vækst (å/å) og erhvervstillid i Japan 
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Anm.: I figur 2.24a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. Stiplet linje i figuren er første opgørelse af BNP-

vækst i 2. kvartal. I figur 2.24b angiver den vandrette linje det historiske gennemsnit for Tankan-indekset for 
erhvervstillid.  

Kilde:  Reuters EcoWin, EU-kommissionen og OECD.  
 
Erhvervstilliden i Japan målt ved Tankan-indekset er faldet ret kraftigt siden efteråret 
2007 og er nu på det laveste niveau i fem år, dog stadig over det historiske gennem-
snit, jf. figur 2.24b. Faldet skal ses i lyset af uroen på de finansielle markeder og udsig-
ter til lavere vækst på Japans eksportmarkeder. 
 
Inflationen har hidtil været positiv i 2008 og lå på 2,0 pct. i juni. Den stigende inflati-
on skyldes stærkt stigende priser på energi og fødevarer jf. figur 2.25a. Inflation renset 
for prisstigninger på energi og fødevarer var 0,1 pct. i juni. Den japanske centralbank 
har holdt styringsrenten uændret siden majvurderingen. Det forventes, at den japan-
ske centralbank vil holde styringsrenten fast på det nuværende niveau på 0,5 pct.  
 
Produktionen i Kina er vokset over 10 pct. om året de seneste fem år og årsvæksten 
lå på 11,9 pct. i 2007. Vækstraten forventes at aftage i 2008 og 2009 til henholdsvis 
10,0 og 9,5 pct. Væksten har i høj grad været drevet af stærk vækst i eksport og inve-
steringer. Eksportvæksten forventes at aftage fremadrettet som følge af den globale 
afmatning og svækket konkurrenceevne, set i lyset af stigende lønomkostninger og 
høj inflation. 
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Figur 2.25a Figur 2.25b 
Outputgab og inflation i Japan Inflation i Kina 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Kinas overskud på betalingsbalancen lå på 10,8 pct. af BNP i 2007. Der forventes 
lidt lavere overskud i 2008 og 2009 på henholdsvis 10,0 pct. og 9,5 pct. Overskuddet 
afspejler i høj grad bilaterale overskud på handelsbalancen over for USA og EU. Ki-
na har underskud på handelsbalancen over for andre asiatiske lande. 
 
Inflationen tiltog i Kina i sidste halvdel af 2007 og frem til februar 2008, hvor den 
toppede med 8,7 pct., hvilket er den højeste inflation i 11 år. De seneste tre måneder 
er inflationen aftaget lidt, men lå stadig på 6,3 pct. i juli. Den høje inflation skyldes 
hovedsagelig stigende priser på fødevarer og andre råvarer, jf. figur 2.25b. 
 
For at dæmpe væksten og den tiltagende inflation er reservekravene til bankerne 
øget, indskuds- og udlånsrenter er blevet hævet og mange priser er underlagt kontrol 
af myndighederne. Producentpriserne er steget og lå på 8,5 pct. i juni. Stigende in-
putpriser kombineret med begrænsede muligheder for at overvælte prisstigningerne 
på forbrugerne presser virksomhedernes indtjening. 
 
ASEAN-4 landene4 og Korea voksede under ét med 5,6 pct. i 2007. For perioden 2008-
09 forventes omtrent tilsvarende vækst. 
  
Den høje vækst fortsætter i de olieeksporterende lande hjulpet af indkomstfremgang som 
følge af de høje oliepriser. Regionen Mellemøsten forventes at vokse med godt 6 pct. i 
prognoseperioden. Hovedudfordringen for landene i regionen ligger i det stigende 
inflationspres der følger af stærk indenlandsk efterspørgsel, stigende fødevarepriser 
og højere boligudgifter, blandt andet som følge af stor tilstrømning af udstationerede 
arbejdere i mange af landene omkring den arabiske golf. 
 
Væksten for SNG5-området lå på 8,6 pct. i 2007 drevet af høje råvarepriser, ekspansiv 
finanspolitik og høj kapitalindstrømning. Kapacitetsudnyttelsen er relativt høj i flere 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 ASEAN-4 består af Indonesien, Thailand, Filippinerne og Malaysia. 
5 SNG består af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviderusland, Moldova, Rusland, Tad-
sjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan. 
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af økonomierne. For 2008 og 2009 forventes en vækst på henholdsvis 7,8 og 7,5 pct. 
Væksten i Rusland var lidt lavere end i resten af regionen på 8,1 pct. i 2007. Der for-
ventes ligeledes lidt svagere vækst i Rusland i 2008 og 2009 på henholdsvis 7,5 og 6,5 
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 4,4 pct. i 2008 og 4,0 pct. i 2009. I nogle lande forven-
tes en afmatning som følge af det stigende kapacitetspres mens der i andre forventes 
en svag afdæmpning som følge af pengepolitiske stramninger og afdæmpning inter-
nationalt, navnlig i USA. 
 
Høje råvarepriser har til dels været positivt for den økonomiske udvikling i Afrika. 
Vækstraterne i regionen ligger typisk på 6-6½ pct. Væksten i Afrika syd for Sahara lig-
ger på 6½-7 pct. Væksten er højest i de olieeksporterende lande i regionen, men væk-
sten fremstår også relativt høj i de fleste andre lande. 
 
 
2.6 Obligationsrenter 
På baggrund af inflationsudviklingen hævede ECB (og Danmarks Nationalbank) i 
begyndelsen af juli sine renter med ¼ pct.-enhed, men pengepolitikken er fortsat 
forholdsvis lempelig efter danske forhold. Også pengemarkeds-, obligations- og real-
kreditrenterne er øget siden maj blandt andet påvirket af opgangen i inflationen og 
den internationale finansielle krise, som er fortsat.  
 
Skønnene for realkreditrenterne i Danmark er generelt opjusteret i 2008 i forhold til 
majvurderingen og nogenlunde uændret i 2009, jf. tabel 2.8. 
 

Tabel 2.8 
Skøn for realkreditrenter i Danmark 

 
  2006 2007 2008 2009 

    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.        
 1-årig rentetilpasning 3,5 4,3 4,6 4,8 4,5 4,7  
 5-årig rentetilpasning 3,8 4,5 4,4 4,8 4,6 4,8  
 30-årig realkredit, 5 pct. 5,3 5,4 5,6 5,8 5,8 5,7  
 30-årig realkredit, 6 pct.1) -   5,72) 6,2 6,4 6,3 6,2  
  

1) Fra 1. januar 2008 benyttes 6 pct. 2041. 
2) Gennemsnit af 5 pct. 2038 fra januar – juli 2007, herefter 6 pct. 2038. 
 
Kilde:  Reuters EcoWin, Nasdaq OMX og egne beregninger. 
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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. 
 

Figur 2.26a Figur 2.26b 
Rentekurvens hældning Swapspænd til statsrente 
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Anm.:  Figur 2.26a: Rentekurvens hældning er opgjort som forskellen mellem den effektive rente på den 2-årige og 

den 10-årige statsobligation. Figur 2.26b: Swapspændet afspejler kreditrisikoen på usikrede udlån til kredit-
værdige banker.  

Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Rentekurvens hældning målt ved den 10-årige statsrente fratrukket den 2-årige stats-
rente er relativt flad i både euroområdet og Danmark, men er ret stejl i USA, hvilket 
blandt andet skal ses i lyset af forventninger om lav pengepolitisk rente et stykke tid 
endnu, jf. figur 2.26a. Den periodevise aftagende uro på de finansielle markeder har 
eksempelvis været afspejlet i et lidt lavere 6 måneders swapspænd end tidligere på 
året, men i historisk lys er risikopræmien fortsat høj, jf. figur 2.26b. 
 

Figur 2.27a Figur 2.27b 
Stat- og realkreditrenter 10-årig stat og real-stat spænd 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger6. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Den forudsatte rente for de fastforrentede realkreditobligationer i 2007 er sammensat af 5 pct. 2038 fra januar til 
juli, mens der herefter er anvendt 6 pct. 2038. Ved årsskiftet blev 5 pct. 2041 og 6 pct. 2041 papirerne åbnet, så der 
fortsat kan optages 30 årige realkreditlån. Senest er der åbnet et nyt 7 pct. 2041 papir. 
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Turbulensen på de finansielle markeder har også bidraget til, at spændet mellem real-
kreditrenterne og den 10-årige statsobligationsrente blev udvidet fra midten af 2007 
til foråret 2008, men siden er spændet faldet lidt og er nu tæt på niveauet før den fi-
nansielle krise begyndte, jf. figur 2.27a og 2.27b. 
 
 
2.7 Aktiemarkeder  
Den vedvarende uro på de finansielle markeder, fald i tillidsindikatorerne og de høje 
oliepriser har betydet, at samtlige aktieindeks er faldet betydeligt, jf. tabel 2.9 og figur 
2.28a. Aktiemarkederne har dog udvist en svag positiv udvikling siden midten af juli 
måned blandt andet som følge af lavere oliepriser der forbedrer indtjeningen. Samlet 
er aktiemarkederne faldet mere end 10 pct. siden årsskiftet. 

 
Price Earning-forholdet7 (P/E) for det amerikanske aktiemarked er steget siden maj-
vurderingen, mens det danske og europæiske P/E-forhold har fortsat den negative 
trend, jf. figur 2.28b. Dermed signalerer aktiemarkederne lavere forventet indtjening 
eller højere risikopræmie. 
 
Både de europæiske og amerikanske aktiemarkeder har siden majvurderingen været 
præget af betydelig nervøsitet, hvilket har afspejlet sig i et volatilt marked. Den høje 
volatilitet og faldende aktiekurser skal ses i lyset af de i øjeblikket høje risikopræmier. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 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 
-30. juli 2008 

 

 USA 15 -34 7 3 21 4 -5 -17  
 Europa 11 -33 21 12 26 23 7 -22  
 Japan   -82) -23 15 6 44 -7 -14 -14  
 Danmark    83) -20 33 24 43 22 7 -11  
 Emerging 

markets 8 -20 30 17 56 19 26 -184) 
 

  
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 30. juni 2008. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Figur 2.28a Figur 2.28b 
Udvalgte aktieindeks med reinvesteret  
udbyttebetaling målt i DKK 
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Anm.:  Figur 2.28a: Det danske aktieindeks, OMXC, er Københavns Fondsbørs totalindeks.  
Kilde:  Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
 
2.8 Råvare- og valutamarkeder 
Prisen på en tønde nordsøolie (Brent) steg til 147 dollar i starten af juli 2008. Dette 
ser ud til at være toppunktet efter en periode med stort set sammenhængende pris-
stigninger siden januar 2007. Det er et meget højt niveau både i real og nominel vær-
di, jf. figur 2.29a. De sidste tre uger er prisen svækket til et niveau omkring 115-120 
dollar. 
 
De høje oliepriser skyldes en kombination af flere faktorer, jf. boks 2.3. Efterspørgs-
len er steget de senere år 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. 
 

Figur 2.29a Figur 2.29b 
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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Den globale efterspørgsel efter olie forventes ifølge IEA at stige fra 86,9 mio. td./dag 
i 2008 til 87,8 mio. td./dag i 20098, hvilket svarer til godt 1 pct. Dette til trods for at 
den forventede efterspørgsel i OECD-området er blevet nedjusteret som følge af la-
vere vækstudsigter. IEA forventer, at efterspørgslen i OECD aftager 0,5 mio. td./dag 
fra 2008 til 2009, det vil sige ca. 1 pct. Den forventede efterspørgselsstigning i Kina 
og i de tidligere sovjetrepublikker vil alene modvirke efterspørgselsnedgangen i 
OECD. 
 
Olieproduktionen uden for OPEC forventes at blive øget mellem 1 og 1½ pct. frem 
til 2009 som følge af stigende produktion i de tidligere sovjetrepublikker og i Latin-
amerika, mens produktionen i OECD er aftagende. Det synes samtidig usikkert i 
hvilket omfang OPEC-landene og navnlig Saudi-Arabien planlægger at forøge deres 
produktionskapacitet. 
 
Ifølge IMF9 reagerer produktionskapaciteten i mindre omfang end tidligere på de hø-
jere oliepriser og det henføres til geologiske faktorer samt politiske forhold. IEA har 
anslået, at af den forventede vækst i olieproduktion fra nye felter i landene uden for 
OPEC vil over 90 pct. over de næste fem år gå til at kompensere for naturligt nedad-
gående produktion i gamle oliefelter i de samme lande (navnlig i Nordsøen og i Mexi-
co) hvor produktionen falder mere end 20 pct. om året.  
 
Prognosen for oliepriser baseres på futures-kontrakter i tre måneder frem og derefter 
på et lineært tilpasningsforløb til IEA’s seneste prognose for olieprisen i 2015, jf. figur 
2.29b. Futures-priser bruges kun i en begrænset periode, fordi hovedparten af omsæt-
ningen af futures-kontrakter vedrører de første tre måneder. Der er derfor begrænset 
informationsværdi ud over denne periode. For resten af 2008 og hele 2009 baseres 
prognosen derfor som nævnt på den mere strukturelle analyse foretaget af IEA. 
Prognoseforudsætningerne indebærer en gennemsnitlig råoliepris på 117 dollar i 2008 
og 123 dollar i 2009, jf. tabel 2.10. Regnet i dollar er skønnet for 2008 og 2009 hen-
holdsvis 12 og 18 pct. højere end forudsat i majvurderingen. 
 

Tabel 2.10 
Olieprisforudsætninger i prognosen 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pris pr. tønde    
 USD 65,1 72,4 104,8 117,3 104,1 123,1  
 EUR 51,9 52,9 67,5 75,3 66,3 77,3  
 DKK 387,1 394,3 503,5 561,7 494,1 579,1  
  

Kilde: EcoWin, IEA og egne beregninger. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Tal hentet fra IEA’s Medium-Term Oil Market Report, juli 2008 og Oil Market Report, 12. august 2008. 
9 IMF, World Economic Outlook, april 2008. 
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Boks 2.3 
Udvikling i råvarepriser 

 
Råvarepriserne har været stærkt stigende de seneste år, for både olie, fødevarer og metaller. Prisstignin-
gerne startede i 2003 for råolie og metaller og i 2006 for fødevarer. For olie og metaller skal man tilbage 
til 1970’erne for at finde tilsvarende prisniveauer i reale priser. Fødevarepriserne er til trods for de sidste 
to års stigninger på niveau med de reale fødevarepriser i midten af 1990’erne, jf. figur a. 
 
 Figur a  Figur b 
 Reale råvarepriser 1970-2008  Korrelation mellem råvarepriser og nominel 
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Anm.:  I figur a er priserne deflateret med det amerikanske forbrugerprisindeks. 
Kilde: IMF og egne beregninger. 
 
De kraftige prisstigninger målt i dollar skyldes flere faktorer: 
• Høj global vækst i perioden 2004-07, særligt i udviklingslande og emerging markets, hvor også for-

ventningerne til væksten på sigt er opjusteret. 
• Dollaren er svækket med godt 20 pct. (i effektiv real værdi) siden 2002. 
• Renteniveauet, herunder den pengepolitiske rente i USA, har været meget lav siden 2002 (i mindre 

grad i perioden 2005-07). 
 
For fødevarer har også produktionen af bio-brændstof været med til at øge efterspørgslen og derved 
priserne. Der er også en sammenhæng mellem energi- og fødevarepriser, idet høje energipriser øger 
input-priserne ved blandt andet at øge omkostningerne ved gødning og transport. 
 
Vækst i udviklingslande og emerging markets er relativt mere råvarekrævende end vækst i udviklede 
lande. Dette skyldes blandt andet, at væksten er forbundet med stærkt stigende industrialisering, samt 
at et stigende BNP per capita fra et lavt niveau har medført voksende bilejerskab og ændrede kostvaner. 
Samtidig har landene komparative fordele i energiintensiv industriproduktion, til dels på grund af lave 
energiskatter eller kunstigt lave energipriser. Efterspørgslen efter råvarer fra udviklingslande og emer-
ging markets er derfor steget mere, end hvad BNP-væksten ellers ville tilsige, og forventningerne til 
fremtidig efterspørgsel er opjusteret. 
 
På oliemarkedet er prisvirkningerne fra den stigende efterspørgsel blevet forstærket af en langsom til-
pasning på udbudssiden. Udvidelse af produktions- og distributionskapaciteten er forbundet med kraf-
tigt stigende investeringsomkostninger samt store teknologiske, geologiske og politiske udfordringer. 
De høje oliepriser bidrager imidlertid til et højere investeringsniveau, fordi flere indvindingsprojekter 
bliver lønsomme. Overskudskapaciteten er alligevel lav, og markedet er stramt. 
 
Ifølge tal fra IMF er der endvidere en stærk negativ korrelation mellem den handelsvægtede dollarkurs 
og prisen på råvarer målt i dollar, jf. figur b. Dette gælder i 1980’erne, 1990’erne og 2000’erne for metal-
ler, fødevarer og råolie, dog med undtagelse af råolie i 1980’erne. 
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Boks 2.3 (fortsat) 
 
En svækkelse af dollaren presser råvarepriserne gennem flere kanaler: 
• De fleste råvarer er dollar-nominerede, og når værdien af dollar falder, bliver råvarer relativt billigere 

for købere, der er baseret i anden valuta. For råvareproducenter udenfor dollarområdet bliver profitten 
mindre, når dollaren svækkes, hvilket kan medføre reduceret udbud og øget prispres. 

• Svækkelse af dollaren mindsker afkastet på dollar-nominerede aktiver målt i andre valutaer og øger 
samtidig muligheden for inflationspres i USA, hvilket kan gøre råvarer mere attraktive som et alterna-
tivt aktiv for investorer. 

• Dollarsvækkelse øger sandsynligheden for en lempelig pengepolitik i andre lande, og særligt i lande 
hvor valutaen er knyttet til dollar. Dette kan medføre lavere rente, øget likviditet og blandt andet stør-
re efterspørgsel efter råvarer. 

 
Renteniveauet og herunder den pengepolitiske rente i USA vurderes således også at påvirke råvarepri-
serne, hovedsageligt gennem tre kanaler: 
• Højere rente giver incitament til indvinding i dag i stedet for senere og øger dermed udbuddet. 
• Højere rente øger alternativomkostningen ved at holde råvarer på lager. 
• Højere rente medfører et skift i efterspørgslen efter aktiver, fra råvarer til statsobligationer. 
 
Spekulation på futuresmarkedet påvirker hverken det fysiske udbud eller efterspørgsel og har næppe 
nævneværdig betydning for prisen på råvarer. Spekulationen handler om, hvorvidt en futureskontrakt 
for levering på et bestemt tidspunkt kan sælges dyrere når leveringstidspunktet nærmer sig. Langt stør-
stedelen af futureskontrakterne ender dermed i en pengetransaktion og ikke i et fysisk køb. Omvendt 
gælder at forventninger om fremtidige prisstigninger på fx olie (på grund af ventet knaphed) påvirker 
futurespriserne og dermed også spotpriserne. 
 
Stigningerne i fødevarepriserne er af særlig betydning for emerging markets og udviklingslande. Fødeva-
rer fylder langt mere i disse landes forbrugerprisindeks end i vestlige lande. Dette skyldes, at fødevarer 
udgør en langt større andel af en gennemsnitlig families husholdningsbudget sammenlignet med famili-
er i udviklede lande. I udviklingslande som Afghanistan, Bangladesh og Nigeria vejer fødevarepriser mel-
lem 60 og 70 pct. i det samlede forbrugerprisindeks. I emerging markets som Kina, Rusland og Brasilien 
fylder fødevarer mellem 20 og 50 pct. I de fleste udviklede lande fylder fødevarepriserne mellem 10 og 
20 pct. (i euroområdet 15,8 pct.). 
 

 
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 midlerti-
dige afgiftsnedsættelser. I flere asiatiske lande er benzinpriser administrativt fastsat, og 
kun et begrænset gennemslag fra højere råoliepriser har været tilladt. Dæmpning af 
gennemslaget på energiforbrugerne modvirker imidlertid tilpasningen mellem udbud 
og efterspørgsel og fører i sidste ende til endnu højere oliepriser, jf. boks 2.4. 
 
Denne implicitte subsidiering af benzinpriser er også blevet en finanspolitisk belast-
ning for flere lande, og benzinpriserne er for nylig sat op i lande som Kina, Indien, 
Malaysia og Indonesien. 
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Boks 2.4 
Policy reaktioner på råvareprisstigninger og omkostninger forbundet med disse 

 
Til forskel fra i 1970’erne har olieprisstigningerne denne gang været drevet af stærkt stigende efter-
spørgsel og ikke et udbudschok. Prisen på olie ville selvfølgelig ikke stige, hvis udbuddet ex-ante steg i 
samme grad som efterspørgslen, og der er formentlig flere årsager til at udbuddet ikke har reageret 
hurtigere på den stigende efterspørgsel. 
 
Blandt de vigtigste årsager er, at produktionen ved ”gamle” oliefelter er aftagende, nye olieforekom-
ster er sværere tilgængelige og indvindingen er forbundet med stigende omkostninger. Tidligere var 
der en udbredt frygt blandt olieproducerende lande, at for høje oliepriser ville fremskynde tidspunk-
tet, hvor de industrialiserede lande gjorde sig uafhængige af olie. De asiatiske vækstøkonomiers ind-
tog i verdensøkonomien har medført opjusterede forventninger til fremtidig olieefterspørgsel, og 
frygten for at olieefterspørgselen skulle forsvinde er meget mindre. De seneste år har olieeksporte-
rende lande haft meget høje eksportindtægter og er ikke likviditetsbegrænset, så behovet for at ind-
vinde olie for at generere yderligere indtægter er derfor begrænset og kan være yderligere påvirket af 
de aktuelle lave renter, som giver lavt afkast når eksportindtægterne bliver investeret. 
 
Udbuddets manglende priselasticitet har vigtige implikationer for forskellige policyreaktioners effek-
tivitet. Både i USA og i Europa er det blevet foreslået at reducere afgifter på benzin som reaktion på 
den høje oliepris. Lavere afgift på benzin vil i realiteten indebære en indtægtsoverførsel fra (nutidige 
eller fremtidige) skattebetalere til brændstofforbrugere og olieproducenter, hvilket kan illustreres 
med to stiliserede eksempler, når udbuddet er fuldstændigt inelastisk på kort sigt, jf. tabel a. 
 
Tabel a 
Effekter (i mia. euro) af lavere afgift på benzin ved inelastisk udbud af olie. 
 

Eksempel 1 Eksempel 2 

Effekter i EU:  
Skattebetalere -100  -100 
Energiforbrugere +67  0 
Heraf kompensation (+100)  (+100) 
 højere oliepris (-33)  (-100) 
Effekter i resten af verden:   
Skattebetalere i andre udviklede lande -  -200 
Energiforbrugere i andre udviklede lande -40  0 
Skattebetalere i emerging markets og ud-
viklingslande -  -200 
Energiforbrugere i emerging markets og 
udviklingslande -27  0 
Olieproducerende lande +100  +500 
 
I eksempel 1 bliver EU’s skattebetalere belastet med 100 mia. euro der går til en afgiftsnedsættelse på 
energi. Afgiftsnedsættelsen medfører alt andet lige større efterspørgsel efter energi, hvilket øger pri-
sen på olie. Det indebærer en indkomstfremgang for de olieproducerende lande og et tilsvarende net-
totab i EU og i andre olieimporterende lande. Af de 100 mia. skattebetalerne belastes med, kommer i 
eksemplet kun 67 mia. energiforbrugerne til gode netto, mens 33 mia. euro betales til olieproduce-
rende lande på grund af olieprisstigningen. De 33 pct. svarer til et groft skøn for EU's andel af den del af 
olieforbruget, hvor prisfastsættelsen er fri (dvs. ikke underlagt administrative priser). I resten af ver-
den påvirkes energiforbrugerne også negativt af olieprisstigningen (-67 mia. euro), og de olieproduce-
rende lande ender med en gevinst på 100 mia. euro. 
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Boks 2.4 (fortsat) 
 
I eksempel 2 reducerer alle lande afgiften på energi. Når 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 tilsvarende stigning i olieprisen. Således vil den højere oliepris modsvare effekten af de 
lavere afgifter globalt set. Der vil dermed ikke blive tale om en lettelse for forbrugerne, men i stedet en 
indkomstoverførsel fra statskasser i olieforbrugende lande til de olieeksporterende lande, dvs. navnlig 
til OPEC-landene og Rusland. Givet en højere efterspørgsel som følge af afgiftslettelsen må prisen for 
forbrugere og virksomheder stige så meget, at efterspørgslen dæmpes svarende til udbuddet. 
 
Sænkede afgifter er dermed et inefficient tiltag, fordi kompensationen reelt bliver en indtægtsoverfør-
sel til producenterne. Hvis udbuddet af olie er uelastisk kan olieimportørerne således vælge mellem at 
sætte prisen på olie tilstrækkelig højt på egen hånd eller at overføre gevinsten til de olieproducerende 
lande.  
 
Billedet kompliceres selvfølgelig af at OECD-landene selv producerer en væsentlig del af verdens olie. 
Indtægtsoverførslen fra skattebetalere havner derfor både i OECD-landenes egen oliesektor og i OPEC. 
 
Prisstigningerne på olie er et signal, som giver forbrugerne incitamenter til at reducere deres forbrug 
og producenterne til at øge deres produktion. Dette sikrer den hurtigste tilpasning i markedet. Tiltag, 
som modvirker prissignalet, for eksempel sænkede afgifter eller højere subsidier, indebærer, at efter-
spørgslen ikke reagerer på udviklingen i olieprisen. Det vil alt andet lige forstærke tendensen til højere 
oliepriser. 
 

 
Der er flere årsager til, at priserne på fødevarer stiger. Dels skyldes det gennemslag af 
prisstigninger på energi og gødning, men også vejrforhold og dårlig høst både i 2006 
og 2007 i blandt andet Australien samt stigende brug af bio-brændsel. Stærk vel-
standsstigning i emerging markets, særligt i Kina, har også medført ændrede kostva-
ner. Forbruget af kød og mejeriprodukter er således steget10. Dette har medført større 
efterspørgsel efter forskellige kornprodukter der bruges som input i produktionen af 
disse varer, jf. figur 2.30b. 
 

Figur 2.30a Figur 2.30b 
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Kilde:  IMF. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Ifølge et studie udført af tænketanken Bruegel er det årlige forbrug af kød per indbygger i Kina steget fra 34 til 49 
kilo i perioden 1997 til 2007. Kødproduktion medfører større efterspørgsel efter korn og oliefrø. Ændrede kostvaner 
i Kina er blevet estimeret til at stå for 20 pct. af stigningen i efterspørgslen efter korn og oliefrø i perioden 1997 til 
2007. 
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Det er endnu uklart, hvorvidt den sidste tids forøgelse af priserne på fødevarer er 
midlertidig eller mere varig, og fx er prisen på hvede faldet siden marts 2008. Under 
alle omstændigheder vil de indtil nu oplevede prisstigningstakter næppe fortsætte. 
Produktionen af fødevarer har historisk vist sig at reagere hurtigere på stigende efter-
spørgsel end andre råvarer. Dette kan begrænse niveauet for fødevarepriserne frem-
over. 
 
På den anden side har flere lande indført, eller overvejet at indføre, eksportrestriktio-
ner på fødevarer for at sikre den indenlandske forsyning. Dette gælder blandt andet 
Thailand, Kina, Rusland, Argentina og Indien. Eksportrestriktioner kan bremse pris-
stigningerne indenlandsk, men reducerer udbuddet på verdensmarkedet og vil derved 
øge verdensmarkedsprisen. Udover at landet mister eksportindtægter, vil en lavere 
pris til fødevareproducenterne fjerne incitament til at øge produktionen hvilket kan 
forlænge og forøge prisstigningerne. 
 
Valutakurser 
I prognoseperioden forudsættes valutakurserne at ligge uændret på samme niveau 
som i perioden 10.-23. juli. I prognoseforudsætningerne er amerikanske dollars derfor 
blevet nedjusteret en smule over for euro og danske kroner i 2008-09 siden majrede-
gørelsen, jf. tabel 2.11. Medio august handles den amerikanske dollar til omkring fem 
danske kroner, hvilket er højere end i prognoseforudsætningerne. Det skal blandt an-
det ses i lyset af, at mens væksten i USA har været lidt bedre i 1. halvår 2008 end tidli-
gere ventet, så har væksten i euroområdet været lidt svagere, og en række tillidsindika-
torer i euroområdet er aftaget. Det har ført til, at de finansielle markeder i løbet af au-
gust har nedjusteret forventningerne til den pengepolitiske styringsrente i euroområ-
det i 2009 og ført til en vis svækkelse af euroen over for dollaren i forhold til juli. 
 

Tabel 2.11 
Valutakursforudsætninger 

 
  2006 2007 2008 2009  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Dollar pr. 100 euro         
 EUR/USD  125,4 136,9 155,3 155,8 157,1 158,6  
 Kr. pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta       
 

 EUR/DKK  745,9 745,1 745,7 745,8 745,8 746,0  
 USD/DKK 594,7 544,4 480,3 479,0 474,7 470,5  
 Indeks        
 Eff. DKK  102,0 103,2 106,3 106,3 106,6 106,7  
  

Anm.: Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage medio juli 2008. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

I 2008 og 2009 ventes en pæn vækst i husholdningernes reale disponible indkomst på knap 2 pct. i 
gennemsnit blandt andet som følge af fremgang i reallønnen. I de to år bidrager skattenedsættelser 
med henholdsvis ¼ og 1¼ pct.-enhed til indkomstfremgangen, hvilket i 2009 for godt halvdelens 
vedkommende bliver opvejet af opkrævningen af SP-bidrag i henhold til gældende lov. 
 
Husholdningernes nettoformue fordobledes realt fra slutningen af 2002 til slutningen af 2006. Gen-
nem 2007 skete der et realt fald i formuen på 5-6 pct. som følge af udviklingen på ejerboligmarke-
det og i aktiekurserne og fortsat nettolåntagning i realkredit mv. Faldet i husholdningernes formue 
ventes at fortsætte i 2008 og 2009, efterhånden i afdæmpet takt, men formuen vil fortsat være på et 
meget højt niveau, og de danske husholdninger er under ét stadig ganske velkonsoliderede. 
 
En afdæmpning af det private forbrug har afløst den markante stigning i perioden 2004 til 2006, 
og væksten i privatforbruget skønnes til henholdsvis 1,6 og 1,1 pct. i 2008 og 2009. Afdæmpnin-
gen skal blandt andet ses i lyset af de højere renter og forbrugerpriser samt faldende kontantpriser på 
ejerboliger og et markant dyk i forbrugertilliden. 
 
Boligmarkedet ventes at fortsætte tilpasningen efter en periode med historisk høje kontantprisstignin-
ger og et niveau for boliginvesteringerne, som ikke er set højere siden slutningen af 1970’erne. Fort-
sat lav ledighed, solide realindkomst- og formueforhold samt forholdsvis gode finansieringsforhold 
virker stabiliserende på boligpriserne. Kontantpriserne på enfamiliehuse skønnes på landsplan at 
aftage med 4 pct. i 2008 og 2 pct. i 2009. Boliginvesteringerne ventes ligeledes at falde med 3 pct. i 
2008 og 5 pct. i 2009 efter de seneste års meget kraftige opgang i byggeaktiviteten. De vigende bo-
ligpriser og -investeringer er med til at dæmpe presset på arbejdsmarkedet. 
 
De samlede erhvervsinvesteringer ventes afdæmpet i prognoseperioden i takt med, at virksomhederne 
tilpasser deres produktionsapparat til det aftagende efterspørgselspres. Investeringsniveauet vil dog 
fortsat være ganske højt. Den forventede afdæmpning skal ses i lyset af aftagende arbejdskraftmangel 
og kapacitetspres i industrien. Derudover bidrager højere renter til at dæmpe de erhvervsmæssige in-
vesteringer. 
 
Den internationale konjunkturafmatning og forværret lønkonkurrenceevne ventes at dæmpe eksport-
væksten til 3,0 og 1,9 pct. i henholdsvis 2008 og 2009. Samtidig skønnes importvæksten afdæmpet 
til 3,5 og 1,3 pct. i 2008 og 2009 i takt med, at væksten i den samlede efterspørgsel aftager. Af-
dæmpningen af importen medvirker til, at underskuddet på handelsbalancen mindskes i 2008 og 
2009, og at betalingsbalanceoverskuddet kan gå lidt op fra 1,1 pct. af BNP i 2007 til henholdsvis 
1,3 og 2,0 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 1½ pct. 
I 2009 skønnes væksten at blive forøget til 2½ pct., jf. tabel 3.1 (”husholdninger kor-
rigeret”). I de to år bidrager skattenedsættelser med henholdsvis ¼ og 1¼ pct.-enhed 
til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst, jf. tabel 3.2.  
 

Tabel 3.1  
De reale disponible indkomster  

 
 

 
Gnst. 
90-07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

disponible indkomst1) 3,5 4,4 3,9 4,9 0,9 5,7 6,1 
 

 Forbrugerprisindekset2) 2,1 1,2 1,8 1,9 1,7 3,5 2,7  
 Real disponibel indkomst         
 Husholdninger1) 1,4 3,2 2,1 3,0 -0,8 2,1 3,3  
 Husholdninger korrigeret3) ... 4,2 1,3 3,1 0,04) 1,54) 2,5  
 Samlet privat sektor5) 2,0 2,0 1,9 5,2 1,5 1,9 2,3  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2005-2007 er foreløbige. Der er i de pågældende år (navnlig i 2006) en 
forskel mellem nationalregnskabets og ADAM’s angivelse af fordelingen af den private sektors dispo-
nible indkomst på husholdninger og selskaber. Her anvendes ADAM’s tal.  

1)  Efter nationalregnskabets definition. Husholdningernes indkomster er ekskl. (netto)bidrag til og afkast i 
kollektive pensionsordninger, jf. bilagstabel B.11. 

2) I tidligere redegørelser anvendtes forbrugsdeflatoren. 
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. I 2007 er foretaget en særlig korrektion for, at nationalregnskabet 
angiver et stort fald i udbetalingerne fra pensionskasser mv. i dette år. 

4) Indkomststigningen i 2007 og 2008 er formentlig henholdsvis under- og overvurderet som følge af, at 
nationalregnskabet antagelig har et for stort personskatteprovenu i 2007, jf. teksten. 

5) 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 beregninger. 
 

 
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 i form af lavere bundskat. I 2009 gennemføres 
desuden yderligere forhøjelser af person- og beskæftigelsesfradraget samt en ekstra-
ordinær forhøjelse af grænsen for mellemskatten, så den bliver sammenfaldende med 
topskattegrænsen. 
 
Virkningen på de korrigerede disponible indkomster af skattenedsættelsen i 2009 
modvirkes for ¾ pct.-enheds vedkommende af genindførelsen af SP-bidrag i hen-
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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. 
 
Vækstbidraget fra den reale lønsum ventes at blive knap 1 pct. i både 2008 og 2009, jf. 
tabel 3.2. Beskæftigelsen på årsbasis ventes at vokse pænt i 2008 for derefter at falde i 
2009. På den anden side ventes en forøgelse af reallønsfremgangen pr. beskæftiget i 
den private sektor fra 1¼ pct. i 2008 til 1¾ pct. i 2009 som følge af lavere inflation, 
mens lønstigningen ventes at blive stort set ens i de to år (knap 4¾ pct.). For offent-
ligt ansatte bliver reallønsstigningen mindre i 2008 og større i 2009 som følge af den 
anderledes profil i de offentlige overenskomster, jf. afsnit 4.3. 
 

Tabel 3.2  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.        
 Stigning i husholdningernes reale disponible 

 indkomst1) 4,2 1,3 3,1 0,0 1,5 2,5 
 

 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra        
 - (Real) lønsum 1,4 1,8 2,8 2,4 0,9 0,9  
 - Pensionsbidrag2) -0,5 -0,3 -0,7 -0,0 -0,2 -0,3  

 - Lønsum ekskl. pensionsbidrag 0,9 1,5 2,1 2,4 0,7 0,6  
 - Samlede offentlige indkomstoverførsler  0,5 -0,0 -0,5 -0,1 -0,4 0,4  

 I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 1,4 1,5 1,6 2,3 0,3 1,0  
 Nettorenteudgifter 0,1 0,2 -0,3 -0,7 -0,3 -0,2  
 Aktieudbytter mv. 0,1 -0,0 0,5 -0,5 -0,3 0,3  
 Udbetalinger fra pensionsordninger2) 0,4 0,4 0,7 0,33) 0,2 0,2  
 Lavere beskatning 1,5 - - - 0,3 1,2  
 SP-indbetalinger 0,8 - - - - -0,8  
 Strejkeunderstøttelse (netto for øgede bidrag) . . . . 0,2 -0,3  
 I øvrigt4) -0,1 -0,8 0,6 -1,45)    1,15) 1,1  

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

leringen af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling. 
5) De relativt store henholdsvis negative og positive restbidrag i 2007 og 2008 skyldes især, at personskat-

teprovenuet i 2007 formentlig er overvurderet i nationalregnskabet, jf. teksten. 
Kilde: ADAM samt egne beregninger. 
 

 

 
Strejkerne blandt det offentlige pleje- og sundhedspersonale i foråret 2008 har umid-
delbart medført et fald i lønudbetalingerne på anslået 3½ mia. kr., som imidlertid for 
en stor dels vedkommende vurderes at blive indhentet ved øget overarbejde mv. re-
sten af året navnlig på sygehusene. De offentlige lønudbetalinger skønnes dermed at 
blive reduceret med 1¼ mia. kr. i 2008 som følge af strejkerne, svarende til et nega-
tivt vækstbidrag på 0,1 pct.-enhed. 
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De pågældende lønmodtagere er blevet kompenseret for løntabet under strejkerne på 
som nævnt 3½ mia. kr. ved udbetalinger fra fagforbundenes konfliktfonde. Til gen-
gæld betaler lønmodtagerne forhøjede bidrag til konfliktfondene på skønsmæssigt 
1¼ mia. kr. i 2008. Den samlede nettoudbetaling (før skat) af strejkeunderstøttelse 
anslås dermed til 2½ mia. kr., isoleret set svarende til et bidrag til væksten i hushold-
ningernes reale disponible indkomst i 2008 på 0,2 pct.-enheder, jf. næstnederste ræk-
ke i tabel 3.21.   
 
I 2009 indebærer strejkerne i 2008 isoleret set et negativt bidrag til væksten i hushold-
ningernes reale disponible indkomst på 0,3 pct.-enheder. For det første fordi der ikke 
regnes med udbetalinger fra konfliktfondene i 2009, og for det andet fordi der regnes 
med et forhøjet bidrag på 1¼ mia. kr. som i 2008. Til gengæld vokser lønsummen i 
2009 isoleret set mere som følge af strejkens reduktion af lønsummen i 2008 – sva-
rende til et positivt vækstbidrag på 0,1 pct.-enhed. Det er forudsat, at konfliktfonde-
ne genopbygges over tre år, således at den sidste tredjedel af de forhøjede bidrag fal-
der i 2010.  
 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes i 2008 at vise et realt fald sva-
rende til et negativt vækstbidrag på knap ½ pct.-enhed blandt andet på grund af den 
fortsatte reduktion af årsgennemsnittet for ledigheden, som indebærer et yderligere 
fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp2. I modsat retning træk-
ker en forholdsvis stor stigning i udgifterne til syge- og barselsdagpenge samt efter-
løn og folkepension.  
 
Satsreguleringsprocenten for 2008 er fastsat til 2,9 med udgangspunkt i stigningen i 
årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2006. I henhold til Aftale om lavere skat på 
arbejde blev satsreguleringsprocenten for 2008 særskilt forhøjet med 0,6 pct.-
enheder3. 
 
Da forbrugerpriserne skønnes at stige med 3,5 pct. i 2008, må satsreguleringen i 2008 
påregnes at være mindre end forbrugerprisstigningen. Det vil være første gang siden 
19974. Da fastsættelsen af satsreguleringsprocenten sker med udgangspunkt i lønud-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 udbeta-
ling af strejkeunderstøttelse derfor ikke indgå i husholdningernes indkomst. Men strejkeunderstøttelsen er indregnet i 
den korrigerede indkomst for husholdningerne i tabel 3.1 og 3.2. 
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 Aftale 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 For 1994-1997 kan satsreguleringsprocenten ikke umiddelbart sammenlignes med forbrugerprisstigningen, fordi der 
i den periode skete indførelse og forhøjelser af arbejdsmarkedsbidraget, som fragår ved fastsættelsen af satsregule-
ringsprocenten, fordi modtagerne af overførselsindkomst ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag. 
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viklingen, vil det være det sædvanlige, at satsreguleringsprocenten er større end for-
brugerprisstigningen. Det ventes også at komme til at gælde for 2009, jf. nedenfor. 
 
I 2009 skønnes de samlede overførsler – i modsætning til de forudgående fire år – at 
vokse realt og bidrage med knap ½ pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale 
disponible indkomst. Det skyldes blandt andet den ventede moderate opgang i ledig-
heden, som medfører øgede udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp 
efter faldet i de forudgående år, og en betydelig stigning i udgifter til aktivering mv., 
som blandt andet afspejler aktiveringsforanstaltninger i henhold til Velfærdsaftalen. 
Også udgifterne til folkepension vokser ret kraftigt i 2009. 
 
I udgifterne til overførsler i 2009 indgår, at den supplerende pensionsydelse i hen-
hold 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 ½ pct. 
af de samlede udgifter til folkepension mv. 
 
Det bidrager til den forholdsvis store reale vækst i overførslerne i 2009, at satsregule-
ringsprocenten for 2009 er fastsat til 3,1 på grundlag af stigningen i årslønnen (ekskl. 
pensionsbidrag mv.) i 2007. Samtidig skønnes stigningen i forbrugerpriserne at blive 
reduceret til 2,7 pct. mod 3,5 pct. i 2008, og satsreguleringen ventes dermed igen at 
blive større end forbrugerprisstigningen. 
 
Den fastsatte satsreguleringsprocent for 2009 på 3,1 er 0,7 pct.-enheder lavere end 
vurderet i majredegørelsen. Det skyldes primært, at lønstigningen for funktionærer 
fra 2006 til 2007 i henhold til DA’s årlige Strukturstatistik var noget lavere end skøn-
net. 
 
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. Nettorenteudgifterne skønnes således at yde et negativt bi-
drag til indkomstudviklingen på ¼ pct.-enhed i hvert af de to år. Husholdningerne 
låner for tiden godt 150 mia. kr. årligt netto (ekskl. opsparing i pensionskasser mv.)5 
som følge af den relativt høje forbrugskvote og det høje niveau for boliginvesterin-
gerne mv. Årsgennemsnittet for realkreditrenter mv. forudsættes at vise et svagt fald 
fra 2008 til 2009 efter rentestigningen fra 2007 til 2008. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Husholdningernes nettooptagelse af lån (ekskl. nettoopsparing i pensionskasser mv.) fremgår af bilagstabel B.11 
(række 14 plus række 10, regnet numerisk). Modregnes opsparing i pensionskasser mv. låner husholdningerne pt. ca. 
70 mia. kr. årligt (jf. også bilagstabel B.10).   
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Aktieudbytter mv. til husholdningerne ventes at vise et realt fald i 2008 svarende til 
et negativt vækstbidrag på ¼ pct.-enhed på baggrund af den finansielle uro og deref-
ter at vise en vækst af stort set samme størrelse i 2009, hvor der er forudsat et såkaldt 
”normalt” afkast på årsbasis. 
  
De reale disponible indkomster forøges som følge af skattestoppet. Nominalprincip-
pet for stykafgifterne virker via en reduktion af forbrugerprisstigningen, men virk-
ningen er reduceret efter beslutningen om at indeksere energiafgifterne. 
 
I forhold til majredegørelsen er vurderingen af stigningen i husholdningernes reale 
disponible indkomst i 2008 og 2009 justeret ned med henholdsvis ¼ og ½ pct.-
enhed. I begge år er der foretaget en lille nedjustering af den private lønstigning og 
en lille opjustering af forbrugerprisstigningen. Hertil kommer i 2009 den lavere sats-
regulering end tidligere skønnet. Indregningen af virkningerne af strejkerne (inkl. net-
toudbetalinger fra konfliktfonde) trækker indkomststigningen lidt op i 2008 og ned i 
2009. Nettorenteudgifterne er opjusteret i 2008 som følge af højere renter, og aktie-
udbytterne er nedjusteret. 
 
For 2007 viser juliversionen af det foreløbige nationalregnskab en betydelig mindre 
stigning i husholdningernes reale disponible indkomst end aprilversionen, som dan-
nede grundlag for majredegørelsen. Det skyldes blandt andet, at der i juliversionen 
angives en større stigning i personskatterne fra 2006 til 2007 end tidligere – en stig-
ning, der bedømt på grundlag af de seneste oplysninger om skatteprovenuerne i 2007 
kan være for stor. Derfor kan stigningen i den disponible indkomst fra 2006 til 2007 
være undervurderet i den foreliggende version af nationalregnskabet. Som anført i 
kapitel 5, er der stadig ret betydelig usikkerhed om provenuet af personskatterne i 
2007. 
 
Ved skønnet over personskatterne i 2008 er der i denne redegørelse taget udgangs-
punkt i et lavere niveau for personskatterne i 2007 end tallet i juliversionen. Modsat 
hvad der kan gælde for 2007, kan skønnet over stigningen i husholdningernes reale 
disponible indkomst i 2008 derfor være for højt, og tallene for 2007 og 2008 skal til 
en vis grad ses under ét, jf. note 5 til tabel 3.2. 
 
De foreløbige nationalregnskabstal kan erfaringsmæssigt blive underkastet ret bety-
delige revisioner.   
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. of-
fentlige selskaber6). Omkring to tredjedele af den private sektors disponible brutto-
indkomst ligger i husholdningerne, mens den resterende tredjedel ligger i selskaber-
ne, jf. bilagstabel B.11. Husholdningernes væsentligste indkomstkilder er løn og of-
fentlige indkomstoverførsler, mens selskabernes indkomst navnlig udgøres af brut-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
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.  
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tooverskud. Formueindkomsten i og pensionsbidragene til pensionskasser mv. ind-
går som indkomst til selskaberne, og pensionsbidragene (netto for pensionsudbeta-
linger) fragår følgelig ved opgørelsen af husholdningernes disponible indkomst, jf. 
tabel 3.27. 
 
For hele den private sektor skønnes en vækst i den reale disponible indkomst i både 
2008 og 2009 på omkring 2 pct., jf. figur 3.1a og 3.1b. 
 
Vedrørende selskabernes indkomster i 2008 bevirker den høje oliepris en kraftig stig-
ning i bruttooverskuddet ved olie- og gasproduktionen i Nordsøen trods faldende 
mængdemæssig produktion. Det modvirkes til en vis grad af et skønnet fald i indtje-
ningen fra søtransport. Derudover kan nævnes, at en relativt stor forøgelse af indbe-
talingerne af selskabsskat, blandt andet påvirket af selskabsskattepakken8, opvejes af 
et fald i pensionsafkastskatten9. 
 

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

sektors reale disponible indkomst i 2006 skyldes bl.a. stort fald i pensionsafkastskatten. Den relativt høje 
2004-vækst i husholdningernes reale disponible indkomst skyldes i høj grad Forårspakken mv. 

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 
I 2009 ventes en forøgelse af selskabernes bruttooverskud i de fleste erhverv, blandt 
andet som følge af moderat forbedring af bytteforholdet. Der skønnes samtidig at 
ske et lille fald i selskabsskatten, hvilket blandt andet afspejler øgede hensættelser mv. 
i den finansielle sektor. Den private sektors indkomst påvirkes negativt af en stor 
stigning i pensionsafkastskatten, som ventes at komme op på et normalt niveau efter 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Men formuetilvæksten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i sel-
skabernes, jf. bilagstabel B.11. 
8 Selskabsskattepakken indebærer alt andet lige et lavere provenu i 2007 og et højere provenu i 2008 og 2009. 
9 Vedrørende den private sektors disponible indkomst i 2008 kan i øvrigt bemærkes, at beløbet på knap 10 mia. kr. 
som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten vedtaget 17. december 2007, jf. kapitel 5, teknisk indgår som en 
kapitaloverførsel til husholdningerne, jf. bilagstabel B.11, række 13 og næstnederste række. Beløbet indgår således 
hverken i husholdningernes eller selskabernes disponible indkomst og dermed heller ikke i hele den private sektors 
disponible indkomst (men det indgår i husholdningernes og den private sektors nettofordringserhvervelse). 
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det skønnede provenu tæt på nul i 200810. Korrigeres herfor, men fratrækkes samti-
dig det indregnede SP-bidrag i henhold til gældende lov, skønnes den private sektors 
reale disponible indkomst at vokse med 3 pct. i 2009. 
 
I forhold til majredegørelsen er væksten i den private sektors reale disponible ind-
komst i 2008 justeret op med 1¼ pct.-enhed blandt andet som følge af, at der nu reg-
nes med en mindre reduktion af bruttooverskuddet ved søtransport og et større fald 
i pensionsafkastskatten11. For 2009 er der sket en nedjustering af væksten med ¾ 
pct.-enhed navnlig som følge af større stigning i pensionsafkastskatten.   
 
Formuen 
Efter en meget kraftig vækst i formuerne fra 2002 til 2006 skete der i løbet af 2007 
en vending, og husholdningernes ”direkte ejede” reale nettoformue12 faldt gennem 
året med omkring 5 pct. i forhold til det meget høje niveau ved udgangen af 2006, jf. 
figur 3.2a og 3.2b samt tabel 3.3. 
 

Figur 3.2a  Figur 3.2b  
Udviklingen i forskellige dele af  
husholdningernes formue ult. året  
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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 beregninger. 
 
Den stærke reale vækst i formuerne i perioden inden resulterede i, at husholdninger-
nes direkte ejede formue fordobledes fra slutningen af 2002 til slutningen af 2006. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 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. 
11 Som omtalt tidligere, kan det nuværende skøn for indkomststigningen i 2008 være for højt som følge af usikkerhe-
den om personskatteprovenuet i 2007.  
12 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). 
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Medregnes pensionsformuen, der voksede knap så hurtigt, var stigningen i formuer-
ne i den nævnte periode ca. 90 pct. Den høje formuevækst bidrog til stigningen i det 
private forbrug, jf. afsnit 3.2. 
 
Igennem 2008 ventes husholdningernes formue at vise et realt fald, der er noget stør-
re end i 2007, mens reduktionen i 2009 skønnes at blive afdæmpet til 3-4 pct. blandt 
andet som følge af et aftagende realt fald i ejerboligpriserne13. Aktiekurserne forud-
sættes at vise fornyet, moderat opgang i 2009. 
 
Vendingen af formueudviklingen i 2007 skyldtes udviklingen på ejerboligmarkedet 
og i aktiekurserne. Hertil kommer forøgelsen af husholdningernes nettogæld.  
 
Imidlertid er de danske husholdninger under ét fortsat ganske velkonsoliderede. Så-
ledes udgør den gennemsnitlige nettoformue pr. husstand ca. 1,2 mio. kr. Medregnes 
pensionsformuen (efter skat) er tallet ca. 1,6 mio. kr. Størstedelen af husholdninger-
nes direkte ejede formue udgøres af friværdi i ejerboliger. I næste afsnit gives en nær-
mere beskrivelse af boligejernes finansielle forhold. 
 

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) 3.165 8,1 12 22 14 -2 -5 -3  
 Biler 272 2,6 3 7 6 2 -0 3  
   Gæld i realkredit mv. -1.755 7,6 8 10 10 7 8 7  
   Aktier mv.2) og obligationer 1.363 7,3 23 30 18 -3 -2 8  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -392 .. .. .. .. .. .. ..  

 I alt ”direkte ejet”3) 3.045 7,4 18 32 17 -6 -11 -4  
 Pensionsformuer4) 1.025 6,2 9 15 3 -0 -1 -0  

 I alt3) 4.070 7,1 16 27 14 -5 -8 -3  
  

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 forbrugerpris-
indekset (mod tidligere forbrugsdeflatoren). 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, egne beregninger og Nationalbanken (vedrørende boligformuen, jf. En opgørelse af boligfor-

muen, maj 2006 (Working Papers 2006, 37)). 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 
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Selv om der siden slutningen af 2006 er sket et fald i husholdningernes reale formue, 
og faldet vurderes at fortsætte i prognoseperioden, vil formuen stadig ligge på et højt 
niveau. Således er den skønnede formue ved udgangen af 2009 realt 50 pct. større 
end i slutningen af 2002.  
 
I forhold til majredegørelsen er formuen justeret ned i perioden 2007-2009 som følge 
af nedjusterede ejerboligpriser og aktiekurser. 
 
Boligejernes finansielle forhold 
De seneste oplysninger fra lovmodellen viser, at boligejernes finansielle forhold ge-
nerelt var gunstige i 2006. Den registrerede nettoformue steg således fra 113 pct. af 
bruttoindkomsten i 1998 til 195 pct. af bruttoindkomsten i 2006, jf. figur 3.3a. Det 
dækker over, at både aktiver og passiver steg i perioden. Det peger på, at boligejernes 
formueposition i 2006 generelt var mere solid end i de foregående år, og at boligejer-
ne som udgangspunkt står godt rustet til at imødegå den aktuelle afmatning på bo-
ligmarkedet. Det bemærkes, at pensionsopsparing ikke indgår i formueopgørelsen, 
hvorved boligejernes formueposition undervurderes, jf. boks 3.1. 
 

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

som medvirker til, at nettoformuen i særlig grad undervurderes disse år.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
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 3.3a. Det er ikke kun blandt eksisterende boligejere, at formue-
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positionen i 2006 er særlig gunstig i hovedstadsregionen – det er også situationen 
blandt førstegangskøbere. Den gennemsnitlige (registrerede) nettoformue blandt før-
stegangskøbere i hovedstadsområdet er således større end i andre dele af landet, jf. 
figur 3.3b. Det peger på, at førstegangskøbere i Hovedstadsområdet som udgangs-
punkt er bedre ”rustet” til at modstå aftagende boligpriser end førstegangskøbere i 
andre dele af landet. Det skal imidlertid bemærkes, at der er betydelig variation i den 
registrerede nettoformue blandt førstegangskøbere. For eksempel er (den registrere-
de) nettoformue for omkring 44 procent af førstegangskøberne i hovedstadsområdet 
negativ. 
 

Boks 3.1 
Opgørelse af nettoformuen 

 
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. En person, der bor i fx andelsbolig og ejer et fritidshus, vil således blive kategorise-
ret som boligejer. Førstegangskøbere er defineret som personer, der tilhører familier med positiv bo-
ligformue, og hvor intet familiemedlem i de foregående to år har ejet fast ejendom. To enlige, der 
flytter sammen i en ejerbolig, vil således kun blive kategoriseret som førstegangskøbere, hvis de beg-
ge i de foregående to år ikke har ejet fast ejendom. 
 

 
Den forholdsvis høje registrerede nettoformue for førstegangskøbere i hovedstads-
området skal ses i sammenhæng med, at en forholdsvis stor del (27 pct.) af disse før-
stegangskøbere boede i andelsbolig året før købet af fast ejendom, mens den tilsva-
rende andel er 7 pct. i resten af landet. Salg af andelsboliger – som i de senere år er 
steget forholdsvis kraftigt – kan således have bidraget til, at formuepositionen blandt 
en del førstegangskøbere i hovedstadsområdet er relativ gunstig. Sammenlignet med 
situationen i 2000 er formuepositionen blevet styrket blandt førstegangskøbere i ho-
vedstadsområdet. I år 2000 udgjorde nettoformuen således 21 pct. af bruttoindkom-
sten, mens den tilsvarende andel er steget til 75 pct. i 2006, jf. tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 
Førstegangskøbere i hovedstadsområdet og resten af landet 

 
  Hovedstadsområdet Resten af landet  
  2000 2006 2000 2006  

 Gældskvote (pct. af bruttoindkomst), pct. 189  319 196 267  
 Formue (pct. af bruttoindkomst), pct. 210 394 196 272  
 Nettoformue (pct. af bruttoindkomst), pct. 21 75 0 5  
 Bruttoindkomst i familien, 1.000 kr. 519 558 455 515  
 Andel under 35 år, pct. 64,0 60,7 67,8 64,0  
 Andel i andelsbolig året før, pct. 23,6 27,2 7,0 8,0  
   
 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
Den vigende tendens på boligmarkedet siden 2006 har medført, at en del af de boli-
ger, der er blevet købt i de seneste år, er mindre værd, end da de blev købt. På bag-
grund af Realkreditrådets statistik over udvikling i boligpriserne og antal handler kan 
det groft anslås, at i størrelsesordenen 80.000 boliger/fritidshuse er anskaffet til en 
pris, der er højere end den aktuelle handelspris, jf. figur 3.4a. Det svarer til omkring 4 
pct. af den samlede ejerboligmasse.  
 

Figur 3.4a Figur 3.4b 
Anslået antal boliger der er mindre værd end 
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Anm.: Antallet af boliger, der er mindre værd end på købstidspunktet, er anslået på baggrund af Realkreditrådets 

statistik over den kvartalsvise udvikling i boligpriserne og antal handler opdelt på landsdele og ejendomsty-
per. Det skal understreges, at der er tale om en grov opgørelse, der bl.a. ikke tager højde for, at ejendomme-
ne kan være handlet flere gange, og at ikke alle handler registreres af Realkreditrådet. Dertil kommer, at det 
beregningsteknisk er antaget, at alle ejendomme – opdelt på landsdele og ejendomstype – har oplevet samme 
udvikling som gennemsnittet for det pågældende område.  

Kilde: Realkreditrådet samt egne beregninger på baggrund af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 
En relativt stor del af disse handler dækker imidlertid over familier, der er flyttet fra 
én ejerbolig til en ny ejerbolig. Med de kraftigt stigende boligpriser i årene frem mod 
2006 vil langt hovedparten af disse familier have opnået en gevinst på boligmarkedet, 
som overstiger tabet på den nye bolig. Det er således langt overvejende blandt før-
stegangskøbere, at der kan være risiko for teknisk insolvens. 
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Som udgangspunkt kan en boligejer, der er teknisk insolvent, blive boende i sin nu-
værende bolig uden problemer, hvis boligejeren har råd til de månedlige ydelser. Der 
kan opstå problemer, hvis boligejeren ønsker at sælge sin bolig. 

 
På baggrund af lovmodellen vurderes førstegangskøbere at stå for 25-30 pct. af bo-
lighandlerne i 2006. Forudsættes denne andel at være uændret i 2007 og 2008, inde-
bærer det, at omkring 20.000 førstegangskøbere har en bolig, der er mindre værd, 
end da den blev købt. Det svarer til omkring 1 pct. af samtlige boligejere. Det er 
formentlig et overkantsskøn over antallet af teknisk insolvente boligejer. Det skyldes 
blandt andet, at hovedparten af disse førstegangskøbere må forventes at have lagt en 
vis udbetaling og således ikke har foretaget fuld belåning af boligen på købstidspunk-
tet. Derudover vil afdrag på prioritetsgælden14 ligeledes trække i retning af, at antallet 
af teknisk insolvente er noget lavere end 20.000 boligejere. Dertil kommer, at de se-
neste tal fra Lovmodellen peger på, at antallet af førstegangskøbere er faldet fra 2005 
til 2006, jf. figur 3.4b.  
 
 
3.2 Det private forbrug  
Der er nu klare tegn på en afdæmpning af det private forbrug efter den markante 
fremgang de seneste år, jf. figur 3.5a. Ifølge nationalregnskabet faldt det private for-
brug med 1,1 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før primært som følge af en 
nedgang i bilkøbet samt forbrug af energi. Det lavere forbrug i 1. kvartal skal ses i 
lyset af en kraftig opgang igennem 2007 på 4½ pct.  
 
De seneste tal for antallet af nyregistrerede personbiler og detailomsætningsindekset 
tyder på, at afdæmpningen er fortsat i 2. kvartal 2008. Påsken har muligvis haft en 
negativ effekt på indikatorerne i marts og dermed i 1. kvartal, men på trods af en vis 
opgang i april giver udviklingen i de efterfølgende måneder ikke anledning til en for-
ventning om en markant redressering af privatforbruget i 2. kvartal 200815. 
 
Den aftagende udvikling i forbruget skal blandt andet ses i lyset af stigende forbru-
gerpriser, det vigende boligmarked, højere renter og et generelt stemningsskifte i for-
længelse af krisen på de internationale finansielle markeder. Det afspejles i en kraftig 
nedgang i forbrugertilliden, som især er udtryk for forbrugernes forventning til 
Danmarks økonomiske situation, jf. figur 3.5b. Afdæmpningen skal desuden ses i lyset 
af, at den kraftige opgang i de seneste 4 år har bragt husholdningernes forbrugskvote 
op på et meget højt niveau. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 For den betydelige del af realkreditlånene, der udgøres af afdragsfrie lån (pauselån), betales selvsagt ikke afdrag. 
15 Der var et markant fald i begge indikatorer – antallet af nyregistreringer og detailomsætningsindekset – i marts 
2008, hvorefter de steg igen i april til omtrent samme niveau som tidligere på året. Udsvinget i marts er sandsynligvis 
en konsekvens af, at påsken i år lå helt i marts. Sæsonkorrektionen skulle i princippet korrigere herfor, men påske-
korrektionen er usikker. I maj og juni faldt begge indikatorer, og den kvartalsvise vækst i indikatorerne var derfor 
negativ i 2. kvartal.  
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Figur 3.5a  Figur 3.5b  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Afdæmpningen af privatforbruget ventes at fortsætte i prognoseperioden set i lyset af 
den yderligere afdæmpning af boligmarkedet, det indtrufne fald i forbrugertilliden, 
samt at forbrugskvoten har nået et højt niveau. Det afspejles i en opgang i hushold-
ningernes opsparingskvote fra det nuværende lave niveau. I modsat retning trækker 
en pæn stigning i husholdningernes reale disponible indkomst – specielt i 2009 – 
blandt andet som følge af store reallønsstigninger og skattenedsættelserne i medfør af 
skatteaftalen (som dog delvis opvejes af den forudsatte indførsel af SP-bidraget i 
2009, jf. afsnit 3.1). Samtidig vil fortsat høje formuer holde hånden under forbruget. 
 
Privatforbruget skønnes på den baggrund at vokse realt med 1,6 pct. i 2008 og 1,1 
pct. i 2009. Der er tale om en tydelig nedjustering af væksten i det private forbrug i 
forhold til majvurderingen, hvilket blandt andet skyldes lavere vækst i privatforbruget 
ifølge nationalregnskabstallene for 1. kvartal end ventet i forrige redegørelse, krafti-
gere nedadpegende indikatorer for 2. kvartal og højere renter end ventet.  
 
Afdæmpningen i det samlede privatforbrug afspejler særligt udviklingen i bilkøbet. 
Bilkøbet er en konjunkturfølsom komponent og er derfor sædvanligvis en ”hurtig” 
indikator for forbrugsudviklingen. Ifølge de seneste nationalregnskabstal faldt bilkø-
bet med 4,3 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til 4. kvartal 2007 men ligger fortsat på et 
højt niveau, jf. figur 3.6a. 
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Figur 3.6a  Figur 3.6b  
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Anm.: I figur 3.6a og 3.6b er væksten i 2. kvartal 2008 for bil- og detailsalget beregnet på baggrund af væksten i 
 indikatorerne. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udviklingen i antallet af nyregistrerede personbiler tyder på en fortsat nedgang i bilkøbet i 
2. kvartal. Nyregistreringerne har været vigende efter en kraftig opgang i midten af 
2007 og faldt med 3½ pct. i 2. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før. Der ventes fort-
sat et fald i bilkøbet gennem prognoseperioden svarende til en nedgang for 2008 
som helhed på 3¼ pct. og på 5¾ pct. i 2009, jf. tabel 3.5. Den ventede nedgang i bil-
købet afspejler blandt andet, at det er på et højt niveau sammenholdt med tidligere 
opsving.  
 
Udviklingen i detailomsætningsindekset tyder også på en fortsat afdæmpning af pri-
vatforbruget. Indekset faldt således med 0,6 pct. fra 1. til 2. kvartal 2008, jf. figur 3.6b. 
For 2008 som helhed ventes detailsalget at vokse med 1,0 pct., hvilket dækker over 
en lille vækst gennem den resterende del af året. I 2009 ventes en vækst i detailsalget 
af samme størrelsesorden. 
 
Udviklingen i energiforbruget ventes også at bidrage til afdæmpningen i det samlede 
privatforbrug. Forbruget af energi har været aftagende de senere år, og udviklingen 
ventes at fortsætte i år og næste år blandt andet i lyset af opgangen i energipriserne. 
 
Bilkøbet, detailsalget og energiforbruget udgør til sammen knap 50 pct. af det samle-
de privatforbrug. Af de resterende forbrugskomponenter ventes særligt øvrige tjene-
ster, der udgør godt ¼ af privatforbruget, at bidrage til afdæmpningen af væksten i 
husholdningernes køb af varer og tjenester i 2008 i forhold til vurderingen i maj. 
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Tabel 3.5  
Realvækst i det private forbrugs underkomponenter 

 
 

 2007 
1991-
20071) 2007 2008 2009 

 

  Mia. kr. Andel   Maj Aug. Maj Aug.  
    Realvækst i pct.  
 Detailomsætning 285,8 34,0 2,62) 1,5 2,4 1,0 1,2 0,9  
 Heraf:          
 - Fødevarer 84,1 10,0 1,2 -0,2 -1,0 -1,5  0,0  0,0  
 - Nydelsesmidler 35,1 4,2 -0,2 -4,5 0,9 0,8       0,4        0,8  
 - Ikke-varige varer 94,6 11,3   2,9 3,8 3,6 2,0  2,1  1,0  
 - Varige varer 72,0 8,6   5,4 3,7 5,7 2,7  2,0  2,0  
 Bilkøb 50,4 6,0  6,3 -0,7 2,1 -3,3  -3,3  -5,7  
 Energi 64,6 7,7 -0,73) -5,6 -4,7 -4,9  -0,2  -1,5  
 Heraf:          
 - Brændsel m.m. 44,2 5,3 -1,5 -7,9 -5,5 -5,8      -1,0     -1,9  
 - Benzin og lignende 20,4 2,4 1,3 -0,8 -3,0 -3,2  1,3  -0,8  
 Boligbenyttelse 161,0 19,2 0,7  1,2 2,0 2,0  1,8  2,2  
 Kollektiv trafik mv. 34,5 4,1 2,6 1,6 -9,0 2,0  3,9  2,7  
 Øvrige tjenester 242,3 28,8 2,4 6,3 6,6 4,2  2,0  2,0  
 Netto turistudgifter3) 1,3 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1  
 Forbrug i alt  839,8   1100,0 2,2 2,3 2,6 1,6 1,3  1,1  
 Forbrugskvote4), pct. -   101,1 108,7 106,9 108,0      105,8  106,9  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2007. 
2) Gennemsnitlig stigning i årene 1997-2007. 
3) I pct. af det samlede private forbrug. 
4) Forbrugskvoten er korrigeret for SP, jf. bilagstabel B.12. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Forbrugskvoten forventes at aftage i prognoseperioden som følge af vigende kon-
tantpriser på ejerboliger, som blandt andet er påvirket af stigningen i renteniveauet 
de senere år. Kvoten vil dog stadig ligge på et ret højt niveau. Opgjort som det sam-
lede privatforbrug målt i forhold til de disponible indkomster korrigeret for bidrag til 
SP er forbrugskvoten steget fra 100,3 pct. i 2003 til 108,7 pct. i 2007, og den ventes 
at falde til 106,9 pct. i 2009, jf. figur 3.7a. Stigningen i forbrugskvoten siden 2003 skal 
blandt andet ses i lyset af stigende boligformuer, kraftig beskæftigelsesfremgang og 
høj forbrugertillid i perioden 2003-07.  
 
Udviklingen i forbrugskvoten afspejles i husholdningernes opsparingskvote16. Op-
sparingskvoten er derfor faldet markant i både husholdningerne og den private sek-
tor som helhed siden 2004 som følge af fremgangen i privatforbruget, jf. figur 3.7b. 
Desuden har den store stigning i husholdningernes formue påvirket opsparingskvo-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Opsparings- og forbrugskvoten for husholdningerne summerer ikke til 1 i nationalregnskabet, fordi formuetilvæk-
sten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabets opgørelse af husholdningernes opsparing, men ikke i deres 
indkomst, jf. bilagstabel B.11, række 10 og 11. Den i figur 3.7b anvendte (korrigerede) opsparingskvote svarer heller 
ikke til 1 minus forbrugskvoten. Den viste opsparingskvote indeholder, som angivet i anmærkningen til figuren, ikke 
afkastet i pensionskasser mv., men nettobidragene, som tillige er lagt til indkomsten (jf. bilagstabel B.12) for at skabe 
kongruens mellem opsparingskvotens tæller og nævner. Desuden er som angivet korrigeret for SP. 
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ten i nedadgående retning de senere år. Opsparingskvoten forventes at tiltage i 2008 
og 2009, men vil fortsat være markant lavere end de seneste 10 års gennemsnit.  
 

Figur 3.7a Figur 3.7b  
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Anm.: Det skal bemærkes, at stigningen i forbrugskvoten og faldet i opsparingskvoten i 2007 kan være overvurde-

ret, fordi husholdningernes indkomst i 2007 kan være undervurderet i nationalregnskabet, jf. afsnit 3.1. I fi-
gur 3.7a er forbrugskvoten korrigeret for SP. Formuen er husholdningernes formue i henhold til tabel 3.3. 
Ved opgørelsen af opsparingskvoten i husholdningerne i figur 3.7b er der korrigeret for SP og afkastet i 
pensionskasser mv., jf. bilagstabel B.12.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Opgjort på nationalregnskabsbasis vil husholdningernes opsparingskvote endvidere 
umiddelbart forøges som følge af den forudsatte genindførelse af SP-bidraget, idet 
indbetalingerne til SP i nationalregnskabet regnes som privatopsparing, jf. bilagstabel 
B.12. 
 
 
3.3 Boligmarkedet  
 
Kontantprisen 
Boligmarkedet er fortsat i gang med en tilpasning til de underliggende realøkonomi-
ske forhold efter meget stærk vækst i boligpriserne i perioden fra 2004 til begyndel-
sen af 2006. Kontantpriserne understøttes af et moderat renteniveau, pæn fremgang i 
de reale disponible indkomster og den gunstige beskæftigelsessituation. Husholdnin-
gernes boligformue og friværdi ligger historisk set fortsat meget højt, og på trods af 
den seneste afmatning i kontantpriserne synes boligejernes økonomi stadig ganske 
sund. Priserne på boliger understøttes desuden af den demografiske udvikling, som 
ventes at holde hånden under boligefterspørgslen, jf. boks 3.2. 
 
Det ventes, at den nominelle kontantpris for enfamiliehuse på landsplan vil falde 
med henholdsvis 4 pct. i 2008 og 2 pct. i 2009. Skønnet er nedjusteret med 2 pct.-
enheder i både 2008 og 2009 i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2008, hvilket især 
skal ses i lyset af den mindre opjustering af renterne samt de seneste oplysninger om 
prisudviklingen. Det nye skøn indebærer et realt fald i kontantprisen på knap 12 pct. 
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over prognoseperioden, hvilket skal ses som en del af den gradvise tilpasning på bo-
ligmarkedet efter tidligere års kraftige opgang. De vigende kontantpriser medvirker 
til at lette presset på arbejdsmarkedet i prognoseårene.  
 
Udviklingen på boligmarkedet har stort set været som ventet med svagt vigende pri-
ser på landsplan, jf. figur 3.8a. De seneste oplysninger fra Danmarks Statistik viser, at 
kontantprisen på enfamiliehuse faldt med 1,7 pct. for landet som helhed i 1. kvartal 
2008 sammenholdt med kvartalet før. Priserne på landsplan svarede dermed til ni-
veauet i begyndelsen af 2006. Ifølge Realkreditrådets opgørelse faldt den sæsonkorri-
gerede kvadratmeterpris for enfamiliehuse fra 1. kvartal til 2. kvartal 2008 med 2¾ 
pct. for landet som helhed, men disse oplysninger omfatter i vidt omfang handler fra 
1. kvartal, og der er en generel tendens til, at Realkreditrådets oplysninger ”leader” 
Danmarks Statistiks tal med omkring ét kvartal17. Den aftagende tendens i kvartals-
stigningstakten er ligeledes slået igennem i årsstigningstakten på landsplan.  
 

Figur 3.8a  Figur 3.8b 
Kontantprisen for enfamiliehuse Løndeflateret kontantpris på enfamiliehuse 
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Anm.:  Figur 3.8a viser udviklingen i kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan. Figur 3.8b viser udviklingen i 

kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan deflateret med den landsgennemsnitlige lønudvikling samt ud-
viklingen i ledigheden. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Siden 1970 har kontantpriserne på enfamiliehuse på landsplan nogenlunde fulgt løn-
udviklingen med en klar tendens til, at prisniveauet har været relativt lavt i perioder 
med høj ledighed og omvendt, jf. figur 3.8b. Den ventede vigende tendens i de nomi-
nelle boligpriser frem mod 2009 indebærer en tydelig korrektion målt i forhold til 
lønniveauet og den forventede moderate opgang i ledigheden. 
 
De senere års betydelige stigning i kontantprisen på landsplan har i høj grad været 
drevet af høje prisstigninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, jf. figur 3.9a. 
Tilsvarende er opbremsningen i kontantpriserne siden begyndelsen af 2006 i vidt 
omfang udtryk for fald i priserne i storbyområderne og især i hovedstaden. De sene-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
17 Realkreditrådets tal er således 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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ste kvartalers nedadgående tendens i kvadratmeterpriserne for enfamiliehuse på 
landsplan er lidt bredere funderet, men billedet er stadig, at priserne bremser op eller 
falder i de byer, hvor priserne tidligere er steget mest, jf. figur 3.9b. De seneste tal fra 
Realkreditrådet peger således på, at afdæmpningen på boligmarkedet er slået igennem 
i de fleste regioner. I Region Nordjylland steg priserne på enfamiliehuse i 2. kvartal 
2008, mens der i de øvrige regioner var tale om stagnation eller fald. 
 

Figur 3.9a  Figur 3.9b 
Regional kontantpris på enfamiliehuse Samvariation mellem væksten i kvadrat-
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Anm.:  Figur 3.9a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser (vægtet med boligbestanden) 

for enfamiliehuse fra Realkreditrådet. Figur 3.9b viser opdelt på danske postnumre samvariationen mellem 
den procentvise ændring i kvadratmeterpriserne for parcel- og rækkehuse fra Realkreditrådet fra 2. kvartal 
2004 til 3. kvartal 2007 (i hvilken periode kvadratmeterpriserne for parcel- og rækkehuse på landsplan steg 
mere end 2 pct. i kvartalet) og den procentvise ændring fra 3. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008 (i hvilken perio-
de kvadratmeterpriserne for parcel- og rækkehuse på landsplan er faldet for første gang siden Realkreditrå-
dets ejendomsprisstatistiks begyndelse i 1995). Korrelationen mellem de to serier er beregnet til -0,45. Kva-
dratmeterpriserne er vægtet med boligbestanden og ikke-sæsonkorrigede. På grund af forskel i opgørelses-
metoder ”topper” kvadratmeterpriserne fra Realkreditrådets ejendomsstatisk senere end kontantpriserne i 
Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik, jf. fodnote 17.  

Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger.  
 
Den regionale forskel i prisudviklingen har de senere år været endnu mere udtalt på 
ejerlejlighedsområdet, idet bestanden af ejerlejligheder18 er koncentreret i de områ-
der, hvor boligpriserne er steget mest de seneste år (som i hovedstadsregionen). Pri-
serne på ejerlejligheder er således de senere år faldet især i hovedstadsområdet og er 
på landsplan tilbage på det nominelle niveau fra slutningen af 2005, jf. figur 3.10a. 
 
Den seneste tids regionale prisudvikling har betydet, at prisforskellen på boliger mel-
lem hovedstadsregionen og andre danske regioner det senere par år er indsnævret 
efter at have været stigende siden slutningen af 1990’erne. Både i Danmark og i andre 
lande ligger priserne på boliger i hovedstadsområderne over landsgennemsnittet. 
Stigningen i prisen på enfamiliehuse i Region Hovedstaden frem til midten af 2006 
har set over en lidt længere årrække ikke været ekstraordinært stor i forhold til udvik-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
18 Ejerlejligheder udgør ca. 8 pct. af ejerboligbestanden på landsplan i 2008. I 2006 udgjorde ejerlejligheder ca. 14 pct. 
af landets samlede boligformue (værdien af ejerboligerne). 



 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

96 Økonomisk Redegørelse · August 2008 

lingen i andre europæiske hovedstæder, og med den seneste udvikling er stigningen 
siden 1995 samlet set nu på linje med fx Oslo og Stockholm, jf. figur 3.10b. 
 

Figur 3.10a Figur 3.10b  
Regional kontantpris på ejerlejligheder Reale huspriser i udvalgte hovedstæder 
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Anm.: Figur 3.10a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser (vægtet med boligbestan-

den) for ejerlejligheder fra Realkreditrådet. I figur 3.10b er huspriserne deflateret med de nationale forbru-
gerprisindeks. En ”bred” definition af storbyerne er anvendt (for København er fx anvendt de reale huspri-
ser for Region Hovedstaden). 

Kilde: Realkreditrådet og Reuters EcoWin.  
 
Knaphed af byggegrunde og andre kapacitetsbegrænsninger i forhold til at bygge nyt 
har formentlig været med til at drive boligpriserne op i hovedstadsområdet. Byggeak-
tiviteten i og omkring København har imidlertid været betydelig, hvilket efterhånden 
har bidraget til en stigning i boligudbuddet, som nu påvirker kontantpriserne i ho-
vedstadsregionen i nedadgående retning.  
 

Boks 3.2 
Demografi og boligmarked 

 
Boligefterspørgslen er påvirket af en række forhold, blandt andet velstandsudvikling, konjunktursitu-
ation og familiemæssige forhold. Samtidig spiller den demografiske udvikling en rolle, idet ændringer 
i befolkningens størrelse og sammensætning kan påvirke boligefterspørgslen. Således påvirker udvik-
lingen i befolkningen udviklingen i indkomsterne. 
 
Bidraget til boligefterspørgslen fra den demografiske udvikling kan belyses ved at sammenholde be-
folkningsudviklingen med det gennemsnitlige boligforbrug for forskellige befolkningsgrupper (op-
delt på region, køn og alder). Holdes boligforbruget for de forskellige befolkningsgrupper konstant 
på 2006-niveau, viser en mekanisk fremskrivning, at befolkningsudviklingen isoleret set bidrager til 
en årlig stigning i boligforbruget på 10-17.000 boliger i hvert af årene frem til 2015, jf. figur a. Til 
sammenligning har den demografiske udvikling i perioden 1997-2006 bidraget til en stigning i bolig-
efterspørgslen på i gennemsnit ca. 4.000 boliger om året. I de kommende år bidrager den demografi-
ske udvikling således i højere grad til stigende boligefterspørgsel end tidligere. Det kan isoleret set 
medvirke til at dæmpe den negative prisudvikling på boligmarkedet. Det demografiske bidrag til bo-
ligefterspørgslen er forøget i perioden fra 2003-06, hvilket kan have medvirket til den kraftige stig-
ning i kontantpriserne i perioden. 
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Boks 3.2 (fortsat) 
Demografi og boligmarked 

 
Den fremadrettede stigning i den demografisk betingede boligefterspørgsel kan hovedsagligt henfø-
res til et stigende befolkningstal. Udviklingen forstærkes af, at der især bliver flere ældre, jf. figur b. 
De ældre bor ofte alene og har derfor i gennemsnit et højt boligforbrug målt i boligenheder. Dog bor 
de ældre typisk i mindre boliger end den øvrige del af befolkningen. 
 
Den årlige ændring i boligforbruget har i hele perioden 1995-2006 været større end det beregnede 
demografiske bidrag. Forskellen afspejler ændringer i bosætningsmønstret, blandt andet at flere un-
ge og midaldrende bor alene. For personer over 65 år er der en svag tendens til, at færre bor alene, 
hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at de ældres forventede restlevetid er steget. Æn-
dringer i bosætningsmønsteret har i årene 1995-2005 i gennemsnit bidraget til en årlig stigning i bo-
ligefterspørgslen på godt 7.000 boliger, mens bidraget i 2006 er reduceret til godt 3.000 boliger. Det-
te fald kan afspejle vigende boligefterspørgsel – og dermed ændringer i bosætningsmønsteret – som 
følge af de markante stigninger i boligpriserne fra 2005 til 2006.  
 
Figur a  Figur b  
Årlig vækst i antal boliger Boligforbrug og befolkningstilvækst 
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Anm.: I fremskrivningen er den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik anvendt for perioden 2009-

15. Det demografiske bidrag er beregnet ved at fastholde det gennemsnitlige boligforbrug i 2006 opdelt på 
region, køn og alder i hele fremskrivningsperioden. Den trendbaserede fremskrivning er en lineær frem-
skrivning af udviklingen i boligforbruget opdelt på region, køn og alder i perioden 1994-2006. Boligfor-
brug per person er opgjort som 1 divideret med antallet af voksne personer i en husstand. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Lovmodellen og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. 
 
Hvis trenden i boligforbruget fra 1994 til 2006 antages at fortsætte, øges boligefterspørgslen med 
omkring 22.000 boliger om året frem til 2015. Heraf kan omkring en tredjedel (ca. 7.000 boliger) 
henføres til stigende boligefterspørgsel i Region Midtjylland, jf. figur c. 
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Boks 3.2 (fortsat) 
Demografi og boligmarked 

 

Figur c  Figur d  
Regional vækst i boligefterspørgsel Demografisk bidrag til boligefterspørgslen 
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Anm.:  I fremskrivningen er den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik anvendt for perioden 2009-

15. Det demografiske bidrag er beregnet ved at fastholde det gennemsnitlige boligforbrug i 2006 opdelt 
på region, køn og alder i hele fremskrivningsperioden. 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af Lovmodellen og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. 
 
En regionalisering af det demografiske bidrag til udviklingen i boligefterspørgslen viser, at befolk-
ningsudviklingen i de kommende år trækker i retning af stigende boligefterspørgsel i alle regioner, jf. 
figur d. Det er navnlig i hovedstadsområdet, at det demografiske bidrag øges fremadrettet.   
 

 
Afdæmpningen af kontantprisudviklingen er sket sideløbende med, at antallet af ejer-
boliger udbudt til salg er steget, jf. figur 3.11a. Udbuddet af ejerboliger, herunder især 
enfamiliehuse, har været stigende det seneste par år blandt andet som udtryk for, at 
udbudspriserne i en periode formodentlig har været sat for højt (muligvis i forvent-
ning om, at prisstigningerne på boliger ville fortsætte), så flere boligejere ønskede at 
sælge, mens færre potentielle boligkøbere ønskede at købe på grund af det høje pris-
niveau. Samtidig kan forventninger om aftagende priser bremse omsætningen. På 
den baggrund er liggetiderne for ejerboliger steget siden den seneste bund i 2006, jf. 
figur 3.11b. Udbuddet af ejerlejligheder har imidlertid været svagt faldende det seneste 
års tid, mens antallet af handler er stabiliseret, hvilket isoleret set tyder på, at pristil-
pasningen for ejerlejligheder er tættere på en afslutning. Den kraftige vækst i opførel-
sen af nye boliger (ikke mindst i hovedstaden) har desuden bidraget til at øge udbud-
det af boliger og dermed til opbremsning i prisudviklingen på boligmarkedet. 
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Figur 3.11a  Figur 3.11b  
Udbud af enfamiliehuse og ejerlejligheder Liggetider på enfamiliehuse og  
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Anm.:  Antallet af udbudte enfamiliehuse og ejerlejligheder i figur 3.11a er opgjort ultimo måneden. Antallet af ud-

budte ejerboliger i figur 3.11a og liggetider i figur 3.11b er sæsonkorrigerede (egen sæsonkorrektion).  
Kilde:  Realkreditrådet. 
 
Antallet af handler af ejerboliger er således gået tilbage siden 2006, men med tendens 
til stagnation for ejerlejligheder på det seneste. Ifølge Realkreditrådet (RKR) er antal-
let af handler af parcel- og rækkehuse faldet med knap 8 pct. i 2. kvartal 2008 i for-
hold til samme tidspunkt sidste år og er dermed tilbage på niveauet fra 2000-04, jf. 
figur 3.12a. Antallet af handler af ejerlejligheder er i samme periode steget svagt (med 
godt 1 pct.) og ligger nu efter det foregående fald på niveauet fra midten af 
1990’erne. Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner steg i juli til niveauet fra slut-
ningen af 2003, men ligger historisk set stadig på et særdeles lavt niveau, jf. figur 3.12b. 
Der er således stadig langt til tidligere tiders høje antal tvangsauktioner. 
 

Figur 3.12a Figur 3.12b 
Handler af enfamiliehuse og ejerlejligheder Tvangsauktioner 
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Anm.: I figur 3.12a er sæsonkorrigerede kvartalstal for antal handler af henholdsvis enfamiliehuse og ejerlejligheder 

fra Realkreditrådet opregnet til årsniveau. Figur 3.12b viser det månedlige sæsonkorrigerede antal tvangsauk-
tioner historisk set. 

Kilde:  Realkreditrådet og Danmarks Statistik. 
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Boliginvesteringerne  
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 3.13a. Det skal ses i lyset af, 
at perioden siden 2003 har været karakteriseret af kraftig fremgang i beskæftigelse og 
realindkomster og i perioder meget lav rente, hvilket sammen med ejendomsværdi-
skattestoppet og nye låneformer har medført øget efterspørgsel efter boliger og der-
med højere kontantpriser. Den forventede gevinst ved nybyggeri har derfor været 
stigende de senere år, hvilket har ført til en opgang i såvel nybyggeri som forbedrin-
ger og vedligeholdelse af eksisterende boliger. 
 

Figur 3.13a  Figur 3.13b  
Boliginvesteringernes andel af BNP Boliginvesteringerne og den relative  

kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.13b er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og henholdsvis prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Boliginvesteringerne afhænger således blandt andet af forholdet mellem kontantpri-
serne på enfamiliehuse og omkostningerne ved at bygge nyt19. Den relative kontant-
pris er steget kraftigt frem til 2006, men er faldet tilbage i 2007 og forventes også at 
aftage igennem 2008 og 2009, jf. figur 3.13b. Byggeomkostningsindekset20 viser, at 
byggeomkostningerne er steget betydeligt de senere år, dog er væksten i byggeom-
kostningerne aftaget på det seneste års tid, jf. figur 3.14a.  
 
Boliginvesteringerne forventes i prognoseperioden at falde fra det meget høje ud-
gangsniveau med henholdsvis 3 pct. i 2008 og 5 pct. i 2009. Det skal ses i lyset af især 
de afdæmpede boligpriser og høje boligbyggeomkostninger, som gør det mindre at-
traktivt at bygge nyt, samt de seneste oplysninger om byggevirksomheden og den ge-
nerelle konjunkturafmatning. Det ventede fald i boliginvesteringerne giver anledning 
til en begyndende reduktion i boliginvesteringernes andel af BNP. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
19 Boligpriserne følger ikke udelukkende byggeomkostningerne, da der er begrænsninger i udbuddet af byggegrunde, 
se endvidere fodnote 20. 
20 Byggeomkostningsindekset er, som navnet siger, beregnet fra omkostningssiden og viser derfor ikke udviklingen i 
de faktiske byggepriser. Indekset viser ikke virkningerne af ændrede bruttoavancer, produktivitet og grundpriser. 
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Figur 3.14a  Figur 3.14b  
Byggeomkostningsindeks for boliger 
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Anm.: Figur 3.14a viser byggeomkostningsindekset, som er beregnet ud fra omkostningssiden, se fodnote 4. Figur 

3.14b viser det samlede boligbyggeri korrigeret for forsinkelser ekskl. det almene boligbyggeri. 
Kilde: Danmarks Statistik og Velfærdsministeriet. 
 
Det er ikke mindst det private ikke-støttede byggeri, som er forøget kraftigt de senere 
år i takt med opgangen i boligpriserne, jf. figur 3.14b. I takt med, at kontantprisen er 
begyndt at tilpasse sig, er antallet af tilladelser og påbegyndelser i det private ikke-
støttede boligbyggeri også aftaget, og den udvikling forventes at fortsætte det næste 
par år. Det skal dog bemærkes, at det påbegyndte beboelsesbyggeri (etageareal) er 
steget med 19 pct. i 2. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før21. 
 
Aktiviteten indenfor bygge- og anlægssektoren ligger således stadig højt, men kapaci-
tetspresset i sektoren, herunder manglen på arbejdskraft i byggefagene er fortsat af-
tagende. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren steg ifølge nationalregnskabet 
svagt (med 1,1 pct.) i 1. kvartal 2008, mens byggebeskæftigelsen22 viser et fald på ca. 
2 pct. i første halvår 2008. Ledigheden inden for byggeriet er ikke steget på trods af 
faldet i beskæftigelsen, hvilket blandt andet kan afspejle, at faldet i byggebeskæftigel-
sen skyldes naturlig afgang samt fald i beskæftigelsen af udenlandske bygge- og an-
lægsarbejdere (som tæller med i beskæftigelses- men ikke ledighedsstatistikken). Også 
den sammensatte konjunkturindikator og ordrebeholdningen af boligbyggeri er redu-
ceret siden slutningen af 2006, jf. figur 3.15a. Lønstigningstakten i bygge- og anlægs-
branchen er forøget kraftigt de senere år til 5½ pct. i 1. kvartal 2008. I 2. kvartal gik 
lønstigningen ned til 4,3 pct., hvilket afspejler profilen i overenskomsterne på bygge- 
og anlægsområdet fra foråret 2007, jf. figur 3.15b. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
21 Beregnet ud fra de førstoffentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. 
22 Byggebeskæftigelsen er en stikprøvebaseret opgørelse af beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivi-
tet. Byggebeskæftigelsen omfatter hele hovedbranche 45 (Bygge- og anlægsvirksomhed) i Dansk Branchekode 2003 
(DB03). Følgende brancher indgår: Entreprenører, murermestre, el-installatører, vvs-installatører, tømrermestre og 
bygningssnedkere, malermestre og glarmestre og anden bygge- og anlægsaktivitet. 
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Figur 3.15a  Figur 3.15b 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.15a angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge- 

og anlægssektoren i perioden januar 1998 til juli 2008. Den sammensatte indikator er en sammenvejning af 
bygge- og anlægsvirksomhedernes forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder samt en vur-
dering af ordrebeholdningen. 

Kilde: Danmarks Statistik og DA’s KonjunkturStatistik. 
 
Efter en kraftig vækst i antallet af tilsagn til og påbegyndelser af alment boligbyggeri i 
2002-03 har både tilsagns- og påbegyndelsesomfanget efterfølgende været mere af-
dæmpet. Det meget begrænsede antal tilsagn i 2007 vurderes at kunne tilskrives såvel 
stigende byggeomkostninger og kapacitetspres i byggesektoren som den gældende 
regulering og visse politiske initiativer23. Den særlige opjustering af maksimumbelø-
bene for ældre- og plejeboliger i visse geografiske områder24 fra 1. januar 2008 samt 
den midlertidige nedsættelse af den kommunale grundkapital for plejeboliger med 
tilsagn i 2008 fra 14 pct. til 7 pct., jf. kommuneaftalen 2008, som nu er forlænget 
med kommuneaftalen for 2009 til også at omfatte tilsagn i 2009, kan yderligere for-
klare det begrænsede tilsagnsniveau i 2007 og trækker i retning af et højere antal til-
sagn til almene ældre- og plejeboliger i 2008 og 2009.  
 
I henhold til boligaftalen af 5. november 2006 er nedsat et udvalg om den fremtidige 
styring af den almene boligsektor, der skal belyse finansieringen af og de økonomiske 
rammer for det almene nybyggeri og komme med forslag til ændringer, herunder 
blandt andet om nedsættelse af starthuslejen25. Det forventes, at udvalget afrapporte-
rer i september, og regeringen vil på baggrund af udvalgets arbejde overveje mulige 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
23 Forhøjelsen af det kommunale grundkapitaltilskud fra 7 pct. til 14 pct. for alle almene boligtyper pr. 1. januar 2007 
samt indførelsen af plejeboliggarantien pr. 1. januar 2009 vurderes at have medvirket til det meget store antal tilsagn 
sidst i 2006 og nedgangen i 2007. 
24 Den maksimale anskaffelsessum for alment byggeri (maksimumbeløbet) blev 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 sjælland-
ske provinskommuner Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe samt de jyske provinskommuner Århus, 
Skanderborg og Odder blev maksimumbeløbet hævet fra 18.820 kr./kvm til 21.030 kr./kvm. For den øvrige provins 
er maksimumbeløbet fastholdt på 18.820 kr./kvm i henhold til den ordinære årlige opregulering. 
25 Udvalget skal afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsæt-
ter startlejen i det almene nybyggeri. Udvalget skal endvidere belyse mulighederne for at erstatte den nuværende sty-
ring af nybyggeriets anskaffelsessum og husleje gennem maksimumbeløb og -areal med en øget incitamentsstyring, 
herunder afdække mulighederne for bedre at tilgodese hensyn til blandt andet totaløkonomi og energimæssige hen-
syn. 
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ændringer af de gældende finansieringsregler. En afklaring af de fremtidige økonomi-
ske vilkår for det almene byggeri kan trække i retning af en stigning i tilsagnsniveauet 
i forhold til første halvdel af 2008.  
 
Det skønnes således, at antallet af tilsagn til alment boligbyggeri sammenlagt vil være 
godt 10.000 i perioden 2008-09. Antallet af påbegyndte almene boliger skønnes lige-
ledes sammenlagt at være knap 10.000 i perioden 2008-09, jf. tabel 3.6, hvilket er en 
smule lavere end ventet i maj. 
 

Tabel 3.6 
Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Antal påbegyndte boliger          
 Almene familieboliger 4.300 3.700 2.300 1.700 1.500 700 600 1.500  
 Almene ungdomsboliger 800 500 500 800 400 300 200 400  
 Almene ældre- og plejebo-

liger (inkl. friplejeboliger) 6.000 4.400 4.600 4.100 3.400 2.800 2.300 4.200 
 

 Private andelsboliger 500 800 600 300 100 0 0 0  
 Private ungdomsboliger 0 0 200 600 600 500 500 100  
 Private udlejningsboliger 0 0 500 400 600 100 0 0  
 Støttet boligbyggeri, i alt 11.600 9.400 8.700 7.900 6.600 4.400 3.600 6.200  
  

Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2003-07 baseret på de faktiske på begyndelsestal, mens tallene for 
2008-09 er baseret på en skønnet påbegyndelsesprofil for de faktiske tilsagn, som endnu ikke er påbegyndt 
samt tilsagnsskøn fra FL08. 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 pr. 1. januar 
2009, forlængelsen af fristen for påbegyndelse af byggeriet for tilsagn givet i 2006 og forhøjelsen af maksi-
mumbeløbene for ældreboliger i visse geografiske områder for tilsagn givet fra 1. januar 2008. 

Kilde: Velfærdsministeriet. 
 

 

 
 
3.4 Erhvervsmæssige investeringer 
Erhvervsinvesteringerne er øget markant gennem det seneste opsving. I takt med 
udvidelsen af outputgabet er investeringskvoten i den private sektor således steget fra 
18½ pct. i 2005 til godt 21 pct. i 2007, jf. figur 3.16a. Både materiel- og bygge- og an-
lægsinvesteringer er vokset kraftigt – sidstnævnte særligt i 2006. Af de samlede er-
hvervsinvesteringer udgjorde materielinvesteringer ca. ¾ i 2007 og bygge- og anlægs-
investeringer ca. ¼26. 
 
Ifølge nationalregnskabet faldt de erhvervsmæssige investeringer med 0,6 pct. i 1. 
kvartal 2008 i forhold til 4. kvartal 2007 (sæsonkorrigeret)27. Der er således nu tegn 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
26 Ændringer af stambesætninger udgjorde en ubetydelig del af de samlede erhvervsinvesteringer i 2007. 
27 Siden majredegørelsen er der offentliggjort nationalregnskabstal for 1. kvartal 2008, som indeholder udspecifice-
rede data for erhvervsinvesteringerne, således at de offentlige investeringer, som ikke er erhvervsmæssige, ikke længe-
re indgår i opgørelsen af erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer og erhvervsmæssige materielinvesteringer. 
Der blev ikke offentliggjort udspecificerede tal for erhvervsinvesteringerne fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 på 
grund af problemer med dataindsamlingen. Derfor blev de samlede materielinvesteringer samt de samlede bygge- og 
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på en afdæmpning af investeringsomfanget, og væksten i de samlede erhvervsinve-
steringer ventes at blive 1,2 pct. i 2008 og -2,7 pct. i 2009, jf. tabel 3.7. 
 

Figur 3.16a Figur 3.16b  
Investeringskvote i den private sektor og 
outputgab   
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Anm.: Investeringskvoten er i løbende priser og angiver erhvervsinvesteringerne i den private sektor i forhold til 

bruttoværditilvæksten i den private sektor.  
Kilde.: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Den positive vækstrate i 2008 afspejler et højt niveau ved udgangen af 2007, og der 
forventes en aftagende tendens i investeringsomfanget gennem både 2008 og 2009, 
idet væksten i efterspørgslen dæmpes og kapitalapparatet desuden er forøget betyde-
ligt de senere år, jf. figur 3.16b. Den afdæmpede vækst understøttes af aftagende ar-
bejdskraftmangel i såvel industrien som i bygge- og anlægssektoren samt aftagende 
kapacitetspres i industrien. Svækkede vækstudsigter globalt – herunder lavere eks-
portmarkedsvækst end tidligere – samt højere renter og dermed finansieringsom-
kostninger understøtter ligeledes den forventede afdæmpning.  
 

Tabel 3.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 
  2007 1995-20071) 2008 2009  

  Mia. kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 239,7 5,1 1,2 -2,7  
 - materiel 175,5 6,5 1,5 -2,3  
 - bygninger og anlæg 64,3 1,7 0,2 -3,0  
  

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

 

 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer voksede i perioden 2006-2007 kraftigt med gen-
nemsnitligt ca. 13 pct., jf. figur 3.17a. De senere års høje vækst skal ses i sammenhæng 
med et tiltagende kapacitetspres – målt ved outputgabet – og høj kapacitetsudnyttelse 
                                                                                                                                     
anlægsinvesteringer tidligere benyttet som indikatorer for henholdsvis de erhvervsmæssige materielinvesteringer og 
de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer. 
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i industrien, hvilket kan have medført substitution over mod kapitalapparat (maski-
ner mv.), jf. figur 3.17b. Ifølge de seneste nationalregnskabstal var de erhvervsmæssige 
materielinvesteringer stort set uændrede (sæsonkorrigeret) – og dermed fortsat på et 
meget højt niveau – i både 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008.  
 

Figur 3.17a Figur 3.17b 
Materielinvesteringer Kapacitetsudnyttelse og  

arbejdskraftmangel i industrien 
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Kilde: Danmarks Statistik og ADAM. 
 
Væksten i de erhvervsmæssige materielinvesteringer skønnes at aftage til henholdsvis 
1,5 pct. og -2,3 pct. i 2008 og 2009. Den positive vækst i 2008 skal ses i lyset af et 
højt niveau ved udgangen af 2007, idet der i forlængelse af tallene for 1. kvartal ven-
tes en aftagende profil for materielinvesteringerne gennem hele prognoseperioden.  
 
Afdæmpningen understøttes desuden af, at konjunkturindikatoren for industrien i 2. 
kvartal 2008 viste et vigende kapacitetspres, om end der fortsat er tale om et ganske 
højt niveau for kapacitetsudnyttelsen, mens den forventede arbejdskraftmangel var 
på samme lave niveau som kvartalet før. Den sammensatte konjunkturindikator for 
industrien var ligeledes aftagende i 2. kvartal og var for første gang siden 3. kvartal 
2005 negativ, jf. figur 3.18a. I modsætning hertil har de foreløbige og usikre tal for or-
dreindgang, importen af investeringsgoder og omsætning på hjemmemarkedet vist en 
pæn stigning de seneste måneder efter en afdæmpning i begyndelsen af året, jf. figur 
3.18b.  
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Figur 3.18a Figur 3.18b 
Sammensat konjunkturindikator for  
industrien 
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Anm.: I figur 3.18a er konjunkturindikatoren sammensat af oplysninger om færdigvarelagre, den samlede ordrebe-

holdning ultimo måneden før samt produktionsforventninger til de kommende tre måneder. I figur 3.18b er 
vist sæsonkorrigerede tal. Tal for omsætningen i løbende priser samt ordreindgangen er desuden vist med 3-
måneders glidende gennemsnit. Begge serier er vist ekskl. skibsværfter og bådbyggerier.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer har ligget forholdsvis stabilt efter den kraf-
tige opgang gennem 2006. I 1. kvartal 2008 faldt de erhvervsmæssige bygge- og an-
lægsinvesteringer (ekskl. bolig) tilbage med 2,0 pct. i forhold til kvartalet før (sæson-
korrigeret), men er fortsat på et højt niveau, jf. figur 3.19a. I forhold til samme kvartal 
året før er de erhvervsmæssige investeringer i bygge- og anlæg faldet med 1,2 pct. i 1. 
kvartal 2008.  
 

Figur 3.19a  Figur 3.19b 
Bygge- og anlægsinvesteringer og  
byggebeskæftigelse  
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Anm.: Til figur 3.19b: Den sammensatte konjunkturindikator er et simpelt gennemsnit af beskæftigelsesforventnin-

gerne til de kommende tre måneder og vurderingen af ordrebeholdningen.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Afdæmpningen af bygge- og anlægsinvesteringerne forventes at fortsætte i hele prog-
noseperioden, men de vil fortsat være på et højt niveau. I 2008 skønnes væksten i er-
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hvervenes bygge- og anlægsinvesteringer at blive 0,2 pct., mens væksten i 2009 skøn-
nes at udgøre -3,0 pct. 
 
Afdæmpningen af væksten i erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer understøttes 
af flere indikatorer. Tal for byggebeskæftigelsen i 2. kvartal 2008 viste et fald på ca. 
2.500 personer, svarende til 1,4 pct. (sæsonkorrigeret). Beskæftigelsen er dog fortsat 
på et historisk højt niveau, jf. figur 3.19a. Den sammensatte konjunkturindikator for 
bygge- og anlæg aftog markant i 2. kvartal, og den forventede arbejdskraftmangel er 
mere end halveret i forhold til sidste efterår, jf. figur 3.19b. Ledigheden er dog fortsat 
historisk lav i sektoren. Samtidig er der flere virksomheder, der mener, at manglende 
efterspørgsel er årsagen til produktionsbegrænsninger, og det påbegyndte erhvervs-
byggeri har haft en aftagende tendens siden starten af 2007. Det peger på, at efter-
spørgselspresset er aftagende i byggeri og anlæg.  
 
I samme retning peger et stigende niveau for ledige kontorlokaler. Kontorlokalele-
digheden har været svagt stigende siden 2. kvartal 2007, men er dog fortsat på et lavt 
niveau28. Den stigende kontorledighed indikerer et aftagende behov for yderligere 
erhvervsbyggeri.  
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksportvæksten faldt fra 9,0 pct. i 2006 til 1,9 pct. i 2007 trods fortsat høj internatio-
nal vækst. Den samlede eksport blev blandt andet dæmpet af det høje kapacitetspres 
i dansk økonomi og en svækket lønkonkurrenceevne. Der har samtidig været en stor 
stigning i importkvoten, der i den seneste konjunkturopgang er øget med over 10 
pct.-enheder til 51 pct. af BNP i 2007. Det er blandt andet et udtryk for tab af mar-
kedsandele både indenlandsk og udenlandsk. Endvidere har den høje import sam-
men med afdæmpningen i eksporten svækket saldoen på betalingsbalancen, der faldt 
fra 2,9 pct. af BNP i 2006 til 1,1 pct. af BNP i 2007 svarende til et fald på 29 mia. kr. 
 
Fremadrettet ventes eksportens bidrag til BNP-væksten, når der renses for import-
indholdet, at blive på 0,4 pct.-enheder i 2008 og 0,3 pct.-enheder i 2009, hvilket er 
noget lavere end gennemsnittet de sidste ti år, jf. tabel 3.8. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
28 Tallene stammer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. 
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Tabel 3.8  
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
 

 

Gnst.  
årlig 

vækstrate 
fra 1997 
til 2007 2007 2008 2009 

 

    Maj Aug. Maj Aug.  

 Eksport 5,6 1,9 2,9 3,0 2,1 1,9  
 Import 6,9 3,8 3,9 3,5 1,7 1,3  
 Eksportens bidrag 

til BNP-væksten1) 1,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 
 

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

 

 
Den gennemsnitlige eksportmarkedsvækst har de seneste ti år været 6,2 pct. I 2008 
og 2009 ventes en lidt lavere eksportmarkedsvækst på henholdsvis 5,0 og 4,0 pct., 
hvilket afspejler den aftagende vækst i den internationale økonomi, jf. tabel 3.9. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes at blive forringet mærkbart i 2008 og 2009, idet lønud-
viklingen ser ud til at blive noget kraftigere end i udlandet, og den effektive krone-
kurs antages at stige, som følge af at euro er blevet styrket over for navnlig dollar og 
pund, jf. tabel 3.9. Der ventes en relativt lav produktivitetsvækst i 2008 og en lidt 
pænere produktivitetsfremgang i 2009, jf. afsnit 4.1, men det er stadig ikke nok til at 
modsvare stigningen i lønomkostningerne. 
 

Tabel 3.9  
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Eksportmarkedsvækst1) 0,5 3,2 6,6 5,9 8,8 7,7 5,0 4,0  
 Industrieksport 5,6 -2,6 3,5 7,8 6,1 3,3 2,3 2,7  
 Markedsandele 5,1 -5,7 -2,8 1,8 -2,5 -4,1 -2,6 -1,3  
 Arb. omk. pr. time          
 - Danmark 5,3 4,0 2,9 3,6 3,8 4,8 4,7 4,7  
 - 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 0,4  
 Lønkonkurrenceevne -2,4 -3,9 -1,3 -1,1 -1,0 -2,6 -4,1 -1,8  
 
 

 
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.  
1) I forhold til majvurderingen er eksportmarkedsvæksten revideret både i henhold til ændrede vækstskøn 

for vores samhandelspartnere og i henhold til en metodeændring i estimationen af importens elasticitet 
med hensyn til BNP i de enkelte lande. I fravær af metodeændringen ville eksportmarkedsvæksten skøn-
nes til 5,0 og 4,5 pct. i henholdsvis 2008 og 2009.  

Kilde: EU-kommissionen, BLS, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Udviklingen i varehandlen 
Fremgangen i vareeksporten i 2007 blev ifølge nationalregnskabets seneste offentlig-
gørelse ikke nær så god som antaget i maj. Efter tre år med pæn fremgang steg vare-
eksporten i 2007 således kun med 0,4 pct. trods ret høj vækst i udlandet. Det peger 
på, at det høje kapacitetspres, den forværrede konkurrenceevne og den lidt lavere 
vækst i udlandet har haft større betydning end tidligere antaget. Endvidere faldt 
energieksporten med 9 pct. 
 
I det senest offentliggjorte nationalregnskab er væksten i vareeksporten således revi-
deret markant ned for 2007 med 2,3 pct.-enheder. Nedjusteringen skyldes især opre-
viderede priser, hvilket blandt andet afspejler, at der er taget bedre højde for proble-
mer i enhedsværdiindeksene. Siden 1980 har der kun været lavere vækst i vareekspor-
ten i 1986 og 2003, hvor vareeksporten faldt. I 1. kvartal 2008 viste nationalregnska-
bet fortsat lav vækst, idet vareeksporten voksede med 0,4 pct. (sæsonkorrigeret) i for-
hold til det foregående kvartal, jf. figur 3.20a. 
 
Ifølge udenrigshandelsstatistikken har der været en pæn opgang i vareeksporten i lø-
bende priser i første halvdel af 2008, navnlig som følge af stigende afsætning i fx 
Tyskland, Norge samt Kina og Rusland, mens eksporten til USA er gået tilbage, jf. 
boks 3.3. Forventningen om afdæmpet realvækst i år afspejler derfor en opgang i pri-
serne på vareeksport samt vigende vækst i udlandet, herunder Tyskland, resten af 
året. På den baggrund og som følge af eksportudviklingen gennem 2007 i det nye na-
tionalregnskab ventes vareeksporten i 2008 som helhed blot at stige med 1,3 pct., jf. 
tabel 3.10. I 2009 ventes tilsvarende lav vækst blandt andet i lyset af de afdæmpede 
vækstudsigter. 
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Boks 3.3 
Udviklingen i varehandlen i første del af 2008 

 
Opgangen i udenrigshandelsstatistikkens opgørelse af vareeksporten i løbende priser og ekskl. energi 
i første halvår er især blevet trukket af øget eksport til lande, der endnu ikke har oplevet en markant 
afdæmpning af konjunkturerne, samt til euroområdet og lande, der har knyttet deres valuta til euro-
en, jf. tabel a.  
 
Tabel a 
Vækst i vareeksporten ekskl. energi til de 15 største aftagerlande for dansk eksport (løbende 
priser) 
 

Pct. 
Vækst fra jan.-juni 07 til 

jan.-juni 08 Vækst fra 2006 -2007 

Rusland* (12) 20,4 8,1 
Kina* (13) 18,6 39,7 
Italien* (8) 13,7 0,6 
Norge (4) 13,3 13,4 
Finland* (9) 10,8 6,1 
Polen* (11) 10,7 17,4 
Japan* (15) 10,3 -5,6 
Tyskland (1) 9,2 3,4 
Frankrig og Monaco* (7) 7,6 -0,9 
Spanien* (10) 6,3 0,5 
Sverige (2) 4,5 5,5 
Storbritannien (3) 2,9 -7,3 
Nederlandene* (6) -0,8 6,6 
Irland* (14) -1,6 0,6 
USA (5) -16,9 4,3 

Samlet dansk vareeksport (ekskl. energi) 6,8 3,8 
 
* Tal for 2008 dækker kun perioden jan.-maj. 
Anm.:  Tal i parentes angiver landets placering på top 15 over aftagerlande for dansk vareeksport i 2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tyskland har haft en overraskende pæn økonomisk fremgang i 1. kvartal i år, og det afspejles i dansk 
vareeksport til Tyskland, der er steget med 9,2 pct. For resten af året ventes den økonomiske afmat-
ning at sætte ind i tysk økonomi, hvor der i 2. kvartal var en BNP-vækst på -½ pct., og derfor ventes 
væksten i dansk vareeksport til det tyske marked at dæmpes. 
 
Vareeksporten til Norge er ligeledes vokset pænt i årets første 6 måneder. Også her har der været 
pæn fremgang i økonomien, og også her ventes en afdæmpning af væksten i 2. halvår i år. 
 
Dansk vareeksport til USA er blandt andet som reaktion på den økonomiske afmatning i USA samt 
den svage dollar faldet med 16,9 pct. i årets første 6 måneder. Storbritannien – der blandt de euro-
pæiske lande har de tætteste økonomiske bånd til USA og den største finansielle sektor – har også 
gennemgået en konjunkturel afmatning og haft en faldende valutakurs. Vareeksporten til Storbritan-
nien, der er et af de vigtigste danske eksportmarkeder, har alligevel været forholdsvis pæn, men må 
forventes at blive dæmpet resten af året. 
 
Dansk vareeksport afsættes i stigende grad til de nye vækstøkonomier, og Polen, Rusland og Kina 
ligger blandt de 15 største aftagerlande af dansk vareeksport, jf. tabel a. Disse lande ventes i mindre 
grad at blive påvirket af den aktuelle internationale afmatning og vil derfor bidrage til at holde væk-
sten i dansk vareeksport oppe i 2008 og 2009. 
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Vareeksporten udgøres for 2/3 vedkommende af industrivarer. Væksten i eksporten 
af industrivarer var 2,4 pct. i 2007 og skønnes fortsat at udvikle sig svagt med 2,3 pct. 
i 2008 og 2,7 pct. i 2009 navnlig som følge af lavere eksportmarkedsvækst og fortsat 
forværret lønkonkurrenceevne. Det indebærer yderligere tab af markedsandele, jf. 
boks 3.4. I det første halvår af 2008 er industrieksporten steget med ca. 6 pct. opgjort 
i værdier (ekskl. skibe og fly) i forhold til samme periode året før, hvilket især er ble-
vet trukket af varegrupperne maskiner og transportmidler og bearbejdede varer, som 
blandt andet dækker jern og stål. Det ventes, at eksporten af industrivarer vil dæmpes 
meget i andet halvår af 2008 på grund af vigende vækst på eksportmarkederne. 
 
Som reaktion på de høje fødevarepriser har EU suspenderet den obligatoriske udtag-
ning af landbrugsjord (dvs. braklægning og dyrkning af non-food afgrøder) fra i år. 
På baggrund af de høje priser for vegetabilske produkter er knap 60 pct. af jorden 
blevet opdyrket, hvilket ventes at øge produktionen i landbruget med ca. 3,0 pct. re-
alt i 2008. I modsat retning trækker den animalske produktion, der er presset af de 
stigende foderpriser, idet prisen på blandt andet svin ikke er steget i samme tempo. 
 
På denne baggrund og i lyset af, at der ifølge udenrigshandelstallene har været en 
pæn vækst i landbrugseksporten i årets første 6 måneder, ventes landbrugseksporten 
at vokse med omkring 2 pct. i både 2008 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 ti år. 
 
Energieksporten, som udgør ca. 7 pct. af den samlede vareeksport, ventes fortsat at 
falde realt i 2008 og 2009. Det afspejler aftagende energiproduktion i henhold til 
Energistyrelsens prognose for olie- og gasproduktionen. 
 
Den høje indenlandske efterspørgsel har bidraget til en markant stigning i vareim-
portkvoten på godt 10 pct.-enheder fra 2004 til ca. 51 pct. i 2007. Samtidig har øget 
arbejdsdeling med lande som Kina, Indien og de nye EU-lande bidraget. Disse lan-
des andel af den samlede import er steget fra at udgøre knap 9 pct. i 2003 til at udgø-
re godt 12 pct. i 2007. 
 
I takt med, at væksten i den samlede efterspørgsel i Danmark bliver mere afdæmpet, 
ventes væksten i vareimporten at aftage. Der har allerede været en afdæmpning i va-
reimporten i årets første måneder og efter en stigning på 3,2 pct. i 2007 ventes im-
porten af varer at vokse med henholdsvis 2,1 og 1,2 pct. i 2008 og 2009, jf. tabel 
3.10. Importkvoten udgør dermed 52 pct. i 2008 og 2009. 
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Boks 3.4 
Udviklingen i industriens eksportmarkedsandele 

 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele beregnes ved at sætte væksten i industrieksporten 
(ekskl. skibe og fly mv.) i forhold til eksportmarkedsvæksten. Det anvendte mål for eksportmarkeds-
væksten er som udgangspunkt en sammenvejning af importen af industrivarer for 18 OECD-lande, 
hvor landevalget er begrænset af datamulighederne og derfor ikke præcist svarer til de 18 vigtigste 
samhandelspartnere, jf. tabel a (venstre søjle).  
 
I 2007 aftog de 18 lande i eksportmarkedsvækstmålet ¾ af den danske industrieksport. Kina er fx ikke 
med i målet for eksportmarkedsvæksten, selv om Kina i 2007 var den 12. vigtigste aftager af dansk 
industrieksport.  Den samlede industrieksport omfatter imidlertid blandt andet industrieksporten til 
Kina, hvilket isoleret set mindsker det målte tab af markedsandele (idet eksporten til Kina er vokset 
ganske meget). 
 
Danmark har i de sidste 5 år haft et gennemsnitligt markedsandelstab i mængder på 2,7 pct., hvilket 
dækker over tab i alle år på nær i 2005, jf. figur a. Også i de kommende år ventes tab af markedsande-
le på eksportmarkederne, idet væksten i industrieksporten er mindre end eksportmarkedsvæksten.  
 

Figur a Figur b 
Eksportmarkedsvækst, industrieksport og 
markedsandele 

Industrieksporten til de 20 største  
aftagerlande, 1995 og 2007 
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Anm.:  I figur a er industrieksporten opgjort ekskl. skibe og fly mv. 
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Siden 1995 har der været et trendmæssigt fald i de opgjorte eksportmarkedsandele på ca. 1 pct. om 
året. Markedsandelstabet siden 2003 har således været en del større end det trendmæssige fald.  Det 
større tab af markedsandele de senere år afspejler blandt andet kapacitetsbegrænsninger i Danmark, 
som blandt andet har medført forværring af konkurrenceevnen. Desuden har væksten på eksport-
markederne været forholdsvis høj de senere år. 
 
Det underliggende fald i industriens markedsandele siden 1995 har været ledsaget af fald i industri-
beskæftigelsen på i størrelsesordenen 7.000 personer om året, mens beskæftigelsen i serviceerhver-
vene omvendt er øget. Det afspejler blandt andet øget international arbejdsdeling. Det underliggen-
de tab af markedsandele i mængder kan også afspejle høj vækst i aftagerlandene, således at import-
efterspørgslen er steget mere end produktionsmulighederne i dansk industri. Dermed er det de in-
denlandske strukturer, der sætter en begrænsning for eksportens vækstbidrag. Høj efterspørgsel kan 
(blandt andet sammen med specialisering i kvalitetsprodukter) have bidraget til, at priserne på indu-
strieksporten er steget mere end priserne på industriimporten i aftagerlandende. Dette ”byttefor-
hold” er således styrket siden 1995 (på nær i 2000, 2004, 2006 og 2007), og industriens markedsan-
dele i værdier har derfor udviklet sig stærkere, end når den opgøres i mængder.  Det er udtryk for en 
velstandsgevinst, så længe der er fuld beskæftigelse, og der ikke opbygges konkurrenceevneulige-
vægte, som kræver større efterfølgende fald i beskæftigelsen i de udlandskonkurrerende erhverv. 
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Boks 3.4 (fortsat) 
Udviklingen i industriens eksportmarkedsandele 

 
Markedsandelstabet i mængder skal endelig ses i lyset af stigende integration af fx Kina og de nye EU-
lande i verdensøkonomien, som har øget handlen med disse lande. Det mindsker den danske andel af 
den samlede import på de traditionelle eksportmarkeder. 
 
Generelt har lande uden for Vesteuropa, herunder Asien og Østeuropa samt USA fået større betyd-
ning for dansk industrieksport, jf. figur b. Eurolandene aftog således 40 pct. af dansk industrieksport i 
2007 mod 46 pct. i 1995. Dermed er den danske industrieksport blevet lidt mindre følsom over for 
konjunkturbevægelser i euroområdet. Udviklingen afspejler primært en nedgang i Tysklands andel af 
dansk industrieksport, jf. tabel a.  
 
Tabel a 
Top 20 over aftagerlande for dansk eksport af industrivarer i 1995 og 2007 
 

Gnst. vægte i ekport-
markedsvækstmål 2006 1995 2007 

   Pct.  Pct. 
Tyskland 24,3 Tyskland 23,9 Tyskland 16,2 
Sverige 15,6 Sverige 11,6 Sverige 11,4 
UK 10,8 Storbritannien 7,2 USA 8,1 
USA 7,7 Norge 7,2 Norge 7,1 
Norge 7,3 Frankrig 4,9 Storbritannien 6,7 
Frankrig 6,6 Nederlandene 4,9 Frankrig 5,0 
Holland 5,7 USA 4,5 Nederlandene 4,5 
Italien 4,9 Finland 2,7 Spanien 3,1 
Spanien 4,0 Italien 2,3 Italien 2,9 
Finland 3,4 Japan 2,2 Finland 2,8 
Japan 2,9 Belgien 2,1 Polen 2,5 
Irland 1,7 Schweiz 2,1 Kina 2,0 
Schweiz 1,3 Polen 1,6 Belgien 1,8 
Australien 1,1 Spanien 1,5 Rusland 1,6 
Canada 0,9 Østrig 1,3 Irland 1,5 
Island 0,8 Indien 1,0 Japan 1,5 
Portugal 0,8 Sydkorea 0,8 Tjekkiet 1,4 
New Zealand 0,1 Grønland 0,8 Schweiz 1,1 

  Liberia 0,7 Østrig 1,0 

  Irland 0,7 Sydkorea 0,8 

  Sum top 20 84,1 Sum top 20 83,1 
 
Anm.:  De gennemsnitlige vægte for eksportmarkedsvækstmålet er simple gennemsnit af vægtene for 3 vare-

grupper. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
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Tabel 3.10  
Vareeksport og import 

 
  2007 2007 2008 2009  
  Realvækst i pct.  
 

 

Mia. kr. 
Løbende 

priser  Maj Aug. Maj Aug. 
 

 Vareeksport 549,9 0,4 2,3 1,3 1,9 1,3  

 - Landbrug 88,9 -0,6 2,1 2,1 2,0 2,0  
 - Energi 58,9 -8,9 -5,7 -5,7 -6,6 -6,6  
 - Industri 371,9 2,4 3,7 2,3 3,4 2,7  
 Vareimport 565,4 3,2 4,0 2,1 1,7 1,2  
 Importkvoten  50,9 52,5 52,0 52,6 51,8  
  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen i tjenestehandlen 
Den store fremgang i tjenestehandlen på 14 pct. i 2005 og 17 pct. i 2006, som navn-
lig virksomhedsovertagelsen inden for rederierhvervet bidrog til, blev afløst af en 
mere normal udvikling i 2007, hvor væksten var knap 5 pct., jf. figur 3.20b. 
 
Væksten i den samlede tjenesteeksport, som udover søtransport også omfatter turist-
indtægter og eksport af øvrige tjenester, var høj i sidste halvår i 2007, og der har væ-
ret en pæn fremgang i 1. kvartal i år. Der ventes derfor en vækst på 5,8 pct. i 2008. 
Fremgangen i den samlede eksport af tjenester skønnes at aftage til 2,9 pct. i 2009 i 
takt med, at verdensvæksten og eksportmarkedsvæksten aftager. 
 

Figur 3.20a  Figur 3.20b  
Eksport og import af varer Eksport og import af tjenester  
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
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 blandt andet i form af bunkring. Udviklingen i søtransport er i 
høj grad bestemt af væksten i verdenshandlen, som skønnes at dæmpes til omkring 
6½ pct. i 2008 og i 2009 – ikke mindst trukket af fortsat høj vækst i Asien – efter en 
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stigning på godt 7,0 pct. i 2007. Det bidrager til at holde væksten i søtransport oppe 
på 8,5 pct. i 2008 og 4,0 pct. i 2009, jf. tabel 3.11. 
 
På importsiden ventes udviklingen i høj grad at følge forløbet i tjenesteeksporten 
som følge af et stort indhold af import af tjenester. Som på tjenesteeksportsiden vok-
sede importen af tjenester pænt (3,0 pct.) i 1. kvartal og skønnes at vokse med 6,2 
pct. for hele 2008 og herefter at dæmpes til 1,3 pct. i 2009. Det afspejler også udvik-
lingen i turistimporten og importen af øvrige tjenester. 
 

Tabel 3.11  
Realvækst for vareeksport og vareimport 

 
  2007 2008 2009  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Tjenesteeksport 4,5 3,8 5,8 2,5 2,9  
 - Søtransport 7,8 4,2 8,5 3,3 4,0  
 - Turistindtægter -0,9 1,3 1,3 1,0 1,0  
 - Øvrige tjenester 1,5 3,9 3,2 1,9 1,8  
 Tjenesteimport 4,9 3,9 6,2 1,8 1,3  
 - Turistudgifter 6,0 3,5 3,5 2,0 2,0  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 
De seneste 12 måneder – fra juli 2007 til juni 2008 – viser et overskud på betalings-
balancens løbende poster på 19,5 mia. kr., jf. figur 3.21a. Det er en svækkelse af saldo-
en på knap 12 mia. kr. i forhold til perioden juli 2006 til juni 2007. Udviklingen skyl-
des blandt andet en nedgang i overskuddet fra handlen med varer og tjenester på 
godt 6 mia. kr. 
 

Figur 3.21a  Figur 3.21b  
Betalingsbalancens løbende saldo Handelsbalancen 
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Anm.:  Figur 3.21a viser tolv-måneders glidende summer. Figur 3.21b 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. 
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Sædvanligvis vil saldoen på betalingsbalancen forbedres under en konjunkturafmat-
ning, idet importen dæmpes. Der er begyndende tegn på denne udvikling, idet for-
værringen af betalingsbalancen er bremset op, jf. figur 3.21a. Det ventes, at over-
skuddet på betalingsbalancen for 2008 som helhed vil svare til 23,3 mia. kr. (1,3 pct. 
af BNP) mod 19,1 mia. kr. i 2007 (1,1 pct. af BNP). I 2009 skønnes saldoen at blive 
37,3 mia. kr. (2,0 pct. af BNP). Saldoen holdes gennem hele prognoseperioden oppe 
af store overskud fra tjenestehandlen samt høje nettooverførsler af formueindkomst 
fra udlandet. Underskuddet på handelsbalancen – der er drevet af den stærke efter-
spørgselsfremgang – mindskes endvidere, jf. tabel 3.12. Skønnet for betalingsbalancen 
er usikkert i den aktuelle situation, og en yderligere svækkelse af overskuddet kan ik-
ke udelukkes. 
 
I udenrigshandelstallene opgøres der stadig et overskud på handelsbalancen, jf. figur 
3.21b, hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne til bunkring ikke er medtaget som 
en varepost. I nationalregnskabets og betalingsbalancens opgørelse over varehandel 
medtages også udgifterne til bunkring mv. som en del af energiimporten. Disse ud-
gifter indgår til gengæld ikke i tjenesteimporten. Den store stigning i udgifterne til 
bunkring mv. skal ses i sammenhæng med større indtægter fra handlen med søtrans-
port, der løfter overskuddet fra tjenestehandlen. 
 

 
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 dollaren isoleret set ventes at mindske importpriserne. Samlet 
ventes bytteforholdet for varer at blive forbedret med 1,2 pct. i 2008 og 0,5 pct. i 
2009.  
 
Underskuddet på handelsbalancen skønnes på denne baggrund at falde til 14 mia. kr. 
i 2008 og 10 mia. kr. i 2009. 
 
Overskuddet på tjenestehandlen steg markant fra ca. 32 mia. kr. i 2004 til mellem 37 
og 41 mia. kr. fra 2005-2007, og betydelige nettoindtægter på henholdsvis 38 og 46 
mia. kr. fra handlen med tjenester ventes at bidrage til at holde overskuddet på vare- 
og tjenestebalancen oppe i 2008 og 2009. 
 
De seneste år er antallet af udlændinge beskæftiget i Danmark steget, jf. afsnit 4.2, og 
det har medført en stigning i løn til udlandet, hvilket isoleret set forværrer overskud-
det på betalingsbalancen via posten andre løbende overførsler, jf. tabel 3.12. I både 
2008 og 2009 ventes disse udbetalinger at reduceres med 1 mia. kr. i takt med, at an-
tallet af personer beskæftiget i Danmark men bosat i udlandet ventes at aftage som 
følge af den generelle konjunkturafmatning, herunder særligt i byggeriet. 
  
Nettooverførsler af formueindkomst fra udlandet ventes fortsat at bidrage til over-
skuddet på betalingsbalancen i 2008 og 2009. Udviklingen i disse overførsler er ikke 
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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 værdi-
reguleringer på aktiv- og passivposterne, jf. tabel 3.12. 
 
Danmark har nettoaktiver i porteføljeaktier og direkte investeringer29, men nettopas-
siver i obligationer. I 2007 steg formueindkomsten fra udlandet, netto, ifølge natio-
nalregnskabet til knap 37 mia. kr., jf. figur 3.22a. Stigningen modsvares delvis af finan-
sielle tjenesteydelser (svarende til rentemarginalen)30. Nettoformueindkomsten fra 
udlandet ventes at stige en smule i både 2008 og 2009 til henholdsvis 38 og 40 mia. 
kr., hvilket baseres på en skønnet forbedring af Danmarks finansielle position over 
for udlandet. 
  

Tabel 3.12  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.         
 Handelsbalancen  52,3 39,8 35,8 5,9 -15,5 -13,6 -10,5  
 Do. i pct. af BNP 3,7 2,7 2,3 0,4 -0,9 -0,8 -0,6  
 - Landbrugsvarer  38,5 38,1 38,8 39,9 39,4 42,4 44,6  
 - Energivarer (inkl. bunkring) 8,6 10,9 6,9 7,5 1,1 -2,1 -9,3  
 - Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 7,5 -7,2 -14,6 -47,4 -55,1 -53,2 -45,6  
 - Andre varer  -2,4 -2,0 4,6 5,9 -1,0 -0,7 -0,2  
 Tjenestebalancen  35,3 31,7 40,6 39,2 36,8 38,1 46,0  
 - Turister  0,0 0,0 1,7 0,7 -1,3 -2,1 -2,5  
 - Øvrige tjenester inkl. søtransport 35,2 31,6 38,9 38,4 38,1 40,3 48,5  
 Vare- og tjenestebalance   87,5 71,4 76,4 45,1 21,3 24,5 35,5  
 Do. i pct. af BNP  6,3 4,9 4,9 2,7 1,3 1,4 1,9  
 Formueindkomst, netto   -14,6 1,4 20,1 30,4 36,7 38,2 40,2  
 EU-betalinger, netto  -4,0 -4,9 -6,9 -8,0 -9,8 -11,3 -11,2  
 Andre løbende overførsler  -20,6 -23,8 -21,2 -19,3 -29,3 -28,1 -27,2  
 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 68,3 48,2 19,1 23,3 37,3  
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,4 2,9 1,1 1,3 2,0  
  

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 3.22b. Siden har værdireguleringer af aktiver og passiver bety-
det, at Danmark igen har nettogæld til udlandet. Nettoaktiverne er således 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. De 
seneste tal for nettoaktiverne er ultimo 1. kvartal 2008 opgjort til -166 mia. kr. eller -

                                                                                                                                                                                                                                                                        
29 De direkte investeringer består af egenkapital og koncernlån mv. 
30 Opgørelsen af renteoverførsler er tidligere beskrevet i boks 3.5 i Økonomisk Redegørelse, maj 2007, se www.fm.dk. 
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9,4 pct. af BNP.  Stigningen i udlandsgælden skyldes i høj grad værditab på uden-
landske aktier og fald i dollarkursen.  
 

Figur 3.22a  Figur 3.22b  
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. 
 
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, 
jf. tabel 3.13. 
 

Tabel 3.13  
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

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

 Løbende poster, i alt  34,1 48,3 44,2 68,3 48,2 19,1 23,3 37,3 
 Do. i pct. af BNP  2,5 3,4 3,0 4,4 2,9 1,1 1,3 2,0 
 Nettoaktiver, ultimo  -225,3 -170,3 -77,6 54,1 -16,9 -64,0 -133,4 -95,7 
 Do. i pct. af BNP  -16,4 -12,2 -5,3 3,5 -1,0 -3,8 -7,5 -5,2 
 Værdireguleringer -40,6 6,8 48,3 61,7 -118,9 -66,4 -93,1 0,0 
  

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

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 



  Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser

 Økonomisk Redegørelse · August 2008 119

4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

I lyset af det vigende boligmarked, højere renter og højere forbrugerpriser dæmpes efterspørgselspresset 
i dansk økonomi, og BNP-væksten ventes at aftage til 1,1 pct. i år og 0,5 pct. næste år. Den for-
ventede afdæmpning er udtryk for en hensigtsmæssig normalisering af konjunkturerne i en situation, 
hvor høj kapacitetsudnyttelse, lav ledighed og det demografiske pres på arbejdsstyrken lægger en 
dæmper på vækstmulighederne i produktionen og samtidig presser lønningerne og forbrugerpriserne 
opad. 
 
Den registrerede ledighed er fortsat med at falde og nåede i juni ned på 1,6 pct. af arbejdsstyrken. 
Den lavere BNP-vækst i de foregående kvartaler og de afdæmpede vækstudsigter fremadrettet ventes 
at slå igennem på arbejdsmarkedet i andet halvår, således at presset på arbejdsmarkedet gradvist 
dæmpes igennem prognoseperioden. Således ventes ledigheden at begynde at stige i andet halvår af 
2008 og igennem 2009. På årsniveau ventes ledigheden at falde med 28.000 personer i 2008 og 
stige med 15.000 personer i 2009. 
 
Beskæftigelsen er i den seneste konjunkturopgang steget til et historisk højt niveau på over 2,8 mio. 
personer, og stigningen er fortsat i 1. kvartal 2008. Ligesom for ledigheden ventes udviklingen at 
vende, således at beskæftigelsen begynder at falde i andet halvår 2008 og igennem 2009. På årsni-
veau ventes en stigning i beskæftigelsen på 25.000 personer i 2008 og et fald på 21.000 personer i 
2009. 
 
Den gradvise tilpasning af ledighed og beskæftigelse vil som nævnt reducere presset på arbejdsmarke-
det i de kommende år, men der vil fortsat være kapacitetspres i økonomien, da ledigheden stadig vil 
være under det anslåede strukturelle niveau. 
 
Lønstigningstakten for den private sektor ventes at blive henholdsvis 4,7 og 4,6 pct. i 2008 og 
2009 mod 4,1 pct. i 2007. Lønudviklingen vil dermed bidrage til en forværring af en i forvejen 
svækket lønkonkurrenceevne for Danmark. For den offentlige sektor forudsættes lønstigningstakten 
på baggrund af overenskomstaftalerne at blive henholdsvis 3,9 og 5,0 pct. i 2008 og 2009. Satsre-
guleringsprocenten er fastsat til 2,9 og 3,1 i 2008 og 2009. 
 
Priserne på energi og fødevarer forventes fortsat at ligge på et højt niveau i resten af 2008. Forbru-
gerprisinflationen ventes på den baggrund for året som helhed at blive 3,5 pct. – det højeste niveau 
siden 1989. Det ventes, at forbrugerprisinflationen de kommende måneder vil toppe og komme op 
over 4 pct. for derefter at aftage frem mod 2009. Således ventes forbrugerprisinflationen i 2009 at 
ligge på 2,7 pct., hvilket især skyldes mere dæmpede prisstigninger på fødevarer og energi. Inflations-
presset de seneste måneder har vist sig større end ventet i Økonomisk Redegørelse fra maj, hvorfor 
prisstigningstakten i 2008 er opjusteret. Endvidere antages højere råoliepriser og dermed energipriser 
i resten af 2008 og 2009, hvilket bidrager til opjusteringen af prisskønnet. 
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4.1 Produktion 
Væksten i BNP aftog til 1,7 pct. i 2007. Udviklingen dækker over en forholdsvis flad 
profil igennem året, og niveauet ved udgangen af 2007 var stort set på linje med det 
gennemsnitlige niveau for året som helhed. I 1. kvartal 2008 fortsatte afdæmpningen, 
og der er således klare tegn på, at det ventede lavere momentum i dansk økonomi er 
indtrådt efter den kraftige opgang i 2004-06, jf. figur 4.1a og boks 4.1.  
 
Afdæmpningen sker med udgangspunkt i et kapacitetspres i økonomien – målt ved 
outputgabet – som er højere end under tidligere opsving. Ved udgangen af 2007 
udgjorde det beregnede outputgab således knap 3 pct. af BNP, jf. figur 4.1b1.  
 

Figur 4.1a   Figur 4.1b  
BNP-vækst Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Anm.: I figur 4.1a vises væksten i BNP som et centreret trekvartalers glidende gennemsnit af annualiserede kvar-

talsvise vækstrater i BNP. I figur 4.1b er indikatoren for kapacitetsudnyttelsen i industrien målt som afvigel-
ser fra det historiske gennemsnit. 

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Afdæmpningen forventes at fortsætte i prognoseperioden, og BNP skønnes således 
at vokse med henholdsvis 1,1 og 0,5 pct. i 2008 og 2009. Det afspejler et dæmpet 
efterspørgselspres, som blandt andet skal ses i lyset af lavere eksportmarkedsvækst, et 
vigende boligmarked, højere renter i forlængelse af krisen på de internationale mar-
keder og de kraftigt stigende forbrugerpriser. Outputgabet aftager gradvist, men 
ventes fortsat at være klart positivt også i 2009. 
 

                                                      
1 Fastlæggelsen af outputgabets størrelse er forbundet med usikkerhed navnlig i perioder med store skift i beskæfti-
gelsen. 
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Boks 4.1 
Nationalregnskabstal 1. kvartal 2008 

 
Nationalregnskabet for 1. kvartal 2008 viste en tydelig afdæmpning i den private indenlandske efter-
spørgsel trukket helt overvejende af privatforbruget, som faldt med 1 pct. i forhold til kvartalet før. 
Faldet skal imidlertid ses i lyset af en opgang i forbruget igennem 2007 på 4½ pct. 
 
Samlet er den private indenlandske efterspørgsel (privatforbrug, boliginvesteringer og de erhvervs-
mæssige investeringer mv.) øget med 3½ pct. siden slutningen af 2006, mens eksporten i samme 
periode er vokset 1¼ pct. BNP er i samme periode vokset 1 pct. og faldt senest i 1. kvartal i år med 0,6 
pct. Opgangen i efterspørgslen gennem 2007 er således primært blevet mødt af højere import. Det 
afspejler, at der er få ledige ressourcer i dansk økonomi. 
 
Med oplysningerne for 1. kvartal 2008 har der været to på hinanden følgende kvartaler med negativ 
BNP-vækst – dvs. såkaldt teknisk recession. Denne mekaniske definition af recession giver imidlertid 
ikke et retvisende billede af konjunktursituationen. I 2006 var der negativ vækst i de to sidste kvarta-
ler, men året som helhed fremstår med den stærkeste vækst (3,9 pct.) siden højkonjunkturen i mid-
ten af 1980’erne. I den nuværende situation er negativ vækst i to kvartaler i træk heller ikke udtryk for 
hverken lavkonjunktur eller vækstkrise, da afdæmpningen sker fra et aktivitetsniveau, som ligger 
væsentligt over produktionspotentialet, og vækstmulighederne derfor er begrænset af blandt andet 
mangel på arbejdskraft. 
 
Det skal bemærkes, at der er knyttet ekstraordinær usikkerhed til nationalregnskabet for 1. kvartal 
2008. Det skyldes for det første, at påsken i år faldt udelukkende i 1. kvartal. Sæsonkorrektionen i 
nationalregnskabet skulle i princippet korrigere herfor, men påskekorrektionen er usikker. For det 
andet opgør nationalregnskabet et betydeligt fald i det offentlige forbrug fra 4. kvartal 2007 til 1. 
kvartal 2008, som isoleret set reducerer BNP-væksten med 0,4 pct.-enheder i 1. kvartal.  Opgørelsen 
er påvirket af usikkert kildemateriale for kommuner og regioner. Dertil kommer usikkerhed vedrø-
rende effekterne af den midlertidige bevillingslov og de generelle betalingsmønstre herunder de 
såkaldte supplementsperioder som følge af løbende institutionelle ændringer (blandt andet omkost-
ningsreformen på statens område og strukturreformen på det kommunale område), hvilket vanske-
liggør en korrekt sæsonkorrektion af kvartalstallene. Under alle omstændigheder ventes faldet i det 
offentlige forbrug ikke at være dækkende for året. 
 
Nationalregnskabets opgørelse over det offentlige forbrug og den afledte påvirkning af væksten i BNP 
vurderes på den baggrund ikke at give et klart billede af styrken i vækstafdæmpningen, om end der 
næppe er tvivl om, at efterspørgselspresset er aftagende.  
 

 
Det lavere forventede efterspørgselspres i prognoseperioden kommer særligt fra 
lavere vækst i privatforbruget og investeringerne, jf. tabel 4.1. Den meget afdæmpede 
BNP-vækst forventes dog stadig primært at blive drevet af det private forbrug – 
selvom vækstbidraget herfra er lavere end de seneste år – og af den afdæmpede 
vækst i eksporten. Bidraget fra det offentlige forbrug er positivt og stabilt i progno-
seperioden og på linje med bidraget i 2007. I 2008 og 2009 forventes et markant 
negativt bidrag fra investeringerne, hvilket primært skyldes et forventet fald i både 
bolig- samt bygge- og anlægsinvesteringer.  
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Tabel 4.1 
Vækstbidrag, ændring i forhold til majvurderingen  

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

 Vækstbidrag fra:           
 - privat forbrug 1,4 1,1 0,7 0,6 0,8 0,5 -0,3 0,4 0,4 -0,0  
 - off. forbrug 0,3 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0  
 - bruttoinv. 0,3 0,5 1,5 0,5 -0,2 -0,1 0,1 -0,4 -0,5 -0,1  
 - eksport 0,3 0,8 1,3 0,2 0,4 0,4 0,0 0,4 0,3 -0,0  
 BNP-vækst, pct. 2,3 2,5 3,9 1,7 1,2 1,1 -0,1 0,7 0,5 -0,1  
  

Anm.:  Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra eksem-
pelvis eksporten bliver korrigeret for importindholdet heri, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 
2006. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Den afdæmpning af efterspørgselspresset i dansk økonomi, som der nu er klare tegn 
på, er et udtryk for en hensigtsmæssig normalisering af konjunkturerne i en situation, 
hvor høj kapacitetsudnyttelse, lav ledighed og det demografiske pres på arbejdsstyr-
ken lægger en dæmper på vækstmulighederne i produktionen, jf. boks 4.2, og samtidig 
presser lønningerne og forbrugerpriserne opad. 
  

Boks 4.2 
Begrænset vækst i produktionspotentialet 

 
De afdæmpede vækstudsigter i prognoseperioden afspejler blandt andet væksten i produktionspo-
tentialet fremover. For 2008 og 2009 er det lagt til grund, at produktionspotentialet forøges med 1,7 
pct. i gennemsnit mod 2,1 pct. i perioden 1991-2007, jf. tabel a. Skønnet er behæftet med usikker-
hed. 
 
Produktionspotentialet opgøres som summen af konjunkturrensede bidrag fra vækst i timeprodukti-
viteten, strukturel beskæftigelse og et skøn for den underliggende udvikling i arbejdstiden. Forskellen 
mellem væksten i den faktiske og potentielle produktion (BNP) afspejler konjunkturernes bidrag til 
væksten. 
 
Væksten i produktionspotentialet i 2008-09 kan henføres til vækst i timeproduktiviteten samt virk-
ningerne af blandt andet Velfærdsaftalen, skatteaftalen fra 2007 og Jobplanen, der blandt andet 
bidrager til at øge arbejdsstyrken og sænke den strukturelle ledighed. Modsat trækker et fald i den 
strukturelle arbejdstid, der skal ses i lyset af den demografiske udvikling samt de seneste private og 
offentlige overenskomster, der reducerer den aftalte arbejdstid. Det demografisk betingede fald i 
arbejdstiden bliver til dels modvirket af elementer i Jobplanen samt skatteaftalen, der bidrager posi-
tivt til arbejdstiden. Væksten i timeproduktiviteten svarer til den forudsatte produktivitetsvækst i 
2015-planen og er på linje med den gennemsnitlige vækst i perioden 1991-2007. 
 
I fravær af de seneste års strukturreformer ville væksten i produktionspotentialet kun være 1,0 pct. i 
2008-09, da den demografiske udvikling trækker i retning af en lavere arbejdsstyrke samt en, som 
nævnt, lavere gennemsnitlig arbejdstid. Strukturreformerne bidrager således skønsmæssigt til at øge 
produktionspotentialet med godt 0,6 pct.-enheder per år, idet virkningerne af reformerne antages at 
komme gradvist med fuld virkning for de fleste elementer i 2010-11. 
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Boks 4.2 (fortsat) 
Begrænset vækst i produktionspotentialet 

 
Under den seneste højkonjunktur er arbejdstiden steget betydeligt, ligesom ledigheden er faldet til et 
historisk lavt niveau, som er lavere end den beregnede strukturelle ledighed. Forventningen om en 
begyndende normalisering af konjunkturerne indebærer, at den faktiske BNP-vækst skønnes at være 
0,9 pct.-enheder under væksten i produktionspotentialet i prognoseperioden. 
 
Tabel a 
Bidrag til produktionspotentialet og realt BNP 
 

 
1981-90 

 
1991-07 

 

2008-09 
Inkl. struk-

turtiltag 

2008-09 
Uden struk-

turtiltag 

Potentiel BNP (sum) 2,1 2,1 1,7 1,0 
heraf bidrag fra:       
- strukturel arbejdsstyrke 0,6 0,0 0,1 -0,2 
- strukturel ledighed -0,2 0,3 0,2 0,0 
- strukturel arbejdstid   -0,71) 0,21) -0,3 -0,4 
- timeproduktivitet (BNP pr. time) 2,5 1,6 1,6 1,6 
Real BNP vækst 2,1 2,2 0,8 - 
- heraf konjunkturbidrag 0,0 0,2 -0,9   - 

 

 
1) De historiske tal viser den faktiske udvikling i arbejdstiden. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 
Også på længere sigt begrænses vækstpotentialet. I henhold til 2015-planen påregnes en vækst, som 
er ca. 1¼ pct. på årsbasis frem mod 2015. Det forudsætter i henhold til planen nye initiativer, der 
forøger arbejdsudbuddet svarende til 50-60.000 fuldtidsbeskæftigede. Forløbet i 2015-planen afspej-
ler dels den normalisering af konjunktursituationen, som nu ser ud til at være i gang, men også nega-
tive bidrag til arbejdsstyrken fra demografi og underliggende fald i arbejdstiden, som i planen anta-
ges modvirket af strukturreformer.  
 

 
Produktionen (BVT) i de private byerhverv steg med 3,0 pct. i 2007. Det var især de 
private serviceerhverv, som står for godt 40 pct. af BVT, der bidrog til væksten i 
2007, men også væksten i industrien og bygge- og anlægssektoren medvirkede til 
fremgangen. 
 
Væksten i den samlede produktionen (målt ved BVT) forventes at aftage til hen-
holdsvis 1,2 og 0,6 pct. i 2008 og 2009, jf. tabel 4.2. I prognoseperioden forventes de 
private serviceerhverv og industrien fortsat at bidrage til væksten i BVT, dog er bi-
dragene fra erhvervene afdæmpet i forhold til 2007. Afdæmpningen afspejler blandt 
andet den reducerede indenlandske efterspørgsel, svækkede vækstudsigter globalt – 
herunder lavere eksportmarkedsvækst end tidligere – og forringet konkurrenceevne. 
Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren forventes at falde i 2008 og 2009, hvilket skal 
ses i lyset af den forudgående kraftige opgang samt vigende kontantpriser. 
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Tabel 4.2  
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
  Andel 2007 2008 2009  
 

 2007 

Gnst. 
1991-
2007 

 
Maj Aug. Maj Aug. 

 

   Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 2,1 1,8 1,2 1,2 0,7 0,6  

 Heraf             
 - landbrug 2,5 2,7 -2,9 3,0 4,3 3,9 5,5  
 - udvinding af olie og gas mv. 2,3 6,4 -9,4 -6,0 -6,0 -7,0 -7,0  
 - bygge- og anlægsvirksomhed 5,6 1,5 3,1 -1,1 -0,5 -1,7 -2,1  
 - industri mv. 16,5 1,2 1,7 0,1 0,6 0,7 0,1  
 - private serviceerhverv 43,9 3,1 3,5 2,6 2,4 1,6 1,3  
 - offentlige tjenester 20,2 1,3 0,1 0,4 0,0 0,2 0,6  
 - øvrige erhverv 9,4 1,7 2,8 2,7 3,7 2,3 2,8  

 Privat sektor 79,6 2,5 2,2 1,2 1,4 0,9 0,5  

 Private byerhverv 66,1 2,4 3,0 1,7 1,7 1,1 0,7  

 BNP-vækst . 2,2 1,7 1,2 1,1 0,7 0,5  
  

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

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Som følge af den betydelige BVT-vækst i 2005 og første halvdel af 2006 steg beskæf-
tigelsen markant i 2006 og 2007 i den private sektor, jf. tabel 4.3. Forsinkelsen skyldes, 
at der sædvanligvis er en vis træghed i beskæftigelsestilpasningen. I 2008 forventes 
fortsat fremgang i den samlede beskæftigelse i forhold til det foregående år som følge 
af et højt niveau ved udgangen af 2007. Fremgangen kan henføres til de private ser-
viceerhverv, mens beskæftigelsen i både industrien samt bygge- og anlægssektoren 
ventes at falde. I 2009 forventes et fald i den samlede beskæftigelse, hvilket dækker 
over fald indenfor både industrien, bygge- og anlægssektoren samt private serviceer-
hverv. I prognoseperioden forventes beskæftigelsen således gradvist at tilpasses det 
lavere efterspørgselspres. 
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Tabel 4.3  
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Ændring, 1.000 personer        
 Privat sektor -15 21 45 45 24 -22  
 Offentlig sektor -1 3 0 1 1 1  
 I alt -16 24 45 47 25 -21  

 - landbrug mv. -5 -2 -1 1 0 -5  
 - bygge og anlæg 0 9 9 8 -3 -8  
 - industri mv. -18 -10 0 1 -1 -6  
 - private serviceerhverv 8 25 33 38 28 -3  
 - offentlige tjenester 0 2 4 -1 1 1  
 
 

 
Anm.:  På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Den gennemsnitlige mande- og timeproduktivitet i den private sektor har været af-
dæmpet siden årtusindeskiftet og bremsede helt op i 2007, hvilket ikke er usædvanligt 
på toppen af en højkonjunktur, jf. tabel 4.4. I prognoseperioden antages væksten i 
produktiviteten at være noget højere end det historiske gennemsnit de seneste syv år, 
selv om nedgangen i Nordsø-produktionen må ventes at dæmpe fremgangen en 
smule. 
 
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, kan have 
en lavere produktivitet. Samtidig kan en høj jobrotation have betydning. Den afta-
gende produktivitet i 2007 understøtter dermed, at presset på arbejdsmarkedet er 
betydeligt. 
 
I 2007 bidrog særligt produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægssektoren til faldet i 
den samlede produktivitet i den private sektor. Faldet i bygge- og anlæg kan blandt 
andet henføres til en afdæmpning af nybyggeri, der er kendetegnet ved at være min-
dre arbejdsintensivt end reparationer mv.  
 
I prognoseperioden forventes såvel mande- som timeproduktivitetsvæksten i bygge- 
og anlægssektoren at tiltage. Ligeledes ventes væksten i timeproduktiviteten at tiltage 
i industrien i hele perioden, mens væksten i mandeproduktiviteten først tiltager i 
2009. Udviklingen i produktiviteten i prognoseperioden afspejler det vigende efter-
spørgselspres og de senere års løft i kapitalapparatet. Industribeskæftigelsen ventes at 
falde med 6.000 personer i 2009, hvilket nogenlunde svarer til det trendmæssige fald 
(på 7.000 personer) siden 1990. 
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Tabel 4.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1991-
2000 

Gnst. 
2001-
2007 2005 2006 2007 2008 2009 

 

 Realvækst i pct.         
 Mandeproduktivitet         
 Samlet 2,2 0,9 0,8 2,2 0,1 0,4 1,3  
 Privat sektor 2,6 1,1 1,1 2,5 -0,2 0,2 1,6  
 Private byerhverv 2,0 1,2 0,8 2,7 0,6 0,4 1,6  
 Bygge og anlæg 0,5 0,1 -1,9 5,7 -1,1 1,0 2,4  
 Service 2,1 1,4 2,6 1,8 0,7 0,6 1,7  
 Service ekskl. søtransport 1,5 1,3 3,8 1,0 -0,3 0,9 2,1  
 Industri mv. 3,3 2,1 -1,0 6,0 1,4 0,8 1,6  
          
 Timeproduktivitet         
 Samlet 1,9 0,8 1,8 1,5 -1,2 1,1 2,0  
 Privat sektor 1,11) 1,2 2,9 2,1 -1,8 1,4 0,5  
 Private byerhverv 1,5 1,3 2,4 2,2 -1,0 1,2 2,3  
 Bygge og anlæg -0,6 -0,2 -0,4 5,1 -3,5 1,7 3,0  
 Service 1,72) 1,5 4,4 1,3 -0,4 1,3 2,3  
 Service ekskl. søtransport 1,5 1,3 3,8 1,0 -0,3 0,9 2,1  
 Industri mv. 2,5 2,3 0,6 5,5 -1,4 1,5 2,2  
  

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

1) Gennemsnittet i den private sektor dækker perioden 1996-2000. 
2) Gennemsnittet i servicesektoren dækker perioden 1992-2000. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
   

 

 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Udviklingen på arbejdsmarkedet gennem den seneste højkonjunktur har medført et 
historisk lavt ledighedsniveau og historisk højt beskæftigelsesniveau. Ledigheden er 
faldet med 110.000 personer fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal i år, mens beskæftigelsen 
i samme periode er steget med 150.000 personer. Dermed er arbejdsstyrken vokset 
med 40.000 personer, hvilket er godt ¼ af opgangen i beskæftigelsen. Presset på 
arbejdsmarkedet er højt, og ledigheden er markant under den opgjorte strukturledig-
hed, der afspejler det niveau, som er foreneligt med en stabil løn- og prisinflation på 
nogle års sigt. 
 
Efter en længere periode med kraftig aktivitetsfremgang har væksten i BNP siden 3. 
kvartal 2006 været mere afdæmpet, men det er endnu ikke afspejlet i den overordne-
de udvikling på arbejdsmarkedet. Ledigheden er siden majvurderingen faldet med 
yderligere 7.000 personer til kun godt 1½ pct. af arbejdsstyrken, mens beskæftigelsen 
ifølge nationalregnskabet steg med 22.000 personer i 1. kvartal. Dermed er det over-
ordnede pres på arbejdsmarkedet foreløbigt ikke blevet mindre. 
 



  Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser

 Økonomisk Redegørelse · August 2008 127

Der er imidlertid visse indikatorer, der peger i retning af, at presset er aftagende in-
den for byggesektoren og industrien, som er to af de mest konjunkturfølsomme 
brancher. 
 
Med den kraftige rekruttering de senere år og udsigten til en mere afdæmpet vækst 
fremover er behovet for yderligere ansættelser i virksomhederne givetvis aftaget. 
Ifølge konjunkturbarometret er manglen på arbejdskraft faldet tilbage fra det meget 
høje niveau i 2007 i industrien sideløbende med fortsat fald i ledigheden, jf. figur 4.2a. 
I byggeriet er manglen på arbejdskraft dæmpet fra det ligeledes meget høje niveau i 
2007, om end der stadig meldes om mangel. 
 
Den stikprøvebaserede opgørelse af beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirk-
somhed har vist et lille sæsonkorrigeret fald i 1. og 2. kvartal i år på 3.700 personer 
svarende til et fald på 2 pct. Faldet i beskæftigelsen har endnu ikke medført en stig-
ning i ledigheden i byggefaget, hvilket kan afspejle naturlig afgang og færre udenland-
ske medarbejdere. 
 

Figur 4.2a  Figur 4.2b  
Arbejdskraftmangel i byggesektoren og 
industrien 
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Anm.: Der er anvendt egen sæsonkorrektion i begge figurer. Serviceerhverv udgør ca. 2/3 af den private beskæfti-

gelse. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Udviklingen i erhvervenes konjunkturbarometre for forventningen til beskæftigelsen 
i de kommende tre måneder er præget af de dæmpede vækstudsigter og peger på en 
opbremsning i beskæftigelsesvæksten i serviceerhverv og et fald i beskæftigelsen i 
industrien og byggebranchen i 2008, jf. figur 4.2b.  
 
Det er normalt, at tilpasningen i beskæftigelsen sker med en vis forsinkelse i forhold 
til produktionen, jf. figur 4.3a. Den lavere vækst i de foregående kvartaler og de af-
dæmpede vækstudsigter fremadrettet ventes at slå igennem på arbejdsmarkedet i 
andet halvår 2008, således at presset på arbejdsmarkedet gradvist dæmpes igennem 
prognoseperioden. 
 



 Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

128 Økonomisk Redegørelse · August 2008 

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 to-års glidende gennemsnit, hvilket svarer til et halvt års forsinkelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det ventes, at beskæftigelsen vil falde igennem andet halvår 2008, jf. figur 4.3b, mens 
bruttoledigheden og den registrerede ledighed forøges, jf. figur 4.4a. Igennem 2009 
ventes beskæftigelsen at falde med yderligere 24.000 personer, mens bruttoledig-
heden og den registrerede ledighed ventes at stige med henholdsvis 34.000 og 25.000 
personer. 
 
Som følge af den aftagende vækst og den demografiske udvikling ventes arbejdsstyr-
ken at blive gradvist reduceret i 2008 og 2009, jf. figur 4.4b. I modsat retning trækker 
tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder Jobplanen, Velfærdsaftalen og integrations-
aftalen ”En ny chance 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. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Ledighed 

I første halvdel af 2008 er ledigheden faldet med yderligere godt 14.000 personer, og 
i juni nåede den sæsonkorrigerede registrerede ledighed ned på 45.600 personer. Det 
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svarer ifølge Danmarks Statistik til en ledighedsprocent på 1,6 pct. Da væksten i 
produktionen ifølge de foreløbige nationalregnskabstal har været svag, afspejler det 
fortsatte fald i ledigheden formentlig blandt andet svag produktivitetsvækst, og at 
den gennemsnitlige arbejdstid tilsyneladende er gået ned i starten af 2008, jf. neden-
for. 
 
Ledighedsfaldet er slået igennem i alle a-kasser, jf. figur 4.5a. I byggefagene, hvor be-
skæftigelsen er relativt konjunkturfølsom, er der tegn på, at ledighedsfaldet er brem-
set op, og de forsikrede ledige har det seneste års tid udgjort ca. 1½ pct. af de forsik-
rede. Metalarbejdernes og akademikernes ledighed er fortsat med at falde. 
 
Det ventes fortsat, at ledigheden begynder at stige i andet halvår i år og igennem 
2009, men stigningen ventes at blive lidt kraftigere end vurderet i maj. Ledigheden 
ventes således fra sensommeren og til slutningen af 2009 at stige med ca. 29.000 
personer til omkring 74.000 personer. I slutningen af prognoseperioden vil ledighe-
den dermed stadig være meget lav og væsentlig under det anslåede strukturelle ni-
veau, jf. senere. 
 

Figur 4.5a  Figur 4.5b  
Ledighed i udvalgte grupper af a-kasser AKU-ledigheden 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.5a og 4.5b.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Antallet af registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere (bruttoledigheden) 
er et bedre mål for, hvordan konjunkturerne påvirker ledigheden, fordi en registreret 
dagpengemodtager, som kommer i aktivering, ikke medregnes i den registrerede 
ledighed i aktiveringsperioden. 
 
Antallet af registrerede ledige plus aktiverede dagpengemodtagere er faldet med godt 
15.000 personer siden årets begyndelse til 59.000 personer i juni måned. Det afspejler 
både den faldende ledighed og et lavt aktiveringsomfang. I 2008 ventes en bruttole-
dighed på 63.000 personer, som dækker over en forudsat stigning i aktiveringsom-
fanget fra efteråret, herunder som følge af initiativerne i Velfærdsaftalen2. I 2009 

                                                      
2 Der er foretaget en teknisk budgettering af aktiveringsomfanget i 2008. 
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ventes en stigning i bruttoledigheden til 87.000 personer som følge af en stigning i 
både ledighed og aktiveringsomfang. 
 
Ledigheden i den stikprøvebaserede AKU-statistik afspejler i højere grad end den 
registrerede ledighed hvor mange personer, der reelt står til rådighed på arbejdsmar-
kedet3. AKU-ledigheden er ligesom den registrerede ledighed faldet i den seneste 
konjunkturopgang og viser heller ikke tegn på stigning, jf. figur 4.5b. Ledigheden i 1. 
kvartal 2008 faldt ifølge AKU således til 3,1 pct. af arbejdsstyrken svarende til 91.000 
personer4. 
 
AKU-statistikken viser, at omkring 75 pct. af de registrerede ledige også er AKU-
ledige og dermed reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det højere niveau for 
AKU-ledigheden skyldes blandt andet, at aktiverede og feriedagpengemodtagere, 
som ifølge AKU kan være jobsøgende, ikke indgår i den registrerede ledighed. Desu-
den afspejler niveauforskellen arbejdssøgende personer, som ikke er ledige dagpen-
gemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 1-3 (fx studerende, ef-
terlønsmodtagere og personer i matchgruppe 4 og 5). Det peger på, at beskæftigel-
sespotentialet er større end målt ved den registrerede ledighed. Beskæftigelsespoten-
tialet målt ved de to statistikker er dog ikke direkte sammenligneligt, da AKU ikke 
angiver ledigheden i fuldtidspersoner, men i faktiske personer der ønsker at arbejde 
fra alt mellem få timer om ugen til fuld tid. Ud af de ledige opgjort i AKU er om-
kring 40 pct. registrerede ledige, 20 pct. er studerende og 40 pct. er øvrige personer 
uden beskæftigelse. 
 
Det store fald i den registrerede ledighed siden december 2003 afspejler især et fald 
for de ledige dagpengemodtagere (110.000 personer, svarende til et fald på 76 pct.), 
men også ledigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet 
pænt (15.000 personer, svarende til et fald på 57 pct.), jf. figur 4.6a. Kontanthjælpsle-
digheden kan både falde ved, at de ledige kommer i beskæftigelse eller i aktivering, og 
ved at arbejdsmarkedsparate personer fra matchgruppe 1-3 bliver omplaceret til de 
ikke-arbejdsmarkedsparate matchgrupper 4 og 5, jf. boks 4.3. Der er dog ikke tegn på, 
at omplaceringer har bidraget til den lavere registrerede ledighed. Antallet af ar-
bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 8.500 fuldtidspersoner fra 
1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2008, mens antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere (inkl. aktiverede) samtidig er faldet med 9.000 personer, jf. figur 
4.6b. 
 
 

                                                      
3 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. 
4 Statistikken er forbundet med nogen stikprøveusikkerhed. 
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Figur 4.6a  Figur 4.6b   
Ledige fordelt på ydelse Kontanthjælpsmodtagere 
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Anm.:  I figur 4.6b består kontanthjælpsmodtagerne også af personer med starthjælp. Der er ikke fuld overens-

stemmelse mellem opgørelsen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i de to figurer. 
Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

Boks 4.3 
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. 
 

Ledighed og kapacitetspres  

På baggrund af den faktiske ledigheds- og reallønsudvikling er den strukturelle ledig-
hed beregnet til 4,2 pct. af arbejdsstyrken i 20075. Det beregnede niveau for den 
strukturelle ledighed i 2007 er nogenlunde uændret i forhold til majredegørelsen. 
 
Initiativer i Velfærdsaftalen vedrørende blandt andet øget aktivering af registrerede 
ledige forudsættes at reducere den strukturelle ledighed yderligere til omkring 3¾ 
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 4.7a. Ledighedsgabet (dvs. forskellen mellem den faktiske ledig-
hed og den beregnede strukturelle ledighed) vurderes til -1½ pct.-enhed i 2007 og ca. 
-2¼ pct.-enheder i 2008, jf. figur 4.7b. Det afspejler et stort pres på arbejdsmarkedet, 
og særligt at lønstigningerne har været tiltagende siden 2006 og har nået et højt ni-
veau. I 2009 indsnævres ledighedsgabet til lidt over -1½ pct.-enhed med baggrund i 
                                                      
5 Det beregnede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed, jf. anmærkning til figur 4.7a. 
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det forudsatte fald i den strukturelle ledighed og opgangen i den faktiske ledighed. 
For årene 2007-09 er ledighedsgabet fortsat større end i den seneste højkonjunktur i 
1998-2000.  
 

Figur 4.7a Figur 4.7b 
Strukturel og faktisk ledighed 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed, og strukturledigheden er anslået med en 

statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-enhed i figur 4.7a (angivet som et 95-pct. konfidensin-
terval). Den anførte statistiske usikkerhed forudsætter, at den anvendte økonomiske model for strukturledig-
heden er dækkende og korrekt. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Det store pres på arbejdsmarkedet har ført til en opgang i lønstigningstakten til knap 
5 pct. i 2. kvartal 2008. Der er således en relativt tæt sammenhæng mellem ledigheds-
gabet og lønstigningstakten set over perioder, hvor inflationsforventningerne er no-
genlunde stabile, jf. figur 4.8a. Hvis de højere energi- og fødevarepriser afspejles i 
større lønkrav, vil det i givet fald overgangsvist kunne øge den strukturelle ledighed, 
dvs. den ledighed der er forenelig med stabil løn- og prisinflation på nogle års sigt.  
 
Outputgabet er sammen med ledighedsgabet en vigtig indikator for kapacitetspresset 
i økonomien. Outputgabet angiver forskellen mellem faktisk BNP og potentielt 
BNP, hvor potentielt BNP er bestemt af den underliggende/langsigtede vækst i øko-
nomiens produktionsfaktorer, herunder kapitalapparat, teknologi og demografi. 
Outputgabet er således et beregnet mål for omfanget af ledige produktionsressourcer 
i økonomien.  
 
Efter at have været stigende siden starten af 2004 er outputgabet beregnet til at have 
toppet omkring årsskiftet 2007-08, jf. figur 4.8b. Outputgabet er således beregnet til 
knap 2¾ pct. i 2008 mod 2½ pct. i 2007, og den forventede lave vækst i 2009 ventes 
at reducere outputgabet til ca. 1½ pct. i 2009.  
 
Kapacitetsudnyttelsen i industrien og virksomhedernes meldinger om mangel på 
arbejdskraft er som nævnt reduceret en del, hvilket understøtter, at efterspørgslen er 
ved at vende, men det sker i en situation med meget lav ledighed, og hvor lønstig-
ningerne nærmest har været accelererende. Det er normalt, at presset på arbejdsmar-
kedet målt ved det såkaldte outputgab og lønudviklingen fortsat er betydeligt et godt 
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stykke tid efter, at meldingerne om mangel på arbejdskraft og kapacitetsudnyttelsen i 
industrien er toppet. Niveauet for efterspørgslen er stadig højt, og i 2. kvartal 2008 
var det således kun 3 pct. af industrivirksomhederne, der meldte om, at produktionen 
blev begrænset af manglende efterspørgsel. 
 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
Lønstigningstakt og ledighedsgab Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 

Personer med nedsat arbejdsevne 

Det store fald i ledigheden i den seneste konjunkturopgang kan være påvirket af, at 
nogle personer i stedet overgår til anden offentlig forsørgelse. Antallet af personer 
med varigt nedsat arbejdsevne (personer på fleksjob, ledighedsydelse og førtidspen-
sion) er således steget væsentligt i perioden 2001-07, men samtidig er antallet af per-
soner med midlertidig nedsat arbejdsevne (kontanthjælp med problemer udover 
ledighed, revalidering og sygedagpengemodtagere) samlet set faldet. 
 
I 2007 modtog omkring 450.000 personer mellem 18-64 år offentlige ydelser på 
grund af midlertidigt eller varigt nedsat arbejdsevne, jf. tabel 4.5. Antallet har været 
stigende fra 2001 til 2005, hvorefter det har været omtrent uændret. Udviklingen 
dækker over et stigende antal personer med varigt nedsat arbejdsevne og et faldende 
antal personer med midlertidigt nedsat arbejdsevne. 
 
Under opsvinget har der været en nedgang i antallet af revalidender og kontant-
hjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, mens antallet af sygedagpenge-
modtagere er steget fra 64.000 personer i 2001 til 84.000 i 2007. 
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Tabel 4.5 
Personer med nedsat arbejdsevne, helårspersoner 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Førtidspension 238.300 238.100 239.000 239.600 240.500 234.600 231.900 
 Fleksjob 13.000 19.100 24.200 29.800 36.000 41.300 44.600 
 Ledighedsydelse 1.300 2.400 5.100 8.100 10.000 11.200 11.600 
 Varigt nedsat 
arbejdsevne i alt 252.600 259.600 268.300 277.500 286.500 287.100 288.100 

         
 Revalidering 27.200 26.200 25.700 23.900 21.900 19.100 17.800 
 Sygedagpenge 63.500 66.100 70.000 71.500 72.400 73.400 84.400 
 Kontanthjælp 
(problemer ud 
over ledighed) 87.800 87.700 85.100 78.100 74.200 61.200 59.100 

 Midlertidigt 
nedsat arbejds-
evne i alt 178.500 180.000 180.800 173.500 168.500 153.700 161.300 

         
 Personer med 
nedsat arbejds-
evne i alt 431.100 439.600 449.100 451.000 455.000 440.800 449.400 

         
  
Anm.: Tallene for 2007 er skønnet. Aldersgrupperingen er foretaget på baggrund af oplysninger i Beskæftigel-

sesministeriets forløbsdatabase DREAM. Revalidering er ekskl. revalidering med løntilskud. Kontant-
hjælp omfatter modtagere af kontanthjælp og starthjælp i matchgruppe 4 og 5. Kontanthjælpsmodtagere i 
matchgruppe 4 og 5, som er i aktivering eller løntilskud, er ikke medtaget.  

Kilde:  Danmarks Statistik og DREAM. 
 

 
Den gunstige arbejdsmarkedssituation har ikke givet anledning til et fald i antallet af 
personer, som er uden for arbejdsmarkedet på grund af varigt nedsat arbejdsevne, jf. 
figur 4.9a. I perioden 2001-07 er antallet steget med 36.000 personer, svarende til 14 
pct. Antallet af førtidspensionister har ligget stabilt omkring 230-240.000 personer i 
perioden fra 2001 til 2007. Det samlede antal fleksjobbere og modtagere af ledig-
hedsydelse er steget væsentligt fra 14.000 til 56.000. Ledighedsydelse gives til perso-
ner, som er visiteret til fleksjob, men som er ledige. 
 
I 2001-07 har der årligt været mellem 17.500 og 28.000 nytilkendelser af førtidspen-
sion og fleksjob, jf. figur 4.9b. Niveauet for tilkendelser har ligget over forventninger-
ne ved vedtagelsen af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2003. 
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Figur 4.9a Figur 4.9b 
Personer med varigt nedsat arbejdsevne 
18-64 år, helårspersoner 

Tilkendelser af førtidspension 

0

50

100

150

200

250

300

01 02 03 04 05 06 07
0

50

100

150

200

250

300

Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse

1.000 personer 1.000 personer

 

 

0

5

10

15

20

25

30

01 02 03 04 05 06 07

0

5

10

15

20

25

30

Førtidspension Fleksjob

1.000 tilkendelser 1.000 tilkendelser

 
 
Anm.: I figur 4.9a er tallene for 2007 skønnet. Antallet af modtagere af overførselsindkomster er baseret på Dan-

marks Statistik. Andelen af 18-64-årige blandt modtagere af de forskellige overførselsindkomster er op-
gjort på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. I figur 4.9b kommer antal tilken-
delser af førtidspension fra Ankestyrelsen. Antal visitationer til fleksjob er baseret på FLY-registret og 
DREAM fra 2001 til 2006. I 2007 er antallet af visitationer kun baseret på DREAM, hvilket formentlig bety-
der, at tallet vil være undervurderet. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM, FLY og Ankestyrelsen. 
 
Især for førtidspension kan det forholdsvist lave antal tilkendelser i 2007 henføres til, 
at 2007 er det første år efter strukturreformens gennemførelse. Omstruktureringen 
har formentlig forsinket sagsbehandlingen på førtidspensionsområdet, hvilket også 
kan være med til at forklare den ekstraordinære stigning i antallet af sygedagpenge-
modtagere fra 2006 til 2007. Nedgangen i tilkendelsesniveauet er et forbigående fæ-
nomen, og antallet af tilkendelser forventes på sigt at stige til normalniveau. 

Beskæftigelse og arbejdsstyrke 

Beskæftigelsen er fra 2004 til 2007 vokset med 116.000 personer (eller godt 4 pct.) og 
er dermed nået op på et historisk højt niveau igennem de senere års konjunkturop-
gang. Som følge af konjunkturafmatningen ventes beskæftigelsesvæksten at dæmpes i 
2008, og i 2009 ventes et fald i beskæftigelsen på 21.000 personer navnlig trukket af 
fald i beskæftigelsen inden for byggefagene, landbruget og industrien. Beskæftigelses-
frekvensen – målt som andelen af de beskæftigede ud af befolkningen i alderen 15-64 
år – er steget med 2,5 pct.-enheder siden 2004 og ligger markant højere end det an-
slåede strukturelle niveau, jf. figur 4.10a. 
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Figur 4.10a  Figur 4.10b  
Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigelsen, diverse statistikker 
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Anm.: I figur 4.10b er anvendt egen sæsonkorrektion af AKU- og ATR-beskæftigelsen. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 
 
Ifølge nationalregnskabets foreløbige opgørelse voksede den samlede beskæftigelse 
med 22.000 personer i 1. kvartal 2008 trukket af en fremgang i den private beskæfti-
gelse med 23.000 personer. Det er relativt meget set i lyset af, at ledigheden i samme 
periode er faldet med 7.500 personer. De øvrige tilgængelige6 beskæftigelsesindikato-
rer7 viser ligeledes, at stigningen i beskæftigelsen er fortsat i 1. kvartal, jf. figur 4.10b. 
For hele 2008 ventes en stigning i den private beskæftigelse på 24.000 personer, jf. 
tabel 4.6. Beskæftigelsen i serviceerhvervene ventes fortsat at stige, mens beskæftigel-
sen i byggeriet og industrien over året vil falde. I 2009 forudses et fald i den private 
beskæftigelse på 22.000 personer fordelt på alle erhverv. 

 

                                                      
6 I forbindelse med at ATR overgår til ny kilde (Eindkomst), er offentliggørelsen af tallet for 1. kvartal udskudt til 15. 
september, hvor tallet for 2. kvartal også offentliggøres. Derfor er beskæftigelsen i nationalregnskabet opgjort på 
baggrund af ATP (som i flash), hvilket må forventes at øge usikkerheden om tallet. 
7 Opgørelsen af ATR og AKU omfatter ikke ansatte med bopæl i udlandet. 
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Tabel 4.6  
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2005- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2006 2006 2007 2008 2009 

 

      Maj Aug. Maj Aug.  

 
 

1.000 
personer Ændring, 1.000 personer 

 

 Privat sektor 1.897 6 45 45 16 24 -18 -22  
 Offentlig sektor 825 3 0 1 1 1 1 1  

 I alt 2.722 10 45 47 17 25 -17 -21  
  

Landbrug mv.1) 100 -4 -1 1 -5 0 -5 -5 
 

 Industri 396 -7 0 1 -1 -1 -5 -6  
 Bygge- og  

anlægsvirksomhed 170 2 9 8 -3 -3 -6 -8 
 

 Private  
serviceehverv2) 1.259 16 33 38 24 28 -2 -3 

 

 Offentlige tjenester 797 3 4 -1 1 1 1 1  
  

Arbejdsstyrke 2.863 0 13 15 -8 -4 -7 -6 
 

 Ledighed 141 -10 -32 -32 -25 -28 10 15  
  

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

 

 
Den underliggende demografiske udvikling trækker i disse år isoleret set arbejdsstyr-
ken ned, blandt andet fordi det er relativt store årgange, der trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, jf. figur 4.11a. Det er imidlertid blevet modgået både af konjunktur-
opgangen og diverse reformer. Således steg arbejdsstyrken i 2007 med 15.000 perso-
ner. 
 

Figur 4.11a Figur 4.11b 
Befolkningspyramide 2008 Erhvervsfrekvensen for forskellige  
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.11b. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen af beskæftigede og ledige i 

forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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AKU-statistikken kan give et billede af erhvervsdeltagelsen hos forskellige alders-
grupper, jf. figur 4.11b. De unges erhvervsdeltagelse steg gennem den seneste højkon-
junktur, men er ifølge AKU faldet pludselig tilbage siden midten af 2007 måske på-
virket af stikprøveusikkerhed. En lav optagelsesfrekvens på de videregående uddan-
nelser denne sommer, som blandt andet er knyttet til de gode jobmuligheder, kan 
dog pege i retning af, at erhvervsfrekvensen for de unge fortsat ligger ret højt. Er-
hvervsdeltagelsen for gruppen af de 55-64-årige er også faldet i de seneste kvartaler, 
og det er dermed erhvervsdeltagelsen for de 30-54-årige, der ifølge AKU trækker den 
seneste stigning i arbejdsstyrken op. 
 
I 2008 og 2009 vil demografien isoleret set trække arbejdsstyrken ned med omkring 
15.000 personer, jf. tabel 4.7, hvilket kan blive modsvaret af tiltag på arbejdsmarkedet 
mv., herunder Jobplanen, Velfærdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chance til 
alle”. Derudover ventes effekten fra konjunkturerne at normaliseres. Samlet ventes 
arbejdsstyrken at falde med 4.000 personer i 2008 og 6.000 personer i 2009. 
 

Tabel 4.7  
Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2006-2009 

 
  2007 2008 2009  

 Ændring i 1.000 personer     
 Samlet befolkning 17 15 14  
 20-64 år -4 -9 -11  
 Over 64 år 15 20 24  
      
 Arbejdsstyrken (=1+2+3) 15 -4 -6  
 1. Demografi -7 -8 -7  
 2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv. 7 13 10  
 3. Konjunkturer mv. 15 -9 -9  
  

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 2006. 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. 
 

 

 
Det er groft anslået, at bidraget fra gradvist stigende uddannelsesniveau8 og de gen-
nemførte arbejdsmarkedsreformer kan være i størrelsesordenen 23.000 personer fra 
2007 til 2009. Arbejdsmarkedsinitiativerne vil i givet fald opveje det negative bidrag 
fra den demografiske udvikling på de nævnte 15.000 personer. Den resterende æn-
dring i arbejdsstyrken på i størrelsesordnen -9.000 personer i både 2008 og 2009 
tilskrives konjunkturforhold, herunder at nogle af de udlændinge, der søgte til Dan-
mark for at arbejde på grund af de gode jobmuligheder, tager ud af landet igen, når 
udviklingen på arbejdsmarkedet vender. 

                                                      
8 Det gælder typisk, at personer med mere uddannelse har en højere erhvervsfrekvens. 
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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 Østeuropa, jf. tabel 4.8. Det afspejler blandt andet udvidelsen af EU, men 
også at den danske konjunktursituation har været god. Det er derfor sandsynligt, at 
indstrømningen vil dæmpes under den nuværende konjunkturafmatning – herunder 
især i byggesektoren. Stigningen i udenlandsk arbejdskraft er fortsat ind i 2008 for 
pendlere fra Sverige og Tyskland, men antallet af arbejdere fra de nye EU-lande er nu 
begyndt at falde. Fremadrettet vil bidraget fra udenlandsk arbejdskraft også afhænge 
af mulige barrierer for vandringer. Senest i Jobplanen er der indført en række initiati-
ver, der sigter på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. 
 

Tabel 4.8 
Indikatorer for bestand af udenlandsk arbejdskraft 

 
 

 
Pendlere  

fra Sverige 
Pendlere fra  

Tyskland 
Arbejdere fra nye 

EU-lande1 
 

 1.000 personer     
 1. januar 2004 6,5 - -  
 1. januar 2005 10,6 - 1,4  
 1. januar 2006 13,9 9,3 3,7  
 1. januar 2007 20,9 10,6 8,6  
 1. januar 2008 27,0 13,1 11,7  
 1. juli 2008 29,4 14,32 10,03  
  

1) Aktive opholdstilladelser. 
2) Opgjort som bestand i januar plus tilgang frem til juli. 
3) Arbejdere fra nye EU-lande er opgjort den 1. juni 2008. 
Kilde: Skattecenter Øresund, Skattecenter Tønder og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

 

 
Arbejdstid 
Den gennemsnitlige årlige arbejdstid er ifølge nationalregnskabet steget med 2 pct. 
fra 2005 til 2007, jf. figur 4.12a. Det svarer til en stigning på knap 32 timer eller mere 
end fire arbejdsdage om året. Stigningen er sket samtidig med en kraftig vækst i be-
skæftigelsen på godt 91.000 personer. Alene i 2007 steg de samlede præsterede ar-
bejdstimer, dvs. den samlede beskæftigelse målt i timer, med 3,1 pct., hvilket er histo-
risk højt. Samtidig peger de seneste kvartalsvise nationalregnskabstal dog på, at den 
gennemsnitlige arbejdstid er faldet noget tilbage igen i begyndelsen af i år. 
 
Udviklingen peger på, at det høje pres på arbejdsmarkedet har øget arbejdstiden, 
mens den aftalte arbejdstid har været mere stabil siden indførelse af den sjette ferie-
uge. Med de seneste overenskomster er der imidlertid aftalt elementer, som sammen 
med vigende konjunkturer og den demografiske udvikling trækker i retning af kortere 
arbejdstid de næste år. 
 
Nationalregnskabets opgørelse af arbejdstiden bygger på arbejdstidsregnskabet ATR, 
der opgør arbejdstimer ved at integrere data fra forskellige arbejdsmarkedsstatistikker 
herunder lønstatistikken, AKU og ATP-indbetalingerne. Opgørelsen medregner kun 
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de faktisk udførte timer og indeholder præsterede arbejdstimer fra såvel det primære 
ansættelsesforhold som eventuelle andre ansættelsesforhold. Ubetalt overarbejde 
medregnes ikke, hvorfor en del af den ekstra arbejdstid, der lægges under højt kapa-
citetspres i virksomhederne, ikke måles. I forhold til ATR medregnes der skøn for 
sort arbejde og grænsependling. 
 
Den gennemsnitlige arbejdstid er steget med 3,7 pct. siden først i 1990’erne, mens 
den aftalte arbejdstid er aftaget med 3,1 pct. i denne periode. Faldende deltidsfre-
kvenser synes at kunne forklare ca. ¼ af stigningen frem til 2005 men ikke derefter, 
hvor deltidsfrekvensen ser ud til at være steget (ifølge RAS-statistikken). Et stigende 
antal bijob har også bidraget til at øge den gennemsnitlige arbejdstid i perioden. 
 
Siden 1993 synes der også at have været konjunkturelle bidrag til udviklingen i ar-
bejdstiden, idet der har været en tendens til, at den gennemsnitlige årlige arbejdstid 
ligger lavt, når ledighedsgabet har været positivt, og omvendt ligger relativt højt, når 
gabet har været negativt, jf. figur 4.12b. Det ventes, at den gennemsnitlige arbejdstid i 
2008 og 2009 vil reduceres i takt med, at ledighedsgabet mindskes, og kapacitetspres-
set i virksomhederne aftager. 
 

Figur 4.12a  Figur 4.12b  
Gennemsnitlig årlig arbejdstid og aftalt 
årlig arbejdstid 
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Anm.:  I figur 4.12a er den korrigerede aftalte arbejdstid korrigeret for normalår og deltid. 
Kilde: ADAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 1. kvartal faldt den gennemsnitlige og sæsonkorrigerede kvartalsvise arbejdstid, jf. 
figur 4.13a. Det er et resultat af et fald i de samlede præsterede timer og en stor stig-
ning i beskæftigelsen. Opgørelsen er meget usikker, men kan være udtryk for en reak-
tion på vigende vækst, idet arbejdstiden måske ”normaliseres”, før virksomhederne 
begynder at nedbringe antallet af medarbejdere. Det er dog muligt, at påsken (der i år 
lå i marts) har haft betydning for det opgjorte fald i arbejdstiden. Endvidere er der 
historisk set en tendens til, at den gennemsnitlige kvartalsvise arbejdstid fluktuerer 
meget og undergår store revisioner i senere opgørelser. 
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Figur 4.13a  Figur 4.13b 
Gennemsnitlig kvartalsvis arbejdstid,  
sæsonkorrigeret 
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Anm.: Figur 4.13a viser 3 kvartalers glidende gennemsnit. I arbejdstidsserien beskriver ATR først sæsonmønstret 

fra slutningen af 1998, for tidligere år har Danmarks Statistik anvendt et standardsæsonmønster. Figur 4.13b 
viser egen sæsonkorrektion, og arbejdstiden er tre kvartalers glidende gennemsnit. Danmark Statistiks offent-
liggørelse af ATR for 1. kvartal 2008 er udsat. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I perioden 1. kvartal 2005 til 4. kvartal 2007 er antallet af job per beskæftiget ifølge 
ATR vokset med 1,2 pct. jf. figur 4.13b. Det peger på, at flere har bijob ved siden af 
hovedbeskæftigelsen, og det kan være med til at forklare stigningen i arbejdstiden i 
denne periode. I modsat retning trækker en stigning i andelen af de beskæftigede, der 
er på deltid, jf. figur 4.14a. 
 

Figur 4.14a  Figur 4.14b  
Deltidsfrekvenser ifølge RAS og AKU Den gennemsnitlige arbejdstid ifølge  
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Anm.: Deltid er ifølge RAS defineret for personer, der enten er arbejdsløshedsforsikrede deltid eller har indbetalt 

ATP-bidrag svarende til mindre end en fuldtidsbeskæftiget. Selvstændige antages at arbejde fuldtid. AKU er 
derimod en interviewbaseret statistik, hvor personerne selv svarer på, om de arbejder deltid eller fuldtid. I fi-
gur 4.14b er AKU-arbejdstiden opgjort som den faktiske arbejdstid i både hovedbeskæftigelsen og det vigtig-
ste bijob. Bijob er også inkluderet i nationalregnskabets opgørelse. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Ifølge ATR – som nationalregnskabets opgørelse bygger på – er den gennemsnitlige 
arbejdstid i perioden 2005-07 udelukkende steget for lønmodtagerne, mens den er 
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faldet for de selvstændige og de medarbejdende ægtefæller, jf. tabel 4.9. For privatan-
satte er den gennemsnitlige arbejdstid steget med 1,9 pct. mod 1,5 pct. for offentligt 
ansatte i den nævnte periode. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdstid i det 
private og det offentlige er dermed øget. 
 

Tabel 4.9 
Ændringer i den gennemsnitlige årlige arbejdstid ifølge ATR for forskellige grupper, 2005-07 

 
 

  Gnst. årlig arbejdstid 
Ændret arbejdstid 

2005-2007 
 

 

 

Andel af be-
skæftigelsen i 

2007 (pct.) 2005 2007 Timer Pct. 

 

 I alt 100 1559 1587 29 1,8  

 Selvstændige 7 1995 1982 -13 -0,6  
 Medarbejdende ægtefæller 0 1315 1054 -261 -19,8  
 Lønmodtagere 93 1527 1559 32 2,1  
        
 Markedsmæssig 70 1590 1620 30 1,9  
 Ikke-markedsmæssig 30 1490 1512 22 1,5  
  

Anm.: ATR adskiller sig primært fra nationalregnskabet ved ikke at inkludere sort arbejde og grænsependling 
mv. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den stikprøvebaserede statistik AKU opgør også den gennemsnitlige arbejdstid for 
de beskæftigede. Definitionen er en anden end nationalregnskabets, primært fordi 
ubetalt overarbejde indgår, hvilket kan være en af årsagerne til, at niveauet i AKU er 
højere. Den gennemsnitlige arbejdstid ifølge AKU afviger således noget fra national-
regnskabets gennemsnitlige arbejdstid, men udviklingen viser samme tendens til fald 
i den gennemsnitlige arbejdstid under konjunkturafmatningen i starten af det nye 
årtusinde og stigning i de senere år, selv om udviklingen ikke er helt sammenfalden-
de, jf. figur 4.14b. Ifølge AKU er den gennemsnitlige arbejdstid steget med 2,6 pct. fra 
2004-07 og med 0,8 pct. fra 2005-07. 
 
Opgørelsen af arbejdstiden indgår i opgørelsen af timeproduktiviteten (BVT per 
præsteret time) i nationalregnskabet. Hvis nationalregnskabet overvurderer stignin-
gen i arbejdstiden vil dette føre til en undervurdering af timeproduktiviteten. 
 
 
4.3 Løn 
Det tiltagende pres på arbejdsmarkedet gennem de seneste tre år har afspejlet sig i 
løndannelsen. I takt med at ledigheden har bevæget sig ned under sit strukturelle 
niveau, og ledighedsgabet dermed er blevet udvidet, er lønstigningstakterne på DA-
området øget fra 2,6 pct. i 2. kvartal 2005 til 4,9 pct. i 2. kvartal 2008. 
 
Opgangen i lønstigningerne på DA-området har fundet sted på tværs af brancher og 
ansættelsesforhold. De kraftigste lønstigningstakter har været for arbejdere, mens 
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funktionærer har ligget noget lavere. I 2. kvartal 2008 udgjorde stigningstakterne i 
timefortjenesten inkl. genetillæg for arbejdere 5,2 pct. mod 4,4 pct. for funktionærer, 
jf. figur 4.15a.  
 

Figur 4.15a Figur 4.15b 
Timefortjeneste på DA-området  Timefortjeneste fordelt på brancher 
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Anm.: I begge figurer illustreres timefortjenesten inkl. genetillæg. 
Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. 
 
I industrien og servicesektoren var der en fortsat forøgelse af lønstigningerne i 2. 
kvartal til henholdsvis 4,7 pct. og 5,1 pct., jf. figur 4.15b. De seneste år har den mest 
markante opgang i lønstigningerne fundet sted inden for bygge- og anlægsvirksom-
hed på trods af en ret stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft til netop dette område. I 
2. kvartal 2008 aftog lønstigningerne i bygge- og anlægssektoren til 4,3 pct., hvilket er 
i overensstemmelse med profilen i overenskomsterne på området.  
 
Geografisk har der også været en generel opgang i lønudviklingen de senere år. I 2. 
kvartal steg lønningerne mest i Region Nordjylland, hvor stigningstakten var 5,6 pct., 
mens Region Hovedstaden lå lavest med 4,7 pct. I de senere år har lønudviklingen i 
Region Hovedstaden gennemgående været i den nedre ende sammenlignet med re-
sten af landet, jf. figur 4.16a. 
 
Lønstigningstakten i 2. kvartal 2008 var 1,5 pct.-enheder højere end referenceforlø-
bet baseret på de centrale overenskomstaftaler, hvilket er en markant større forskel 
end i de seneste 4 år, jf. figur 4.16b. Det afspejler presset på arbejdsmarkedet, som 
blandt andet har betydning for den lokale løndannelse, men skal også ses i lyset af, at 
de lokale reguleringer sidste år blev udmøntet senere end normalt på grund af de 
centrale overenskomstforhandlinger. Det betyder, at stigningstakten i 2. kvartal i år 
både afspejler reguleringerne i år og de senere reguleringer sidste år. Denne effekt vil 
ikke gøre sig gældende de kommende kvartaler, hvilket trækker i retning af en mindre 
reststigning end i 2. kvartal9. 
                                                      
9 Tidspunktet for udmøntningen af de lokale reguleringer ligger ikke fast. De kan i princippet udmøntes pr. 1. marts, 
hvor reguleringerne i de centrale overenskomster normalt finder sted. Hvis de lokale lønforhandlinger afsluttes 
senere, kan der ske en efterregulering, som dog så vil udgøre en uregelmæssig betaling, som ikke registreres i Kon-
junkturStatistikken. 
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Figur 4.16a Figur 4.16b 
Gennemsnitlige årlige regionale  
lønstigninger 
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Anm.: I figur 4.16b er de kvartalsvise stigninger i referenceforløbet baseret på de i foråret 2007 indgåede overens-

komster for mindstelønsområdet (75 pct.) og for normallønsområdet (25 pct.). De kvartalsvise stigninger i 
referenceforløbet er baseret på den midterste månedsobservation i kvartalet, hvilket omtrent svarer til måle-
perioden i KonjunkturStatistikken. Dermed fås et bedre grundlag for sammenligning med KonjunkturStati-
stikken, end hvis referenceforløbet var på den gennemsnitlige overenskomstvirkning for kvartalet. Den fak-
tiske lønudvikling er stigningen i timefortjenesten inkl. genetillæg.  

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, DI/CO-industri og HTS/3F overenskomster samt egne beregninger.   
 
I 2005 og 2006 var lønstigningen i henhold til den årlige StrukturStatistik ca. ¾ pct.-
enheder højere end årsstigningerne i den kvartalsvise KonjunkturStatistik, jf. figur 
4.17a. Forskellen har afspejlet kraftigere lønstigninger for funktionærer i StrukturSta-
tistikken, hvilket blandt andet kan skyldes, at de to statistikker ikke anvender samme 
metode, jf. boks 4.4. 
 
For 2007 lå stigningstakterne i StrukturStatistikken for både funktionærer og arbejde-
re imidlertid på niveau med gennemsnittet i KonjunkturStatistikken. Stigningstakten 
for funktionærer faldt marginalt fra 3,7 pct. i 2006 til 3,6 pct. i 2007 i StrukturStati-
stikken. De vigende lønstigninger for funktionærer var ikke ventet og kan virke aty-
piske med den nuværende konjunktursituation. KonjunkturStatistikken viste en mar-
kant øget lønstigningstakt for funktionærer gennem 2007, jf. figur 4.17b. 
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Figur 4.17a Figur 4.17b 
Kvartals- og årsstigningstakter (hele DA)  Lønstigningstakt for funktionærer 
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Anm.: For sammenlignelighed med StrukturStatistikken benyttes timefortjenesten ekskl. genetillæg for Konjunktur-

Statistikken. 
Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 
 

Boks 4.4  
Forskel mellem Struktur- og KonjunkturStatistikken og uregelmæssige betalinger. 

 
I 2005 og 2006 var DA’s årlige StrukturStatistik henholdsvis 0,8 og 0,7 pct.-enheder større end DA’s 
kvartalsvise KonjunkturStatistik, mens forskellen blev væsentligt indsnævret i 2007, hvor den udgjor-
de 0,2 pct.-enheder, jf. tabel a. 
 

Tabel a 
Stigningstakterne i DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik 

 
  StrukturStatistik KonjunkturStatistik1 
  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 20082) 
 Voksne løn-
modtagere i alt 2,8 3,6 3,6 4,1 3,0 2,8 2,9 3,9 4,8 
 Arbejdere 2,8 3,4 3,5 4,4 3,0 2,9 3,2 4,2 5,3 
 Funktionærer 2,9 3,8 3,7 3,6 3,0 2,7 2,7 3,6 4,2 
 Fremstillings-
virksomhed 2,9 3,5 3,5 4,6 3,2 2,7 2,7 3,9 4,7 
 Bygge- og anlægs-
virksomhed 2,3 3,8 4,7 4,6 2,8 3,2 4,0 4,9 4,9 
 Serviceprægede 
erhverv 2,7 3,7 3,3 4,2 2,8 2,8 2,9 3,7 4,8 

 
1) For at sikre sammenlignelighed med StrukturStatistikken benyttes timefortjenesten ekskl. genetillæg. Der 

anvendes gennemsnit af 1. til 4. kvartal i hvert år. 
2) Der anvendes gennemsnit af de to første kvartaler i 2008. 
Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 

 
Den divergerende stigningstakt i de to statistikker i 2005 og 2006 kan især tilskrives forskellen i den 
opgjorte lønstigningstakt for funktionærer. I 2007 blev forskellen for funktionærer udlignet, hvilket 
bidrog til en tilnærmelse af den samlede lønstigningstakt for de to statistikker. 
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Boks 4.4 (fortsat) 
Forskel mellem Struktur- og KonjunkturStatistikken og uregelmæssige betalinger 

 
Ses der på de uregelmæssige betalinger opgjort i StrukturStatistikken, bidrog de ifølge DA med 0,5 
pct.-enheder og 0,4 pct.-enheder til stigningen i timefortjenesten ekskl. gene for henholdsvis 2006 og 
2007. Således skete der samlet et fald i bidraget fra de uregelmæssige betalinger med kun 0,1 pct.-
enhed. De uregelmæssige betalinger kan derfor ikke forklare hele indsnævringen på 0,5 pct.-enheder, 
som er sket mellem Konjunktur- og StrukturStatistikken som vist i tabel a. 
 
Forskellene i opgørelserne i StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken må derfor også afspejle 
andre forhold. I modsætning til StrukturStatistikken er KonjunkturStatistikken baseret på en stikprø-
ve. I KonjunkturStatistikken anvendes faste vægte (for brancher og arbejdsfunktioner) ved opgørelsen 
af stigningstakten, mens der i StrukturStatistikken anvendes et indeks, som tillader forskydninger i 
populationerne. Endvidere er løn under fravær ikke inkluderet i lønbegrebet i KonjunkturStatistikken 
eller indgår kun med et skønnet bidrag som følge af fx overenskomstfastsatte udvidelser. 
 

 
I 2008 og 2009 skønnes lønstigningstakten som opgjort i StrukturStatistikken at ud-
gøre henholdsvis 4,7 og 4,6 pct., jf. tabel 4.10. Det afspejler resultatet af overens-
komstforhandlingerne, som kan opgøres til godt 3¾ pct. i både 2008 og 2009 (med 
fuldt relativt gennemslag) samt en forventet reststigning på omkring 1 pct.-enhed i 
både 2008 og 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 end i 
dag, jf. figur 4.18a. Lønskønnet forudsætter endvidere, at den kraftige opgang i inflati-
onen ikke medfører forøgede lønkrav i nævneværdigt omfang. 
 
I forhold til majvurderingen er lønskønnet for 2008 og 2009 nedjusteret med 0,2 
pct.-enheder. Det afspejler primært, at StrukturStatistikken for 2007 som nævnt viser 
en mindre kraftig stigning i funktionærlønningerne end ventet og dermed en forud-
sætning om større parallelitet i lønudviklingen for henholdsvis Konjunktur- og Struk-
turStatistikken. I 2008 og 2009 antages stigningerne for funktionærer at udgøre hen-
holdsvis 4,4 og 4,3 pct. mod 4,9 og 4,8 pct. for arbejdere.  
 

Figur 4.18a Figur 4.18b 
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Anm.:  Reallønsstigningerne svarer til lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret med forbrugerprisindekset. 
Kilde:  DA’s StrukturStatistik, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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I 2007 var der ekstraordinært høje reallønsstigninger for den private sektor på ca. 2,3 
pct., jf. figur 4.18b. På trods af den ventede opgang i inflationen i 2008 skønnes real-
lønsstigninger på 1,1 pct. i 2008 og 1,8 pct. i 2009. Set over perioden 2007 til 2009 
ventes reallønsstigningerne derfor at ligge på 1,7 pct. i gennemsnit, hvilket svarer til 
det historiske gennemsnit siden 1993. 
 

Tabel 4.10 
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 4,7 4,7  
 - StrukturStatistikken, timefortjeneste 2,8 3,6 3,6 4,1 4,7 4,6  
 - Arbejdere, årsløn 2,8 3,4 3,5 4,4 4,9 4,8  
 - Funktionærer, årsløn 2,9 3,8 3,7 3,6 4,4 4,3  

 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 2,9    

 Satsreguleringsprocent1) 2,9 2,0 2,0 2,4 2,9 3,1  
  

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. Time-
fortjenesten for offentlige ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten for statsansatte og 
kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor. 

1)  Satsreguleringsprocenten er fastsat og er derfor ikke skøn i 2008 og 2009. 
Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger per time blev ifølge Struktur-
Statistikken forøget med 4,1 pct. i 2007, jf. tabel 4.10. De øvrige arbejdsomkostnin-
ger bidrog således ikke til en yderligere stigning i omkostningerne. De samlede ar-
bejdsomkostninger ventes at udgøre 4,7 pct. i både 2008 og 2009. 
 
I første halvdel af 2008 blev der indgået nye tre-årige overenskomster for den offent-
lige sektor. På både de statslige, kommunale og regionale områder er der aftalt en 
samlet ramme på 12,86 pct. over perioden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 200810. 
 
Med baggrund i de nye overenskomster på det offentlige område vurderes lønstig-
ningen inkl. bidrag fra reguleringsordningen men ekskl. eventuel reststigning udover 
rammen (budgetvirkningen) 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 kommunerne og staten aftalt i overenskomstperiodens første to år, 
jf. figur 4.19a og 4.19b. Ved årsskiftet til 2009 tilsiger referenceforløbet lønstigninger 
på omkring 5½ pct. 
                                                      
10 Gennem skævdeling inden for de forskellige overenskomstområder er det ikke alle faggrupper, som får en lønstig-
ning svarende til den overordnede ramme på 12,86 pct. Fx er der aftalt en lønstigning på over 13,9 pct. gennem 
overenskomstperioden for SOSU-gruppen. 
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Figur 4.19a  Figur 4.19b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede aftalte overenskomstramme i henholdsvis staten (Finansmini-

steren/CFU) og kommunerne (KL/KTO) i foråret 2008. Overenskomstaftalerne gælder frem til og med 1. 
kvartal 2011. Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort tal for kommuner/regioner i 2. kvartal 2008. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De faktiske lønstigninger i den offentlige sektor følger sædvanligvis profilen for 
overenskomsten, som afspejles i referenceforløbet. Dog har lønstigningerne i staten 
ofte været lidt højere end referenceforløbet. I gennemsnit har reststigningen for sta-
ten udgjort ca. 0,8 pct.-enheder over de sidste tre år. Endvidere betød de udskudte 
lokale lønreguleringer i kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, at rest-
stigningen i 1. kvartal 2008 var ekstraordinært stor på det kommunale område. 
 
Reststigningen for staten har de seneste to kvartaler været særligt høj, især i 2. kvartal 
hvor den udgjorde 1,8 pct. Det afspejler blandt andet, at der ved overenskomstfor-
handlingerne i 2. kvartal skete en udskydelse af en række lønreguleringer til maj må-
ned, som er basis for tallene i lønstatistikken. Danmarks Statistik modregner i stati-
stikken den ekstra lønstigning som følge af efterreguleringen, men modregner ikke 
det ekstra pensionsbidrag. Den manglende fraregning af pension vurderes isoleret set 
at hæve den opgjorte lønstigningstakt med op imod 0,4 pct.-enheder i 2. kvartal. 
Fraregnes pensionsbidraget på grund af efterreguleringen i maj er reststigningen 1,4 
pct.-enheder i 2. kvartal, hvilket er på samme niveau som i 1. kvartal. 
 
Ud over den aftalte lønramme indeholdt de nyligt indgåede offentlige overenskom-
ster en række andre elementer. En del af disse elementer kan bidrage til et fald i ar-
bejdsudbuddet blandt ansatte i den offentlige sektor fx retten til løn på barns 2. sy-
gedag, udvidelsen af forældreorloven samt indførelsen af seniorbonus/-dage og plus-
tid. Det vurderes isoleret set at kunne reducere arbejdstiden i den offentlige sektor 
med ca. 55.500 arbejdstimer eller 1.500 fuldtidsstillinger i overenskomstperioden, jf. 
Økonomisk Redegørelse, maj 2008. 
 
Tilsvarende var der i de private overenskomster fra foråret 2007 elementer, som kan 
reducere arbejdsudbuddet blandt de ansatte på det private arbejdsmarked. Det gælder 
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blandt andet udvidelsen af forældreorloven og indførelsen af kompetenceudviklings-
fonden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2007. 
 
Stigningen i enhedslønomkostningerne er i 2007 øget i forhold til 2006, jf. tabel 4.11. I 
de private byerhverv er enhedslønomkostningerne11 således steget med 3,3 pct. i 
2007 mod 1,3 pct. i 2006. Det afspejler højere lønstigningstakter og svagere produk-
tivitetsvækst.  
 

Tabel 4.11 
Årlig stigning i enhedslønomkostninger 

 
  2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1  

 Pct.           
 Hele økonomien 1,7 1,8 3,3 1,4 5,5 4,1 3,5 6,5  
 Privat sektor1 2,1 3,2 4,0 2,1 6,6 4,8 3,9 6,7  
 Private byerhverv 1,8 1,8 3,5 1,6 6,8 5,1 4,7 7,7  
           
  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 3,6  
 Privat sektor1 -0,6 4,8 3,0 1,7 1,0 3,3 2,3 4,3  
 Private byerhverv 0,2 4,8 3,2 1,5 0,8 3,3 1,3 3,3  
           
  

1) Enhedslønomkostninger for den private sektor er beregnet med den sæsonkorrigerede bruttoværditil-
vækst i faste priser og aflønning i løbende priser. Øvrige variable er i kædede priser.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger.  
 

 

 
I 1. kvartal 2008 steg enhedslønningerne med 7,7 pct. i henhold til det foreløbige 
nationalregnskab, hvilket er den største stigning i lang tid. Det skal dog fortolkes 
med ret stor varsomhed, da der er store udsving i de kvartalsvise opgørelser, navnlig 
på underinddelingerne. Desuden er der traditionelt ret store revisioner af de kvartals-
vise nationalregnskaber.  
 
Enhedslønomkostningerne måler lønomkostningerne per produceret enhed og tager 
dermed højde for produktivitetsudviklingen. Væksten i enhedslønomkostningerne 
svarer således til stigningen i timelønnen fratrukket væksten i produktiviteten (dvs. 
produktionen per arbejdstime). 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 generelt været relativt moderat i Danmark de seneste ti 
år. Enhedslønomkostningerne er vokset kraftigere end i andre lande opgjort i fælles 

                                                      
11 Der ses på enhedslønomkostningerne for private byerhverv, dels fordi opgørelsen af produktivitet for den offent-
lige 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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valuta. På denne baggrund er lønkonkurrenceevnen korrigeret for produktivitet og 
valutakursbevægelser forringet markant frem til 2008 (omkring 35 pct. siden 2000). 
 
 
4.4 Priser 
Forbrugerprisinflationen er siden medio 2007 steget kraftigt og udgjorde 4,0 pct. i 
juli i år, jf. figur 4.20a. Det er det højeste inflationsniveau siden slutningen af 1989, 
hvor inflationstakten var 4,8 pct. Stigningen i forbrugerprisinflationen det seneste år 
følger efter en periode siden 1990 med forholdsvis lav inflation på ca. 2 pct.  
 

Figur 4.20a  Figur 4.20b  
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Anm.: Kerneinflationen findes ved at rense forbrugerprisinflationen for energi og uforarbejdede fødevarer. Der 

renses for uforarbejdede fødevarer for at bevare eventuelle prisstigninger på forarbejdede fødevarer, hvor 
der kan indgå bidrag fra fx øgede løn- og produktionsomkostninger. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger og egne beregninger. 
 
Opgangen i inflationen er overvejende et internationalt fænomen, som navnlig er 
drevet af den globale stigning i energi- og fødevarepriserne, jf. kapitel 2. Den seneste 
prisudvikling følger efter perioden fra midten af 1980’erne og gennem første halvdel 
af 1990’erne, hvor udviklingen i energi- og fødevarepriserne havde en væsentlig 
dæmpende effekt på de samlede forbrugerprisstigninger, jf. figur 4.20b. 
 
Andre varegrupper end fødevarer og energi har også bidraget til stigningen i forbru-
gerprisinflationen siden sidste sommer. Kerneinflationen – som udtrykker forbru-
gerprisen ekskl. energi og uforarbejde fødevarer – er således øget fra 1,4 pct. i sep-
tember 2007 til omkring 3 pct. i juli 2008. Fratrækkes også forarbejdede fødevarer er 
inflationstakten gået op fra 1,1 pct. til 2,2 pct. i samme periode. Det afspejler blandt 
andet, at prisstigningstakten på andre varer end energi og fødevarer er øget med 
omkring 1,3 pct.-enheder siden september 2007. Desuden stammer en del af stignin-
gen i forbrugerprisen ekskl. energi og fødevarer fra tjenesteydelser. Således er pris-
stigningerne for restauranter og hoteller mere end fordoblet til 5,1 pct. i juli 2008 fra 
2,4 pct. i august 2007. Endvidere er prisstigningen på daginstitutioner forøget som 
følge af, at effekten af prisnedsættelsen for daginstitutionspladser i starten af 2007 
falder bort. 
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Omvendt er der en række varer, som trækker forbrugerprisindekset nedad. Det gæl-
der blandt andet prisen på beklædning, som i juli 2008 faldt med 5,1 pct. i forhold til 
året før. Desuden har ændringen af registreringsafgiften i 2007 medvirket til et fald i 
prisen på personbiler. De seneste tre måneder er den negative stigningstakt dog afta-
get gradvist, da effekten af afgiftsændringen begynder at falde bort, jf. 4.21a. 
 

Figur 4.21a  Figur 4.21b  
Bilprisstigninger Engrosprisstigninger for danske varer 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Priserne på de danske engrosvarer (indenlandsk vareforsyning) er vokset kraftigt, og 
stigningstakterne i forhold til samme tidspunkt sidste år er senest nået op omkring 15 
pct.12 Det afspejler dels stigningen i energi- og fødevarepriserne, men også et større 
indenlandsk pris- og lønpres. Stigningerne i engrospriser på de danskproducerede 
varer skyldes især forøgede prisstigninger på produktionsmidler herunder energi, 
mens fødevarer er steget noget mindre, jf. figur 4.21b. 
 
Opgangen i fødevare- og energipriserne afspejles også i den importerede inflation. 
Gennemslaget på den importerede inflation er imidlertid blevet dæmpet af en styrket 
effektiv kronekurs i takt med, at dollaren siden starten af 2006 er blevet svækket over 
for euroen. Siden starten af 2004 er den importerede inflation tiltaget fra under -2 
pct. til i dag over 3 pct., jf. figur 4.22a. 
 

                                                      
12 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning belyser udviklingen i priserne i første omsætningsled ekskl. afgifter, dvs. 
for importerede varer udviklingen i importørernes købspriser og for danske varer udviklingen i danske producenters 
salgspriser. 
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Figur 4.22a  Figur 4.22b  
Effektiv kronekurs og importeret inflation Energiprisindeks (nettopriser) 
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Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank samt egne beregninger og egne beregninger. 
 
Stigningerne i råolieprisen fortsatte frem til starten af juli på grund af høj global ef-
terspørgselsvækst efter råolie samt stagnerende produktion og usikkerhed om forsy-
ningssikkerhed, jf. boks 2.3. Opgangen i råoliepriserne har forplantet sig til blandt 
andet prisindekset for brændstof og brændsel mv., jf. figur 4.22b. Årsstigningstakten i 
juli for nettopriserne på brændsel og brændstof mv. udgjorde således henholdsvis 
26¾ og 12½ pct. Siden starten af juli er råolieprisen imidlertid faldet tilbage. 
 
Også priserne på fødevarer er fortsat op i 2. kvartal. Stigningstakten i fødevareprisin-
dekset (netto) blev således forøget fra 1,3 pct. i august 2007 til 10,4 pct. i juli 2008, 
hvilket svarer til, at priserne siden august 2007 er steget med ca. 11 pct. Det store 
bidrag fra fødevarer stammer især fra stigningen i priserne på brød og kornprodukter 
og mælk, jf. figur 4.23a. Således er nettoprisen på brød og kornprodukter samt mælk 
begge blevet øget med ca. 15 pct. siden august 2007. Opgangen i prisen for kød har 
været på ca. 8 pct. siden august 2007.  
 

Figur 4.23a  Figur 4.23b  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den seneste udvikling i fødevarepriserne afspejler blandt andet stor efter-
spørgselsvækst og udbudseffekter af fejlslagen høst mv., jf. boks 2.3. Over længere 
perioder har der været tale om en forholdsvis parallel udvikling i fødevarepriserne og 
de samlede forbrugerpriser, jf. figur 4.23b. De reale fødevarepriser er faldet med ca. 6 
pct. siden 1980. Det afspejler en vigende tendens siden 1980’erne og begyndelsen af 
1990’erne, som kun delvist er modgået af den seneste opgang. 
 
De samlede energipriser er i modsætning til fødevarepriserne i gennemsnit øget mere 
end forbrugerpriserne siden 1980. De reale energipriser er således øget med 24 pct. 
siden 1980. Det afspejler blandt andet stigningerne i energiafgifterne, jf. figur 4.24a. 
Både energi- og fødevarepriserne er vokset mindre end lønningerne siden slutningen 
af 1980’erne, jf. figur 4.24b, for energiprisernes vedkommende med tendens til stabili-
sering siden starten af 1990’erne. 
 

Figur 4.24a  Figur 4.24b  
Forbrugerpriser og reale energipriser Forbruger-, energi- og fødevareprisindeks 
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Anm.: I figur 4.24a betyde ”reale energipriser, netto” udviklingen i energipriserne i henhold til nettoprisindekset, 

som er eksklusive bidraget fra afgifter og subsidier. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Opgangen i fødevare- og råoliepriserne afspejles i råvarepriserne, som siden starten 
af 2007 er tiltaget kraftigt, jf. figur 4.25a. Råvarepriserne steg således med 43 pct. fra 
januar 2007 til juli 2008, mens engrospriserne i samme periode steg med ca. 16 pct.  
 
Samtidig med de stigende råvarepriser har den underliggende inflation13 vist nedad-
gående tendens. Den underliggende inflation var således svagt negativ i juli. Det 
afspejler blandt andet, at de stigende råvarepriser ikke umiddelbart slår igennem via 
råvarekredsløbet. Virksomhederne kan fx have store lagre af råvarer indkøbt til en 
lavere pris eller have aftaler om salgspriser med detailbutikker osv. På længere sigt vil 
de forøgede råvarepriser slå igennem på den underliggende inflation og forbrugerpri-
serne gennem råvarekredsløbet. Med vedvarende høje råvareprisstigninger må virk-

                                                      
13 Den underliggende inflation er residualberegnet ved at fratrække prisstigningerne (målt ved nettopriserne) for 
bidrag fra fødevarer, energi, øvrige importvarer, udgifter til bolig samt ydelser, hvor priserne fastsættes af det offent-
lige (fx daginstitutionstakster, busbilletter mv.) fra de samlede nettoprisstigninger. 
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somhederne, for at undgå faldende avancer, overvælte en del af de ekstra omkost-
ninger på forbrugerne. 
 

Figur 4.25a  Figur 4.25b 
Råvarepriser, forbrugerpriser og  
underliggende inflation 
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Anm.:  I figur 4.25a er den underliggende inflation beregnet ved at fratrække prisstigningerne (målt ved nettopriser-

ne) for bidrag fra fødevarer, energi, øvrige importvarer, udgifter til bolig samt ydelser, hvor priserne fastsæt-
tes af det offentlige (fx daginstitutionstakster, busbilletter mv.). Råvarepriserne svarer til priserne på de im-
porterede uforarbejdede råvarer. 

Kilde:  Danmarks Statistik og DA’s StrukturStatistik samt egne beregninger og egne beregninger. 
 
Inflationsudsigterne 
Priserne på energi og fødevarer forventes fortsat at ligge på et højt niveau i resten af 
2008. Forbrugerprisinflationen ventes på den baggrund at toppe på over 4 pct. i sep-
tember, jf. figur 4.25b. Det skyldes især, at der i 3. kvartal 2007 var relativt lave energi- 
og fødevarepriser, hvilket betyder, at basiseffekten14 i 2008 bliver særlig stor for disse 
varegrupper. Bidraget til den samlede inflationstakt aftager dog efterfølgende grad-
vist, efterhånden som den kraftige opgang i priserne på energi og fødevarer i slutnin-
gen af sidste år ikke længere får effekt på den opgjorte årsstigningstakt for de to va-
regrupper. Samlet forventes en forbrugerprisinflation på 3,5 pct. i 2008, jf. tabel 4.12.  
 
I 2009 ventes forbrugerprisinflationen at dæmpes til 2,7 pct., hvilket især skyldes 
aftagende fødevare- og energiprisstigninger.  
 
De aftagende prisstigninger på fødevarer forventes således at fortsætte ind i 2009 
dels på grund af en forventet udbygning af produktionsapparatet som følge af højere 
profitter på fødevarer og som følge af en normalisering af høstudbyttet. Der bliver 
dog næppe tale om prisfald, da der kun forventes en mindre afdæmpning i den glo-
bale efterspørgselsvækst som følge af høj vækst i emerging markets. Prisstigningen på 
fødevarer forventes derfor at blive omkring 2,9 pct. i 2009 mod 7,7 pct. i 2008. 
 

                                                      
14 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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Desuden forudsættes en nedgang i prisstigningstakten for råolie fra 2008 til 2009. 
Det er antaget, at råolieprisen per tønde bliver omkring 117 dollar i 2008 og 123 
dollar i 2009, hvilket betyder, at råolieprisen øges med ca. 62 og 5 pct. i de to prog-
noseår. Det forventes at medvirke til en stigning i energipriserne i 2009 på ca. 3 pct., 
hvilket er ca. 6 pct.-enheder mindre end i 2008. 
 
Som nævnt ovenfor vil virksomhederne ved vedvarende høje råvareprisstigninger 
vælte en del af stigningen over på forbrugerne. Gennemslaget via varekredsløbet fra 
de kraftigt stigende råvarepriser i 2008, herunder olie og fødevarer, ventes derfor 
særligt at bidrage til prisstigninger i øvrige varer i slutningen af 2008 og gennem 
200915. Det medvirker til en forøgelse af bidraget fra øvrige varer til forbrugerpriser-
ne fra ca. 0,1 pct.-enhed i 2007 til henholdsvis ca. 0,4 pct.-enheder i 2008 og 0,6 pct.-
enheder i 2009, jf. figur 4.26a. 
 

Figur 4.26a   Figur 4.26b  
Dekomponering af forbrugerpris-
inflationen på bidrag fra hovedposter 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM, 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 4.26b. Samvariationen afspejler blandt andet et 
stort lønindhold i tjenesteydelserne. Det seneste års lønstigningstakt er øget markant, 
hvilket ventes at resultere i højere tjenesteydelsesinflation i de kommende kvartaler. 
Resultatet af overenskomstforhandlingerne og det fortsat høje pres på arbejds-
markedet indikerer fortsat høje lønstigninger i de kommende år. I prognosen forven-
tes derfor en samlet tjenesteydelsesinflation ekskl. husleje på 3,1 pct. i 2008 og 4,1 
pct. i 2009 mod 2,3 pct. i 2007. Det bidrager til forbrugerprisinflationen med hen-
holdsvis 0,9 pct.-enheder og 1 pct.-enhed i 2008 og 2009. 
 
Desuden taler udviklingen i det beregnede outputgab, som viser, at kapacitetspresset 
i virksomhederne og på arbejdsmarkedet er højt, for et øget pres på den underlig-
gende inflation. På denne baggrund skønnes den underliggende inflation at bidrage 

                                                      
15 De varer, som indgår i bundet af øvrige varer, er biler, kollektivtransport, nydelsesmidler og andre ikke-varige 
varer. 
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til nettopriserne med henholdsvis 1,1 pct.-enheder og 1,5 pct.-enheder i de to prog-
noseår. Det svarer til, at den underliggende inflation kommer op på 3-4 pct. 
 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort ekskl. bidrag fra afgifter. 
Nettoprisindekset skønnes at stige med 3,9 pct. i 2008 og 2,8 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. 
 

Tabel 4.12 
Prisudvikling og forklarende faktorer 

 
  2006 2007 2008 2009 
    Maj Aug. Maj Aug. 
 Stigning, pct.        
 Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,5 1,9 2,8 2,9 2,7 2,6  
 EU-harmoniseret 

forbrugerprisindeks (HICP) 1,9 1,7 3,6 3,8 2,4 2,6 
 

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

 Pct.         

 Outputgab 1,4 2,8 3,0 2,7 1,5 1,6  
 Enhedslønomkostninger, stigning1)  1,3 3,6 3,4 3,2 2,3 3,0  
  

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

 

 
Kerneinflationen har stort set bevæget sig i takt med fortegnet af outputgabet, jf. figur 
4.27a. 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. I overensstemmelse 
med det store positive outputgab i 2008 og det noget mindre outputgab i 2009 for-
ventes kerneinflationen at udgøre omkring 2,6 pct. i både 2008 og 2009. 
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Figur 4.27a Figur 4.27b 
Outputgab og kerneinflation (kvartalstal) Inflation i Danmark og euroområdet (HICP) 
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Anm.: I figur 4.27a indikerer det grå felt perioden, hvor der har været et negativt outputgab, og hvor kerneinflatio-

nen har været faldende.  
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat samt egne beregninger. 
 
Euroområdets inflationsudvikling har været parallel med Danmarks på det seneste. 
Siden starten af 2008 har forskellen på de to områders inflation været minimal, men 
blev dog forøget i juli måned. HICP-inflationen16 lå i juli på 4,0 pct. i euroområdet 
og 4,4 pct. i Danmark. Inflationen i Danmark har i tidligere år været lavere end i 
euroområdet, jf. figur 4.27b. Det har typisk skyldtes noget lavere prisstigninger på 
varer. Den seneste forskel afspejler større prisstigningstakter i Danmark for især 
tjenesteydelser. I juli var prisstigningstakten for tjenester således 3,8 og 2,6 pct. i 
Danmark og euroområdet, mens den for varer var henholdsvis 4,7 og 5,1 pct., jf. figur 
4.28a.  
 

Figur 4.28a Figur 4.28b 
Tjenesteydelse og vareinflation i Danmark 
og euroområdet 
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Anm.: I figur 4.28b er HICP i Danmark angivet som et 12-måneders glidende gennemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og EU-kommissionens forårsprognose 2008 samt egne beregninger. 
 
Den danske HICP-inflation forventes at blive 3,8 pct. i 2008 og 2,6 pct. i 2009, jf. 
tabel 4.12. Inflationen for Danmark forventes således at ligge over ECB’s mellemfri-
                                                      
16 Med det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) kan inflationen bedre sammenlignes imellem EU-landene. 
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stede inflationsmålsætning på højst 2 pct. I kraft af fastkurspolitikken overfor euroen 
gælder dette mål implicit også for Danmark. Sammenlignes den forventede danske 
HICP-inflation med EU-kommissionens prognose for konvergenskriteriet, vil den 
danske inflation ikke overstige konvergenskriteriet i årene 2008 og 2009, jf. figur 
4.28b17.  
 

                                                      
17 ØMU’ens konvergenskriterium for inflationen beregnes som et gennemsnit af prisstigningstakten i de tre EU27-
lande med de laveste 12 måneders glidende gennemsnit. 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 beregningen, hvilket kan bringe konver-
genskriteriet for inflationen længere ned. 
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5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Overskuddet på de offentlige finanser i 2007 er foreløbigt opgjort til 81,1 mia. kr. (4,8 pct. af 
BNP) af Danmarks Statistik. Det er stort set på niveau med overskuddet i 2006 på 79,9 mia. 
kr. (4,9 pct. af BNP). På baggrund af vurderingen af udviklingen i dansk økonomi samt fastlæg-
gelsen af den økonomiske politik ventes et overskud på den offentlige saldo på henholdsvis 64½ og 
55¾ mia. kr. (3,6 og 3 pct. af BNP) i 2008 og 2009. I lyset af blandt andet ændrede skøn for 
pensionsafkastskatteprovenuet er skønnet for overskuddet i 2008 nedjusteret med knap 8 mia. kr. i 
forhold til i majvurderingen, mens skønnet for 2009 er opjusteret med 2¾ mia. kr.  
 
De skønnede overskud på de offentlige finanser i 2008 og 2009 er behæftet med usikkerhed. Det 
skyldes blandt andet, at nogle betydelige indtægtsposter er meget følsomme over for ændringer i olie-
prisen og bevægelser på de finansielle markeder – herunder udviklingen i renter og aktiekurser. 
 
Konjunktursituationen med fortsat lav ledighed og høje indtægter fra blandt andet Nordsøen bidra-
ger i årene 2007-09 til offentlige overskud, der er større end de strukturelle overskud. De beregnede 
strukturelle overskud udgør 1,6 pct. af BNP i 2008 og 1,2 pct. af BNP i 2009 (ekskl. virknin-
gen af genoptagelsen af SP-bidraget efter gældende regler) og er dermed på linje med målintervallet i 
2015-planen, der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP i perioden 
2008-10, jf. Mod nye mål – Danmark 2015. Den aftagende tendens i de strukturelle overskud er 
på linje med 2015-planen, der i lyset af befolkningsudviklingen og aftagende olie- og gasudvinding i 
Nordsøen mv. indebærer, at de strukturelle overskud aftager yderligere til tæt på balance i 2015. 
 
Aktivitetsvirkningen fra den økonomiske politik i finanslovforslaget for 2009 er samlet opgjort til 
0,2 pct. af BNP i 2009, inkl. virkningen af at genoptage SP-bidraget på 1 pct. af indkomsterne 
efter gældende regler. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt ved den ét-årige finanseffekt (og 
dermed ekskl. virkningen af SP-genindførslen) skønnes således til 0,3 pct. af BNP i lyset af især 
den offentlige forbrugsvækst, skattenedsættelserne i medfør af skatteaftalen fra 2007 og den kom-
penserende statslige skattenedsættelse i 2009 afledt af kommuneskatteforøgelsen i 2008, mens 
genindførelse af SP-bidraget i 2009 dæmper den økonomiske politiks bidrag til væksten med knap 
0,1 pct. af BNP i 2009. I 2008 skønnes finanseffekten til 0,1 pct. af BNP og er dermed opjuste-
ret lidt i forhold til majvurderingen som følge af større offentlig forbrugs- og investeringsvækst.  
 
De offentlige udgifter i pct. af BNP ventes at falde svagt fra 49,9 pct. i 2007 til 49,6 pct. af BNP 
i 2009. Renteudgifternes andel af BNP falder, mens de offentlige forbrugsudgifters andel forøges. 
Skattetrykket ventes at aftage fra 49 pct. af BNP i 2007 til 47,1 pct. af BNP i 2009. Det skal 
blandt andet ses i lyset af skattenedsættelserne aftalt i efteråret 2007. Skattestoppet bidrager også til 
det faldende skattetryk. 
 
De ekstraordinært store offentlige overskud i disse år bidrager til, at den offentlige bruttogæld 
(ØMU-gælden) ventes reduceret fra ca. 26½ pct. ved udgangen af 2007 til ca. 18½ pct. af BNP i 
2009. Den offentlige nettogæld, der ved udgangen af 2007 var vendt til et nettotilgodehavende på 
godt 3 pct. af BNP, ventes at stige til et nettotilgodehavende på 9¼ pct. af BNP i 2009. 
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5.1 Den offentlige saldo 
På baggrund af vurderingen af dansk økonomi og fastlæggelsen af den økonomiske 
politik skønnes der overskud på de offentlige finanser på 64½ mia. kr. (3,6 pct. af 
BNP) i 2008 og 55¾ mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2009, jf. tabel 5.1. 
 
Skønnet for de offentlige finanser for 2008 tager blandt andet afsæt i finansloven for 
2008 og de ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2008. Desuden 
tager vurderingen udgangspunkt i de kommunale og regionale budgetter for 2008 
samt aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2009, der blev indgået i 
juni. I 2009 er skønnet for de offentlige finanser baseret på finanslovforslaget for 
2009 og kommune- og regionsaftalerne for 2009. For begge år er aftalen (mellem 
regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance) om lavere skat på arbejde fra septem-
ber 2007 og overenskomstresultaterne på det offentlige område endvidere indarbej-
det.  
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 27,3 77,4 79,9 81,1 64,5 55,8  
 
 Pct. af BNP        

 

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

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

 

 
Overskuddet på de offentlige finanser ventes samlet at falde fra 4,8 pct. af BNP i 
2007 til 3,0 pct. af BNP i 2009, blandt andet som følge af den gradvise normalisering 
af konjunktursituationen. Faldet i overskuddet afspejler blandt andet et lavere per-
sonskattetryk afledt af skatteaftalen fra 2007, den kompenserende statslige skattened-
sættelse i 2009 afledt af kommuneskatteforøgelsen i 2008 samt genoptagelsen af SP-
indbetalinger efter gældende regler, der på grund af fradrag for indbetalingerne redu-
cerer husholdningernes skattebetalinger i 2009. Endvidere bidrager lavere indtægter 
fra pensionsafkastskatten til faldende overskud fra 2007 til 2008, mens faldet fra 
2008 til 2009 skal ses i sammenhæng med virkningen af, at konjunktursituationen 
dæmpes.  
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Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, skønnes et strukturelt overskud på 1,6 pct. af BNP i 2008, 
mens det strukturelle overskud i 2009 er beregnet til 1,2 pct. af BNP (ekskl. virknin-
gen af genoptagelsen af SP-bidraget). Det beregnede strukturelle overskud i 2008 og 
2009 er i begge år inden for målintervallet i 2015-planen, der tilsiger strukturelle 
offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010, jf. Mod nye Mål – 
Danmark 2015, august 2007.  
 
Sammenlignet med majvurderingen er skønnene for den offentlige saldo nedjusteret 
med knap 8 mia. kr. i 2008, men opjusteret med 2¾ mia. kr. i 2009, jf. også Budget-
oversigt 3, august 2008. Nordsø-provenuerne er større i begge år som følge af, at de 
forudsatte priser på olie er sat op. Justeringerne skal derudover blandt andet ses i 
sammenhæng med skønnet for pensionsafkastskatten, der er nedjusteret med 9 mia. 
kr. i 2008 afledt af et forventet lavere aktieafkast blandt andet i lyset af den finansielle 
uro, jf. afsnit 5.4. I 2009 er provenuet fra pensionsafkastskatten opjusteret med 6¼ 
mia. kr. som følge af forventet større obligationsafkast. På udgiftssiden er niveauet 
for de nominelle offentlige forbrugsudgifter i 2008 og 2009 opjusteret i lyset af 
blandt andet økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2009, mens overfør-
selsudgifterne er nedjusteret i lyset af lavere ledighed i 2008 og en lavere satsregule-
ring i 2009. 
 
Opgørelsen af det offentlige overskud i 2007 er fortsat foreløbig, og der kan fore-
komme revisioner af blandt andet skatteindtægterne. Det gælder ikke mindst person-
skatterne, hvor der først i løbet af efteråret 2008 foreligger en stort set endelig slut-
opgørelse for 20071. 
 
 
5.2 Den offentlige gæld 
Den offentlige nettogæld var ved udgangen af 2007 vendt til et finansielt nettotilgo-
dehavende på godt 3 pct. af BNP, jf. tabel 5.2. På baggrund af de skønnede overskud 
på de offentlige finanser i 2008 og 2009 forudsættes det offentlige finansielle netto-
tilgodehavende øget til godt 9 pct. af BNP ved udgangen af 2009. Det skønnede 
nettotilgodehavende i 2009 er dermed lidt større end de 6 pct. af BNP som er ind-
regnet i 2015-planen, hvilket blandt andet afspejler, at konjunkturopgangen har væ-
ret stærkere end forudsat samt større Nordsø-indtægter i 2008 og 2009 end antaget i 
augustredegørelsen 2007 og Konvergensprogram 20082. Skønnet for nettotilgode-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 De seneste oplysninger med hensyn til pensionsafkastskatten vedrørende 2007 peger desuden i retning af en nedju-
stering af indtægterne herfra i forbindelse med den kommende opgørelse af de offentlige finanser, som Danmarks 
Statistik offentliggør i begyndelsen af november 2008. 
2 I 2015-planen fra 2007 blev det forudsat, at det finansielle nettotilgodehavende steg til godt 6 pct. af BNP ved 
udgangen af 2009. Opbygningen af et nettotilgodehavende i disse år skal ses i sammenhæng med presset på de 
offentlige finanser på længere sigt. Virkningen af det skønnede større nettotilgodehavende frem mod 2009 på den 
langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser er beskeden og svarer isoleret set til ca. 0,05 pct. af BNP. Det forud-
sætter, at bidraget ikke modgås af senere perioder med dårligere finanser end antaget, fx som følge af konjunktur-
svækkelser eller lavere olieprier end antaget. 
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havendet i 2009 er usikkert og afhænger blandt andet af mulige kursreguleringer på 
offentlige aktiver og passiver samt blandt andet olieprisudviklingen. 
 

Tabel 5.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  1993/95 2001 2006 2007 2008 2009  
 Pct. af BNP        
 Offentlig nettogæld1) 36,0 21,9 2,6 -3,1 -6,6 -9,3  
 Nettogæld i stat og kommuner 36,0 23,4 2,6 -3,0 -6,5 -9,3  
 ØMU-gæld 80,1 48,7 30,5 26,4 20,8 18,6  
 Do. korrigeret for genudlån2) 80,1 48,3 28,8 24,8 19,2 16,9  
 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 366,7 291,9 42,0 -51,8 -116,3 -172,1  
 Nettogæld i stat og kommuner 366,9 313,1 42,7 -50,9 -115,5 -171,4  
 ØMU-gæld 730,0 650,7 500,1 447,7 369,3 343,0  
 Do. korrigeret for genudlån2) 730,0 644,9 472,6 421,3 340,4 312,0  
  

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. arbejds-
løshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond men ekskl. ATP. Nettogælden i første kolonne er for 
1995, idet der først findes tal fra 1995.  

2) Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Udviklingsselskabet til By og Havn. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 

 

 
Det offentlige nettotilgodehavende opgøres således til markedsværdi og påvirkes 
dermed af værdien/kursen på de offentlige aktiver og passiver. Ændringerne i tilgo-
dehavendet over tid svarer således til det offentlige overskud plus stedfundne værdi-
reguleringer. Nettotilgodehavendet i stat, kommuner og regioner angiver de samlede 
finansielle nettofordringer (eller passiver) 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 26½ pct. af BNP i 2007 til godt 18½ pct. af BNP i 2009.  
 
Korrigeret for statens genudlånsportefølje – der reelt indebærer en parallel forøgelse 
af statens aktiver og passiver – ventes ØMU-gælden at falde fra 24¾ pct. af BNP i 
2007 til knap 17 pct. af BNP i 2009. I perioden 2001 til 2007 er ØMU-gælden korri-
geret for statens genudlånsportefølje nedbragt fra 48¼ pct. til 24¾ pct. af BNP, 
svarende til et fald på 223½ mia. kr. 
 
Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2008 er siden majredegørelsen justeret marginalt 
ned med 0,4 pct. af BNP, jf. tabel 5.3.  
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Nedjusteringen af ØMU-gælden i 2008 skyldes primært såkaldte periodiseringer og 
øvrige afgrænsninger, der blandt andet dækker over mindre udstedelse af indenland-
ske statsobligationer, samt et større træk fra statens konto i Nationalbanken end 
skønnet i maj. Den mindre udstedelse af statsobligationer påvirker ØMU-gælden i 
nedadgående retning, idet statens passiver herved bliver mindre. Det tilsvarende 
større træk på statens konto påvirker ikke ØMU-gælden, idet aktiver – der ikke er 
statsobligationer – ikke modregnes i opgørelsen. 
 
Et øget niveau for nominelt BNP i 2008 i forhold til majvurderingen træk-
ker yderligere i retning af lavere ØMU-gældskvote. I modsat retning trækker et lavere 
forventet overskud på statens finanser i 2008 samt et øget skøn for omfanget af gen-
udlån til de statslige selskaber. 
 
 
5.3 De offentlige udgifter  
Fra 2007 til 2009 ventes et fald i det samlede offentlige udgiftstryk på 0,3 pct.-
enheder af BNP til 49,6 pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.4. De primære offentlige udgif-
ter ventes at være omtrent uændrede i perioden, og faldet i udgiftstrykket kan derfor 
henføres til et forventet fald i renteudgifterne på 0,4 pct. af BNP. 
 
De omtrent uændrede primære offentlige udgifter opgjort i pct. af BNP fra 2007 til 
2009 skal ses i sammenhæng med, at et stigende offentligt forbrugstryk modsvares af 
faldende overførselsudgifter i pct. af BNP. Den ventede stigning i forbrugstrykket 
afspejler en relativt høj nominel vækstrate i det offentlige forbrug på 5,4 pct. i 2009, 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2008 

 
   2008  
 Pct. af BNP  
 ØMU-gæld, august 2008  20,8  
 ØMU-gæld, maj 2008  21,2  
 Ændring  -0,4  
  

Bidrag fra: 
   

 Statens saldo  0,4  
 Udlån1)  0,1  
 BNP  -0,1  
 Beholdning af statsobligationer i statslige fonde2)  0,0  
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.3)  -0,8  
  

1)  Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Udviklingsselskabet By og Havn. 
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. 
 

 



 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik 

164 Økonomisk Redegørelse · August 2008 

der blandt andet følger af de offentlige overenskomster, hvor budgetvirkningerne af 
de aftalte lønstigninger udgør 5,0 pct. i 2009.  
 

Tabel 5.4  
De offentlige udgifters sammensætning 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk) 1) 53,7 51,7 50,2 49,9 49,8 49,6  
 Primære udgifter 50,7 49,2 48,0 47,9 48,1 48,0  
 - offentligt forbrug 26,5 25,9 25,7 25,9 25,9 26,3  
 - offentlige investeringer2) 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 1,7  
 - indkomstoverførsler 17,1 16,5 15,5 15,2 14,8 14,9  
 - subsidier 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3  
 - øvrige primære udgifter 2,9 2,7 2,7 2,8 3,3 2,8  
 Renteudgifter 3,1 2,6 2,2 2,0 1,7 1,6  
 Memopost        
 Offentligt forbrug (andel af  

konjunkturrenset BNP) 26,1 25,8 25,9 25,9 26,1 26,5 
 

  
Anm.: Grundet afrundinger passer summen ikke med totalen i alle årene. 
1)  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. 

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

 

 
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. 
Med de nye, højere skøn for det nominelle offentlige forbrug i 2008 og 2009 og de 
forudsatte vækstrammer i årene efter er det ikke usandsynligt, at de offentlige for-
brugsudgifter kan udgøre i overkanten af 26,5 pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015. 
2015-fremskrivningen vil blive opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af Dan-
marks Konvergensprogram 2008 til EU. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,6 pct. i 2008 og 1,1 pct. i 2009. I 
forhold til majredegørelsen er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret med 0,3 
pct.-enheder i 2008 og nedjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2009. Opjusteringen i 2008 
følger af de aftalte løft i kommune- og regionsaftalerne for 2009 og i mindre omfang 
af Danmarks Statistiks nedrevision af de offentlige forbrugsudgifter i 2007. I 2009 
skal den lavere realvækst i forbruget ses i sammenhæng med, at skønnet på baggrund 
af finanslovforslaget for 2009 mv. er lavere end det beregningstekniske skøn, der lå 
til grund for majvurderingen. Samlet er realvæksten i årene 2008 og 2009 på linje 
med vækstforudsætningerne i 2015-planen, men niveauet for forbrugsudgifterne er 
større end forudsat, navnlig i lyset af større pris- og lønstigninger i 2008 og 2009. 
 
De offentlige investeringer (som andel af BNP) ventes at være omtrent uændrede fra 
2007 til 2009, men lavere end i 2006, hvor investeringsniveauet var ekstraordinært 
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højt i lyset af kommunalreformen. Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes 
til 2,0 pct. i 2008 og 0,5 pct. i 2009. Siden majvurderingen har Danmarks Statistik 
revideret de offentlige investeringer ned i 2007, og med afsæt heri er realvæksten 
opjusteret med 4,5 pct.-enheder i 2008. I 2009 svarer realvæksten i de offentlige 
investeringer stort set til det forudsatte i majvurderingen. Fastlæggelsen af realvæk-
sten i de offentlige investeringer i disse år skal ses i sammenhæng med det betydelige 
kapacitetspres i økonomien.  
 
For at sikre mod offentlige udgiftsskred er det vedtaget, at det statslige bloktilskud til 
kommunerne reduceres, hvis kommunerne under ét overskrider de budgetterede 
service- eller anlægsudgifter i 2008. Desuden er det vedtaget, at en del af bloktilskud-
det til kommunerne fra 2009 og frem gøres betinget af, at kommunerne budgetterer i 
overensstemmelse med det aftalte, samt at det kommunale bloktilskud fremover 
reguleres individuelt og kollektivt, hvis den samlede kommunale beskatning stiger i 
forhold til det aftalte. 
 
Fra 2007 til 2008 ventes et fald i udgifterne til indkomstoverførsler i pct. af BNP, 
hvilket navnlig afspejler faldende udgifter til dagpenge og kontanthjælp i lyset af 
ledighedsudviklingen. Ledigheden ventes at stige fra 2008 til 2009, hvor udgifterne 
til indkomstoverførsler også øges lidt i pct. af BNP, men de vil fortsat ligge under 
niveauet i 2007 (som andel af BNP).  
 
Den skønnede stigning i subsidierne fra 2,2 pct. af BNP i 2007 til 2,3 pct. af BNP i 
2008 og 2009 følger af forventede merudgifter til løntilskud til fleksjob.  
 
De øvrige primære udgifter skønnes at udgøre samme andel af BNP i 2009 som i 
2007. Det særligt høje niveau for de øvrige primære udgifter på 3,3 pct. af BNP i 
2008 skal ses i sammenhæng med de ændrede regler for pensionsbeskatning, som 
indebærer en engangskompensation mv. på ca. 9½ mia. kr. i 2008 for ophævelsen af 
fritagelsen for pensionsafkastskat vedrørende ejendomme og afkast af indeksobliga-
tioner, jf. afsnit 5.4.3  
 
Renteudgifterne ventes som følge af den fortsatte gældsnedbringelse at falde fra 2 
pct. af BNP i 2007 til godt 1½ pct. af BNP i 2009. 
 
 
5.4 De offentlige indtægter 
Skattetrykket, der med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skat-
teindtægterne, udgør 49,0 pct. af BNP i 2007, skønnes at falde med 1,2 pct.-enheder i 
2008, og der ventes et yderligere fald på 0,6 pct.-enheder i 2009, jf. tabel 5.5. Det 
skønnes således, at skattetrykket vil udgøre 47,8 pct. af BNP i 2008 og 47,1 pct. af 
BNP i 2009. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Engangskompensationen registreres som en kapitaloverførsel i nationalregnskabet.  
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Tabel 5.5  
De offentlige indtægters sammensætning  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

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

1) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, 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. 

5) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierør-
ledningsafgift og overskudsdeling. Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskat, afgifter og indirekte skat-
ter samt øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen i skattetrykket er normalt ikke et velegnet mål for den økonomiske poli-
tiks bidrag til ændringer i skattebelastningen4. Det skyldes først og fremmest, at kon-
junkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil med-
føre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra 
væksten 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 
forhold til pensionsafkastskatten og (selskabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i 
Nordsøen, men fx også i forhold til registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 
Faldet i skattetrykket på 1,2 pct.-enheder i 2008 afspejler primært lavere personskat-
ter og i mindre grad lavere pensionsafkastskat, jf. tabel 5.6. 
 
Det yderligere fald i skattetrykket i 2009 på 0,6 pct.-enheder kan henføres til en for-
ventning om lavere personskatter og selskabsskatter samt et omtrent uændret (nomi-
nelt) provenu fra punktafgifterne. Dette opvejes delvist af en stigning i det skønnede 
provenu fra pensionsafkastbeskatningen, der isoleret set øger skattetrykket i 2009.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 
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Udviklingen fra 2007 til 2008 skal som tidligere nævnt fortolkes med forsigtighed, da 
2007 er baseret på det foreløbige nationalregnskab fra Danmarks Statistik, mens 
2008 og 2009 er Finansministeriets skøn på baggrund af blandt andet senere tilgæn-
gelig information end lagt til grund i det foreløbige nationalregnskab for 2007. 
 

Tabel 5.6  
Ændring i skattetrykket  

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

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

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Personskatter 
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at aftage med 1,8 pct.-
enheder fra 2007 til 2009 blandt andet i lyset af indkomstskattenedsættelserne. Hertil 
kommer, at genoptagelsen af SP-indbetalingerne i 2009, som følger gældende regler, 
på kort sigt reducerer skattetrykket, fordi indbetalingerne i 2009 er fradragsberettige-
de.  
 
I medfør af aftalen om Lavere skat på arbejde fra september 2007 reduceres indkomst-
skatterne med 4¼ mia. kr. i 2008 og med yderligere 5¼ mia. kr. i 2009. Aftalen inde-
bærer, at beskæftigelsesfradraget øges fra 2,5 pct. til 4,0 pct. i 2008 og 4,25 pct. i 
2009. Grænsen for, hvor meget beskæftigelsesfradraget maksimalt kan udgøre, hæves 
tilsvarende. Derudover øges personfradraget ekstraordinært med 500 kr. i både 2008 
og 2009. Endvidere øges mellemskattegrænsen med 57.900 kr. i 2009, så grænsen for 
topskat og mellemskat bliver ens. 
 
Aftalen om lavere skat på arbejde indeholder samtidig en særskilt forhøjelse af over-
førslerne med 0,6 pct.-enheder i 2008, hvilket isoleret set medfører en forøgelse af 
personskatterne på ca. ½ mia. kr. Nedsættelsen af indkomstskatten i medfør af afta-
len om Lavere skat på arbejde giver dermed en reduktion af personskatternes bidrag til 
skattetrykket med ca. 0,2 pct.-enheder i 2008 og yderligere 0,3 pct.-enheder i 2009. 
 
Kommunerne har i 2008 hævet kommuneskatten med i alt 2,2 mia. kr. Heraf ligger 
¼ mia. kr. inden for et uudnyttet rum til kommunale skattestigninger, jf. Budgetover-
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sigt 2, august 2007, mens de resterende 2 mia. kr. i overensstemmelse med skatte-
stoppet skal modsvares af lavere statsskatter. Derfor blev regeringen, Dansk Folke-
parti og Ny Alliance i forbindelse med finanslovaftalen for 2008 enige om at nedsæt-
te den statslige bundskat. Den statslige bundskat nedsættes derfor fra 2009. Virknin-
gen af øget kommuneskat i 2008 og 2009 kompenseres således under ét i 2009, hvor 
der sker en dobbelt så stor nedsættelse af bundskattesatsen i forhold til 2008 som i 
de efterfølgende år. Dette betyder isoleret set, at skattetrykket stiger godt 0,1 pct.-
enhed fra 2007 til 2008 og falder ca. ¼ pct.-enhed fra 2008 til 2009 (og derefter øges 
igen i 2010).  
 
Aftalen om lavere skat på arbejde betød endvidere, at suspensionen af SP-bidraget er 
forlænget til og med 2008. Efter gældende regler vil indbetalinger til SP dermed au-
tomatisk blive genoptaget i 2009. SP-indbetalingerne, der fradrages i udskrivnings-
grundlaget for personskatterne, bevirker isoleret set, at indtægterne fra personskat-
terne 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 forøgelse af de fremtidige (skattepligtige) pensions-
udbetalinger fra SP-ordningen, der er en obligatorisk, individuel (dvs. ikke omforde-
lende) pensionsordning. SP-ordningen er dermed ikke en skat. 
 
Samlet vil genoptagelse af SP-bidraget og de besluttede skattenedsættelser medføre 
en forøgelse af husholdningernes samlede disponible indkomster i 2009 svarende til 
ca. 7 mia. kr. (i forhold til 2007-regler), jf. kapitel 1. 
 
Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen udgjorde 32 mia. kr. i 2006 (2,0 
pct. af BNP), 29½ mia. kr. i 2007 (1,7 pct. af BNP) og skønnes til knap 41½ mia. kr. 
i 2008 (2,3 pct. af BNP) og 39½ mia. kr. i 2009 (2,1 pct. af BNP). Udviklingen i 
Nordsø-indtægterne afspejler dels en kraftig stigning i den gennemsnitlige oliepris fra 
2007 til 2008 (målt i kr.) samt en beskeden forudsat stigning fra 2008 til 2009, dels at 
produktionen af olie og gas forventes at falde i perioden fra 2006 til 2009. De samle-
de 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 knap 
0,5 mia. kr. i 2008 og godt 0,4 mia. kr. i 20095. Den varige provenugevinst ved en 
varig stigning i olieprisen på 1 pct. er 0,1 mia. kr. og dermed betydeligt lavere end 
den umiddelbare provenuvirkning, idet olieressourcerne udtømmes på sigt.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Beregningen af prisfølsomhederne tager udgangspunkt i en oliepris pr. tønde på $117,3 i 2008 og $123,1 i 2009. 
Provenuets prisfølsomhed i 2008 er således beregnet som merprovenuet ved en stigning i olieprisen fra 561,7 til 
567,7 kr. pr. tønde – svarende til en stigning på 5,6 kr. eller én pct. 
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Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) udgjorde 50 
mia. kr. i 2006 (3,0 pct. af BNP) og skønnes at aftage til 2,3 pct. af BNP i 2008 og 2,2 
pct. af BNP i 2009. Faldet i niveauet for selskabsskatten skal blandt andet ses i lyset 
af tegn på aftagende indtjening i den finansielle sektor samt stigende råvarepriser og 
lønninger, der ligeledes må ventes at dæmpe indtjeningen, efter en periode med ret 
store overskud i virksomhederne.  
 
I modsat retning trækker omlægningen af selskabsbeskatningen, der blev vedtaget i 
juni 2007. Lovændringen indebærer alt andet lige et lavere provenu i 2007 og et høje-
re provenu i 2008 og 2009. Selskabsskattepakkens stramninger af afskrivningsregler-
ne har virkning fra 2008, mens beskæringen af fradragsberettigede renteudgifter hav-
de halvårsvirkning i 2007. Satsen for selskabsskatten blev nedsat fra 28 til 25 pct. 
med helårsvirkning fra 2007. Selskabsskattepakken er beskrevet mere detaljeret i 
boks 5.3 i Økonomisk Redegørelse, maj 2007. 
 
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 efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at urealiserede kapitalgevinster 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 0,1 mia. kr. i 
2008 (0,0 pct. af BNP) og 18½ mia. i 2009 (0,9 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 forventes således isoleret set at bidrage med et fald i skattetrykket 
på 2,4 pct.-enheder fra 2005 til 2008 og omvendt forventes pensionsafkastskatten at 
øge skattetrykket med 0,9 pct.-enheder fra 2008 til 2009. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten anslås at udgøre ca. 1 pct. af BNP (svarende til 
ca. 18 mia. kr. i 2008) i et år med et normalafkast på den samlede pensionsformue6.  
 
Det lave provenuskøn i 2008 på 0,1 mia. kr. skal primært ses i lyset af faldende aktie-
kurser i 1. halvår af 2008. Inklusiv et normalafkast for resten af året forventes aktie-
kurserne i gennemsnit at falde med 14½ pct. i 2008. Indtægterne fra pensionsafkast-
skatten for 2008 er dog også vanskelige at skønne over, da det er kurserne og renter-
ne ved årets afslutning, der er afgørende for provenuets størrelse. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Normalafkastet er defineret som et årligt afkast på 7 pct. for aktier og 5 pct. for obligationer og andre investerings-
aktiver. 
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For 2009 skønnes de lange obligationsrenter at falde lidt, hvilket medfører, at afka-
stet på obligationer og derivater er højere end i et år med et normalafkast (hvor ren-
ten og dermed kurserne antages konstant). I modsat retning trækker fremført negativ 
skat fra 2008. 
 
Folketinget vedtog den 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten. 
Omlægningen er udformet således, at den skønnes at være omtrent provenuneutral 
over tid, men omlægningen medfører kompensationsudbetalinger på ca. 9,5 mia. kr. i 
2008 samt negativ skat på 1,2 mia. kr. (der først forventes at kunne udnyttes i 2009). 
Det umiddelbare tab vedrører hovedsageligt engangskompensationer for ophævelsen 
af skattefritagelsen af afkast af visse ejendomme og indeksobligationer. Engangs-
kompensationerne konteres i nationalregnskabet som kapitaloverførsler til den priva-
te sektor. (I nationalregnskabet er kompensationerne derfor ikke modregnet i prove-
nuet fra pensionsafkastskatten). Pensionsskatteomlægningen er beskrevet i Økono-
misk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 
 
Afgifter 
Punktafgifterne bidrager under ét til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,6 pct.-
enheder fra 2006 til 2009. Skattestoppets nominalprincip (dvs. at stykafgifter fasthol-
des i nominelle kronebeløb) har reduceret afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-enhed 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. 
Samlet set reducerer skattetrykkets nominalprincip afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-
enhed i 2008 og ca. 0,05 pct.-enheder i 2009. Hertil kommer, at indekseringen inde-
bærer, at realværdien af energiafgifterne over tid kan ventes at være nogenlunde 
uændret (ved en inflation på knap 2 pct. i gennemsnit). 
 
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 
Aktivitetsvirkningen fra den økonomiske politik i finanslovforslaget for 2009 er sam-
let opgjort til 0,2 pct. af BNP i 2009, inklusive virkningen af at genindføre SP-
bidraget på 1 pct. af indkomsterne efter gældende regler.  
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt ved den ét-årige finanseffekt (og dermed 
ekskl. virkningen af SP-genoptagelse7) skønnes til 0,3 pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.7. 
Skønnet er blandt andet baseret på finanslovforslaget for 2009 og de i juni indgåede 
aftaler om økonomien i kommuner og regioner i 2009. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 SP blev i 2002 omlagt, så den ikke længere er omfordelende, og SP-bidraget er derfor ikke en skat (og behandles 
ikke som en skat i Nationalregnskabet). Virkningen af at genoptage SP-bidraget indgår derfor ikke i finanseffekten. 
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Tabel 5.7 
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.       
 BNP-vækst 2,5 3,9 1,7 1,1 0,5  
 Outputgab -0,1 1,0 2,4 2,7 1,8  
        
 Pct.-enheder       
 Et-årig finanseffekt 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3  
  - ændring siden maj 08 0,0 0,0 -0,2 0,2 -  
 Genindførsel af SP-bidrag - - - - -0,1  
        
 Flerårige virkninger:       
 - flerårig finanseffekt 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0  
 - opsparingsvirkninger (SP)1) 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1  
 - stedfundne renteændringer2) 1,0 0,6 -0,5 -1,3 -0,7  
  

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

 

 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning i 2009 kan primært henføres til væksten i de 
offentlige forbrugsudgifter, som isoleret set skønnes at bidrage til finanseffekten med 
knap 0,2 pct.-enheder af BNP. Skattenedsættelserne i medfør af skatteaftalen i 2007 
samt den kompenserende statslige skattenedsættelse i lyset af kommuneskattefor-
øgelsen i 2008 skønnes desuden at øge aktiviteten med 0,2 pct. af BNP i 2009. I 
modsat retning trækker en afdæmpet vækst i de offentlige udgifter i øvrigt. 
 
SP-bidraget skal genindføres i 2009 ifølge gældende regler, hvilket skønnes at dæmpe 
den økonomiske politiks bidrag til aktivitetsvæksten med knap 0,1 pct. af BNP i 
2009. Samlet skønnes aktivitetsvirkningen af den økonomiske politik dermed som 
nævnt til 0,2 pct. af BNP.   
 
Skønnet for finanseffekten på 0,1 pct. af BNP i 2008 er opjusteret i forhold til vurde-
ringen på 0,0 pct. af BNP i maj. Det kan navnlig henføres til en højere realvækst i det 
offentlige forbrug afledt af kommune- og regionsaftalerne for 2009 samt en højere 
realvækst i de offentlige investeringer, der følger af Danmarks Statistiks nedrevision 
af de offentlige investeringer i 2007. Samtidig er skønnet for finanseffekten i 2007 
revideret ned med knap 0,2 pct.-enheder, blandt andet i lyset af den nævnte nedjuste-
ring af væksten i de offentlige investeringer. 
 
Den flerårige finanseffekt8 peger i retning af, at finanspolitikken fra og med 2002 
samlet set har en nogenlunde neutral virkning på den økonomiske vækst i 2009. Den 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også påvirker den økonomiske 
aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgøres her som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken 
siden 2002. 



 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik 

172 Økonomisk Redegørelse · August 2008 

førte finanspolitik siden 2002 har bidraget til at øge niveauet for BNP i 2009 sammen-
lignet med en situation, hvor der var blevet ført neutral finanspolitik. Det hænger 
blandt andet sammen med lempelsen af finanspolitikken afledt af skattenedsættelser-
ne i Forårspakken, skatteaftalen i 2007 samt væksten i de offentlige forbrugsudgifter.  
 
Selv om pengepolitikken de senere år har været relativ lempelig efter danske kon-
junkturforhold, bidrager renteudviklingen til at dæmpe presset i økonomien. Renter-
ne er således steget noget fra det meget lave niveau i 2004 og 2005, og bidrager der-
med – blandt andet ved at have dæmpet husprisstigningerne – til at reducere væksten 
i efterspørgslen. De ændringer i renterne, der er konstateret frem til i dag vil således 
virke dæmpende i både 2008 og 2009, jf. tabel 5.7. En del af rentestigningerne afspej-
ler den finansielle uro, der har øget spændet mellem de pengepolitiske styringsrenter 
og renterne på udlån og realkredit, hvilket dog skal ses i lyset af, at renterne på stats-
papirer formentlig ville have været højere i fravær af den finansielle uro. Hertil kom-
mer de stramninger af de finansielle vilkår, som følger af styrkelsen af kronekursen 
og forsigtigere kreditgivning i lyset af vendingen på boligmarkedet og den finansielle 
uro. 
 
Samlet peger beregningerne på, at de flerårige virkninger af finanspolitikken (den 
flerårige finanseffekt) og de flerårige virkninger af renteudviklingen siden 2002 sam-
let kan dæmpe væksten med i størrelsesordenen ¾ pct. af BNP i 2009.  
 
 
5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
I Danmark er udviklingen i de offentlige finanser meget følsom over for konjunktur-
bevægelserne. Hertil kommer, at en række offentlige indtægter i høj grad påvirkes af 
udviklingen på de finansielle markeder, herunder udviklingen i aktiekurser, rente og 
oliepris. Det gælder især indtægterne fra aktiviteterne i Nordsøen og pensionsafkast-
skatten.  
 
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. Når konjunkturerne 
er dårlige vil den faktiske saldo derimod som regel være lavere end den strukturelle 
saldo. 
 
I 2008 udgør det beregnede strukturelle overskud 1,6 pct. af BNP, mens det struktu-
relle overskud i 2009 er beregnet til 1,2 pct. af BNP (ekskl. virkningen af genindfør-
sel af SP-bidraget efter gældende regler). De beregnede strukturelle overskud i 2008 
og 2009 er i begge år inden for målintervallet i 2015-planen, der tilsiger strukturelle 
offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010.  
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I både 2008 og 2009 bidrager konjunkturerne til, at de skønnede faktiske overskud er 
mærkbart større end de strukturelle overskud. Konjunkturernes bidrag til de offentli-
ge finanser beregnes ved hjælp af beskæftigelsesgabet (forskellen mellem faktisk og 
strukturel beskæftigelse). Det afspejler, at der korrigeres særskilt for selskabsskat, 
pensionsafkastskat og Nordsø-indtægter mv., og at store dele af de resterende offent-
lige indtægter – skat af lønindkomster mv. – er tæt knyttet til udviklingen i beskæfti-
gelsen. Det samme gælder konjunkturfølsomme udgifter som fx A-dagpenge. 
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser kan imidlertid også beregnes ud fra 
outputgabet (forskellen mellem faktisk og potentielt/strukturelt BNP), jf. figur 5.2a. 
Ved konjunkturelle vendepunkter kan trægheder i tilpasningen mellem produktion 
og beskæftigelse eller ændringer i fx forbrugstilbøjeligheden medføre konjunkturelt 
betingede udsving i de offentlige indtægter, som opfanges lidt tidligere i outputgabet 
end i beskæftigelsesgabet. Når konjunkturbidraget beregnes ved hjælp af outputgabet 
bliver udviklingen i den strukturelle saldo mere jævn i perioden 2004-09, jf. figur 5.2b. 
 

Figur 5.2a Figur 5.2b 
Konjunkturkorrektion Strukturel saldo (korrigeret for SP) 

-3

-2

-1

0

1

04 05 06 07 08 09
-3

-2

-1

0

1

Beskæftigelsesgab Outputgab

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

04 05 06 07 08 09
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Faktisk saldo Struk. saldo (besk.gab)
Struk. saldo (outputgab) 

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i den faktiske saldo, der 
som nævnt i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige 
finanser, jf. tabel 5.8. Dernæst korrigeres for en række midlertidige bidrag til de of-
fentlige finanser – herunder blandt andet fluktuationer i indtægterne fra pensionsaf-
kastskatten og aktiviteterne i Nordsøen – som ikke direkte er knyttet til konjunktur-
bevægelserne.  

De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder ekstraordinære 
indtægter – er illustreret i figur 5.3a-e. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og 
de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle 
niveau indgår i den strukturelle saldo9.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 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 strukturelle niveau for 
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Tabel 5.8 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

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

indbetalinger) (8+9) 1,4 2,6 2,8 2,5 1,6 1,2 
 

  
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 pensions-
afkastskatten, således at denne ikke indgår i den strukturelle saldo, samt for nyere oplysninger vedrø-
rende indtægtssiden end lagt til grund for det foreløbige nationalregnskab for 2007. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen ventes i både 2008 og 2009 at 
ligge over det strukturelle niveau. De skønnede Nordsø-provenuer i begge år er end-
videre revideret op med ca. 15 mia. kr. siden 2015-planen, blandt andet som følge af 
stigende oliepriser. Med de aktuelle olieprisforudsætninger, inklusive det internatio-
nale energiagenturs (IEA) skøn for den langsigtede oliepris fra 2007 (World Energy 
Outlook, November 2007), lavere dollarkurs og ændrede produktionsskøn, er den varige 
virkning af Nordsø-provenuerne i størrelsesordenen 1 mia. kr. højere end forudsat i 
august 200710. Skønnet for den strukturelle saldo indregner således et varigt bidrag på 
ca. 1 mia. kr. fra, at indtægterne fra Nordsøen er større end det oprindeligt var forud-
sat i 2015-forløbet i Konvergensprogrammet for 2007.  
 
Nye skøn for Nordsø-provenuerne vil blive indarbejdet i en opdateret 2015-plan i 
forbindelse med det kommende Konvergensprogram i november 2008, hvor der 
samtidig vil blive indarbejdet ny befolkningsprognose, energiaftalen fra februar 2008, 
Jobplanen, nye konjunkturskøn, herunder for det offentlige forbrug, samt en række 
andre forhold.  
 

                                                                                                                                     
indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i 2015-planen justeret for holdbarhedsvirk-
ningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. nærmere i Økonomisk Redegørelse, maj 2008. 
10 Tallet angiver den varige virkning af ændrede skøn for Nordsø-provenuerne og indregner blandt andet ikke, at 
højere energipriser kan reducere energiforbruget og derigennem reducere indtægterne fra energiafgifter.  
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Figur 5.3a Figur 5.3b 
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Figur 5.3c Figur 5.3d 
Øvrig selskabsskat Nettorentebetalinger 
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Figur 5.3e Figur 5.3f 
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  

saldo 
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
Ifølge 2015-forløbet indgår skatteindtægterne fra Nordsøen (dvs. alle de forventede 
fremtidige indtægter) som et varigt finansieringsbidrag til de offentlige finanser på ca. 
0,35 pct. af BNP, eller godt 6 mia. kr. årligt (2008-priser) i al fremtid. Nordsø-
indtægterne medgår således i planen til at finansiere offentlige udgifter på såvel kort 
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som langt sigt, også efter at Nordsø-reserverne er udtømt. Det sker i praksis ved, at 
den offentlige sektor nedbringer gæld (eller opbygger formue) i disse år, hvor Nord-
sø-indtægterne er store. På den måde er der i planen prioriteret efter, at Nordsø-
provenuerne både skal komme nuværende og fremtidige generationer til gode, jf. boks 
5.1.  
 
År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle 
saldo fra år til år skal fortolkes med nogen forsigtighed. Det er derfor vigtigt at be-
tragte udviklingen i den strukturelle saldo over et vist tidsrum.  
 
Fra 2005 til 2009 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen 1½ pct. af BNP. Heraf bidrager den førte finanspolitik i perioden med ca. 1¼ 
pct. af BNP, herunder som følge af væksten i det offentlige forbrug i 2006-09 samt 
skattenedsættelserne i 2008 og 2009, jf. tabel 5.9, som viser en skønsmæssig dekom-
ponering 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 2009  
 Pct. af BNP       
 Strukturel saldo (korrigeret for  

SP-indbetalinger) 2,6 2,8 2,5 1,6 1,2 
 

 Ændring i strukturel saldo 1,2 0,2 -0,3 -0,9 -0,4  
  

Bidrag til ændring:      
 

 Provenuer fra finanspolitikken -0,1 -0,6 0,0 0,0 -0,6  
 Strukturel beskæftigelse 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3  
 Arbejdstid 0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,2  
 Pensionsafkastskat 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
 Nordsø-indtægter 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  
 Nettorentebetalinger 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  
 Specielle poster -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1  
 Efterspørgselssammensætning 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0  
 Andre forhold -0,4 -0,3 -0,9 -1,0 0,0  

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

offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Faldende nettorentebetalinger, der blandt andet er en følge af reduktionen af den 
offentlige gæld, trækker i retning af at øge den strukturelle saldo igennem perioden.  
 
Hertil kommer, at det seneste opsving indebar en efterspørgselssammensætning 
karakteriseret ved en relativ høj vækst i det private forbrug, der har medført et større 
afgiftsindhold i den samlede efterspørgsel, end hvis fremgangen havde været mere 
ligeligt fordelt på privatforbrug, investeringer og eksport.  
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Boks 5.1 
Nordsø-indtægter i 2015-planen  

 
De Økonomiske Råd foreslog i 2006, at statens indtægter fra olie- og gasudvindingen i Nordsøen 
placeres i en særlig oliefond, som det desuden også er tilfældet i Norge.  
 
I Danmark tilrettelægges finanspolitikken ud fra det bærende princip, at finanspolitikken skal være 
holdbar, jf. 2015-planen. Det indebærer, at både de høje aktuelle Nordsø-provenuer og fremtidige 
forventede indtægter indregnes som et varigt bidrag til de offentlige finanser, som dermed kommer 
både nuværende og fremtidige generationer til gode. 
 
Når skatteindtægterne fra Nordsøen forvaltes i overensstemmelse med den holdbare finanspolitik i 
2015-planen, svarer det i princippet til, at der oprettes en fond, der tildeles retten til statens fremtidi-
ge provenuer fra Nordsøen. Samtidig pålægges fonden at udbetale et bidrag til de offentlige budget-
ter fremover. Bidragets størrelse fastsættes til den vækstkorrigerede realrente gange fondens samle-
de formue. 
 
Formuen i den hypotetiske fond består dels af en opsparing baseret på den del af Nordsø-
provenuerne, der overstiger det årlige bidrag, og dels af nutidsværdien af de skønnede fremtidige 
Nordsø-indtægter. Fondens fremtidige indtægter og udgifter er vist som pct. af BNP i fig. a.  
 
Under de forudsætninger om Nordsø-provenuer, vækst og rente, der lå til grund for 2015-planen i 
august 2007, kan formuens størrelse opgøres til ca. 18 pct. af BNP. Den vækstkorrigerede realrente er 
knap 2 pct. Dette betyder, at det årlige bidrag fra fonden til de offentlige budgetter i grundlaget for 
2015-planen svarer til ca. 0,35 pct. af årets BNP. ”Udbetalingerne” fortsætter efter Nordsø-
provenuerne er udtømte, og dermed kommer Nordsø-indtægterne også fremtidige generationer til 
gode. 
 
Den del af fondens formue, der vedrører fremtidige indbetalinger fra Nordsøen aftager i takt med, at 
oliereserverne udtømmes. Samtidig vokser den del af formuen, der vedrører opsparede merprovenu-
er, jf. fig. b. Forrentningen af fondens formue anvendes, efter indbetalingerne fra Nordsøen ophører 
dels til udbetalinger til de offentlige budgetter og dels til opretholdelse af fondens formue som andel 
af BNP. 
 
Figur a Figur b 
Indtægter og udgifter i en hypotetisk  
oliefond 
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Kilde: Egne beregninger. 
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Beregningerne af den strukturelle saldo for 2005-07 tager afsæt i tal for de offentlige 
finanser, der er baseret på regnskabstal for stat, kommuner og amter samt for 2007 
indarbejder senere tilgængelig information end lagt til grund for det foreløbige nati-
onalregnskab for 2007. Udover konjunkturelt betingede forhold mv. tager skønnet 
for de offentlige finanser i 2008 blandt andet afsæt i finansloven for 2008 og de 
ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2008. Dertil kommer de kom-
munale og regionale budgetter for 2008 samt aftalerne om kommunernes og regio-
nernes økonomi i 2009, der blev indgået i juni. I 2009 er skønnet for de offentlige 
finanser baseret på finanslovforslaget for 2009 og kommune- og regionsaftalerne for 
2009. For begge år er aftalen (mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance) 
om lavere skat på arbejde fra september 2007 og overenskomstresultaterne på det 
offentlige område endvidere indarbejdet.  
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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 839,8 881,7 915,8 2,3 1,6 1,1 1,9 3,4 2,8  
 Offentligt forbrug1) 438,8 460,2 485,2 1,6 1,6 1,1 2,6 3,2 4,3  
 Offentlige investeringer 29,9 31,2 32,0 -9,0 2,0 0,5 2,2 2,2 2,1  
 Boliginvesteringer 118,6 118,8 115,9 4,5 -3,0 -5,0 5,0 3,3 2,7  
 Faste erhvervs-
investeringer 239,7 248,7 247,7 8,8 1,2 -2,7 1,2 2,5 2,1 

 

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.666,8 1.740,6 1.796,6 3,0 1,2 0,1 2,2 3,2 3,1 

 

 Lagerændringer2) 8,2 9,9 10,2 -0,3 0,1 0,0       

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.675,0 1.750,0 1.806,7 2,6 1,3 0,2 2,3 3,2 3,1 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 885,0 947,0 989,2 1,9 3,0 1,9 2,1 3,8 2,5 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.559,9 2.697,0 2.795,9 2,3 1,9 0,8 2,2 3,4 2,8 

 

 Import af varer og  
tjenester 863,6 922,4 953,7 3,8 3,5 1,3 3,3 3,2 2,1 

 

  
Bruttonationalproduktet 1.696,3 1.774,5 1.842,2 1,7 1,1 0,5 1,7 3,5 3,3 

 

 Produktskatter, netto 261,1 267,0 270,7           
 Bruttoværditilvækst 1.435,2 1.507,5 1.571,5 1,8 1,2 0,6 1,5 3,8 3,6  
 Heraf i private  
byerhverv3) 926,3 973,1 1.013,9 3,0 1,7 0,7 2,1 3,3 3,4 

 

  
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 beregninger. 
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Tabel B.2  
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 2.891 2.887 2.882 
 Samlede beskæftigelse 2.698 2.722 2.767 2.814 2.838 2.817 
 - beskæftigede på ordinært  

arbejdsmarked1) 2.629 2.652 2.694 2.744 2.762 2.733 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 69 70 73 70 76 84 
 Ledige 161 141 109 77 49 64 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.546 2.556 2.561 2.564 2.582 2.601 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 3 3 3 2 2 
 Aktiverede dagpengemodtagere 16 18 14 10 8 13 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28 26 24 24 24 27 
 Personer på overgangsydelse 7 4 1 0 0 0 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 233 224 210 205 203 201 
 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) 653 692 736 762 780 804 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 407 410 413 406 415 419 
  

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.3. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.3  
Personer på indkomstoverførsler 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 1.000 helårspersoner        
 A-dagpenge 135 117 88 61 38 50  
 Kontanthjælp 104 99 83 75 65 66  
 Feriedagpenge 8 8 8 7 4 3  
 Førtidspension1) 262 253 237 232 229 227  
  - heraf under 65 år2) 240 241 235 232 229 227  
 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 19 18 17 17  
 Sygedagpenge4) 72 73 73 84 90 89  
 Barselsdagpenge 53 53 52 50 53 52  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 3 3 2 2  
 Ledighedsydelse 8 10 11 12 10 10  
 I alt  857 804 719 684 650 653  
 - heraf under 65  år2) 777 759 710 684 650 653  
  

SU 207 209 209 212 214 210 
 

 I alt, inkl. SU 1.064 1.014 928 896 864 863  
  

Folkepensionister1) 724 772 827 858 879 907 
 

 - heraf 65-66 år 8 54 98 110 118 127  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1.788 1.786 1.755 1.754 1.743 1.770 
 

  
1) Førtids- og folkepension er inkl. 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) Ekskl. 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.4  
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger  

 
  2007 2008 2009  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 4,1 4,7 4,6  
 Samlede arbejdsomkostninger 4,1 4,7 4,7  
 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) 0,0 -0,1 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: Finanslov 2008 februar, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.5  
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2006 

Niveau 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

  Mia.kr. Realvækst, pct.  
 Faste  

bruttoinvesteringer 357 3,9 6,1 14,0 5,9 0,0 -3,0 
 

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

 erhvervsinvesteringer 217 -0,2 1,2 14,5 8,8 1,2 -2,7 
 

 heraf:          
 - bygge-  og   

anlægsinvesteringer 60 -7,9 -2,0 15,1 2,1 0,2 -3,0 
 

 - materielinvesteringer 157 2,9 2,5 14,2 11,4 1,5 -2,3  
 - offentlige  

 investeringer 32 13,2 3,1 16,5 -9,0 2,0 0,5 
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Tabel B.6  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 327,7 346,1 367,5 384,8 403,1  
 Landbrugseksport mv. 80,6 86,8 88,9 94,4 98,3  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 32,7 38,3 34,5 35,6 36,5  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 433,2 463,4 486,5 510,3 533,3 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 404,7 464,6 500,5 519,4 532,4  

  
Nettoeksport af energi1) 6,9 7,5 1,1 -2,1 -9,3 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 35,5 6,3 -12,9 -11,3 -8,4  
 Nettoeksport af skibe mv. 0,3 -0,4 -2,6 -2,3 -2,1  

  
Handelsbalance, i alt 35,8 5,9 -15,5 -13,6 -10,5 

 

  
Turistindtægter, netto 1,7 0,7 -1,3 -2,1 -2,5 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 38,9 38,4 38,1 40,3 48,5  

  
Tjenestebalance, i alt 40,6 39,2 36,8 38,1 46,0 

 

  
Vare- og tjenestebalance 76,4 45,1 21,3 24,5 35,5 

 

 Do. i pct. af BNP 4,9 2,7 1,3 1,4 1,9  

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 20,1 30,4 36,7 38,2 40,2 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -3,7 -5,3 -10,6 -9,6 -8,6  
 EU-betalinger til Danmark, netto -6,9 -8,0 -9,8 -11,3 -11,2  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -17,5 -14,0 -18,6 -18,5 -18,6  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -8,0 3,1 -2,4 -1,2 1,8  

  
Løbende poster, i alt 68,3 48,2 19,1 23,3 37,3 

 

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

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 54,1 -16,9 -64,0 -133,4 -95,7 

 

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

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7  
Eksport og import (realvækst) 

 
  2006 2006 2007 2008 2009  

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

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 46,8 9,5 -0,3 2,1 1,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 393,5 13,1 3,1 1,5 0,3  
 Øvrige varer1) 92,0 4,7 1,7 -0,5 0,8  
 Tjenester i alt 273,7 18,1 4,9 6,2 1,3  
 I alt 806,0 14,1 3,8 3,5 1,3  
  

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

 

 
 

Tabel B.8  
Eksport- og importpriser 

 
  2006 2006 2007 2008 2009  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Landbrugsvarer mv. 86,8 4,5 3,1 4,0 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 346,1 -0,5 2,7 2,3 2,0  
 Øvrige varer1) 105,4 19,1 -2,9 19,4 7,0  
 Tjenester i alt 312,9 0,7 2,5 1,5 1,8  
 I alt 851,1 2,6 2,1 3,8 2,5  
        

 Importpriser for:        
 Landbrugsvarer mv. 46,8 2,4 6,1 3,0 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 393,5 1,6 4,2 2,1 2,1  
 Øvrige varer1) 92,0 15,1 -0,3 19,2 7,6  
 Tjenester i alt 273,7 3,1 3,9 1,6 1,6  
 I alt 806,0 3,1 3,3 3,2 2,1  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.9  
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 2,3 1,6 1,1 2,3 1,6 1,1  
 Detailomsætning 277,6 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4 0,3  
 Heraf:              
 - fødevarer 80,5 -0,2 -1,5 0,0 0,0 -0,1 0,0  
 - nydelsesmidler 35,8 -4,5 0,8 0,8 -0,2 0,0 0,0  
 - øvrige ikke-varige  

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

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

 

 
 

Tabel B.10  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt 17,1 -7,7 -36,9 -60,4 -40,8 -18,1  
 - husholdninger -29,4 -66,2 -65,7 -82,7 -68,9 -70,2  
 - selskaber 46,4 58,5 28,8 22,2 28,1 52,1  
 Offentlig forvaltning og service 27,3 77,4 79,9 81,1 64,5 55,8  

 I alt 44,4 69,7 43,1 20,7 23,7 37,7  
  

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.6. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.11  
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 
 

 Mia. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 132,7 140,5 148,5 144,7 151,9 158,6 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 904,7 946,9 982,6 
 Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 20,2 31,0 36,0 32,1 25,4 27,3 

 Primær bruttoindkomst 937,4 989,0 1.047,2 1.081,4 1.124,2 1.168,5 
 Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  284,7 295,1 302,5 301,6 312,3 327,6 
 - indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 394,4 425,9 418,9 439,8 438,9 455,0 
 - sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 125,7 128,7 165,6 170,9 181,0 174,7 

 Disponibel bruttoindkomst 701,9 729,5 765,2 772,3 816,7 866,4 
 - privat forbrug 707,2 759,8 805,2 839,8 881,7 915,8 
 Formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 90,7 94,6 83,7 

 Bruttoopsparing 47,8 21,3 40,0 23,2 29,6 34,2 
 - bruttoinvesteringer 72,9 84,7 101,3 103,2 104,2 102,3 
 Nettokapitaloverførsler -4,2 -2,8 -4,3 -2,6 5,7 -2,1 

 Nettofordringserhvervelse -29,4 -66,2 -65,7 -82,7 -68,9 -70,2 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 304,5 324,7 346,0 348,6 371,0 392,0 
 Nettoformueindkomst -8,8 -4,7 -5,1 1,8 1,6 0,5 

 Primær bruttoindkomst 295,7 320,0 340,9 350,4 372,6 392,5 
 Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  90,9 94,7 131,2 136,8 145,3 137,9 
 - indkomstskatter mv. 46,3 60,2 70,6 61,7 68,3 66,1 
 - pensionsudbetalinger 40,8 44,9 53,6 48,6 53,2 56,7 

 Disponibel bruttoindkomst 299,6 309,5 347,9 376,9 396,4 407,6 
 - formuetilvækst i l&p 53,1 51,7 79,9 90,7 94,6 83,7 
 - bruttoinvesteringer 198,4 199,4 238,6 261,3 272,9 271,1 
 Nettokapitaloverførsler -1,7 0,1 -0,6 -2,7 -0,8 -0,8 

 Nettofordringserhvervelse 46,4 58,5 28,8 22,2 28,1 52,1 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 437,2 465,1 494,5 493,3 523,0 550,7 
 Lønsum 784,6 817,5 862,7 904,7 946,9 982,6 
 Nettoformueindkomst 11,4 26,3 30,9 33,9 27,0 27,8 

 Primær bruttoindkomst 1.233,1 1.308,9 1.388,1 1.431,8 1.496,9 1.561,0 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 240,9 248,3 246,6 250,5 256,6 268,4 
 - indkomstskatter mv. 440,7 486,2 489,5 501,5 507,2 521,1 
 - sociale bidrag 31,8 32,1 32,1 31,7 33,2 34,3 

 Disponibel bruttoindkomst 1.001,5 1.039,0 1.113,1 1.149,2 1.213,1 1.274,0 
 - privat forbrug 707,2 759,8 805,2 839,8 881,7 915,8 

 Bruttoopsparing 294,3 279,2 308,0 309,4 331,4 358,1 
 - bruttoinvesteringer 269,9 283,9 340,3 364,6 377,6 373,5 
 Nettokapitaloverførsler -7,3 -3,0 -4,5 -5,3 5,4 -2,7 

 Nettofordringserhvervelse 17,1 -7,7 -36,9 -60,4 -40,8 -18,1 
 Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets (NR). Visse af overførslerne er dog nettoficerede i forhold til 

NR. ADAM-tallene for fordelingen af den private sektors disponible bruttoindkomst på husholdninger og selskaber i 
2005-2007 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.12  
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.        
 Husholdningerne        
 Forbrugskvote (iht. NR)1) 100,7 104,2 105,2 108,7 108,0 105,7  
 Do. korrigeret for SP2) 100,7 104,2 105,2 108,7 108,0 106,9  
         

 Opsparingskvote (iht. NR)1) 6,8 2,9 5,2 3,0 3,6 4,0  
 Do. korrigeret for SP og afkast i l&p3) 3,3 -0,1 -1,3 -3,8 -3,3 -2,3  
         
 Hele den private sektor (iht. NR)              
 Forbrugskvote 70,6 73,1 72,3 73,1 72,7 71,9  
 Opsparingskvote 29,4 26,9 27,7 26,9 27,3 28,1  
  

Anm.: Det skal bemærkes, at stigningen i forbrugskvoten og faldet i opsparingskvoten i 2007 kan være over-
vurderet, fordi husholdningernes indkomst i 2007 kan være undervurderet i nationalregnskabet, jf. af-
snit 3.1. 

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.11), 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 nationalregnska-
bets opgørelse af husholdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til 
l&p, netto for pensionsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. 

 

 

 
 
 

Tabel B.13  
Lønkvoter 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Pct.   
 Private erhverv 54,8 54,8 54,8 56,2 55,9 55,3  
 Hele økonomien 62,8 62,5 62,4 63,6 63,4 63,0  
 Husholdningernes procentvise andel af den  

private disponible indkomst 70,1 70,2 68,7 67,2 67,3 68,0 
 

  
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
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Tabel B.14  
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 -4,0 -2,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 57,0 59,9 52,6 51,7 - -  
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte  

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

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 22,6 25,3 19,3 18,6 - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 27,2 28,0 28,1 28,0 - -  
  

Boligbyggeri             
 

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

Erhvervsbyggeri             
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  4,2 4,6 5,7 4,3 - -  
  

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2)  Helårsbeboelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.15  
Skatter og skattetryk 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Mia. kr.  
 Indirekte skatter 255,3 274,5 291,9 300,6 309,8 315,5 
 - moms 143,3 155,5 168,3 176,4 183,4 188,2 
 - registreringsafgift 17,9 22,0 24,4 24,9 23,5 22,9 
 - punktafgifter 67,7 69,9 70,2 69,2 69,9 70,1 
    - energi 37,0 36,4 36,2 36,3 36,7 37,4 
    - miljø 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,8 
    - nydelsesmidler 10,8 10,5 10,7 10,1 10,0 10,0 
    - øvrige 15,6 18,7 18,9 18,1 18,3 17,9 
 - ejendomsskatter 17,1 17,5 18,3 19,0 21,4 22,2 
 - vægtafgift på erhverv 2,5 2,7 2,8 2,3 2,7 2,8 
 - øvrige indirekte skatter 6,8 7,1 7,8 8,8 8,9 9,4 
  
Direkte skatter 442,1 489,1 492,9 506,0 512,0 526,1 

 - kildeskatter1)  293,4 309,6 322,8 343,5 344,3 339,9 
    - statsskat 62,1 65,2 68,2 131,3 135,4 128,8 
       - bundskat 40,6 42,4 44,0 46,5 48,2 45,2 
       - mellemskat 7,2 7,7 8,2 8,3 9,7 5,6 
       - topskat  14,3 15,2 16,1 16,4 18,8 18,7 
       - sundhedsbidrag 0,0 0,0 0,0 59,0 57,5 58,2 
       - statslig kommuneskat 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,2 
    - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 210,5 219,3 225,8 185,3 183,6 185,8 
       - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 140,6 146,5 150,4 180,0 178,4 180,5 
       - amtsskatter 65,3 68,0 70,4 0,0 0,0 0,0 
       - kirkeskat 4,6 4,8 5,0 5,3 5,2 5,3 
    - ejendomsværdiskat 10,5 10,9 11,3 11,8 11,9 12,1 
    - øvrige kildeskatter 10,3 14,2 17,5 15,1 13,4 13,2 
 - pensionsafkastbeskatning 23,5 37,0 12,5 6,6 0,1 17,4 
 - selskabsskat 46,3 60,2 70,6 61,7 68,3 66,1 
 - andre personlige skatter 7,8 8,0 8,5 10,1 10,3 10,5 
 - vægtafgifter fra husholdninger 6,3 6,6 7,0 7,9 9,0 9,3 
 - arbejdsmarkedsbidrag 64,8 67,6 71,4 76,3 79,9 82,9 
 Obl. bidrag til sociale ordninger2) 17,1 17,1 17,0 16,8 17,3 17,9 
 Kapitalskatter 3,3 3,2 3,5 3,9 4,5 4,5 
 Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,9 3,4 3,5 4,0 4,1 4,1 
 Samtlige skatter 720,7 787,4 808,7 831,3 847,7 868,2 
 BNP 1466,2 1548,2 1641,5 1696,3 1774,5 1842,2 
 Samtlige skatter i pct. af BNP  49,2 50,9 49,3 49,0 47,8 47,1 
  
1)  Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2004-2007 fra Danmarks Statistik. 

For 2008 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 
2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.16  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2004-2009 

 
  2004 2005 2006 20071) 2008 2009  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr.  655,7 678,8 - - - - 

 Vækst i pct.  2,9 3,5 - - - - 

 Maj-vurdering 2005, mia. kr.  651,8 674,9 691,9 - - - 

 Vækst i pct.  2,9 3,6 2,5 - - - 

 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 677,0 696,9 708,4 - - 

Vækst i pct.  2,7 4,0   2,9 1,7 - - 

August-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 686,7 710,0 721,7 - - 

 

Vækst i pct.  2,7 5,5 3,4 1,7 - - 

 December-vurdering 2006, mia. kr.  650,9 686,3 710,5 716,8 734,3 - 

 Vækst i pct.  2,7 5,4 3,5 0,9 2,4 - 

 Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  650,9 686,4 713,9 721,1 734,7 - 

 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,0 1,0 1,9 - 

 August-vurdering 2007, mia. kr.  650,9 686,4 720,1 728,8 758,9 - 

 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,9 1,2 4,1 - 

 Februar-vurdering 2008, mia. kr. 2)  650,9 686,4 720,6 724,2 737,7 747,5 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,3 0,5 1,9 1,3 
 Maj-vurdering 2008, mia. kr. 3) 650,9 686,4 719,7 722,3 738,6 751,1 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,9 0,4 2,3 1,7 
 August-vurdering 2008, mia. kr.  650,9 686,4 719,7 714,4 726,5 735,0 
 Vækst i pct.  2,7 5,5 4,9 -0,7 1,7 1,2 

 Ejendomsværdiskat             
 Maj-vurdering 2003, mia. kr.  10,7 - - - - - 

 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr.  10,6 10,8 - - - - 

 Maj-vurdering 2005, mia. kr.  10,4 10,7 10,9 - - - 

 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  10,5 10,7 11,0 11,2 - - 

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

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

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

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

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

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.  
3)  Revidering af maj-vurderingen 2008 som følge af ændret satsreguleringsprocent og tilpasningsprocent i 
  2009 giver ikke anledning til ændringer i statsgarantien  for 2009. 
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Tabel B.17  
Indkomstoverførsler 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 21,5 19,0 14,6 10,4 6,8 9,0  
 Førtidspension 32,5 32,8 33,5 34,0 35,9 36,6  
 Efterløn1) 25,5 23,4 21,0 21,0 22,1 22,0  
 Kontanthjælp2) 14,5 14,2 13,2 11,8 10,6 11,7  
 Feriedagpenge 1,3 1,4 1,3 1,2 0,8 0,6  
 Revalideringsydelse 4,4 4,1 3,9 3,3 3,3 3,3  
 Sygedagpenge 11,4 11,4 12,2 14,0 15,1 15,7  
 Barselsdagpenge 8,3 8,4 8,6 9,0 9,5 9,7  
 Boligydelse og boligsikring 10,2 10,6 11,0 11,1 11,1 11,4  
 Børnefamilieydelse 12,6 12,9 13,1 13,3 13,8 14,3  
 Øvrige overførsler3) 16,7 17,1 16,0 16,3 15,7 16,4  
 I alt 158,9 155,4 148,4 145,5 144,6 150,6  
 SU  9,8 10,3 10,5 10,6 11,3 11,7  
 I alt inkl. SU 168,7 165,7 158,9 156,1 155,9 162,3  
 Folkepension4) 64,7 71,1 76,7 81,4 85,0 89,4  
 Øvrige pensioner5) 17,7 18,5 19,1 20,2 21,1 22,4  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige  

pensioner 251,0 255,3 254,7 257,6 262,0 274,0 
 

  
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.18  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 2007, 2008 og 2009 

 
 

 
Maj 

2006 
Aug. 

2006 
Dec. 
2006 

Maj 
2007 

Aug.
2007

Feb.
2008

Maj
2008

Aug. 

2008 
 

    
 2007   

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) 1,9 2,0 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7  
 Ledighed (1.000 personer) 125,0 120,2 112,2 105,0 98,0 93,4 77,4 77,4  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 42,0 28,4 35,0 28,5 28,9 21,6 18,8 18,9  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) 48,8 47,8 56,0 71,0 66,2 75,7 75,6 81,1  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) 2,2 2,2 2,4 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9  
  
2008                 

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1  
 Ledighed (1.000 personer) - - 111,9 108,0 91,0 81,0 52,6 49,0  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - 2,1 2,4 2,5 2,6 3,3 3,5  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - 39,5 28,9 22,9 11,4 7,5 23,3  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - 56,2 59,3 55,2 66,7 72,4 64,5  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) - - 2,4 2,7 2,7 2,4 2,0 1,9  
  
2009                 

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - - - - 1,0 0,7 0,5  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - 89,5 62,5 64,5  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - - - - 2,4 2,6 2,7  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 15,8 13,7 37,3  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - 51,5 53,0 55,8  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) - - - - - 2,4 1,8 1,7  
  
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. 
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