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Forord 

Den gode samfundsøkonomiske udvikling, som vi har oplevet siden 2001, er nu ved 
at klinge af. Vi kan ikke undgå at blive påvirket af den globale finanskrise og de dårli-
ge udsigter i udlandet. Også vores økonomiske vækst tager nu af.  
 
Vores udgangspunkt er heldigvis godt. Ledigheden er historisk lav, og vi har sparet 
op i de gode år. Selv om vi nu får underskud på de offentlige finanser, betyder det, at 
vi har nogle frihedsgrader, andre ikke har. Men det er afgørende, at vi bruger dem 
rigtigt.    
 
For regeringen har det førsteprioritet at sikre fortsat lav ledighed i Danmark. Ikke 
kun på kort sigt, men også om to og fire år. Det er det, vi tilrettelægger den økono-
miske politik efter.  
 
Vi har gennemført en række indgreb for at sikre, at banksystemet i Danmark kom-
mer til at fungere igen. Det er helt afgørende for beskæftigelse og velstand, at danske 
virksomheder og husholdninger har adgang til finansiering og kan investere. 
 
Vi har indrettet den økonomiske politik, så dansk økonomi får et ret stort skub næste 
år. Med blandt andet skattenedsættelserne vil husholdningernes samlede købekraft 
stige med næsten 4 pct. næste år. Det er næsten lige så meget som i 2004, da vi gen-
nemførte Forårspakken. Samtidig øges de offentlige udgifter. 
 
Renterne i euroområdet er på vej ned. Det får vi også gavn af i Danmark – navnlig 
hvis det lykkes at få skabt ro om valutaen og grundlag for et mindre rentespænd i 
forhold til euroområdet. Især boligmarkedet er afhængigt af, at merrenten i forhold 
til euroområdet bringes ned. 
 
Vi er godt rustet til de udfordringer, der kommer. Vi har stadig finanspolitiske hand-
lemuligheder, hvis der skulle blive brug for det. Dem skal vi bruge med omtanke. Og 
det er ikke lige nu, hvor lønningerne stiger meget mere end i udlandet, konkurrence-
evnen forværres, og der er pres på rentespændet. Men hvis det bliver nødvendigt, så 
er vi klar til – og har skabt mulighed for – at reagere.  
 
 

 

 

 
 Lars Løkke Rasmussen 
 Finansminister 
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1. Sammenfatning 

1.1 Skærpede udfordringer for dansk økonomi 
Udsigterne for den internationale økonomi er svækket markant de seneste måneder, 
navnlig efter skærpelsen af den finansielle krise i september og oktober, hvor inter-
bankmarkederne frøs til, og faldet i aktiekurserne gennem det foregående år blev for-
stærket. De omfattende finansielle redningsplaner, der delvist er implementeret i en 
række lande, og pengepolitiske rentenedsættelser i blandt andet euroområdet og USA 
har bidraget til en vis markedsstabilisering, men der er fortsat stor usikkerhed om det 
videre forløb. Vækstudsigterne er generelt nedjusteret markant for Europa, USA og 
Asien med meget svag eller direkte negativ vækst i 2009 i de fleste OECD-lande ef-
terfulgt af en meget moderat opgang i 2010.  
 
Dansk økonomi er også meget påvirket af den finansielle uro og de svage internatio-
nale vækstforhold. Kronen og dermed rentespændet er under pres, tillidsindikatorer-
ne er faldet yderligere tilbage, og der er nu udsigt til store svækkelser af de offentlige 
finanser blandt andet som følge af fald i aktiekurser og oliepriser. I 2010 vil der for-
mentlig være et større underskud på de offentlige finanser for første gang siden mid-
ten af 1990’erne. 
 
Den skærpede finansielle krise i kombination med de dystre internationale vækstud-
sigter indebærer, at de i forvejen ret svage vækstforventninger må justeres ned. Sam-
let ventes produktionen nu at falde marginalt i 2009 og derefter stige moderat med 
ca. ¾ pct. i 2010, jf. tabel 1.1. Den svage vækst indebærer, at presset på det danske ar-
bejdsmarked tager hurtigere af end tidligere antaget. Ledigheden skønnes at stige til 
omkring det strukturelle niveau i 2010. 
 
Da væksten reelt bremsede op ved udgangen af 2006 og efter de foreliggende oplys-
ninger har været tæt på nul i år, vil perioden med lav vækst i produktionen dermed 
samlet strække sig over 3-4 år. Den svage udvikling i produktionen har været ledsaget 
af pæn fremgang i den samlede efterspørgsel navnlig frem til det seneste årsskifte, og 
samtidig er beskæftigelsen steget til et meget højt niveau. Modstykket har således i 
stedet været en markant stigning i importen, et betydeligt fald i produktiviteten og 
kraftig stigning i enhedslønomkostningerne. Det afspejler et betydeligt kapacitetspres 
i økonomien. Efterspørgslen påvirkes nu nedad af den skærpede finansielle uro, lave-
re international vækst samt vigende boligpriser, som dermed også reducerer presset 
på arbejdsmarkedet. 
 
I kraft af det særlige danske udgangspunkt vil kapacitetsudnyttelsen på arbejdsmar-
kedet imidlertid fortsat være ret høj i konjunkturårene. Ledigheden er som ventet 
steget lidt i oktober, men det er fra et historisk lavt niveau markant under den struk-
turelle ledighed, og der er fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft i en række er-
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hverv. Konkurrenceevnen forværres fortsat, og inflationen er noget højere end i eu-
roområdet blandt andet med baggrund i et presset arbejdsmarked. 
 

Tabel 1.1 
Nøgletal i prognosen 

  2008 2009 2010  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Realvækst, pct.       
 Privat forbrug1) 1,6 0,9 1,1 0,7 1,1  
 Offentligt forbrug1) 1,6 1,6 1,1 1,2 1,0  
 Offentlige investeringer 2,0 6,4 0,5 1,2 3,8  
 Boligbyggeri -3,0 -4,4 -5,0 -6,0 -5,0  
 Faste erhvervsinvesteringer 1,2 -0,1 -2,7 -4,2 -2,1  
 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,2 0,7 0,1 -0,2 0,3  
 Lagerændringer (pct. af BNP) 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0  

 I alt indenlandsk efterspørgsel 1,3 0,9 0,2 -0,2 0,3  
 Eksport 3,0 3,3 1,9 -0,1 2,3  

 Samlet efterspørgsel 1,9 1,7 0,8 -0,2 1,0  
 Import 3,5 4,8 1,3 -0,1 1,5  

 BNP 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,7  
 Ændring i 1.000 personer       
 Arbejdsstyrke, i alt -4 -18 -6 -17 -21  
 Beskæftigelse, i alt 25 10 -21 -37 -49  
 - heraf i den private sektor 24 14 -22 -44 -50  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 1 -5 1 7 1  
 Ledighed (niveau, 1.000 personer) 49 50 64 70 99  

 Mia. kr.       
 Betalingsbalancesaldo 23,3 30,3 37,3 32,0 43,0  
 Offentlig saldo  64,5 52,2 55,8 -0,3 -22,9  
  

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

2) Korrigeret, jf. tabel 3.1 i afsnit 3.1. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
 

 

 
Det er dermed fortsat et vigtigt hensyn at sikre en mere afdæmpet lønudvikling i 
Danmark. Selv om væksten ventes at blive svag, og presset på lønudviklingen redu-
ceres, vil virksomhedernes lønkonkurrenceevne fortsat forværres. Det afspejler 
blandt andet, at væksten og lønstigningerne også falder i Danmarks samhandelslande, 
hvor kapacitetsudnyttelsen som udgangspunkt er væsentligt mindre end herhjemme. 
Konkurrenceevneudviklingen, som blandt andet er en konsekvens af et relativt stort 
efterspørgselspres de senere år, betyder, at vækstpausen kan blive mere langvarig i 
Danmark end ellers. 
 
Der er usædvanlig stor usikkerhed om udviklingen de næste par år. Det afspejler 
blandt andet risikoen for fortsat finansiel uro og strammere kreditvilkår i lyset af 
bankernes konsolideringsbehov, som kan modvirke de positive virkninger på efter-
spørgslen, som ellers ville komme fra lavere pengepolitiske renter. Fortsatte spæn-
dinger i det finansielle system kan således begrænse mulighederne for at sænke rente-
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spændet og gøre det sværere at finde finansiering for ellers velfungerende og kredit-
værdige virksomheder og husholdninger, samtidig med at tendensen til fald i bolig-
priserne kan forstærkes. Derudover er der generelt betydelig usikkerhed om dybden 
og varigheden af den internationale lavkonjunktur og virkningen af de mange initiati-
ver, som er ved at blive implementeret, eller som er under planlægning i mange lan-
de.  
 
På den anden side understøttes den indenlandske efterspørgsel i Danmark i høj grad 
af den samlede økonomiske politik. Der er udsigt til et mærkbart fald i de pengepoli-
tiske renter til et meget lavt niveau, som kan understøtte boligmarkedet og den finan-
sielle stabilitet, navnlig hvis finanskrisen inddæmmes.  
 
Samtidig er finanspolitikken lempelig som følge af høj vækst i de offentlige forbrugs-
udgifter og nedsættelser af beskatningen. Samlet medfører aktive finanspolitiske be-
slutninger en aktivitetsvirkning på 0,4 pct. af BNP. De direkte provenuvirkninger fra 
finanspolitikken skønnes til knap 1 pct. af BNP i 2009, eller ca. 16 mia. kr. Målt ved 
provenuvirkningerne er finanspolitikken dermed, som det ser ud lige nu, mere lem-
pelig end i de fleste andre EU-lande. Hertil kommer, at de automatiske stabilisatorer 
er forholdsvis kraftige i Danmark sammenlignet med mange andre lande. 
 
Husholdningernes reale disponible indkomster vil på den baggrund stige kraftigt i 
2009 med 3¾ pct., selv om beskæftigelsen falder. Det er på næsten samme niveau 
som i 2004, hvor forårspakken blev gennemført. Indkomstfremgangen er primært en 
konsekvens af skattenedsættelserne, ret høje lønstigninger samt aftagende olie- og 
råvarepriser. Endvidere understøttes indkomsterne af den fortsatte suspension af SP-
bidraget for 2009.  
 
Den stærke indkomstudvikling i kombination med lavere rente og vigende huspriser 
kan medføre et ret stort fald i boligbyrden (dvs. boligudgifternes andel af den dispo-
nible indkomst) for blandt andet førstegangskøbere og en gradvis forbedring af for-
brugertilliden, hvis ellers den finansielle krise inddæmmes og begrænses. Det kan ef-
terhånden understøtte både privatforbruget og boligmarkedet. 
 
Særskilte danske udfordringer for den økonomiske politik 
Den centrale udfordring er at sikre velfungerende finansielle markeder, og at der ikke 
udvikles en egentlig kreditklemme, som kan medføre, at ellers sunde virksomheder 
ikke kan finansiere de aktiviteter, der er med til at understøtte beskæftigelsen. Der er 
fra myndighedernes side (staten og Nationalbanken) gennemført en række omfatten-
de initiativer med sigte på at få interbankmarkedet til at fungere og skabe tillid i og til 
sektoren, samt initiativer der understøtter pensionssektoren og fastkurspolitikken. 
 
Det særlige danske udgangspunkt med pres på kronen og et stramt arbejdsmarked 
betyder desuden, at den stabiliseringspolitiske opgave har en anden karakter end i 
mange andre lande, som allerede nu har ledig kapacitet i økonomierne. I Danmark er 
det – udover finansiel stabilitet – en hovedudfordring at sikre, at rentespændet brin-
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ges ned, samtidig med at der sker en afdæmpning af de relativt kraftige omkostnings-
stigninger, som har presset danske virksomheders konkurrenceevne og gør dem sår-
bare over for svækkelsen af den internationale efterspørgsel. 
 
Perioder med finansiel uro stiller særlige krav til den økonomisk-politiske disciplin i 
små økonomier, der som Danmark fører fastkurspolitik, men ikke er med i euroen. 
Finanspolitikken skal således understøtte troværdigheden omkring fastkurspolitikken 
ved at sikre holdbare offentlige finanser og bidrage til, at inflationen kommer på ni-
veau med inflationen i euroområdet. Derved kan finanspolitikken være med til at sik-
re, at rentespændet over for euroområdet kan sænkes. Lavere renter vil holde hånden 
under boligmarkedet og gavne det finansielle system sideløbende med, at kapacitets-
forholdene normaliseres, og presset på lønudviklingen aftager. 
 
Med det særlige danske udgangspunkt og de ekspansive finanspolitiske beslutninger, 
der er truffet, bør de aktuelle forventninger om stigende ledighed derfor heller ikke 
føre til yderligere lempelser af finanspolitikken. Forsøg på at holde ledigheden om-
kring det nuværende meget lave niveau vil medføre større import, en yderligere for-
værring af konkurrenceevnen samt svækkede offentlige finanser og opadgående pres 
på renten og risikerer derfor i sidste ende at medføre en endnu større stigning i le-
digheden end det, der nu er udsigt til.   
 
Som udgangspunkt bør de tilbageværende finanspolitiske handlemuligheder således 
først bringes i anvendelse og have virkning, når der er stor sikkerhed for, at presset 
på inflation og konkurrenceevne vil være ude af økonomien, og det samtidig vurde-
res, at de automatiske stabilisatorer og udviklingen i de finansielle vilkår mv. (navnlig 
renten) ikke er tilstrækkelige til at sikre mod større økonomiske ubalancer. 
 
Samtidig er der grænser for, hvor store bidrag finanspolitikken kan give til at stabili-
sere udviklingen. Der er flere EU-lande, der ikke har handlemuligheder, blandt andet 
fordi det ikke er lykkedes at konsolidere de offentlige finanser i gode tider. Disse 
lande, som har høj gæld og balanceproblemer, er i dag nødt til at føre en stram fi-
nanspolitik for at undgå valuta- og rentespændsproblemer, selv om ledigheden er ret 
høj og stigende.  
 
I Danmark, hvor udgangspunktet er væsentligt bedre, er der fortsat visse handlemu-
ligheder, og det er vigtigt, at de bruges rigtigt. Yderligere lempelser den kommende 
tid vil begrænse eller måske helt fjerne de finanspolitiske muligheder længere henne i 
forløbet, hvor der kan komme et reelt behov for stabiliseringspolitiske indgreb. Med 
de beslutninger, der er truffet for 2009, bliver det strukturelle offentlige overskud så-
ledes omtrent halveret til omkring 1 pct. af BNP. Det er i den lave ende af målinter-
vallet i 2015-planen. Samtidig svækkes den faktiske offentlige saldo fra et overskud 
på ca. 50 mia. kr. i år til balance i 2009, hvorefter der skønnes et underskud på knap 
25 mia. kr. i 2010, hvilket dog vurderes at afspejle midlertidige forhold.  
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Svækkelsen af de offentlige finanser betyder imidlertid, at yderligere stabiliseringspo-
litiske lempelser og nye initiativer vil forøge et ret stort forventet underskud. Samti-
dig kan yderligere lempelser hurtigt bringe den strukturelle saldo under det mellem-
fristede mål om (mindst) balance i 2015, som er fastsat i 2015-planen, hvorved kra-
vene til den økonomiske politik på længere sigt samtidig øges. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at der er stor usikkerhed i skønnet for den strukturelle saldo, særligt i 
perioder med store ændringer i de økonomiske vilkår. Der har tidligere været en ten-
dens til at undervurdere svækkelser af finanserne i perioder med svage konjunkturer.  
 
Den internationale økonomi i krise og den økonomiske politik 
Mere afdæmpet vækst i den internationale økonomi har været ventet efter den meget 
kraftige opgang i årene frem til 2007. At der nu tegner sig et pludseligt og ualminde-
ligt kraftigt og bredt internationalt tilbageslag skyldes blandt andet en kombination af 
den finansielle krise og de store ubalancer i verdensøkonomien, som blev bygget op 
frem til vendepunktet. 
 
Ubalancerne er navnlig en konsekvens af meget ekspansiv finans- og pengepolitik i 
en række af de store lande, især USA og Storbritannien. På toppen af højkonjunktu-
ren, der også omfattede rekordhøje aktiekurser og boligpriser, havde USA og Stor-
britannien offentlige underskud på tæt ved 3 pct. af BNP. Disse lande har samtidig 
store underskud på betalingsbalancen, hvilket også er tilfældet i nogle af de andre 
lande, som har haft stærk opgang i boligpriserne, herunder Irland og Spanien.  
 
Det er ikke overraskende, at store ubalancer i den finansielle opsparing, hvorpå beta-
lingsbalancen er en central indikator, efterfølges af en periode med lav vækst, hvor 
forbrug og investeringer tilpasses indkomsterne. Nu tegner der sig imidlertid en hård 
landing med en hurtig tilpasning, ikke mindst som følge af den finansielle krise og et 
negativt samspil mellem problemer i bankerne, strammere kreditmuligheder og fal-
dende boligpriser og investeringer. 
 
Der findes ikke enkle eller hurtige løsninger på vækstproblemer, der følger efter en 
periode med store makroøkonomiske ubalancer, hvilket de historiske danske erfarin-
ger også illustrerer. Situationen er desuden markant forværret af den finansielle krise, 
hvis omfang og karakter der ikke er fortilfælde for. 
  
I den nuværende situation er den internationale økonomiske politik koncentreret om 
tre typer af virkemidler. For det første blev der sat hurtigt ind med meget omfattende 
redningspakker for den finansielle sektor, først i USA og senere i Europa, hvor kri-
sen eskalerede i september, primært i form af statsgarantier og offentlige kapitalind-
skud i bankerne. Det har i nogen grad stabiliseret den finansielle sektor, men med et 
fortsat højt niveau for sektorens rentespænd i forhold til de pengepolitiske renter. En 
fuld normalisering af den finansielle sektor kan på trods af den omfattende statslige 
intervention tage nogen tid og indebære ændringer i ejerforhold, balancer og forret-
ningsmodeller. 
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For det andet er pengepolitikken lempet kraftigt i alle lande, først i USA, hvor 
vækstomslaget var kraftigst og tidligst, og lidt senere i blandt andet euroområdet, 
Storbritannien og Sverige. Lempelserne er muliggjort af et kraftigt fald i inflationen 
efter vendingen i olie-, råvare- og fødevarepriser i sommeren 2008. Der er ingen tvivl 
om, at disse lempelser virker, men de er indtil videre modgået af de negative virknin-
ger af større rentespænd som følge af problemerne i den finansielle sektor. Samtidigt 
har mange lande, herunder Danmark, haft stigende rentespænd som følge af valuta-
pres eller oplevelsen af øget kreditrisiko. Det gælder også lande i euroområdet med 
meget høj gæld eller kraftigt forringede finanser som Italien, Grækenland og Irland. 
Til gengæld har euro-samarbejdet forhindret, at disse forhold har udviklet sig til me-
get store rentespænd og valutakriser mellem de europæiske lande. 
 
For det tredje er finanspolitikken under lempelse i en række lande. En række lande, 
primært Tyskland, Nederlandene og de nordiske lande konsoliderede de offentlige 
finanser i det forudgående opsving og lemper alle finanspolitikken med i størrelses-
ordenen 1 pct. af BNP fra 2009. Finanspolitikken lempes også kraftigt i blandt andet 
USA og Storbritannien, der imidlertid i forvejen har store underskud.  
 
Ingen af de tre virkemidler er uden problemer. Den omfattende statslige – og nød-
vendige – indgriben i finanssektoren kan, afhængig af det konkrete design, have be-
tydning for effektivitet og indbyrdes konkurrence. De meget lave pengepolitiske ren-
tesatser risikerer at skabe grundlag for nye spekulative bobler og skævvridninger af 
finansmarkederne, ligesom virkningerne af kommende ændringer i den finansielle 
regulering kan være svære at forudse. Størst er risikoen ved en for ekspansiv finans-
politik, der sammen med de (større) automatiske virkninger fra det økonomiske til-
bageslag på skatteindtægter og udgifter til dagpenge mv. risikerer at skabe en tredje 
krise efter den finansielle og realøkonomiske krise, nemlig en krise i de offentlige fi-
nanser. 
 
Den økonomiske politik, herunder finanspolitikken, skal balancere mellem to mod-
satrettede risici eller yderpunkter i det videre konjunkturforløb. Det ene er, at kom-
binationen af kraftige finansielle redningspakker og meget lav rente vender situation 
til en ny kraftig opgang også uafhængigt af finanspolitiske lempelser. I den situation 
vil en for ekspansiv finanspolitik risikerer at gøde jorden for nye balanceproblemer. 
Det er næppe et sandsynligt forløb i de store lande som USA og Storbritannien med 
ubalancer, og hvor den finansielle krise hidtil har haft størst gennemslag, men måske 
mere realistisk andre steder, hvor finanskrisen er mindre vidtrækkende, udgangs-
punktet er anderledes, og pengepolitikken har større virkning.   
 
Det andet yderpunkt er, at tilbageslaget udvikler sig til en strukturel tilbagegang med 
svækkede vækstbetingelser og stigende strukturel ledighed samt store problemer med 
de offentlige finanser, således som det skete i slutningen af 1970’erne, hvor ledighe-
den strukturelt over kort tid steg fra omkring 5 til 10 pct. af arbejdsstyrken i mange 
vestlige lande. I den situation kan ekspansiv finanspolitik bidrage til meget omfatten-
de og mere varig offentlig gældsætning. 
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Der er flere faktorer, der kan medføre et sådant strukturelt tilbageslag. I første om-
gang kan problemerne i den finansielle sektor risikere at være vedholdende med af-
ledte, negative konsekvenser også for andre private virksomheder. Desuden kan et 
længerevarende økonomisk tilbageslag med meget høj ledighed gøre dele af arbejds-
styrken mindre arbejdsdygtig mere permanent (såkaldt hysteresis efter længerevaren-
de ledighed). Hertil kommer, at der er betydelige politiske risici i det omfang de 
strukturpolitiske forbedringer på arbejds-, produkt- og finansielle markeder, der er 
sket gennem en årrække rulles tilbage, herunder som følge af omfattende statsstøtte, 
redningsaktioner for nedgangserhverv, tiltag der hæmmer arbejdsudbuddet, og i vær-
ste fald protektionisme over for andre lande. Krisens karakter kan dog betyde, at de 
langsigtede negative virkninger i højere grad ses på offentlige finanser, produktivitet 
og levestandard end på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden er fortsat i de fleste euro-
pæiske lande betydeligt lavere end for få år siden – mens den omvendt er kraftigt sti-
gende i landene med størst ubalancer. 
  
I de fleste lande er det en naturlig og afgørende første prioritet at genskabe velfunge-
rende finansmarkeder. Det kan kræve yderligere tiltag og en fuld normalisering kan 
tage nogen tid. Både hensynet til finansmarkederne og den direkte virkning på real-
økonomien taler dernæst for at fortsætte med en meget ekspansiv pengepolitik, som 
både understøtter finansiel stabilitet og boligmarkeder, men dette skal også ses i lyset 
af, at netop meget lav rente kan have bidraget til at skabe de nuværende problemer i 
den finansielle sektor. 
 
Lande med valuta og rentespændsproblemer er begrænsede i finanspolitikken og må i 
nogle tilfælde gennemføre stramninger. Det gælder blandt andet en række østeuropæ-
iske lande. Lande med finanspolitisk råderum har mulighed for at foretage moderate 
finanspolitiske lempelser, hvis konjunktursituationen taler for det, og ellers lade de 
automatiske stabilisatorer virke – disse stabilisatorer er meget større i Europa end i 
USA. Finanspolitiske lempelser bør under alle omstændigheder tilrettelægges omhyg-
geligt inden for en samlet strategi, der på én gang sikrer, at lempelserne er rigtigt do-
serede, at de er midlertidige og sat ind i en ramme af et mellemfristet konsoliderings-
program, samt at de er omhyggeligt målrettede til strukturforbedrende tiltag. 
 
 
1.2 Relativt godt dansk udgangspunkt i en svær situation  
Med høj kapacitetsudnyttelse, blandt andet afspejlet i meget lav ledighed og et klart 
positivt outputgab, samt overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen, er 
det danske udgangspunkt et helt andet end i mange andre lande. Det gælder blandt 
andet en række af de større økonomier, hvor den globale nedgang medfører en 
egentlig lavkonjunktur med høj ledighed (klart over det strukturelle niveau), og hvor 
det nedadgående pres på lønninger og priser derfor er større end i Danmark. Ifølge 
OECD er Danmark et af de lande, som i 2008 har det mest pressede arbejdsmarked, 
jf. figur 1.1a. 
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Figur 1.1a  Figur 1.1b   
Pres på arbejdsmarkedet i 2008 (forskel 
mellem strukturel og faktisk ledighed) 
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Figur 1.2a  Figur 1.2b   
BNP og samlet efterspørgsel BNP og import 
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Anm.: Figur 1.1b og 1.2a-b viser to kvartalers glidende gennemsnit. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 84 og Danmarks Statistik. 
 
Dansk økonomi har vist tydelige tegn på ophedning som følge af den kraftige vækst i 
efterspørgslen under højkonjunkturen. Lønstigningerne er nærmest accelereret gen-
nem 2007 og ligger nu på et relativt højt niveau både i den private og offentlige sek-
tor. Samtidig har produktiviteten været aftagende, selv om investeringsomfanget har 
ligget højt. Siden midten af 2006 er beskæftigelsen i de private byerhverv således øget 
med 4 pct., uden at det er lykkedes at øge produktionen (bruttoværditilvæksten) i 
nævneværdigt omfang, jf. figur 1.1b. Produktivitetsvæksten er dermed i størrelsesor-
denen 7-8 pct.-enheder under trendvæksten i perioden, hvilket sammen med lønud-
viklingen medfører pres på virksomhedernes avancer, produktpriserne og konkur-
renceevne. Det er normalt, at produktivitetsvæksten er afdæmpet sidst i en højkon-
junktur, men svækkelsen er noget større end normalt, hvilket dog kan afspejle natio-
nalregnskabstallenes foreløbige karakter. 
 
Væksten i produktionen har reelt været meget afdæmpet siden udgangen af 2006, 
især med baggrund i kapacitetsbegrænsningerne. Vækstafdæmpningen er således sket 
sideløbende med fortsat opgang i den samlede efterspørgsel, kraftig stigning i impor-
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ten, samt faldende produktivitet, jf. figur 1.2a og b. Det giver et samlet billede af meget 
høj kapacitetsudnyttelse og mangel på arbejdskraft, og beskæftigelsen er derfor fort-
sat historisk høj.  
 
Siden årsskiftet har væksten i den private indenlandske efterspørgsel imidlertid været 
afdæmpet, blandt andet påvirket af opgangen i inflationen og vigende boligpriser, 
samt de negative forventninger hos husholdninger og virksomheder i lyset af de 
mange dårlige nyheder i tilknytning til den globale finansielle krise, som formentlig 
har givet anledning til større forsigtighed i forbrugs- og investeringsbeslutninger.  
 
Væksten vil dermed også være svag i 2009 og 2010 – i stigende grad i kraft af vigende 
efterspørgsel. Det afspejler blandt andet bidraget fra svækkelser af lønkonkurren-
ceevnen, og især at den skærpede finansielle uro og den yderligere nedgang i de in-
ternationale efterspørgselsforhold de seneste måneder – som ikke er reflekteret i na-
tionalregnskabstallene for tredje kvartal i år – hovedsageligt må ventes at svække ef-
terspørgselssiden.   
 
Efter ret svag produktionsvækst i år, som med baggrund i de foreløbige national-
regnskabstal skønnes til ca. 0,2 pct., ventes BNP således at falde med 0,2 pct. i 2009, 
hvorefter produktionen igen går lidt op med knap ¾ pct. i 2010. I forhold til august-
vurderingen er vækstskønnet dermed reduceret med ca. ¾ pct.-enheder i 2008 og 
2009, mens væksten i 2010 nogenlunde ligger på linje med forudsætningerne i 2015-
planen fra 2007, jf. boks 1.1. De målte output- og ledighedsgab vil dermed – givet 
usikkerheden i opgørelserne – være tæt på balance i 2010, jf. figur 1.3a, og bevægelsen 
mod en mere neutral konjunktursituation sker således væsentligt hurtigere end hidtil 
antaget. Produktiviteten antages at stige ganske meget i modsætning til de foregående 
år. 
 

Figur 1.3a Figur 1.3b 
Kapacitetsudnyttelse målt ved outputgab Faktisk og strukturel ledighed 
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Anm.: De grå felter i figur 1.3a angiver perioder med høj-/lavkonjunktur defineret ved, at outputgabet er signifi-

kant forskelligt fra nul (usikkerhedsbåndene for estimatet for outputgabet ligger på samme side af nullinjen). 
I 2009 og 2010 er angivet de skønnede årsniveauer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 1.1 
Ændrede vækstudsigter for dansk økonomi i efteråret 

 
Siden Økonomisk Redegørelse, december 2006, har der været ventet en væsentlig afdæmpning af 
væksten i BNP i 2008 og – i senere redegørelser – i 2009. Det har haft baggrund i en vurdering af, at 
vækstmulighederne var begrænset som følge af meget høj kapacitetsudnyttelse. Denne vurdering 
har også været afspejlet i de opstillede vækstforløb i de danske konvergensprogrammer og 2015-
planen samt senest i Økonomisk Redegørelse, august 2008. En afdæmpning af efterspørgselspresset 
har i alle vurderingerne været en forudsætning for en ventet blød landing af dansk økonomi. 
 
Efter augustredegørelsen har den finansielle krise i høj grad ændret balancen i vækstbilledet, således 
at en markant afdæmpning af efterspørgselspresset, herunder fra udenlandske markeder, nu i større 
grad en tidligere er med til at trække væksten i BNP ned.  I ”Den økonomiske situation, oktober 2008” 
(”Kasseeftersynet”) blev der foretaget en vurdering af de mulige påvirkninger primært af de offentli-
ge finanser men også af vækstbilledet fra en række faktorer knyttet til den internationale økonomi og 
udviklingen på de finansielle markeder. Der var imidlertid ikke – som det klart fremgår af materialet – 
tale om en prognose som i de Økonomiske Redegørelser.    
 
Udviklingen gennem efteråret er afspejlet i konjunkturvurderingen i denne redegørelse og den tilhø-
rende prognose frem til 2010, hvor vækstbilledet er revurderet i forhold til augustvurderingen. Der er 
desuden taget højde for nye og reviderede nationalregnskaber fra Danmarks Statistik, senest med 
offentliggørelsen af det foreløbige kvartalsvise nationalregnskab for 3. kvartal 2008, som giver ind-
tryk af en meget afdæmpet udvikling i BNP, primært med modstykke i en kraftig vækst i importen og 
stagnation i det offentlige forbrug. I forhold til samme periode sidste år viser de foreliggende opgø-
relser således et fald i BNP på ½ pct. i årets første tre kvartaler. 
 
I konjunkturvurderingen skønnes en vækst i år på 0,2 pct. hvilket er noget mere end de foreløbige 
nationalregnskabstal giver indtryk af. Det afspejler især, at det offentlige forbrug ventes at stige med 
1,6 pct. for 2008 som helhed mod kun 0,2 pct. i det foreløbige nationalregnskab til 3. kvartal, jf. også 
kapitel 5. En anden forskel er, at væksten i importen for året som helhed ventes at være mindre end i 
nationalregnskabet, hvilket alt andet lige forøger BNP. Til gengæld ventes lavere vækst i privatfor-
brug og eksport end i det kvartalsvise regnskab.  
 
Generelt er der usikkerhed knyttet til de kvartalsvise nationalregnskaber (og dermed til vækstskøn-
nene for i år). Revisioner og fluktuationer fra kvartal til kvartal er ganske store, og det udgør derfor en 
særskilt usikkerhedsfaktor.  Gennem de seneste 9 kvartaler har der kun været positiv vækst i de tre 
kvartaler (og negativ vækst i de seks), mens beskæftigelsen er øget med ca. 100.000 personer, og 
faldet i produktiviteten, herunder i byerhvervene, kan forekomme stort. Det vil derfor ikke overraske, 
hvis væksten i BNP de seneste par år revideres op i de endelige tal, som dog først kendes om ca. 3 år.  
Det bemærkes i den forbindelse, at de foreliggende nationalregnskabstal dækker perioden til og med 
september i år og derfor ikke eller kun i marginalt omfang afspejler skærpelsen af den finansielle krise 
i september og oktober.   
 

 
Det ventes, at ledigheden øges fra 1,7 pct. af arbejdsstyrken i oktober til omkring 3½ 
pct. i 2010, men der er betydelig usikkerhed om både vækst- og ledighedsudviklin-
gen. Det kan ikke udelukkes, at de danske virksomheder foretager en større tilpas-
ning i antallet af ansatte end antaget i lyset af den svage produktivitetsudvikling de 
senere år og det ret store skifte i finansierings- og afsætningsmulighederne, som er en 
konsekvens af finanskrisen og svage vækstudsigter i udlandet.  
 
På den anden side kan stigningen i ledigheden blive begrænset af en kraftig fremgang 
i husholdningernes reale disponible indkomster og fald i renteniveauet, hvilket navn-
lig får virkning på beskæftigelsesudviklingen i løbet af 2010. Desuden kan opgangen i 
ledigheden dæmpes af det demografiske fald i arbejdsstyrken, konjunkturbetinget 
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nedgang i arbejdstiden, og et muligt fortsat fald i antallet af grænsearbejdere, som ik-
ke er forsikrede eller modtager kontanthjælp (og derfor ikke indgår i ledighedsstati-
stikken). Samlet ventes ledigheden at nå op omkring det strukturelle niveau i løbet af 
2010, men niveauet vil fortsat være lavere end den seneste bund for ledigheden, som 
blev nået tilbage i 2001, jf. figur 1.3b. I et længere historisk perspektiv vil beskæftigel-
sen fortsat være ret høj, mens ledigheden som nævnt vil ligge ret lavt, jf. figur 1.4a. 
 

Figur 1.4a  Figur 1.4b   
Ledighed og beskæftigelse Ændring i konkurrenceevne siden 2000  
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Figur 1.5a  Figur 1.5b   
Lønstigninger, Danmark og udlandet Kerneinflation, Danmark og euroområdet 
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Anm.: Figur 1.4ba viser udviklingen i de relative enhedslønomkostninger mellem Danmark og de vigtigste sam-

handelspartnere baseret på OECD-tal. I figur 1.5a angiver de stiplede vandrette linjer årsskønnene i 2008-10 
for lønstigningstakterne i Danmark og udlandet, og der er beregningsteknisk indføjet en jævn kvartalsprofil. 

 Kilde: OECD, Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. 
 
Den ventede stigning i ledigheden vil dæmpe lønpresset gradvist, men ledigheden 
stiger også i udlandet, hvor kapacitetsudnyttelsen er lavere end herhjemme. Der er 
derfor ikke udsigt til, at svækkelsen af lønkonkurrenceevnen bremses, selv om væk-
sten i Danmark bliver svag. Frem til 2010 ventes lønningerne i Danmark således 
fortsat at stige noget mere end i udlandet. jf. figur 1.5a. Det bidrager til en svag eks-
port i prognoseårene, idet den internationale efterspørgsel samtidig stagnerer.  
 
Det er dermed fortsat en udfordring at sikre en afdæmpet lønudvikling i Danmark 
uden at skulle igennem en længere periode med unødigt høj arbejdsløshed. Risikoen 
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er, at den opgang i ledigheden, som Danmark (sammen med stort set alle andre lan-
de) står overfor, forøges og forlænges af den forringelse af konkurrenceevnen, som 
er bygget op over en længere periode, og som forstærkes frem mod 2010, hvis løn-
udviklingen ikke er afstemt med produktivitetsudviklingen og internationale konkur-
renceforhold. En mere moderat lønudvikling vil også bidrage til en afdæmpning af 
inflationstakten, som igennem 2008 har bevæget sig op over inflationen i euroområ-
det, jf. figur 1.5b. 
 
Den finansielle krise og den svagere globale efterspørgsel bidrager til en markant 
svækkelse af de offentlige finanser de kommende år. Overskuddet skønnes således at 
falde fra 75-80 mia. kr. de seneste 3 år til godt 50 mia. kr. i år og omtrent balance i 
2009, hvorefter saldoen vender til et underskud på ca. 25 mia. kr. i 2010, jf. figur 1.6a. 
Det vil i givet fald være første gang siden midten af 1990’erne, at der er klare under-
skud på de offentlige finanser. Svækkelsen afspejler især faldet i oliepriser og aktie-
kurser, jf. figur 1.6b, samt lempelig finanspolitik og en omlægning af beskatningen af 
pensionskasserne i lyset af overgangen fra institut- og individniveau, jf. kapitel 5. 
Desuden vil de vigende konjunkturer dæmpe overskuddet. 
 

Figur 1.6a  Figur 1.6b  
Offentlig saldo Oliepris og aktiekurser 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Eksport og investeringer svækkes, mens forbruget holdes oppe af lempelig 
øøkkoonnoommiisskk  ppoolliittiikk  
Den forventede lave vækst afspejler navnlig en betydelig nedgang i boliginvesterin-
gerne, blandt andet som følge af de vigende kontantpriser, og at boligbyggeriet i en 
periode har været væsentligt højere end under normale forhold. Boliginvesteringer-
nes andel af BNP var i 3. kvartal i år ca. 40 pct. større end gennemsnittet siden 1990, 
jf. boks 1.2. Samtidig ventes fald i erhvervsinvesteringerne – også fra et meget højt ni-
veau – og meget svag eksport de næste år som følge af lav vækst i udlandet og tab af 
markedsandele i kraft af fortsat vigende konkurrenceevne. Investeringerne i Dan-
mark kan endvidere blive dæmpet af strammere kreditvilkår i lyset af finanskrisen og 
bankernes behov for at konsolidere balancerne.  
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Boks 1.2 
Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren 

 
Boliginvesteringerne er gennem den seneste højkonjunktur steget som andel af BNP til et niveau, 
som ikke er set højere siden sidst i 1970’erne. Samtidig er byggebeskæftigelsen øget til det højeste 
niveau nogensinde, og ledigheden er faldet til et historisk lavt niveau.  
 
Den kraftige aktivitetsfremgang er blandt andet blevet muliggjort af en betydelig tilgang af uden-
landsk arbejdskraft. Der har således været en markant forøgelse af antallet af arbejdstilladelser i byg-
ge- og anlægssektoren til personer fra nye EU-lande, og en del af den markante forøgelse af antallet af 
grænsegængere må også formodes at være knyttet til beskæftigelsesmulighederne i sektoren. Til-
gangen af udenlandsk arbejdskraft har formentlig dæmpet opgangen i lønstigningstakten i bygge- og 
anlægssektoren, som dog toppede med 5½ pct. i starten af året og gennem det meste af opsvinget 
har ligget højere end i de andre hovedbrancher i den private sektor.  
 
Det seneste års tid har aktiviteten i byggeriet været vigende. Beskæftigelsen i sektoren er aftagende 
men ligger ifølge både nationalregnskabet og den interviewbaserede byggebeskæftigelse stadig hø-
jere end efter sidste højkonjunktur, jf. figur a.  Samtidig er antallet af aktive arbejdstilladelser i bygge- 
og anlægssektoren til personer fra de nye EU-lande aftaget væsentligt siden toppunktet i slutningen 
af 2007, og beskæftigelsestilpasningen synes dermed i første omgang primært at vedrøre udenlandsk 
arbejdskraft, jf. figur b.  
 
Figur a  Figur b  
Boliginvesteringer og beskæftigede i  
bygge- og anlægssektoren 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion af ledigheden i figur b. Faldet i antal arbejdstilladelser i bygge- og anlægssektoren 

kan formentlig til dels forklares med regelændringer gældende fra d. 1. maj i år, der betyder, at det er til-
strækkeligt med et tildelt opholdsbevis for at arbejde i Danmark. Udviklingen i arbejdskraft fra de nye 
EU-lande med tildelt opholdsbevis opvejer dog ikke nedgangen i de aktive arbejdstilladelser siden maj 
ifølge de tilgængelige data for alle erhverv under ét. 

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
 
Byggefagene er normalt blandt de erhverv, der påvirkes først ved ændringer i konjunkturerne. Det 
synes også at være tilfældet i den nuværende situation, blandt andet fordi kontantpriserne bremsede 
op allerede i 2006. Ledigheden i bygge- og anlægssektoren er steget på det seneste med godt 1 pct.-
enhed siden juni, men er fortsat meget lav, jf. figur b.  Samtidig er påbegyndelserne faldet, og mang-
len på arbejdskraft i byggefagene er ifølge konjunkturbarometret reduceret ret meget, om end virk-
somhederne stadig melder om mangel. Lønstigningstakten er i 2. og 3. kvartal 2008 aftaget til 4,3 
pct.  og indikerer dermed også, at det meget store pres i bygge- og anlægssektoren er ved at tage af.   
 

 
Mens den internationale lavkonjunktur og den finansielle uro samt udviklingen i 
konkurrenceevnen og tilpasningen af aktiviteten i boligsektoren mod et mere nor-
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malt niveau virker meget dæmpende på væksten i Danmark, er der som nævnt andre 
forhold, som efterhånden kan bidrage til at understøtte den indenlandske efterspørg-
sel. Råvarepriserne er faldet markant siden foråret – oliepriserne er således gået ned 
fra 145 USD i juli til under 50 USD medio november. Det medfører godt en halve-
ring af inflationen i Danmark fra 2008 til 2009 samt forøget købekraft og kan sam-
men med de svage vækstudsigter for euroområdet skabe grundlag for markante pen-
gepolitiske lempelser fra ECB’s side frem mod medio 2009. Det medfører også lave-
re renter i Danmark. Samtidig er finanspolitikken som nævnt lempelig, og det private 
forbrug understøttes af en kraftig fremgang i husholdningernes reale disponible ind-
komster gennem det næste år.  
 
Husholdningernes økonomi er således fortsat sund, og nettoformuerne er på et ret 
højt niveau, selv om de svage aktiemarkeder og moderat fald i boligpriserne det sene-
ste år har medført en markant nedgang i husholdningernes samlede formueposition. 
Husholdningernes samlede formuer er således faldet med op mod 20 pct. igennem 
2008, hvilket har bidraget til den lave forbrugertillid. Trods formuetabet er hushold-
ningerne under ét imidlertid fortsat ganske velkonsoliderede. Det aktuelle niveau for 
formuerne svarer til niveauet i midten af 2005, og den gennemsnitlige ”frie” netto-
formue pr. familie (dvs. eksklusive pensionsopsparing) udgør ca. 1 mio. kr. 
 
Husholdningernes disponible realindkomster ventes samtidig at stige med op mod 4 
pct. i 2009 trods opgang i ledigheden, jf. boks 1.3 og figur 1.7a. Det afspejler ret høje 
stigninger i de reale lønninger og overførselssatser og nedsættelser af beskatningen, 
samt at SP-bidraget også suspenderes i 2009. I 2010 er der også udsigt til pæn real-
indkomstfremgang på 1¾ pct.  
 

Figur 1.7a  Figur 1.7b  
Vækst i husholdningernes reale disponible 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Indkomstfremgangen vil sammen med lavere renter understøtte privatforbruget, som 
ventes at vokse med knap ¾ pct. i 2009 og godt 1 pct. i 2010. Forløbet indebærer en 
kraftig stigning i husholdningernes samlede opsparing som følge af den svækkede 
forbrugertillid og det kraftige fald i formuerne, jf. figur 1.7b. Samlet indebærer frem-
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gangen i indkomsterne og den fortsat ret store formue, at der er stor usikkerhed om 
forbrugsudviklingen, som i øjeblikket ser ud til at være præget af de usikre fremtids-
udsigter. Hvis den finansielle uro inddæmmes, kan forbruget således stige væsentligt 
mere end forudsat, især i 2010. 
 

Boks 1.3 
Realvækst i disponibel indkomst 

 
Husholdningernes samlede reale disponible indkomster ventes at stige med ca. 3¾ pct. i 2009, navn-
lig som følge af stigende reallønninger og lempeligere beskatning. Indkomstskatten reduceres såle-
des med ca. 9 mia. kr., heraf ca. halvdelen som en forøgelse af mellemskattegrænsen og resten som 
lavere bundskat, højere personfradrag og større beskæftigelsesfradrag. 
 
For en parfamilie i ejerbolig med en samlet lønindkomst på omkring 975.000 kr. øges den reale di-
sponible indkomst med knap 4,5 pct. i 2009 (efter boligudgift). Til sammenligning steg de reale di-
sponible indkomster med 2,5 pct. i gennemsnit i årene 2002-2007 for den tilsvarende familietype. 
Den forholdsvis kraftige stigning i 2009 kan især henføres til relativt store lønstigninger samt skatte-
nedsættelser. Indkomstfremgangen er til gengæld meget moderat i år som følge af den kraftige stig-
ning i forbrugerpriserne, herunder specielt priserne på energi og fødevarer.   
 
I 2009 ventes pensionistparret og den enlige pensionist (uden supplerende indkomster ud over ATP) 
at opnå en fremgang i den disponible realindkomst på godt henholdsvis 4,1 og 4,8 pct., som blandt 
andet afspejler forhøjelsen af ældrechecken. I 2010 ventes ligeledes pæne stigninger for pensionister 
blandt andet på grund af en forholdsvis kraftig regulering af overførslerne og en moderat stigning i 
forbrugerpriser. 
 
Tabel a 
Udvikling i real disponibel indkomst efter boligudgift for udvalgte familietyper 
 

 Samlet lønindk. 
før AM 

Gennemsnit 
2002-2007 2008 2009 2010 

 Kr. Pct. 
Par i ejerbolig 623.000 2,3 0,4 2,8 1,5 
Par i ejerbolig 974.000 2,5 0,3 4,9 2,2 
Enlig pensionist m. suppl. ATP 0 2,3 -0,7 4,1 3,4 
Pensionistpar i lejebolig m. 
suppl. ATP 0 2,9 -0,3 4,8 3,4 
Førstegangskøbere      
Par i nykøbt ejerbolig 623.000 1,8 -0,9 6,7 2,6 
Par i nykøbt ejerbolig 974.000 2,1 -0,9 8,4 3,1 
 
Kilde: Finansministeriets Familietypemodel. 
 
For et par, der er førstegangskøbere i 2009, er den disponible indkomst (efter boligudgift) samtidig 
væsentligt større end i 2008. Fx vil et par med en lønindkomst på godt 620.000 og et lån til køb af 
ejerbolig på godt 1.625.000 kr. i 2009 have en real disponibel indkomst (efter boligudgift), som er 
knap 6¾ pct. større end for et tilsvarende par i 2008. Det kan især henføres til det ventede fald i hus-
priser og renteniveau, som reducerer boligudgifterne.   
 

 
Faldet i boligpriser kan bremse op i 2010 
Det er lagt til grund, at husprisernes fald vil fortsætte i 2009, men at boligefterspørgs-
len derefter vil være tilstrækkelig til at sikre en stabilisering eller måske en mindre 
stigning gennem 2010, jf. figur 1.8a. Det afspejler blandt andet den kraftige vækst i re-
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alindkomsterne navnlig i 2009. Men den primære påvirkning kommer fra, at lavere 
renter og faldende huspriser især i storbyområderne i perioden fra 2006 frem til slut-
ningen af 2009 samlet vil medføre en betydelig reduktion i omkostningerne ved at 
købe ejerbolig, jf. figur 1.8b. Den opgang i boligefterspørgslen, som følger af den ven-
tede rente- og indkomstudvikling, vil således isoleret set og under normale forhold 
kunne give anledning til et ret markant løft i kontantpriserne.  
 
Samtidig har antallet af bolighandler og antallet af førstegangskøbere været lavere 
end normalt de senere år, navnlig i storbyområderne, og det vil formentlig være til-
fældet nogen tid endnu. Det kan bidrage til, at der udløses en betydelig stigning i an-
tallet af bolighandler, når renteforholdene ændres, og efterhånden som priserne på 
huse og lejligheder når et lavere niveau. Boligmarkedet vil imidlertid fortsat være me-
get afdæmpet. Gennem 2010 ventes huspriserne således at stige mindre end den 
trendmæssige opgang gennem de seneste 30 år og mindre end forbrugerpriser og 
lønninger. I forhold til lønudviklingen vil kontantpriserne dermed være tilbage i nær-
heden af et langsigtet gennemsnit ved udgangen af 2010. Der er særlig usikkerhed 
forbundet med skøn over boligpriserne i den aktuelle situation, blandt andet som 
følge af risikoen for strammere kreditvilkår og stor usikkerhed om ”ligevægtspriser-
ne” på ejerboliger. 
 

Figur 1.8a  Figur 1.8b  
Kontantprisen Boligudgifter ved huskøb som andel af  
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Anm.: I figur 1.8b er boligbyrden opgjort ved den andel, boligydelse efter skat og tillagt ejendomsværdiskat (i 1999: 

Skattebetalingen som følge af lejeværdi af egen bolig, udgør af den disponible indkomst) og ejendomsskat. 
Beregningerne er foretaget ved brug af udviklingen i kvadratmeterpriser for ejendomme i Region Hovedsta-
den, og under antagelse af, at huset er 140 kvadratmeter, og lejligheden er 80 kvadratmeter. Der er antaget 
80 pct. belåning, og at lånet har 30 års løbetid. Kommuneskat og grundskyldspromille antages uændret i åre-
ne 2008-2010. Grundværdier anslået på baggrund af gennemsnitlig grundstørrelse i 2001. Der er antaget 
uændret reguleringsprocent (”stigningsbegrænsning” for grundværdi) fra 2009-2010. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, Finansministeriets familietypemodel, SKAT og egne beregninger. 
 
Finansielle forhold  
Kreditkrisen kom for alvor til Danmark efter konkursbegæringen af den amerikanske 
investeringsbank Lehman Brothers i september. Interbankmarkederne frøs efterføl-
gende til, og risikopræmierne på det danske interbankmarked (dvs. forskellen mellem 
3-måneders pengemarkedsrenterne og lånerenten i Nationalbanken) steg kraftigt. 
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Stigningen i risikopræmierne var dog ikke helt så stor som i euroområdet og i USA, 
hvilket kan tyde på, at tilliden til den danske banksektor ikke er svækket mere end i 
andre lande, jf. figur 1.9a.  
 
Der er gennemført en række tiltag for at understøtte den finansielle stabilitet jf. boks 
1.4. For at få interbankmarkedet til at fungere igen gennemførte Nationalbanken en 
række tiltag, som har styrket bankernes adgang til likviditet. Desuden vedtog Folke-
tinget ”lov om finansiel stabilitet” i starten af oktober med sigte på at understøtte 
bankernes finansiering og skabe tillid i sektoren. Loven giver en garanti for såkaldt 
simple kreditorer (fx interbanklån og indskydere) i de banker, som er gået med i Det 
Private Beredskab. Bankerne betaler for statsgarantien, som dækker tab udover 35 
mia. kr. 
 
Indgrebet har sammen med en række tiltag i mange andre lande medført en redukti-
on af risikopræmierne i interbankmarkedet. Målt i forhold til de pengepolitiske renter 
faldt pengemarkedsrenten således betydeligt i Danmark og i første omgang mere end 
i euroområdet. De faktiske pengemarkedsrenter er imidlertid noget højere i Danmark 
end i euroområdet, fordi det pengepolitiske rentespænd er udvidet i forbindelse med 
den finansielle uro fra 0,25 pct. i starten af september til 1,75 pct. – det højeste ni-
veau siden euroens indførelse. Udvidelsen af rentespændet, som har været nødvendig 
på grund af pres på kronen, er således sket inden for de sidste to måneder. Det udvi-
dede rentespænd er en af omkostningerne ved at føre fastkurspolitik i stedet for at 
være medlem af eurosamarbejdet. 
 
Selv om rentespændet er betydeligt, og renteniveauet har været både volatilt og op-
adgående siden 2005, er renteniveauet ikke særskilt højt i historisk perspektiv sam-
menlignet med eksempelvis inflationen eller lønudviklingen, jf. figur 1.9b. Samtidig har 
det danske renteniveau været forholdsvis lavt de seneste år i forhold til, hvad kon-
junktursituationen målt ved inflation og outputgab almindeligvis ville tilsige. Realren-
ten – målt som den 30-årige realkredit rente og inflationsforventningerne – er imidlertid 
formentlig steget i sidste del af 2008, idet renterne er gået op, mens inflationsfor-
ventningerne er taget af. 
 
Siden oktober er der gennemført omfattende lempelser af pengepolitikken i mange 
lande, og der er udsigt til en yderligere reduktion af de pengepolitiske renter frem 
mod medio næste år, ikke mindst i euroområdet. Det afspejler navnlig, at inflations-
forventningerne er reduceret markant på grund af store fald i råvarepriserne og 
svækkelsen af vækstudsigterne, som blev skærpet med intensiveringen af finanskrisen 
i september og oktober. Markedsforventningerne peger aktuelt på en reduktion af 
ECB’s skæringsrente til under 2 pct. i andet halvår 2009, hvilket er meget lavt i histo-
risk perspektiv. ECB’s skæringsrente er allerede reduceret fra 4¼ pct. sidst i oktober 
til 2½ pct. Nationalbankens udlånsrente er på 4¼ pct. som følge af udvidelsen af 
rentespændet. 
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Figur 1.9a  Figur 1.9b  
Rentespænd mellem 3 mdrs. sikrede og  
usikrede pengemarkedsrenter 
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Figur 1.10a Figur 1.10b  
Beregningsteknisk profil for pengepolitiske 
renter 
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Anm.: I figur 1.10b er angivet pengeinstitutternes udlånsrente til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder. 
Kilde: Reuters Ecowin og egne beregninger. 
 
Det er lagt til grund, at ECB nedsætter sin rente lidt yderligere, og at Nationalbanken 
følger efter, og det er beregningsteknisk lagt til grund at det pengepolitiske rente-
spænd indsnævres til omkring ½ pct.-enhed, efterhånden som de mange danske og 
internationale tiltag får fuld virkning, og den finansielle uro gradvist aftager, jf. figur 
1.10a. Det er endvidere lagt til grund, at de korte markedsrenter for husholdninger 
(herunder de korte realkreditrenter) og virksomheder også gradvist reduceres nogen-
lunde på linje med eller lidt mindre end Nationalbankens udlånsrente, så de korte 
markedsrenter i sidste del af 2009 næsten når tilbage på samme niveau som i 2005, jf. 
figur 1.10b.   
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Boks 1.4 
Danske initiativer til støtte af den finansielle stabilitet 

 
Udover Nationalbankens initiativer er der foretaget en række forskellige tiltag de seneste par måne-
der, som bidrager til at stabilisere de finansielle markeder. Tiltagene omfatter: 
• Lettere adgang til lån i Danmarks Nationalbank 
• Lov om finansiel stabilitet 
• Aftale på pensionsområdet 
• Udstedelse af 30-årige statsobligationer 
 
Derudover er der af statsgældspolitiske grunde foretaget ændringer i reglementet for Den Sociale 
Pensionsfond.  
 
Indholdet i aftalerne mv. til sikring af finansiel stabilitet er nærmere beskrevet på Økonomi- og Er-
hvervsministeriets hjemmeside, jf. www.oem.dk. 
 
Lettere adgang til lån i Nationalbanken 
I løbet af 2008 er der fra Danmarks Nationalbanks side iværksat en række tiltag, der har til formål at 
lette bankernes adgang til likviditet i Nationalbanken. I maj åbnede Nationalbanken en ny belånings-
facilitet, der skal lette udveksling af likviditet i pengemarkedet ved frem til maj 2009 at give penge- 
og realkreditinstitutter mulighed for at belåne nye, særlige låneobligationer i Nationalbanken på 
ugentlig basis. Frem til udgangen af september 2010 har penge- og realkreditinstitutterne adgang til 
at låne på baggrund af overskydende lovmæssig solvens samt visse værdipapirtyper. I samarbejde 
med ECB og FED har Nationalbanken etableret en gensidig valutaaftale (swap-aftale) for at øge euro 
og dollar likviditeten på markederne.  
 
Lov om finansiel stabilitet 
Den 10. oktober vedtog det danske Folketing en lov om finansiel stabilitet, der blandt andet betyder, 
at de finansielle institutioner, der er medlem af Det Private Beredskab i Danmark, dækker simple kre-
ditorers krav mod pengeinstitutter på indtil 35 mia. kr. i det omfang sådanne krav ikke dækkes på 
anden måde. Medlemmer af Det Private Beredskab, der opererer i Danmark, filialer af danske banker i 
udlandet samt udenlandske banker i Danmark er omfattet af loven, med mindre bankerne er garante-
ret af andre. Tab udover de 35 mia. kr. dækkes af staten. Der er således fra statslig side givet en ube-
grænset statsgaranti for simple kreditorer. Medlemmerne af Det Private Beredskab har mulighed for 
at betale for garantidækningen via aktier, og derved undgå at svække deres likviditetssituation. 
 
Aftale på pensionsområdet 
Den 31. oktober indgik regeringen og Forsikring & Pension en aftale om en række nye tiltag, der skal 
bidrage til, at pensionsopsparere ikke lider unødige tab som følge af den finansielle krise. Til diskonte-
ring af pensionsselskabernes passiver (fremtidige forpligtigelser) anvendes statsrenter. I efteråret 
2008 er spændet mellem statsrenterne og realkreditrenterne udvidet, hvilket har øget værdien af 
pensionsselskabernes passiver. De nye tiltag indebærer inddragelse af de lange realkreditrenter i di-
skonteringsfaktoren. Da forsikrings- og pensionssektoren i høj grad har investeret i lange realkredit-
obligationer nedbringes spændet mellem den anvendte diskonteringsrente og renten på aktiverne. 
De nye initiativer skal ses i sammenhæng med, at unormale markedsforhold havde bragt forsikrings- 
og pensionsselskaberne i en situation, hvor de kunne blive tvunget til at sælge ud af blandt andet 
danske realkreditobligationer.  Et stort frasalg af lange realkreditobligationer kan betyde yderligere 
kursfald på grund af den lave markedslikviditet og ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensions-
kassernes soliditet.  
 
Udstedelse af 30-årig statsobligation 
Danmarks Nationalbank har siden den 11. november ved auktion og tap-salg udstedt statsobligatio-
ner med 30-årig løbetid. Det 30-årige papir er et godt afdækningsinstrument for pensionsselskaber-
nes pensionsforpligtelser, som i vidt omfang må ventes at erstatte afdækningsinstrumenter især i 
euro. Det kan få betydning for valutareserven i det omfang at hidtidige afdækningsinstrumenter har 
påvirket pensionssektorens valutaposition. 
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Boks 1.4 (fortsat) 
Danske initiativer til støtte af den finansielle stabilitet 

 
Justering af Den Sociale Pensionsfonds (DSP) reglement 
Den 3. november blev DSP’s reglement ændret af statsgældspolitiske grunde, således at en større 
andel af fondens midler kan investeres i andre papirer end statsobligationer, herunder realkreditobli-
gationer. Dermed øges mulighederne for at sikre flere statsobligationer i frit omløb og derigennem 
styrke likviditeten i statspapirserierne i en situation, hvor den offentlige gæld er faldet markant. Juste-
ringen giver også mulighed for at afdække statens renterisiko i forbindelse med finansieringen af de 
almene boliger. Fonden forventes i december 2008 at øge sine placeringer i korte realkreditobligati-
oner med ca. 27 mia. kr. Ved denne transaktion investerer staten via DSP således i de i samme obliga-
tioner, som anvendes til finansiering af det almene boligbyggeri, hvorved statens samlede renterisiko 
afdækkes.  
 

 
Konjunkturvurderingen hviler dermed på den forudsætning, at situationen på de fi-
nansielle markeder forbedres. Risikopræmierne på pengemarkedet indsnævres såle-
des, men kommer ikke tilbage på samme niveau som før finanskrisen begyndte i au-
gust sidste år. Samlet falder de korte renter imidlertid en del i forhold til i 2008 (og 
sammenlignet med forudsætningerne i augustvurderingen), hvilket understøtter den 
indenlandske efterspørgsel, mens de lange realkreditrenter også reduceres lidt fra det 
nuværende niveau.  
 
Renteudviklingen forudsætter blandt andet, at presset på kronen dæmpes, og at der 
ikke udvikles en egentlig kreditklemme, som begrænser bankernes låneudbud og 
presser bankrenterne op i forhold til nationalbankens pengemarkedsrente, jf. figur 
1.10b. Der er således en risiko for at fortsat finansiel uro og problemerne i banksek-
toren modvirker de pengepolitiske lempelser fra ECB’s side. Det vil svække væksten 
i forhold til det ventede. 
 
Siden den finansielle krise startede i august 2007 og navnlig efter krisen blev skærpet 
i september og oktober, har flere finansielle institutioner strammet kreditvilkårene. 
Stramningerne afspejler blandt andet vanskelighederne ved at få funding og ønsker 
om at nedbringe balancerne efter høj udlånsvækst de senere år. Desuden har den fi-
nansielle uro tæret på de finansielle institutioners egenkapital, mindsket risikovillig-
heden og bidraget til højere finansieringsomkostninger. Det er imidlertid endnu ikke 
afspejlet i videre omfang i udlånsvæksten til husholdninger og virksomheder, som 
kendes frem til oktober. 
 
Udviklingen i udlånspraksis fremadrettet for flere danske finansielle institutioner er 
usikker og vil blandt andet afhænge af effekterne af de seneste internationale hjælpe-
pakker og omfanget af konsolidering i sektoren, herunder udviklingen på interbank-
markedet og i de pengepolitiske renter. Samtidig vil vækstudsigterne og risikoen for 
tab i den forbindelse påvirke kreditpolitikken.  
 
Hertil kommer, at den finansielle sektors muligheder for at tilvejebringe ny egenkapi-
tal og derigennem styrke kapitalgrundlaget i den aktuelle situation vurderes at være 
begrænsede. I det omfang banker mv. således ønsker at styrke solvensen på kort sigt, 
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kan dette primært ske ved at stramme op vedrørende kreditgivningen. En anden må-
de for bankerne at øge solvensgraden på, er ved at ændre sammensætningen af ban-
kernes aktiver over mod mindre risikofyldte udlån. Det vil i givet fald ske i forlængel-
se af en periode under opsvinget, hvor kreditgivningen har været lempelig. 
 
En ”for stor” stramning af kreditpolitikken (en kreditklemme), hvor også ellers sun-
de og kreditværdige erhvervsaktiviteter vil have svært ved at finde finansiering, kan 
medføre en kraftigere og længerevarende opbremsning af dansk økonomi, end de 
økonomiske forhold ellers skulle tilsige – herunder Danmarks begrænsede vækstpo-
tentiale som følge af et udgangspunkt med en meget høj kapacitetsudnyttelse og pres 
på arbejdsmarkedet. Svag vækst i efterspørgslen og den generelle usikkerhed om de 
økonomiske udsigter i sig selv kan få virksomheder og husholdninger til at nedbringe 
deres efterspørgsel efter kredit, hvilket i givet fald mindsker de isolerede realøkono-
miske effekter af strammere kreditgivning.   
 
Finanspolitikken og de offentlige finanser 
De offentlige underskud og den offentlige gæld kan stige betragteligt i en række EU 
lande de næste år som følge af svagere vækst, det kraftige fald i blandt andet aktie-
kurserne og de forpligtelser, som knytter sig til interventionerne i den finansielle sek-
tor. Samtidig vil udviklingen formentlig afsløre, at styrkelsen af finanserne under den 
seneste højkonjunktur i flere tilfælde har været midlertidige og forårsaget af specielle 
forhold. 
 
På europæisk plan har der fra forskellig side været ønsker om koordinerede finanspo-
litiske lempelser. Der er imidlertid ikke konjunkturmæssige argumenter for lempelser 
i alle lande, blandt andet fordi der aktuelt er udsigt til et kraftigt rentefald, og landene 
er forskellige steder i konjunkturforløbet og har forskelligt råderum. Desuden er der 
forskel på, hvordan finanskrisen virker, og hvorvidt der i finanspolitikken allerede er 
taget hensyn til de svækkede konjunkturer i de enkelte lande, jf. kapitel 2. 
 
Finanspolitikken kan bidrage til finansiel og makroøkonomisk stabilitet ved at under-
støtte ECB’s muligheder for at lempe pengepolitikken. Det forudsætter, at finanspo-
litikken ikke medfører mærkbart større inflation og stigende gæld, og dermed som 
udgangspunkt, at eventuelle finanspolitiske indgreb er rigtigt timet, målrettede og 
midlertidige og kun gennemføres i lande, der har behovet og det fornødne råderum. 
Der er allerede i flere europæiske lande stigende underskud og gæld, som på grund af 
problemer med rentespænd og valuta må føre forholdsvis stram finanspolitik selv 
om ledigheden er høj og stigende. Selv inden for euroområdet er der tendens til, at 
lande med svage finanser har oplevet stigende rentespænd over for Tyskland, herun-
der eksempelvis Italien og Grækenland. 
 
I Danmark er finanspolitikken i forvejen tilrettelagt lempeligt. Målt ved finanseffek-
ten skønnes finanspolitikkens aktivitetsvirkning til 0,2 pct. af BNP i 2008 og 0,4 pct. 
i 2009, jf. tabel 1.2, og foreløbige skøn peger på, at Danmark, givet de beslutninger, 
der er truffet ultimo november, er blandt de EU-lande, der i 2009 ekspanderer fi-
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nanspolitikken mest. Samlet svarer den direkte provenuvirkning fra de aktive finans-
politiske beslutninger mv., som indgår i finanseffekten, til knap 1 pct. af BNP i 2009. 
  

Tabel 1.2  
Bidrag til den økonomiske vækst   

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.        
 BNP-vækst 2,4 3,3 1,7 0,2 -0,2 0,7  
 Outputgab 0,3 1,5 2,5 1,8 0,6 -0,7  
         
 Et-årig finanseffekt 0,3 0,5 -0,1 0,2 0,4 -  
 - finanseffekt i august 2008 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 -  
         
 Pct.-enheder        
 Flerårige virkninger:        
 - flerårig finanseffekt 0,5 0,5 -0,1 0,1 0,2 -  
 - stedfundne renteændringer siden 20081) - - - - 0,4 0,9  
  

1) Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen siden 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I lyset af navnlig aktive finanspolitiske beslutninger svækkes den beregnede struktu-
relle saldo fra godt 2 pct. af BNP i 2008 til godt 1 pct. af BNP i 2009, jf. figur 1.11a. 
Den strukturelle saldo er et mål for den underliggende udvikling i de offentlige finan-
ser, når der tages højde for virkningen af konjunkturerne og andre midlertidige for-
hold. 
 
Den ventede aktivitetsvirkning i 2009 er udtryk for en tydeligt lempelig finanspolitik, 
som navnlig afspejler skattenedsættelserne på godt 9 mia. kr. i 2009 og en stigning i 
de offentlige forbrugsudgifter, der dermed forøges fra 26 pct. af BNP i 2007 til 27¼ 
pct. af BNP i 2010. Forbrugsudgifternes andel af BNP er dermed på det højeste ni-
veau siden 1983, jf. figur 1.11b.  
 

Figur 1.11a Figur 1.11b  
Faktisk og strukturel saldo  Offentlige serviceudgifter i pct. af BNP 
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Efter fremlæggelsen af finanslovforslaget i august er det desuden besluttet, at der 
som i de foregående år ikke skal betales SP-bidrag i 2009. Beslutningen skal ses i lyset 
af finanskrisen og svækkelsen af den internationale økonomi igennem efteråret, som 
via faldet i formuerne og den øgede usikkerhed om det videre forløb kan give den 
forøgelse af opsparingen, som SP-bidraget skulle give anledning til. Skattenedsættel-
sen og suspensionen af SP vil som nævnt bidrage til en ret markant realindkomst-
fremgang for husholdningssektoren.  
 
Den lempelige finanspolitik skal samtidig ses i sammenhæng med udviklingen i de 
finansielle forhold. Der er allerede gennemført væsentlige pengepolitiske lempelser 
fra ECB’s side, og der er udsigt til yderligere rentefald frem mod midten af 2009. Det 
forudsatte fald i renteniveauet fra 2008 og frem indebærer isoleret set en forøgelse af 
aktiviteten, som skønnes til 0,4 pct.-enheder i 2009 og 0,9 pct.-enheder i 2010 og bi-
drager dermed til at understøtte efterspørgslen. Virkningen af lavere renter afhænger 
selvsagt af, om den finansielle uro inddæmmes, således at pengemarkedsrenterne og 
bankers udlånsrenter følger med ned, og at der ikke udgår større dæmpende virknin-
ger fra strammere kreditgivning som følge af konsolideringen af banksektoren.  
 
Endelig vil der udgå et stabiliserende bidrag fra de automatiske stabilisatorer – dvs. 
de automatiske ændringer i skattebetalinger og overførselsudgifter (eksempelvis dag-
penge), som optræder, når konjunkturerne svækkes. Det dæmpende bidrag herfra er 
større i Danmark end i de fleste andre lande og har den fordel i modsætning til så-
kaldt diskretionære indgreb, at de er rigtigt timet og ikke medfører varige svækkelser 
af finanserne. Stabiliseringspolitiske indgreb, som indebærer, at den mellemfristede 
planlægning fraviges, bør reserveres til perioder med klare ubalancer i økonomien, 
hvor de automatiske stabilisatorer ikke har været tilstrækkelige.  
 
Det er ikke muligt at tilrettelægge finanspolitikken efter, at ledigheden skulle kunne 
fastholdes omkring det nuværende niveau, som er væsentligt under den strukturelle 
ledighed på 3½-4 pct. af arbejdsstyrken. Det vil grundlæggende være i konflikt med 
fastkurspolitikken og kan underminere de økonomisk-politiske resultater, som er nå-
et gennem de seneste 20 år. 
 
Forsøg på at holde ledigheden nede på det aktuelle niveau vil føre til større import, 
en yderligere forværring af konkurrenceevnen samt svækkede offentlige finanser og 
opadgående pres på renten, og vil derfor medføre en endnu større stigning i ledighe-
den på lidt længere sigt end det, der nu er udsigt til. Samtidig vil de finanspolitiske 
handlemuligheder blive begrænset længere henne i forløbet, hvor det kan blive rele-
vant at foretage stabiliseringspolitiske indgreb. 
 
Den finansielle krise og den svagere globale efterspørgsel bidrager således til en mar-
kant svækkelse af de offentlige finanser de kommende år. Overskuddet skønnes såle-
des at falde fra 75-80 mia. kr. de seneste 3 år til godt 50 mia. kr. i år og omtrent ba-
lance i 2009, hvorefter saldoen vender til et underskud på knap 25 mia. kr. i 2010. 
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Det vil i givet fald være første gang siden midten af 1990’erne, at der er et større un-
derskud på de offentlige finanser.  
 
Det markante skifte afspejler blandt andet, at de store overskud de senere år har væ-
ret påvirket af midlertidige forhold og blandt andet er drevet af vigende konjunktu-
rer, finanspolitikken og især det store fald i energipriser og aktiekurser, som tog til i 
styrke i september og oktober, hvor den finansielle krise blev skærpet. I 2010 påvir-
kes de offentlige finanser desuden negativt af en engangsudbetaling til pensionssek-
toren på 15 mia. kr., som knytter sig til omlægningen af pensionsbeskatningen fra in-
stitut- til individniveau. Omlægningen vurderes at være neutral for de offentlige fi-
nanser på længere sigt. 
 
Svækkelsen af de offentlige finanser indebærer dermed, at yderligere lempelser vil 
forøge et ret stort forventet underskud i 2010. Med de beslutninger, der er truffet for 
2009, skønnes det strukturelle overskud til godt 1 pct. af BNP i 2009 og under 1 pct. 
af BNP i 2010. Det er i den lave ende af målintervallet i 2015-planen. Yderligere 
lempelser kan derfor hurtigt bringe den strukturelle saldo under det mellemfristede 
mål om (mindst) balance i 2015, som er fastsat i 2015-planen, hvorved kravene til 
den økonomiske politik på længere sigt samtidig øges.  
 
De centrale målsætninger i den 2015-plan, der blev offentliggjort i 2007, er at finans-
politikken skal være holdbar, og at der skal være overskud på den strukturelle saldo 
hele vejen frem til 2015. Det opdaterede 2015-forløb i Danmarks Konvergensprogram 
2008 (KP08) peger på, at disse mål er omtrent opfyldt på trods af, at de offentlige 
finanser er under stigende pres. Forløbet indebærer imidlertid samtidig, at det øgede 
pres på de offentlige finanser, herunder som følge af virkninger af finanskrisen, 
skærper de fremadrettede krav til den økonomiske politik for at sikre målopfyldelsen.  
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Appendiks 1.1 
Hovedtræk af det danske konjunkturbillede  

Vækstudsigterne 
Ikke mindst som resultat af de internationale virkninger af den finansielle krise ven-
tes i 2009 et lille fald i BNP på ¼ pct. efter en behersket vækst i 2008 af samme stør-
relse. I 2010 skønnes en forøgelse af væksten til ¾ pct. Til sammenligning voksede 
BNP i 2007 med 2½ pct. og i 2006 med 3¼ pct. Foruden den finansielle krise skyl-
des nedjusteringen af BNP-væksten i 2008 en højere import end ventet, hvilket af-
spejler det hidtidige efterspørgselspres og høj kapacitetsudnyttelse. 
 
Den afdæmpede vækst ventes i løbet af 2010 at føre til, at outputgabet lukkes og bli-
ver negativt, og at ledighedsgabet også vil blive lukket. Dermed vil i 2010 den fakti-
ske produktion blive lidt mindre end potentielle og ledigheden komme op på den 
strukturelle ledighed.   
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2008, er skønnene over BNP-væksten i 
2008 og 2009 justeret ned med henholdsvis knap 1 og ¾ pct.-enhed, jf. figur A.1a og 
tabel A.1.  
 
Disse nedjusteringer beror på en samlet vurdering af nye statistiske oplysninger og en 
række ret store modgående bevægelser i de vækstdrivende forhold. Det dominerende 
er den finansielle krises virkninger på efterspørgslen herhjemme og – navnlig – inter-
nationalt, som i kraft af de negative virkninger på dansk eksport dæmper efterspørgs-
len i Danmark.  
 

Figur A.1a Figur A.1b 
Real BNP-vækst Det private forbrug (realvækst) 
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Samtidig er der forhold, som trækker i retning af højere efterspørgsel og produktion i 
forhold til vurderingen i august. Det gælder således det betydelige fald i olieprisen og 
nedsættelserne af de pengepolitiske renter i euroområdet og USA, som ventes at føre 
til et ret stort fald i de korte renter herhjemme – herunder renten på etårige flexlån – 
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i 2009. Hertil kommer, at finanspolitikken er lempelig, og at der nu ventes en større 
– og ganske kraftig – stigning i de reale disponible indkomster i 2009 blandt andet 
som følge af beslutningen om at videreføre suspensionen af SP-bidraget. 
 

Tabel A.1 
Udvalgte nøgletal 

 
  2008 2009 2010  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Realvækst (i 2000-priser), pct.        
 BNP 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,7  
 Privat forbrug1) 1,6 0,9 1,1 0,7 1,1  
 Offentligt forbrug1) 1,6 1,6 1,1 1,2 1,0  
 Eksportmarkedsvækst 5,0 3,7 4,0 -0,3 3,1  
   

Pct. af BNP      
 

 Offentligt overskud 3,6 3,0 3,0 0,0 -1,2  
 Betalingsbalanceoverskud 1,3 1,7 2,0 1,8 2,3  
  

1.000 personer      
 

 Stigning i samlet beskæftigelse     25 10     -21 -37 -49  
 Ledighed, niveau 49 50 64 70 99  
  

Stigning, pct.      
 

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

Eksterne forhold  
 

 
   

 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 4,4 4,7 4,7 3,5 3,6  
 Do., 10-årig statsobligation 4,5 4,4 4,6 4,2 4,4  
 Oliepris, USD pr. td. 117,3 98,2 123,1 55,0 55,0  
 Dollarkurs, kr. pr. USD 4,8 5,1 4,7 5,8 5,8  
 Oliepris, kr. pr. td. 561,9 502,2 579,2 319,3 319,3  
  

Anm.: I tabel A.4 sidst i appendiks er vist en mere detaljeret sammenligning med augustredegørelsen. 
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. 
 

 

 
Den indenlandske efterspørgsel 
Der ventes i 2009 en ret kraftig vækst i husholdningernes reale disponible indkomst1 på 
3¾ pct. efter en stigning i 2008 på 1¼ pct. I 2010 skønnes en fortsat pæn fremgang 
på 1¾ pct. Den forholdsvis store vækst i 2009 skyldes blandt andet skattenedsættel-
serne, stor reallønsfremgang – som følge af høje lønstigninger og lav inflation på 
grund af faldet i olieprisen – samt lavere rente. Fald i aktieudbytter samt i beskæfti-
gelsen og arbejdsstyrken trækker i den modsatte retning. I 2010 påvirkes husholdnin-
gernes indkomstudvikling positivt af en fortsat pæn fremgang i reallønnen og en 
skønnet høj satsregulering og stor opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Den korrigerede indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 



  Appendiks 1.1 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 33

Stigningen i husholdningernes indkomster i 2009 er opjusteret med 1¼ pct.-enhed i 
forhold til augustredegørelsen, hvoraf halvdelen skyldes beslutningen om at viderefø-
re suspensionen af SP-bidraget i 2009, hvortil kommer en større reallønsfremgang 
som følge af nedjustering af inflationen samt en nedjustering af renten. I modsat ret-
ning trækker større fald i arbejdsstyrke og beskæftigelse. Suspensionen af SP-bidraget 
forudsættes beregningsteknisk videreført i 2010. 
 
Forbrugertilliden er faldet kraftigt siden slutningen af 2007, og den sammensatte for-
brugertillidsindikator nåede i oktober ned på et meget lavt niveau på -17. Det er 
blandt andet forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation, der ligger 
lavt, mens forbrugernes opfattelse af deres egen økonomiske situation er lysere. 
 
Det seneste tal for forbrugertilliden, for november, viser en stigning, der navnlig 
skyldes en markant forbedring af vurderingen af udsigterne for Danmarks økonomi 
om et år. Det kan muligvis tilskrives de omfattende foranstaltninger både herhjemme 
og internationalt til afværgelse af krisen samt tendensen til lavere rente, blandt andet 
for etårige flexlån til refinansiering i december.    
 
Husholdningernes formuer er faldet kraftigt med næsten 20 pct. igennem 2008 som 
følge af det bratte dyk i aktiekurserne og de moderat faldende priser på ejerboliger. 
Formuekorrektionen har givet bidraget til den lave forbrugertillid. Trods formuetabet 
er husholdningerne under ét fortsat ganske velkonsoliderede. Det aktuelle niveau for 
formuerne svarer til niveauet i midten af 2005, og den gennemsnitlige ”direkte ejede” 
nettoformue pr. familie (opgjort som formue i ejerboliger plus finansiel nettoformue 
ekskl. pensionsformue) udgør ca. 1 mio. kr. 
   
Som følge af den lave forbrugertillid og reduktionen af formuerne må det ventes, at 
der i 2009 sker et ret stort fald forbrugskvoten, som kom op på et højt niveau under 
opsvinget. Det private forbrug skønnes således på trods af den store indkomstfrem-
gang at vise en moderat real vækst i 2009 på ¾ pct. eller lidt mindre end den skøn-
nede vækst i år på knap 1 pct., jf. figur A.1b. I 2010 ventes et aftagende fald i for-
brugskvoten, og væksten i forbruget skønnes at gå lidt op til godt 1 pct. Det er ikke 
mindst et fald i bilkøbene på 5-10 pct. om året, der – som det er sædvanligt i en peri-
ode med afdæmpet økonomisk vækst – er årsag til den ret beskedne forbrugsstigning 
i 2008-2010. 
 
Skønnet over væksten i det private forbrug i 2008 er justeret ned med ½ pct.-enhed i 
forhold til augustredegørelsen blandt andet på baggrund af de tilkomne statistiske 
oplysninger. For 2009 er der foretaget en nedjustering på ¼ pct.-enhed. Højere real-
indkomststigning og lavere rente modvirker den forbrugsdæmpende effekt af for-
muetabet og andre virkninger af den finansielle krise. Der er kun i mindre omfang 
regnet med, at kreditklemme vil dæmpe forbruget. 
 
Prisen på enfamiliehuse skønnes at falde med 4 pct. i 2008 og med yderligere 4½ pct. i 
2009, jf. figur A.2a. I løbet af 2009 ventes prisfaldet at høre op, og i 2010 skønnes 
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uændret ejerboligpris. Skønnet for 2008 er uændret i forhold til augustredegørelsen, 
idet de tilkomne prisoplysninger har været stort set som ventet. For 2009 er foretaget 
en nedjustering på 2½ pct.-enhed under indtryk af det lave antal handler, voksende 
udbud af usolgte boliger og længere liggetider. Lavere rente og stor indkomstfrem-
gang vil trække i modsat retning. 
 
Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner er vokset siden begyndelsen af 2007, og fra 
midten af 2008 er sat en forstærket opgang ind. Men niveauet for tvangsauktionerne 
er stadig særdeles lavt i forhold til tidligere.  
 

Figur A.2a  Figur A.2b  
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 
A.2b. På grundlag af udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri 
samt høje byggeomkostninger ventes boliginvesteringerne at falde realt med omkring 
5-6 pct. i både 2008, 2009 og 2010, jf. figur A.3a. Niveauet for boliginvesteringerne i 
forhold til BNP vil dog fortsat være højt historisk set. I navnlig 2009 vil lavere rente 
og stor indkomststigning dæmpe tendensen til fald i boligbyggeriet. I forhold til au-
gustredegørelsen er skønnet over væksten i boliginvesteringerne justeret ned med 
omkring 1 pct.-enhed i både 2008 og 2009. 
 
Den svækkede internationale udvikling i kølvandet af den finansielle krise bidrager 
til, at der ventes et fald i de faste erhvervsinvesteringer på 4 pct. i 2009 og 2 pct. i 2010 ef-
ter en skønnet stagnation i 2008, jf. figur A.3b. I både 2008 og 2009 er der ligesom for 
boligbyggeriet foretaget en nedjustering på omkring 1 pct. Også for erhvervsinveste-
ringerne vil lavere rente mindske faldet. Skønnene indebærer et fald i erhvervenes 
investeringskvote i takt med lukningen af outputgabet efter den betydelige forøgelse 
af investeringskvoten i de foregående år. 
 
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 A.2.  
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Figur A.3a Figur A.3b 
Boliginvesteringer (realvækst) Faste erhvervsinvesteringer (realvækst) 
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I 2009 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug at blive 1,2 pct. på baggrund af 
kommune- og regionsaftalerne og finanslovsaftalerne for 2009, herunder udbetaling 
af den statslige opsparing på 1 pct. fra 2008. Den skønnede vækst i 2009 er 0,1 pct.-
enhed højere end i augustredegørelsen, navnlig afledt af finanslovsaftalerne. I 2010 
forudsættes det offentlige forbrug at vokse med 1 pct. i overensstemmelse med 
2015-planen. 
 
De offentlige investeringer skønnes at vokse realt med 6½ pct. i 2008 og 1¼ pct. i 2009. 
Skønnene er opjusteret med henholdsvis 4½ og knap 1 pct.-enhed i forhold til au-
gustredegørelsen i lyset af forventede kommunale meranlæg. I 2010 forudsættes en 
realvækst i de offentlige investeringer på 3¾ pct., hvilket indikerer et nominelt of-
fentligt investeringsniveau i flugt med 2015-planen. 
 
Tilsammen indebærer de anførte skøn (inkl. lagerændringer), at den indenlandske efter-
spørgsel vil vise et lille fald i 2009 på ¼ pct. og en vækst i 2010 af stort set samme stør-
relse efter en stigning på knap 1 pct. i 2008. Den skønnede vækst er nedjusteret med 
knap ½ pct.-enhed i både 2008 og 2009.  
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Som følge af den finansielle krise ventes den globale vækst at falde til 2¼ pct. i 2009 
efter en vækst på 3¾ pct. i 2008. I 2010, hvor der regnes med en gradvis tilbageven-
den til en mere normal konjunktursituation, skønnes en forøgelse af den globale 
vækst til 3¼ pct. I 2007 var den globale vækst 5 pct. 
 
Det er især i en række europæiske lande samt USA og Japan, at væksten ventes at 
blive svag – eller negativ – i 2009. Markedsvæksten for danske industrivarer vil på den 
baggrund blive en smule negativ i 2009. I 2010 skønnes en ny forøgelse af markeds-
væksten til lidt over 3 pct. eller ikke meget mindre end i 2008, jf. tabel A.3. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes at være stort set uændret i 2009 efter en betydelig forrin-
gelse i 2008, idet merlønstigningen i Danmark i forhold til udlandet opvejes af højere 
dollarkurs. I 2010 regnes igen med en forringelse af lønkonkurrenceevnen 
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Tabel A.2 
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2007 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug1) 826,7 3,8 4,4 2,4 0,9 0,7 1,1  
 Offentligt forbrug1) 438,8 1,3 2,1 1,3 1,6 1,2 1,0  
 Offentlige investeringer 29,3 0,8 16,4 -10,0 6,4 1,2 3,8  
 Boliginvesteringer 117,2 17,3 11,2 4,8 -4,4 -6,0 -5,0  
 Erhvervsinvesteringer 230,2 -0,1 14,0 4,3 -0,1 -4,2 -2,1  
 Lagerinvest. (pct. af BNP) 9,5 0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,0 0,0  

 Indenlandsk efterspørgsel 1651,7 3,4 5,3 1,9 0,9 -0,2 0,3  
 Eksport 882,8 8,0 9,1 2,2 3,3 -0,1 2,3  
 - heraf industrieksport2) 361,1 7,9 6,3 2,2 1,9 -1,2 2,0  

 Samlet efterspørgsel 2534,5 5,0 6,6 2,0 1,7 -0,2 1,0  
 Import 846,6 11,1 13,9 2,8 4,8 -0,1 1,5  
 - heraf vareimport 558,3 9,3 11,9 2,2 2,8 -0,5 1,2  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1687,9 2,4 3,3 1,6 0,2 -0,2 0,7  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1427,1 1,5 3,0 1,7 0,4 -0,2 0,8  
 - heraf i private byerhverv 931,2 2,5 4,7 2,5 0,6 -0,6 0,7  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 309,4 2,2 3,0 1,2 -0,2 -0,4 0,5  
  

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. 
    

 

 
Der skønnes på denne baggrund et realt fald i industrieksporten på godt 1 pct. i 
2009. I 2010 ventes den forbedrede internationale konjunktur at bidrage til en vækst i 
industrieksporten på 2 pct. – samme størrelse som i 2008. Skønnene indebærer et lil-
le tab af markedsandele i alle tre år efter ret store tab af markedsandele i 2006 og 
navnlig 2007. Stagnationen i den indenlandske efterspørgsel skaber bedre kapacitet til 
forøgelse af industrieksporten (og substitution af industriimporten) i de kommende 
år. 
 
Der ventes en fortsat, moderat real vækst i eksporten af landbrugsvarer og tjenester, 
mens eksporten af energi skønnes at falde realt i 2009 for derefter at vokse i 2010 
som følge af stigning i olie- og gasproduktionen i Nordsøen efter reduktion i de fem 
forudgående år. Dermed skønnes den samlede eksport af varer og tjenester at stagnere i 
2009 efter en vækst på 3¼ pct. i 2008. I 2010 ventes en fornyet fremgang på 2¼ pct.   
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over væksten i eksporten i 2009 justeret 
ned med 2 pct.-enheder som følge af den finansielle krise. Nedjusteringen gælder 
navnlig industrieksporten, hvis vækst er reduceret med 4 pct.-enheder.  
 
Sammenholdt med skønnene over den indenlandske efterspørgsel indebærer de an-
givne eksportskøn, at den samlede efterspørgsel vil falde med ¼ pct. i 2009 og vokse 
med 1 pct. i 2010 mod en vækst på 1¾ pct. i 2008.  
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Tabel A.3 
Nøgletal 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Stigning, pct.  
 Realt BNP 2,4 3,3 1,6 0,2 -0,2 0,7  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,0 3,2 2,9 1,3 0,0 1,2  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 5,9 8,8 7,7 3,7 -0,3 3,1  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,1 -1,0 -2,8 -3,3 0,2 -0,8  
 Industrieksport i faste priser1) 7,9 6,3 2,2 1,9 -1,2 2,0  
 Timeløn (DA’s Strukturstatistik) 3,6 3,6 4,1 4,7 4,3 4,0  
 Forbrugerprisindeks 1,8 1,9 1,7 3,3 1,6 2,2  
 Kontantpris på enfamiliehuse 17,4 21,6 5,2 -4,0 -4,5 0,0  
 Eksportpriser, varer 5,0 3,7 1,8 4,4 -1,1 0,7  
 Importpriser, varer 3,6 3,1 2,9 3,3 -1,4 0,6  
 Bytteforhold, varer 1,4 0,6 -1,1 1,1 0,4 0,0  
 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,3 1,9 -2,3 0,6 2,0 3,5  
 Real disponibel indkomst, husholdninger2) 1,5 3,7 0,2 1,3 3,7  1,7  

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.868 2.891 2.934 2.917 2.899 2.879  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.727 2.781 2.857 2.867 2.829 2.780  
 - heraf i privat sektor 1.902 1.956 2.035 2.049 2.005 1.955  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 825 826 822 818 824 825  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) 1,1 2,0 2,7 0,3 -1,3 -1,7  
 Ledighed (1.000 personer) 141 109 78 50 70 99  
 Sygedagpengemodtagere4) (do.) 73 73 84 88  87  87  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 125 126 127 128 129 130  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 4,9 3,8 2,6 1,7 2,4 3,4  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 4,8 3,9 3,7 2,4 3,4 4,8  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 3,4 3,8 4,3 4,4 4,2 4,4  
 30-årig realkreditobligation (do.) 4,4 5,1 5,4 6,4 6,0 5,9  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,3 102,0 103,2 105,5 104,1 104,1  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld       
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 75,8 49,5 36,2 37,3 39,1 48,3  
 Betalingsbalancen (do.) 67,1 47,0 12,0 30,3 32,0 43,0  
 Do. i pct. af BNP 4,3 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. 51,2 -26,9 -111,6 -177,7 -145,4 -102,2  
 Do. i pct. af BNP 3,3 -1,7 -6,6 -10,1 -8,1 -5,5  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 77,1 81,5 75,1 52,2 -0,3 -22,9  
 Do. i pct. af BNP 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 -1,2  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 563,1 500,1 443,9 531,8 503,1 487,7  
 Do. i pct. af BNP 36,4 30,7 26,3 30,3 27,9 26,3  
 Skattetryk, pct. af BNP 51,0 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1  
 Udgiftstryk (do.) 51,9 50,7 50,0 50,2 51,2 52,8  
  

1) Ekskl. skibe og fly mv. 
2)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. 
3) Ud over arbejdsgiverperioden, jf. bilagstabel B.7. 
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Det lille fald i den samlede efterspørgsel i 2009 skønnes at føre til et svagt realt fald i 
importen af varer og tjenester, som derefter ventes at vokse med 1½ pct. i 2010 mod 
en stigning på 4¾ i år, jf. figur A.4a. I 2009 er skønnet over importstigningen reduce-
ret med 1¼ pct.-enhed som følge af nedjusteringen af væksten i efterspørgslen, hvor-
imod skønnet for 2008 er justeret tilsvarende op på grundlag af den løbende statistik. 
Opjusteringen for 2008 indebærer en højere importkvote som en virkning af det hid-
tidige efterspørgselspres og høj kapacitetsudnyttelse. 
 
Bytteforholdet (for varer og tjenester) ventes at blive forbedret yderligere en smule i 
2009 og 2010 efter en skønnet forbedring i 2008 på godt 1 pct., som blandt andet er 
sket som følge af relativt store prisstigninger på landbrugseksporten på grund af de 
højere fødevarepriser samt dollarkursfaldet for året som helhed, hvortil kommer de 
relativt høje danske lønstigninger. 
 
Dermed ventes en lille forbedring af overskuddet på vare- og tjenestebalancen i 2008 og 
2009. I 2010 ventes en større forbedring på knap 10 mia. kr. til et overskud på op 
imod 50 mia. kr. eller 2½ pct. af BNP som følge af den fornyede vækst i eksporten. 
 

Figur A.4a Figur A.4b 
Importen af varer og tjenester (realvækst) Betalingsbalancen  
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Der skønnes kun at ske mindre ændringer i de samlede nettooverførsler mv. til udlandet i 
2009 og 2010 efter en ret stor forbedring i 2008 af nettoformueindkomsten fra ud-
landet. 
 
Dermed skønnes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster at forøges 
fra 12 mia. kr. i 2007 til 30 mia. kr. i 2008. I 2009 skønnes overskuddet at vokse en 
smule til 32 mia. kr., mens der for 2010 vil være en forbedring til 43 mia. kr., svaren-
de til 2¼ pct. af BNP, jf. figur A.4b. 
  
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. halvår 2008 blandt andet som følge af lavere 
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dollarkurs og lavere kurser på udenlandske aktier i dansk eje afspejlende finansiel 
uro. Den samlede værdiregulering netto er resultat af forskellig værdiregulering af 
meget store bruttobeholdninger af aktiver og passiver.  
 
Det skønnes på denne baggrund, at nettogælden ved udgangen af 2008 vil udgøre 10 
pct. af BNP. Derefter ventes udlandsgælden at falde til 5½ pct. af BNP i slutningen 
af 2010 som følge af overskuddet på betalingsbalancen. Skønnene er med forbehold 
for værdireguleringer. 
 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Den private beskæftigelse (ekskl. orlov) viste et fald i 3. kvartal 2008 på næsten 10.000 
personer i forhold til det meget høje niveau i 1. halvår.2 Som følge af det høje niveau 
ved årets begyndelse skønnes den samlede beskæftigelse for året som helhed at vokse 
med knap 10.000 personer eller ¼ pct. i forhold til 2007, jf. figur A.5a.3 I 2007 angiver 
de seneste nationalregnskabstal en beskæftigelsesvækst på 76.000 personer eller 2¾ 
pct. mod 47.000 i augustredegørelsen blandt andet som følge af opjustering af antal-
let af udenlandske pendlere. 
 
Den kraftige vækst i beskæftigelsen i 2007 var udtryk for et betydeligt fald i produktivi-
teten, og i 2008 er produktiviteten vokset ret moderat. For 2009 skønnes tilbageven-
den til en mere normal produktivitetsstigning som sammen med den stagnerende 
produktion vil føre til et fald i beskæftigelsen på 38.000 personer eller 1¼ pct. i fort-
sættelse af det fald, der er begyndt i 3. kvartal 2008. I 2010 skønnes et fortsat beskæf-
tigelsesfald på næsten 50.000 personer (1¾ pct.). 
 
I forhold til augustredegørelsen er væksten i beskæftigelsen i 2008 justeret ned med 
15.000 personer, mens beskæftigelsesfaldet i 2009 er forøget med 16.000 personer 
som følge af nedjusteringen af produktionsvæksten.4 
 
Langt størstedelen af beskæftigelsesændringerne sker i de private byerhverv. I offent-
lig service mv. ventes i 2009 og 2010 en forøgelse af beskæftigelsen på 1.000 perso-
ner pr. år. Det finanspolitiske sigtepunkt er realvæksten i ressourcerne til offentlig 
service mv., mens 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. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Da nationalregnskabet indregner de strejkende i det offentlige i 2. kvartal 2008 i antallet af personer på orlov, viser 
nationalregnskabet for 3. kvartal en stor stigning i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov på knap 25.000 personer i 
forhold til 2. kvartal – efter et næsten tilsvarende fald i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. I augustredegørelsen blev det 
forudsat, at de strejkende indgik i antallet af beskæftigede ekskl. orlov. 
3 Strejkerne i det offentlige i 2. kvartal 2008 påvirker nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen i offentlig for-
valtning og service – og dermed den samlede beskæftigelse – nedad med godt 5.000 personer for 2008 som helhed. 
4 Korrigeret for virkningen af strejkerne er nedjusteringen af beskæftigelsesstigningen i 2008 10.000 personer og for-
øgelsen af beskæftigelsesfaldet i 2010 22.000 personer, eftersom det i augustredegørelsen forudsattes, at strejkerne 
ikke ville have nogen virkning på opgørelsen af antallet af beskæftigede. 
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Arbejdsstyrken skønnes at falde med 18.000 personer i 20085 til dels på grund af æn-
dringen i aldersfordelingen i de mest erhvervsaktive aldersklasser over mod flere æl-
dre. Hertil kommer et ophør af den hidtidige konjunkturbetingede forøgelse af ar-
bejdsstyrken, der blandt andet har afspejlet øget indvandring af udenlandske arbejds-
tagere og pendling samt konjunkturbetinget forøgelse af erhvervsdeltagelsen blandt 
unge. 
 

Figur A.5a Figur A.5b 
Beskæftigelsen (årlig ændring) Ledigheden 
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I både 2009 og 2010 ventes fortsatte fald i arbejdsstyrken af samme størrelsesorden 
som i 2008. Det skønnede fald i arbejdsstyrken i 2009 er justeret op med 12.000 per-
soner i forhold til augustredegørelsen som følge af, at den kraftigere afmatning på 
arbejdsmarkedet skønnes at føre til en større konjunkturbetinget afgang fra arbejds-
styrken, herunder blandt det forøgede antal udenlandske pendlere – en udvikling der 
skønnes at fortsætte i 2010. 
 
Den ventede forøgelse af beskæftigelsen for 2008 som helhed indebærer sammen 
med faldet i arbejdsstyrken, at årsgennemsnittet for ledigheden forventes reduceret fra 
78.000 personer i 2007 til 50.000 personer, jf. figur A.5b, svarende til 1¾ pct. af ar-
bejdsstyrken. De sæsonkorrigerede månedlige ledighedstal lå stort set konstant fra 
juni til september 2008 omkring 45.000 personer. I oktober steg ledigheden lidt. 
 
De ovenfor anførte skøn for udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke i 2009 og 
2010 indebærer en fortsat stigning i ledigheden frem til udgangen af 2010. Årsgen-
nemsnittet for ledigheden skønnes at blive 70.000 personer i 2009 og knap 100.000 
personer i 2010 (3½ pct. af arbejdsstyrken). I slutningen af 2010 skønnes ledigheden 
at nå op på lidt over 100.000 personer. Det vil stadig være en lavere ledighed end i 
2001 under slutningen af forrige højkonjunktur. Den ventede stigning i ledigheden 
indebærer, at den når op på det skønnede strukturelle niveau i løbet af 2010. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 (Ændringerne i) skønnene over arbejdsstyrkeudviklingen i 2008 og 2009 er påvirket af indregningen af de strejkende 
på samme måde som beskæftigelsestallene.  
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I forhold til augustredegørelsen er skønnet for ledigheden i 2009 opjusteret lidt med 
ca. 5.000 personer. Når opjusteringen ikke er større på trods af det øgede fald i be-
skæftigelsen, skyldes det, at også væksten i arbejdsstyrken er nedjusteret.  
 
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 
aftaget betydelig.  
 
Det afspejles i indikatorerne for mangel på arbejdskraft. Inden for byggeriet angiver 
nu ca. 5 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-
strien rapporterer nu ikke længere om arbejdskraftmangel. 
 
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 2007, jf. figur A.6a 6. I 2009 og 
2010 ventes lønstigningstakten gradvis at aftage til henholdsvis 4,3 og 4,0 pct. som 
følge af det aftagende pres på arbejdsmarkedet. For 2009 er foretaget en nedjustering 
med 0,3 pct.-enheder i forhold til augustredegørelsen i lyset af den lidt opjusterede 
ledighed. 
 
Lønstigningen ventes at være klart højere end i udlandet, men i 2009 forudsættes det 
at blive opvejet af højere dollarkurs mv., således at lønkonkurrenceevnen er uændret 
efter en stor forringelse i 2008. I 2010 ventes en ny forringelse af lønkonkurrenceev-
nen. 
 

Figur A.6a Figur A.6b 
Lønstigning (timeløn, DA’s Strukturstat.) Forbrugerprisstigning 
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6 I henhold til DA’s årlige Strukturstatistik, jf. afsnit 4.3. 
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På det offentlige område ventes i lyset af forårets overenskomster en lønstigning på 
knap 4 pct. for året som helhed (ekskl. reststigning, jf. afsnit 4.4). I 2009 skønnes den 
offentlige lønstigning på grundlag af profilen i overenskomsterne at blive 5 pct., 
mens der for 2010 regnes med en offentlig lønstigning på 3½ pct. 
 
Frem til og med august 2008 steg priserne på olie, en række råvarer og fødevarer 
kraftigt, og år til år-stigningen i forbrugerpriserne gik i august op til 4,3 pct. Siden er pri-
serne på olie og mange råvarer faldet stærkt, og stigningen i fødevarepriserne er ble-
vet dæmpet – delvis som ledsagefænomen til den finansielle krise. I oktober nåede år 
til år-stigningen i forbrugerpriserne således ned på 3,7 pct., og der ventes en yderlige-
re reduktion af inflationen i de kommende måneder. 
 
For 2008 som helhed skønnes stigningen i forbrugerpriserne at blive 3,3 pct. mod 1,7 
pct. i 2007, jf. figur A.6b. I 2009 skønnes forbrugerprisstigningen at gå ned til 1,6 pct. 
som følge af fortsat lav oliepris mv. I 2010 ventes olieprisfaldet på årsbasis at være 
hørt op, og der regnes med en inflation på 2,2 pct. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over forbrugerprisstigningen i 2008 sat 
ned med 0,2 pct.-enheder. For 2009 er der foretaget en betydelig nedjustering på 1,1 
pct.-enhed. 
 
Opgangen i inflationen frem til august var kraftigere i Danmark end i eurolandene, 
og siden juni har den danske inflation været højere end eurolandene. Danmark ven-
tes dog fortsat at opfylde konvergenskriteriet for inflationen. 
 
Kerneinflationen (hvor der renses for prisudviklingen for energi og uforarbejdede 
fødevarer) gik i august op til godt 3½ pct., men er siden faldet til ca. 3 pct. Kernein-
flationen har ligget højere i Danmark end i eurolandene siden begyndelsen af 2008.  
Forøgelsen af kerneinflationen afspejler blandt andet presset i økonomien og det 
frem til begyndelsen af 2008 voksende outputgab, jf. afsnit 4.3. For 2008 som helhed 
skønnes kerneinflationen at blive omkring 2½ pct., og den ventes at ligge på et lig-
nende niveau i 2009 og 2010. 
 
Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der vil ske en betydelig forøgelse 
af reallønnen (inkl. pensionsbidrag) i den private sektor på 2½ pct. i 2009 og 1¾ pct. i 
2010 efter en stigning på 1¼ pct. i 2008. På grund af den anderledes profil i de of-
fentlige lønstigninger bliver reallønsstigningen for en offentlig ansat mindre i 2008 og 
2010 og større i 2009. 
 
 



  Appendiks 1.1 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 43

Tabel A.4 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte  
områder samt skøn for 2010 

  2008 2009 2010  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

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

 I alt indenlandsk efterspørgsel 1,3 0,9 0,2 -0,2 0,3  
 Eksport 3,0 3,3 1,9 -0,1 2,3  
 - heraf industrieksport2) 2,3 1,9 2,7 -1,2 2,0  

 Samlet efterspørgsel 1,9 1,7 0,8 -0,2 1,0  
 Import 3,5 4,8 1,3 -0,1 1,5  
 - heraf vareimport3) 2,5 2,9 1,3 -0,6 1,3  

 BNP 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,7  
 Bruttoværditilvækst 1,2 0,4 0,6 -0,2 0,8  
 - heraf i private byerhverv4) 1,7 0,6 0,7 -0,6 0,7  
  

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

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

(fortsættes) 
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Tabel A.4 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte  
områder samt skøn for 2010 

      
  2008 2009 2010  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Ændring i 1.000 personer       
 Arbejdsstyrke, i alt -4 -18 -6 -17 -21  
 Beskæftigelse, i alt 25 10 -21 -37 -49  
 - heraf i den private sektor 24 14 -22 -44 -50  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 1 -5 1 7 1  
 Ledighed -28 -28 15 20 28  

  
Stigning, pct.      

 

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

  
Pct. p.a.      

 

 Rente 1-årigt flekslån 4,8 4,7 4,7 3,5 3,6  
 Rente, 10-årig statsobligation 4,5 4,4 4,6 4,2 4,4  
 Rente, 30-årig realkreditobligation 6,4 6,4 6,3 6,0 5,9  

        
 De centrale balancestørrelser       
 Betalingsbalancesaldo 23,3 30,3 37,3 32,0 43,0  
 Offentlig saldo 64,5 52,2 55,8 -0,3 -22,9  
 Ledighed (1.000 personer) 49 50 64 70 99  

        
 Eksterne forudsætninger       
 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 1,9 1,3 1,5 0,0 1,2  
 Eksportmarkedsvækst, pct.   5,0 3,7 4,0 -0,3 3,1  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 4,8 5,1 4,7 5,8 5,8  
 Oliepris, USD pr. td. 117,3 98,2 123,1 55,0 55,0  
 Oliepris, kr. pr. td. 561,9 502,2 579,2 319,3 319,3  
  

5) Korrigeret, jf. tabel 3.1 i afsnit 3.1. 
6) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Udsigterne for verdensøkonomien præges af betydelig usikkerhed som følge af den finansielle uro. 
Den internationale økonomi har efter en årrække med høj vækst udsigt til en markant konjunk-
turnedgang som følge af samspillet mellem den finansielle krise og vendingen på boligmarkederne 
samt de globale makroøkonomiske ubalancer. Den finansielle uro, som blev udløst i august 2007, 
er taget til de seneste seks måneder og særligt siden september 2008. Tiltagende likviditets- og sol-
vensproblemer i kombination med vigende vækstudsigter har svækket tilliden på de finansielle mar-
keder og ført til faldende aktiekurser samt hjælpepakker til den finansielle sektor fra nationale og 
internationale myndigheder. Hjælpepakkerne inkluderer blandt andet likviditetsgarantier, rekapita-
lisering af nødlidende finansielle institutioner via aktieopkøb fra offentlig side og udvidelse af ind-
skydergarantier.  
 
Kreditvilkårene i Europa og USA vurderes at være blevet strammet væsentligt. Det har betydet, at 
pengeinstitutternes udlånsvækstrater til boliglån, husholdninger og ikke-finansielle virksomheder er 
blevet reduceret fra et historisk højt niveau, og yderligere nedgang i udlån kan imødeses. 
 
På det pengepolitiske område har centralbankerne tilført yderligere likviditet til de finansielle mar-
keder, midlertidigt udvidet viften af aktiver, der accepteres som sikkerhedsstillelse, og den 8. oktober 
foretog den Europæiske Centralbank (ECB), den amerikanske Federal Reserve (Fed) samt cen-
tralbankerne i Canada, Storbritannien, Sverige og Schweiz en historisk koordineret rentenedsættelse 
af de pengepolitiske renter med 0,5 pct.-enheder. ECB har i efteråret i alt sænket sin ledende rente 
tre gange med samlet 175 basispoint til nu 2½ pct. 
 
Inflationen er aftagende i de fleste lande, både som følge af det kraftige fald i råvarepriserne og af den 
generelle vækstafdæmpning. Det aftagende inflationspres giver større spillerum for at imødegå vækst-
nedgangen gennem pengepolitiske lempelser, især i euroområdet, hvor pengepolitikken er det mest 
effektive instrument til håndtering af fælles konjunkturnedgang, mens renten allerede er nede på 1 
pct. i USA. 
 
Danmarks Nationalbank – der som følge af fastkurspolitikken normalt følger ECB’s pengepolitik 
– har i lyset af pres på kronen selvstændigt forhøjet sin udlånsrente med i alt 0,9 pct.-enheder i ok-
tober, hvor ECB første gang satte renten ned, men har efter en stabilisering af kronekursen og valu-
tareserven fulgt ECB’s to seneste rentenedsættelser i november og december. Danmarks pengepoliti-
ske rentespænd er således øget til 1,75 pct.-enheder. De lave pengepolitiske renter i Europa har 
dermed endnu ikke slået fuldt igennem på det danske interbankmarked. 
 
Finanspolitikken ventes lempet i en række lande. Nogle europæiske lande, særligt Tyskland, Ne-
derlandene og de nordiske lande, har sikret et råderum i kraft af konsolidering under de seneste års 
højkonjunktur, og lemper finanspolitikken fra 2009. Finanspolitikken lempes også i for eksempel 
USA samt UK og Frankrig, der dog alle i forvejen har store underskud.  
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Finanspolitiske lempelser er imidlertid nødt til at balancere en række hensyn og indebærer overord-
net risiko for, at den finansielle og internationale økonomiske krise bliver fulgt af en krise i de of-
fentlige finanser. Finanspolitiske lempelser skal således tage højde for begrænsninger i råderum og 
ledig kapacitet – hvor det første er centralt for de fleste lande og det sidste for især Danmark – lige-
som lempelser kan reducere mulighederne for pengepolitiske rentenedsættelser og indebære risici for 
stigende renteniveauer og -spænd, der i sig selv forringer de offentlige finanser. Alle disse forhold kan 
reducere lempelsernes effekt på aktiviteten. Lempelserne bør derfor være begrænsede og midlertidige og 
målrettes strukturforbedrende tiltag som led i en samlet mellemfristet strategi, der er konsistent med 
en holdbar udvikling i de offentlige finanser på lang sigt. 
 
Til trods for, at der er blevet iværksat en lang række initiativer både fra politiske myndigheder og 
centralbanker, står det klart, at uroen vil have afledte realøkonomiske konsekvenser. Den globale 
vækst skønnes at falde fra 4,3 pct. i 2008 til 2,3 pct. i 2009 og 3,2 pct. i 2010. I de store indu-
strialiserede lande forventes svag, eller negativ, vækst næste år og et gradvist, moderat opsving i 
2010. De negative effekter skyldes ikke mindst, at uroen forventes at forstærke en allerede igangvæ-
rende tilpasning på boligmarkedet og i finanssektoren i mange lande.  
 
Vækstnedgangen har også spredt sig til emerging markets og udviklingslande, der tidligere så ud til 
at gå fri af krisen. Der forventes stadig positiv vækst i de fleste emerging markets og udviklingslan-
de, men i forhold til trendvæksten de seneste år er afdæmpningen betydelig. 
 
Finansuroen påvirker også udsigterne i de nordiske lande og i Storbritannien, men i forskellig grad. 
Mens der fortsat ventes pæn vækst i Norge i 2009-10, ser svensk økonomi ud til at stå over for en 
afmatning. Island er ekstraordinært hårdt ramt af en meget gennemgribende bankkrise. Der forven-
tes negativ vækst i Storbritannien næste år og her følges vækstnedgangen af en kraftig svækkelse af 
de offentlige finanser til måske op mod 8 pct. af BNP. 
 
 
2.1 Indledning 
Udsigterne for verdensøkonomien er præget af betydelig usikkerhed. Efter Lehman 
Brothers fald i midten af september blussede den finansielle uro op, kreditmarkeder-
ne frøs til, aktiekurserne faldt kraftigt i hele verden, og uroen bredte sig til dele af 
verden, der tidligere så ud til at gå nogenlunde fri af krisen. Uroen har ført til red-
ningsaktioner af store finansinstitutioner i USA og Europa, hvor myndighederne har 
iværksat ekstraordinære tiltag for at genoprette stabiliteten på finansmarkederne. 
 
Til trods for, at der er blevet iværksat omfattende initiativer både fra politiske myn-
digheder og centralbanker, er det nu sandsynligt, at uroen vil have mærkbare afledte 
realøkonomiske konsekvenser, blandt andet ved at forstærke en allerede igangværen-
de tilpasning på boligmarkedet i mange lande. Der er nu udsigt til svag eller negativ 
vækst i de fleste OECD lande i 2009 og en meget moderat opgang i 2010.  
 
Vækstnedgangen har også spredt sig til emerging markets og udviklingslande. Råva-
reeksporterende lande og lande med eksterne finansieringsbehov er særligt udsatte. 
Væksten har været høj i mange emerging markets i det østlige Asien, men også her er 
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væksten på vej ned, navnlig som følge af afdæmpet ekstern efterspørgsel. Kina vok-
sede med 9 pct. på årsbasis i 3. kvartal i år, hvilket er en afdæmpning i forhold til den 
rekordhøje vækst på 11,9 pct. sidste år. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b 
BNP-vækst i verdensøkonomien BNP-vækst (å/å) i USA og euroområdet 
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Anm.: Skøn i figur 2.1a og b er baseret på EU-kommissionens seneste prognose. 
Kilde:  Reuters EcoWin og EU-kommissionen. 
 
Den globale vækst skønnes at falde fra 4,3 pct. i 2008 til 2,3 pct. i 2009 og 3,2 pct. i 
2010, jf. figur 2.1a. Den forventede vækst drives i høj grad, og i 2009 udelukkende, af 
vækst i emerging markets og udviklingslande. Vækstafdæmpningen forventes således 
at blive mest udtalt i de industrialiserede lande, hvor der blandt andet ventes negativ 
vækst i USA næste år og tæt på nul-vækst i euroområdet, jf. figur 2.1b. 
 

Tabel 2.1  
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

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

 Eksportmarkedsvækst 7,7 5,0 3,7 4,0 -0,3 3,1  
  

Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 

 

 



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

48 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

Som følge af lavere vækst blandt Danmarks handelspartnere forventes lavere efter-
spørgselsvækst efter danske eksportvarer. Den sammenvejede eksportmarkedsvækst 
for dansk industrieksport forventes at udgøre 3,7 pct. i 2008. Der forventes et fald i 
eksportmarkedet på 0,3 pct. i 2009, før væksten igen forventes at blive positiv i 2010 
med 3,1 pct., jf. tabel 2.1. 
 
Kraftige boligprisstigninger og den efterfølgende opbremsning på boligmarkedet i 
USA var med til at udløse den finansielle uro. I USA faldt boligpriserne på landsplan 
med 7 pct. på årsbasis i september 2008 (for huskøb finansieret på lånevilkår, der op-
fylder ”conforming loans”1), jf. figur 2.2a. I de 20 største byer var boligpriserne faldet 
17,4 pct. på årsbasis i september (inkl. huskøb finansieret på ”non-conforming” vil-
kår). Opbremsningen på boligmarkedet skal blandt andet ses i sammenhæng med 
nødvendige renteforhøjelser fra 2004-07 samt stigende misligholdelse af boliglån op-
taget af grupper med lav kreditvurdering. Tilpasningen kan nu blive forstærket som 
følge af det stigende antal tvangsauktioner (som presser priserne yderligere ned) og 
strammere kreditvilkår som følge af den finansielle uro. 
 

Figur 2.2a Figur 2.2b 
Vækst i boligpriser i USA Vækst i boligpriser i udvalgte europæiske 
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Anm.: Boligpriserne i figur 2.2a er Office of Federal Housing Enterprise Oversight’s (OFHEO) prisindeks for 
 boligpriser på landsplan, mens det anvendte Case-Shiller indeks er et sammenvejet prisindeks for boligpri-
 serne i de 20 største byer i USA. 
Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Boligprisstigningerne har også været høje i en lang periode i flere europæiske lande, 
men nu præges en række boligmarkeder af opbremsning. Tilpasningen er særlig stærk 
i de lande, hvor prisstigningen har været kraftigst de seneste år, jf. figur 2.2b. Tilpas-
ningen ser også her ud til at blive forstærket af strammere udlånsvilkår som følge af 
uroen på finansmarkederne. 
 
IMF har analyseret, i hvilken grad husprisstigningerne i forskellige lande i perioden 
1997-2007 kan forklares med grundlæggende faktorer såsom udvikling i disponibel 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 ”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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indkomst, renter, demografiske forhold, aktiekurser og kreditforhold. Forskellen 
mellem de faktiske huspriser og den estimerede huspris er et skøn for, i hvilken grad 
boligpriserne ved starten af 2008 var overvurderede. IMF finder, at forskellen var 
størst i lande som Irland, Storbritannien og Norge, jf. figur 2.3a. Danmark ligger ca. 
midt i feltet, og IMF vurderer, at danske boligpriser var ca. 12 pct. over det niveau, 
der kan forklares med grundlæggende faktorer ved sidste årsskifte. Boligpriserne har 
været faldende i en række lande i 2008, herunder i Danmark, og husprisgabet i disse 
lande vurderes derfor at være lavere aktuelt end estimeret i IMF’s analyse. 
 

Figur 2.3a Figur 2.3b 
Husprisgab i udvalgte lande Ledighed i OECD-lande under recessioner 

-10

0

10

20

30

40

IR
E

U
K

N
O

R
FR

A
SW

E
ES

P
JP

N
D

K
N

LD IT
A

U
SA

C
A

N
FI

N
D

EU
A

U
T

-10

0

10

20

30

40

Pct. Pct. 

 

 

-1

0

1

2

3

4

-1

0

1

2

3

4

Tilpasning på boligmarkedet
Ikke tilpasning på boligmarkedet

Pct. Pct.

t-4       t-2      t=0      t+2     t+4     t+6      t+8    t+10    t+12

 
 
Anm.: Figur 2.3b viser den gennemsnitlige udvikling i ledigheden i OECD-lande i en recession med og uden en 
 tilpasning på boligmarkedet. Tallene er baseret på data fra 1960 til i dag. 
Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2008. 
 
På baggrund af studier af recessioner i OECD-landene siden 1960 vurderer IMF, at 
faldende boligpriser har større makroøkonomiske konsekvenser, når de finder sted 
under en recession. Recessioner, der optræder sammen med en tilpasning på bolig-
markedet, varer i gennemsnit ca. et kvartal længere. Samtidig er produktionsnedgan-
gen og stigningen i ledigheden større og varer længere, når boligpriserne samtidig 
falder, jf. figur 2.3b. Billedet kan imidlertid blive noget mere uklart, hvis der tages høj-
de for, at årsagssammenhængen kan gælde begge veje. 
 
Inflationen aftager nu i næsten alle lande både som følge af de kraftige prisfald på rå-
varer, herunder olie, og den svækkede aktivitet. I USA og euroområdet er inflationen 
således reduceret fra toppunkter på 5,6 og 4,0 pct. i sommer til nu henholdsvis 3,7 og 
2,1 pct. i oktober/november, jf. figur 2.4a og 2.4b.  
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Figur 2.4a Figur 2.4b 
Dekomponering af inflationen i USA Dekomponering af inflationen i 
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Kilde:  Reuters EcoWin, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat og egne beregninger. 
 
Kerneinflationen har været mere stabil, om end med en stigende trend i euroområdet 
fra 2006 og frem til foråret. Fra april og frem til nu har kerneinflationen ligget stabilt 
omkring 2½ pct., hvilket er relativt højt i forhold til ECB’s mellemfristede mål om en 
samlet inflation på under 2 pct., jf. figur 2.4b. Lavere kapacitetspres forventes at med-
føre yderligere fald i inflationen i prognoseperioden. 
 
Den finansielle uro og udsigterne til svag vækst har medført pengepolitiske lempelser 
(til dels koordinerede), mere direkte rettede redningspakker til den finansielle sektor 
og finanspolitiske lempelser. Ingen af de tre virkemidler er uden problemer. Den 
omfattende statslige indgriben i finanssektoren kan medføre betydelige og til dels 
uforudsigelige udfordringer for sektorens effektivitet og indbyrdes konkurrence. De 
meget lave pengepolitiske renter risikerer at skabe nye spekulative bobler og skæv-
vridninger af finansmarkederne. Størst er imidlertid risikoen ved en for ekspansiv fi-
nanspolitik, der sammen med de automatiske virkninger fra vækstnedgangen på skat-
teindtægter og udgifter til dagpenge mv. risikerer at skabe uholdbare svækkelser i de 
offentlige finanser. 
 
Det er vigtigt, at politiske initiativer udarbejdes på en sådan måde, at der undgås 
uheldige strukturelle effekter. Uheldige tiltag omfatter for eksempel konkurrencefor-
vridende støtte til enkelte sektorer (fx redningsaktioner over for nedgangserhverv), 
arbejdsmarkedstiltag, der øger den strukturelle ledighed, eller protektionistiske tiltag 
over for andre lande. 
 
Uroen havde sit udspring i USA, og amerikanske myndigheder har også gennemført 
de mest aggressive lempelser indtil nu. De amerikanske tiltag inkluderer nedsættelse 
af den pengepolitiske rente fra 5¼ pct. i efteråret 2007 til 1 pct. aktuelt, finanspoliti-
ske lempelser med skatterabatter i foråret, udvidelse af indskydergarantien, vedtagelse 
af Troubled Asset Relief Program (TARP), hvor 700 mia. dollars bruges til kapital-
indskud i amerikanske banker, samt et låneprogram på 800 mia. dollars rettet mod 
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kreditmarkederne, herunder markedet for boliglån. Der forventes nye finanspolitiske 
lempelser, når den nye administration tiltræder i januar. 
 
Det aftagende inflationspres har også givet plads til pengepolitiske lempelser fra 
ECB’s side. Siden oktober er den pengepolitiske rente sat ned med 175 basispoint til 
2½ pct. I oktober blev der præsenteret redningspakker i en række europæiske lande. 
Redningspakkerne er udformet som en kombination af statsgarantier og tilførsel af 
statslig kapital til banksektoren gennem rekapitalisering eller opkøb af aktiver. Red-
ningspakkerne bliver i flere lande fulgt med begrænsninger i udlånsvækst, ledelsesaf-
lønning og udbyttebetalinger. 
 
De vanskelige forhold på finansmarkederne kan modgå de positive effekter på efter-
spørgslen, som kommer fra pengepolitikken, idet de vanskelige markedsforhold 
presser bankernes udlånsrenter op i forhold til de pengepolitiske renter. I flere lande 
er der blevet fremlagt eller iværksat lempelser af finanspolitikken. Fra nogle lande har 
der været fremsat et ønske om at øge effekten af initiativerne gennem koordinerede 
lempelser, og EU-kommissionen har fx foreslået en samlet finanspolitisk lempelse i 
EU-landene på 1½ pct. af BNP. 
 
Ved planlægning af finanspolitiske lempelser er der en række makroøkonomiske for-
hold, der bør tages højde for: 
 
• Hvorvidt, der er et behov for en finanspolitisk lempelse, afhænger blandt andet 

af økonomiens cykliske position. Til trods for svag vækst, kan aktivitetsniveauet 
være højt. Lempelser, der fastholder økonomien i en tilstand, hvor presset på ar-
bejdsmarkedet er højt, og hvor virksomhedernes konkurrenceevne forværres, bi-
drager ikke til en normalisering af konjunkturerne og øger risikoen for en længe-
re periode med unødig høj ledighed. Behovet for aktiv finanspolitik er desuden 
mindre i lande med omfattende automatiske stabilisatorer. 

• Råderummet i de offentlige finanser sætter grænser for finanspolitiske lempelser. 
Hvis der mangler råderum, må store lempelser nu modsvares af stramninger se-
nere og reducerer således den samlede og især fremadrettede handlefrihed i den 
økonomiske politik. 

• Lempelser uden råderum i de offentlige finanser kan have begrænset virkning på 
efterspørgslen blandt andet som følge af virkningen på renterne og det forhold, 
at en opfattelse af uholdbar nedsparing i den offentlige sektor kan modsvares af 
øget opsparing i den private sektor i forventning om senere stramninger. Fi-
nanspolitiske lempelser bør tilrettelægges inden for rammen af et mellemfristet 
konsolideringsprogram. 

• Det er en udfordring at sikre en sund sammensætning af pengepolitik og den 
samlede finanspolitik. I den aktuelle situation er inflationen hurtigt på vej ned i 
mange lande, hvilket åbner for sænkelser af den pengepolitiske rente. Store fi-
nanspolitiske lempelser vil dæmpe faldet i inflationen og dermed reducere cen-
tralbankernes mulighed for at sætte renten ned. På den anden side nærmer den 
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pengepolitiske rente sig nul i enkelte lande, navnlig i Japan og til dels i USA, 
hvilket betyder, at finanspolitik er det eneste tilbageværende instrument. 

• Uafhængig af konjunktursituationen er der i de fleste lande behov for at holde 
fokus på strukturreformer. Derved forbedres ressourceudnyttelsen og velstanden 
generelt, og samtidig øges den makroøkonomiske tilpasningsdygtighed. 

 
Mange EU-lande har ikke sikret tilstrækkelige råderum på linje med Stabilitets- og 
Vækstpagtens principper om balancerede strukturelle saldi, herunder at landene bør 
konsolidere de offentlige finanser i gode tider for at muliggøre stabilisering uden for 
store underskud i lavkonjunkturer. 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. Der er imidlertid stor forskel mel-
lem landene i EU, hvor især Tyskland har udnyttet de seneste års højkonjunktur til at 
konsolidere de offentlige finanser, jf. figur 2.5a. De lande, der ikke har konsolideret 
sine offentlige finanser i gode tider, har ikke råderum til lempelser nu. 
 

Figur 2.5a  Figur 2.5b 
Offentlige finanser i euroområdet Betalingsbalance og offentlige finanser  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 2.5a angiver Stabilitet- og Vækstpagtens 3 pct. grænse for underskud. 
Kilde:  EU-kommissionen. 
 
De europæiske lande ventes i varierende grad at gennemføre lempelser af finanspoli-
tikken, der som hovedregel afspejler en balance mellem dels deres respektive råde-
rum og øvrige makroøkonomiske udfordringer og dels konjunkturudsigter. Nogle 
europæiske lande, særligt Tyskland, Nederlandene, Finland og Sverige har ligesom 
Danmark sikret et vist råderum i form af faktiske og strukturelle budgetstillinger tæt 
på balance og lemper alle finanspolitikken med i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i 
2009, Tyskland lidt mere end 1 pct. af BNP fordelt på 2009 og 2010. Finanspolitik-
ken lempes også i nogle lande, der i forvejen har underskud, særligt Storbritannien og 
Frankrig samt USA. 
 
I europæisk perspektiv har Danmark tilrettelagt en relativt lempelig finanspolitik, 
hvor de aktive finanspolitiske beslutninger gennem skattenedsættelser og højere ud-
gifter bidrager til en direkte provenuvirkning svarende til knap 1 pct. af BNP i 2009 
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og en svækkelse af den beregnede strukturelle saldo på ca. 1 pct. af BNP. I lyset af 
Kommissionens seneste vurdering af ændringerne i den underliggende stilling på de 
offentlige finanser og yderligere information om finanspolitiske planer i EU-landene 
vurderes det med forbehold for usikkerhed om måling og især yderligere tiltag, at 
Danmark er et af de lande, der lemper finanspolitikken mest i 2009, jf. figur 2.6a og b. 
Det sker samtidig med, at presset på arbejdsmarkedet i Danmark er større end i stort 
set alle andre lande. 
 

Figur 2.6a  Figur 2.6b 
Ændring i den underliggende stilling på de 
offentlige finanser i eurolandene 
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Anm.: Figurerne angiver ændringen i den underliggende stilling på de offentlige finanser baseret på Kommissionens 

mål for konjunkturrenset offentlig saldo (opgjort primo november 2008), som er sammenlignelig på tværs af 
landene, men som ikke korrigerer for midlertidige forhold, og ikke indregner en række efterfølgende og 
eventuelle fremadrettede finanspolitiske planer i EU-landene.  

Kilde:  EU-kommissionen. 
 
Amerikansk økonomi har fortsat ubalancer i form af store underskud både på beta-
lingsbalancen og den offentlige saldo, jf. figur 2.5b. De omfattende finanspolitiske 
lempelser i USA skal blandt andet ses i lyset af, at de automatiske stabilisatorer i USA 
er mindre end i Europa, samt at historiske erfaringer tilsiger, at formueeffekter fra 
fald i boligpriser og aktiekurser har større aktivitetsdæmpende virkninger i USA end i 
mange europæiske lande herunder Danmark. USA er samtidig udsat for større nega-
tive ”chok” i den aktuelle situation og står over for betydelige langsigtede udfordrin-
ger med voksende udgifter til alderspensioner og sundhedssektoren, og hensynet til 
finanspolitikkens langsigtede holdbarhed kan sætte grænser for yderligere støtte til 
aktiviteten.  
 
Faldende aktivpriser forventes at medføre stigende opsparingsrate i USA, hvilket 
forventes at bidrage til afviklingen af de globale ubalancer. En meget kraftig stigning 
i opsparingsraten kan imidlertid medføre en forlænget periode med svag vækst som 
følge af en tilsvarende svækkelse af privatforbruget. 
 
Udsigterne for verdensøkonomien er præget af stor usikkerhed, hvilket i stor grad 
skyldes den finansielle uro og usikkerhed vedrørende uroens realøkonomiske effek-
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ter. De seneste års højkonjunktur i den industrialiserede del af verden ser nu ud til at 
blive afløst af en periode med svag og til dels negativ vækst. I den aktuelle situation 
er der enkelte lande, der er mere udsatte end andre. Dette gælder navnlig: 
 
• Lande med høje underskud på de offentlige finanser og høj offentlig gæld. Lande med svage 

offentlige finanser har mindre rum til at lade de automatiske stabilisatorer virke 
frit eller at stimulere økonomien med diskretionær finanspolitik og kan være me-
re udsatte på de internationale finansmarkeder. I euroområdet har der for ek-
sempel været et stigende spænd på 10-årige statsobligationer i lande med høj of-
fentlig gæld, navnlig Italien og Grækenland, i forhold til de tyske statsobligatio-
ner. 

• Lande der står over for en kraftig tilpasning på boligmarkedet. De seneste års høj-
konjunktur har i kombination med lempelig pengepolitik og finansiel innovation 
bidraget til høje boligprisstigninger i mange lande. Denne udvikling er vendt, og 
boligpriserne falder nu i en række lande. Efter mange års boligboom har boligin-
vesteringerne udgjort en usædvanlig stor andel af BNP i mange lande, hvilket 
forstærker virkningerne af tilpasningen. I Irland udgjorde boliginvesteringerne 
for eksempel ca. 13 pct. af BNP i 2006, dette forventes reduceret til ca. 5 pct. i 
2009. En tilpasning på boligmarkedet svækker vækstudsigterne både gennem la-
vere boliginvesteringer og svækket privatforbrug som følge af formueeffekter 
blandt husholdningerne. Der er imidlertid stor forskel på, hvor meget privatfor-
bruget i forskellige lande påvirkes af boligprisændringer. Ifølge EU-
kommissionen vurderes effekten blandt de store EU-lande at være størst i lande 
som Spanien, Italien og Storbritannien. 

• Lande der har været ekstra udsatte over for finansuroen. Dette gælder navnlig lande med 
store eksterne finansieringsbehov, lande hvor finanssektoren har været særlig 
eksponeret over for dårlige aktiver, eller hvor finanssektoren udgør en særlig stor 
del af økonomien. 

 
 
2.2 USA 
Amerikansk økonomi er blevet udsat for tre chok – uroen på finansmarkederne, 
vendingen på boligmarkedet og de frem til sommeren kraftigt stigende energipriser 
men er til trods for disse chok fortsat med positive vækstrater i første halvår i år. 
Stærk eksportvækst som følge af dollarsvækkelsen frem til sommeren og et privat-
forbrug understøttet af finanspolitiske lempelser og lavere rente formåede at holde 
væksten positiv i årets to første kvartaler, før produktionen faldt i 3. kvartal, jf. figur 
2.7a. 
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Figur 2.7a  Figur 2.7b 
BNP-vækstbidrag, USA Kapacitetsudnyttelse og outputgab, USA 
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Anm.: I figur 2.7a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. 
Kilde:  U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), EU-kommissionen, Reuters EcoWin, samt egne beregninger. 
 
Der er imidlertid tydelige tegn på en underliggende svækkelse af amerikansk 
økonomi. Boliginvesteringerne har været faldende i flere år, og de faste erhvervsinve-
steringer er svage. Erhvervs- og forbrugertillidsindikatorerne er faldet kraftigt, der 
har været et tiltagende fald i beskæftigelsen, og antallet af ledige er steget kraftigt. 
Desuden svækkes den eksterne efterspørgsel i takt med den internationale vækstaf-
dæmpning og som følge af, at dollaren er styrket kraftigt siden juli. 
 
Vækstskønnene er nedrevideret siden augustredegørelsen, og usikkerheden forbun-
det med vækstudsigterne er betydeligt større end normalt. Det gælder navnlig konse-
kvenserne af den skærpede finansielle uro fra midten af september. I USA er uroen 
blevet imødegået med kraftige penge- og finanspolitiske lempelser, og der forventes 
yderligere lempelser tidligt næste år. 
 
I denne redegørelse er det lagt til grund, at væksten i amerikansk BNP vil udgøre 1,5 
pct. i 2008, -0,5 pct. i 2009 og 1,0 pct. i 2010. Fordelt på de kvartalsvise profiler for-
ventes der negativ vækst i fire kvartaler i træk, fra 3. kvartal 2008 til og med 2. kvartal 
2009. Derefter forventes væksten kun langsomt at tage til, og den ligger fortsat under 
den potentielle vækst ved udløbet af 2010. Det forventes dermed, at der åbner sig et 
negativt outputgab på godt 2 pct. af potentielt BNP i 2010, jf. figur 2.7b. 
 
Væksten i privatforbruget har været aftagende og faldt i 3. kvartal på årsbasis for før-
ste gang siden 1991. Privatforbruget er til dels blevet holdt oppe af forårets finanspo-
litiske lempelser men forventes at udvikle sig svagt fremadrettet. Det vigende privat-
forbrug skyldes meget lav forbrugertillid, stigende ledighed, formueeffekter som føl-
ge af faldende priser på aktiver samt strammere udlånsbetingelser. Privatforbruget 
udgør ca. 70 pct. af det amerikanske BNP og har derfor stor betydning for udviklin-
gen i det samlede BNP. 
 
De faste investeringer har bidraget negativt til væksten i tre ud af de seneste fire kvar-
taler. Dette skyldes hovedsageligt faldende boliginvesteringer, som har trukket ned i 
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væksten i USA i næsten tre år. Boliginvesteringerne var i 3. kvartal faldet med ca. 40 
pct., i forhold til da boligmarkedet toppede ved årsskiftet 2005-06, og boliginveste-
ringernes andel af BNP er ligeledes faldet kraftigt fra knap 6½ pct. af BNP i sidste 
kvartal 2005 til 3� pct. i 3. kvartal 2008, jf. figur 2.8a. Boliginvesteringerne nærmer sig 
derfor formentlig en bund, hvilket vil betyde, at der ikke længere udgår et systematisk 
negativt vækstbidrag herfra. 
 

Figur 2.8a Figur 2.8b 
Boliginvesteringernes andel af BNP i USA Vækstbidrag (k/k) fra privat og offentligt 

forbrug, og nettoeksport i USA 
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Kilde: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). 
 
Nettoeksporten har bidraget positivt til væksten det sidste halvandet år understøttet 
af den svage dollar og fortsat pæn vækst på eksportmarkederne, jf. figur 2.8b. Bidraget 
fra nettoeksporten faldt imidlertid i 3. kvartal og forventes at falde yderligere frem-
over i takt med svækkelsen af den globale vækst og som følge af de seneste måneders 
dollarstyrkelse. 
 
Industriproduktionen og erhvervstillidsindikatorerne er faldet kraftigt i 2008, jf. figur 
2.9a. Antallet af beskæftigede uden for landbruget er faldet 11 måneder i træk og 
med godt 1½ million personer (godt 1 pct. af den samlede beskæftigelse) i måneder-
ne juni til november i år, jf. figur 2.9b. Ledigheden er tilsvarende steget fra 4,9 pct. i 
januar til 6,7 pct. i november 2008. Ledigheden forventes at stige yderligere til 8,1 
pct. i 2010 som følge af de svage vækstudsigter. 
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Figur 2.9a  Figur 2.9b 
Industriproduktion og erhvervstillid i USA Månedlig ændring i antal beskæftigede og 

ledighed i pct., USA 
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Anm.:  I figur 2.9b er vist beskæftigelse uden for landbrug. De stiplede linjer viser EU-kommissionens seneste 
 skøn for ledigheden i USA i 2009-10. 
Kilde: Reuters EcoWin og EU-kommissionen. 
 
De finanspolitiske initiativer vejer tungt på de offentlige finanser, hvor underskuddet 
forventes forværret fra 2,8 pct. af BNP i 2007 til 9,0 pct. i 2010. Vækstnedgangen 
forventes imidlertid at medføre et lavere underskud på betalingsbalancen. Under-
skuddet, som lå på godt 5 pct. af BNP i 2007, forventes at falde til knap 3 pct. i 2010. 
 
Usikkerheden knyttet til vækstskønnene var store ved augustredegørelsen og er ikke 
blevet mindre. Vækstskønnene for USA er blevet nedjusteret i forhold til august, 
men der er risiko for, at den skærpede finansielle krise kan have større negative ef-
fekter på realøkonomien, end hvad der er taget højde for i prognosen. Der er også 
risiko for, at de store prisfald på bolig- og aktiemarkederne får større effekter på pri-
vatforbruget end lagt til grund. På den anden side forventes de pengepolitiske lem-
pelser at få en større effekt, når forholdene på de finansielle markeder stabiliseres. 
 
 
2.3 Euroområdet 
Der er en tydelig afdæmpning i aktiviteten i euroområdet. Væksten har været afta-
gende siden sidste kvartal 2006, men afdæmpningen er blevet forstærket i løbet af 
2008, og produktionen faldt både i 2. og 3. kvartal, jf. figur 2.10a. 
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Figur 2.10a Figur 2.10b 
BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet BNP-vækst (å/å) i udvalgte lande i  

euroområdet 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Privat og off. forbrug Nettoeksport
Investeringer BNP

Pct.-enheder Pct.-enheder

02      03      04     05      06     07      08      09      10
EC

-f
or

ec
as

t

 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Euroområdet Italien
Tyskland Frankrig

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

00      01     02      03     04     05     06      07     08 09

 
 
Kilde: Eurostat, EU-kommissionen og Reuters EcoWin. 
 
Vækstudsigterne er også blevet nedjusteret. Med baggrund i EU-kommissionens ef-
terårsprognose forventes en nedgang i væksten fra 1,2 pct. i 2008 til 0,1 pct. i 2009, 
før væksten langsomt tager til igen i 2010 til 0,9 pct., jf. tabel 2.2. I forhold til august-
vurderingen er væksten nedjusteret henholdsvis 0,4 og 1,3 pct.-enheder i 2008-09. 
Væksten er aftagende i alle de store lande i euroområdet, jf. figur 2.10b. Både i Tysk-
land, Frankrig og Italien skønnes nul-vækst i 2009. 
 

Tabel 2.2  
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

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

(inkl. lagerinvesteringer)  2,4 1,5 1,0 1,4 0,0 0,8 
 

 
 Pct.       

 

 Forbrugerprisinflation 2,1 3,4 3,5 2,4 2,2 2,1  
 
 Pct. af arbejdsstyrken       

 

 Ledighed 7,5 7,2 7,6 7,4 8,4 8,7  
 
 Pct. af BNP       

 

 Betalingsbalance1) 0,1 0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,1  
  

1) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
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EU-kommissionen vurderer, at outputgabet har været positivt i årene 2006-08, for 
første gang siden 2002. Den igangværende afmatning forventes at medføre, at der 
igen åbner sig et negativt outputgab i 2009-10. Skøn af outputgab er forbundet med 
stor usikkerhed. EU-kommissionen forventer outputgabet vil gå fra at være svagt po-
sitivt i 2008 til ca. -1½ pct. af potentielt BNP i 2010. OECD skønner imidlertid, at 
outputgabet har været svagt negativt i 2008 og vil udvides til -3 pct. i 2010. Afvigel-
serne skyldes en kombination af forskelle i vækstudsigter og metode. 
 
Væksten i privatforbruget er stagneret og har ligget omkring nul så langt i år. Privat-
forbruget er blandt andet blevet svækket af de høje råvarepriser og en stramning i 
kreditvilkårene. Forbrugertillidsindikatorerne har været faldende siden sommeren 
2007, og både forbrugertilliden og EU-kommissionens sentiment-indikator ligger 
under det historiske gennemsnit, jf. figur 2.11a. 
 

Figur 2.11a  Figur 2.11b 
Konjunkturindikator og forbrugertillid,  
Euroområdet 
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Anm.: Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-kommissionens surveys for henholdsvis detailhandel, 

forbrugertillid, bygge og anlæg, serviceerhverv og industri. Erhvervstillidsindikatoren i figur 2.11b er PMI for 
fremstillingssektoren. 

Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
I euroområdet har både eksport- og importvæksten været på vej ned siden 3. kvartal 
2007. Mens afdæmpningen i importen i stor grad skyldes den generelle afdæmpning i 
den samlede indenlandske efterspørgsel, hænger eksportnedgangen sammen med 
vækstafdæmpningen internationalt, samt at euroen apprecierede over for de store va-
lutaer frem til sommeren. Eksport har sammen med investeringer været den vigtigste 
drivkraft bag væksten i Tyskland de seneste år, og eksportnedgangen har bidraget til 
en aftagende aktivitet og kraftigt faldende tillid i tyske fremstillingsvirksomheder, jf. 
figur 2.11b. Efter sommeren er euroen svækket over for blandt andet amerikanske 
dollars og japanske yen, hvilket kan bidrage til at dæmpe eksportnedgangen frem-
over. 
 
Den harmoniserede ledighed i euroområdet var 7,7 pct. i oktober, hvilket i historisk 
sammenhæng er relativt lavt. Den harmoniserede ledighed i Danmark var til sam-
menligning 3,2 pct. Der er stor forskel på ledighedsniveauet i de forskellige lande, jf. 
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figur 2.12a. Indtil nu er ledigheden steget relativt meget i Spanien og Irland, mens det 
tyske arbejdsmarked indtil videre har vist sig modstandsdygtigt over for afdæmpnin-
gen. Der forventes dog en svagt stigende ledighed i løbet af prognoseperioden også i 
Tyskland.  
 

Figur 2.12a Figur 2.12b 
Ledighed i euroområdet og udvalgte lande 
i oktober 2008 

Beskæftigelse og ledighed, euroområdet 
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Anm.: Ledigheden i euroområdet er harmoniseret og sæsonkorrigeret. Ledigheden i Grækenland og Italien er for 2. 

kvartal 2008, mens Storbritannien (UK) er for august 2008. NAWRU er det estimerede ledighedsniveau for-
bundet med stabil løn- og prisudvikling. De stiplede linjer i figur 2.12b viser EU-kommissionens seneste 
skøn for ledighed og NAWRU i euroområdet i 2009-10. 

Kilde: Eurostat, EU-kommissionen og Reuters EcoWin. 
 
Ledigheden i euroområdet har været faldende siden starten af 2005, men denne ud-
vikling ser ud til at være ved at vende. Væksten i beskæftigelsen har været aftagende 
siden 3. kvartal 2007, og i løbet af året har der været en lille stigning i ledigheden i 
euroområdet som helhed, jf. figur 2.12b. Den økonomiske afmatning forventes at føre 
til et svagt fald i beskæftigelsen næste år og kun en svag stigning i 2010. Ledigheden 
på årsbasis forventes derfor at stige omkring 1 pct.-enhed fra 7,6 pct. i 2008 til 8,7 
pct. i 2010. De seneste års kraftige fald i ledigheden kan i stor udstrækning tilskrives 
de gunstige konjunkturer, men meget tyder på, at også den strukturelle ledighed er 
faldet. 
 
Ingen eurolande er i øjeblikket underlagt Stabilitets- og Vækstpagtens procedure for 
uforholdsmæssige underskud (excessive deficit procedure, EDP), men det kan hur-
tigt blive aktuelt, og ifølge EU-kommissionens efterårsprognose forventes især Ir-
land, Grækenland, Spanien, Frankrig, Malta og Portugal at være i fare for at overstige 
pagtens 3 pct. grænse i løbet af årene 2008-10. Blandt de øvrige EU-lande er Storbri-
tannien og Ungarn i proceduren. Mens der i Ungarn forventes en lille forbedring i de 
offentlige finanser i løbet af prognoseperioden, er der udsigt til yderligere forværring 
i Storbritannien. Ifølge Kommissionen forventes underskuddet at nå op på 5,6 pct. 
af BNP i 2009, men ifølge de britiske myndigheder vil underskuddet formentlig nå 
op på 8 pct. af BNP. Ifølge EU-kommissionens vurdering er der risiko for, at Let-
land, Litauen og Rumænien overskrider grænsen i løbet af 2009-10. 
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Eurolandenes gennemsnitlige offentlige bruttogæld forventes at stige i prognoseperi-
oden. Bruttogælden aftog til 66,1 pct. af BNP i 2007, men forventes at stige til 67,6 
pct. i 2010. Bruttogælden vil stige yderligere som følge af de annoncerede hjælpepak-
ker foranlediget af den finansielle uro og finanspolitiske lempelser.  
 
Slovakiet indfører euroen som valuta den 1. januar 2009 og bliver dermed det 16. 
land i euroområdet. 
 
 
2.4 Storbritannien og Norden 
Den økonomiske aktivitet i Storbritannien er i løbet af 2008 blevet stadig mere svæk-
ket, og efter nulvækst i 2. kvartal viser foreløbige estimater et fald i BNP på 0,5 pct. i 
3. kvartal i forhold til året før. Væksten for hele året skønnes til 0,9 pct. mod 3,0 pct. 
i 2007, jf. tabel 2.3 og figur 2.13a. I 2009 ventes et fald i BNP på 1 pct., mens væksten i 
2010 skønnes til 0,4 pct. På trods af den overordnede afdæmpning blev væksten i 
første halvdel af 2008 fortsat understøttet af det private forbrug, men drevet af mere 
restriktive finansieringsvilkår og lavere husholdningsformuer samt faldende beskæfti-
gelse ventes det private forbrug at falde betydeligt i 2009 og 2010. De ventede fort-
satte boligprisfald vil ligeledes reducere friværdierne og dermed trække i retning af 
endnu strammere kreditvilkår for husholdningerne. 
 

Tabel 2.3  
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Storbritannien 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

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

Kilde: EU-kommissionen. 
 

 

 
I takt med at aktivitetsniveauet svækkes, ventes ledigheden at stige med 1½ pct.-
enheder i 2009 og 2010. Lønstigningerne forblev stabile på knap 4 pct. i første halv-
del af 2008, men ventes at aftage i 2009 som konsekvens af det svækkede arbejds-
marked. Inflationen ventes at forblive over 4 pct. i 4. kvartal 2008, men at blive mar-
kant reduceret i 2009, i takt med at aktivitetsniveauet samt især energi- men også fø-
devarepriserne reduceres. 
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Figur 2.13a Figur 2.13b 
BNP vækst i Storbritannien, Sverige, Norge 
og Island 

Pengepolitiske renter i Storbritannien,  
Sverige, Norge og Island 
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Kilde:  Reuters EcoWin og Eurostat. 
 
De volatile finansielle markeder i 2008 førte til kraftige stigninger i pengemarkeds-
spændene og omfattende svækkelser i realkreditmarkederne. Efter nationaliseringen 
af banken Northern Rock i februar overtog den britiske regering realkreditinstituttet 
Bradford & Bingley i september. Som en reaktion på det voksende pres på banksek-
toren, annoncerede regeringen den 8. oktober en rekapitaliseringsplan samt en garan-
ti for bestemte typer af ny kort- og mellemfristet gæld. Hertil kommer en udbygning 
og forlængelse af Bank of England’s Special Liquidity Scheme, som tillader bankerne 
for en periode at omveksle illikvide aktiver af tilstrækkelig høj kvalitet til skatkam-
merbeviser. 
 
Efter en rentesænkning i oktober, koordineret med blandt andre Fed og ECB, blev 
den pengepolitiske rente i begyndelsen af november samt den 4. december sænket 
yderligere med henholdsvis 1,5 pct.-enheder og 1 pct.-enhed til 2,0 pct., jf. figur 2.13b. 
Det er laveste niveau siden 1951. Den i forvejen svækkede sterling er deprecieret 
kraftigt som følge af rentesænkningerne, jf. figur 2.14a. 
 
Den offentlige saldo har været i underskud siden 2002, jf. figur 2.14b. En fortsat 
svækkelse af de offentlige finanser ventes at øge underskuddet til 6½ pct. i 2010. 
Den strukturelle offentlige saldo ventes at blive betydeligt svækket frem mod 2010 i 
høj grad som følge af lavere skatteindtægter. Forårsaget af de store underskud på den 
offentlige saldo samt af kapitaltilførsler til banksektoren ventes den offentlige gæld i 
forhold til BNP at stige i perioden fra 2007 til 2010 med over 16 pct.-enheder til me-
re end 60 pct.  
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Figur 2.14a Figur 2.14b 
Valutakursudvikling i Storbritannien,  
Sverige, Norge og Island 

Offentlig saldo i pct. af BNP i  
Storbritannien, Sverige, Norge og Island 
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Kilde:  Reuters EcoWin og EU-kommissionen. 
 
Eftersom den finansielle sektor i Storbritannien bidrager relativt meget til den øko-
nomiske vækst, er den britiske økonomi i højere grad end mange andre lande sårbar 
over for varigheden og dybden af den finansielle uro. 
 
Også de nordiske lande påvirkes af den finansielle uro, om end i forskellig grad. Sær-
ligt Island er ekstraordinært hårdt ramt i kraft af en gennemgribende bankkrise og 
massivt fald i værdien af den islandske krone, jf. boks 2.1. 
 
Efter at væksten har været aftagende siden første halvdel af 2006, faldt produktionen 
i Sverige med 0,1 pct. både i 2. og 3. kvartal 2008 i forhold til det forudgående kvartal. 
Den centrale årsag til den afdæmpede økonomiske aktivitet har været en svækkelse af 
den udenlandske efterspørgsel. Samlet ventes væksten for 2008 at falde til 1,4 pct. 
mod 2,7 pct. året før, jf. tabel 2.4. Der ventes nulvækst i 2009, før væksten genopret-
tes til 1,8 pct. i 2010. De forværrede vækstudsigter ventes at medføre en stigning i 
ledigheden til 7,3 pct. i 2010. 
 
Stærk løn- og beskæftigelsesvækst samt skattenedsættelser har støttet det private for-
brug i første halvdel af 2008, men i løbet af sommeren er forbrugertillidsindikatorer-
ne faldet kraftigt til de laveste niveauer siden krisen i begyndelsen af 1990’ere. Mens 
det private forbrug i 2009 vil blive støttet af skattenedsættelser og den gradvist fal-
dende inflation, ventes forbrugernes pessimisme samt de forværrede arbejdsmar-
kedsudsigter at føre til en periode med beskeden vækst i det private forbrug i 2009 
og 2010. 
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Tabel 2.4 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for Sverige og Norge 

 
  2007 2008 2009 2010 
  Dec. Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Pct.        
 Sverige        
 BNP-realvækst 2,7 2,1 1,4 2,1 0,0 1,8  
 Forbrugerprisinflation 1,7 3,2 3,0 2,8 1,7 1,9  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 6,1 6,4 6,0 6,5 6,8 7,3  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 8,4 8,6 4,6 8,4 4,2 4,6  
 Offentlig saldo (pct. af BNP) 3,6 3,1 2,6 2,7 0,5 -0,4  
         
 Norge        
 BNP-realvækst 3,7 2,6 1,9 1,8 1,3 2,1  
 Forbrugerprisinflation 0,7 3,6 3,8 2,5 2,9 2,1  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 2,6 2,5 2,5 2,8 2,9 3,0  
 Betalingsbalance (pct. af BNP) 15,4 19,4 23,9 18,6 20,2 20,1  
 Offentlig saldo (pct. af BNP) 17,4 17,9 13,9 17,1 13,7 13,7  
  

Kilde: EU-kommissionen. 
 

 

 
Efter en reduktion på 1 pct.-enhed i starten af oktober, blev den pengepolitiske rente 
den 4. december nedsat med 1,75 pct.-enheder til 2,0 pct. som en konsekvens af den 
kraftige svækkelse af den økonomiske aktivitet siden oktober. 
 
De svækkede vækstudsigter ventes at reducere kapacitetsudnyttelsen, hvilket vil på-
virke investeringerne negativt. Som følge af en bedring af handelspartnernes økono-
mier samt forsinkede effekter af svækkelsen af den svenske krone ventes eksport-
væksten at stige til 3,8 pct. i 2010 mod 1,9 pct. i 2009. 
 
På trods af flere ekspansive elementer i finansåret 2007, inklusive reduktioner af ind-
komstskatten og ophævelse af visse formueskatter, bidrog det styrkede arbejdsmar-
ked til, at skatteindtægterne blev højere end ventet og udgifterne lavere. Dette med-
førte et overskud på den offentlige saldo på godt 3½ pct. af BNP. Den relativt stær-
ke vækst i beskæftigelsen og det private forbrug betød, at der fortsat var et solidt 
overskud på den offentlige saldo i første halvdel af 2008 på trods af introduktionen 
af yderligere skattereduktioner og den fortsatte svækkelse af den økonomiske aktivi-
tet. Kombinationen af stadigt svagere økonomisk vækst, med en tilsvarende svækkel-
se af arbejdsmarkedet, kraftige aktiekursfald samt implementeringen af en økono-
misk stimulerende finanslov medfører en svækkelse af den offentlige saldo i 2009 og 
2010 til henholdsvis ½ pct. og -½ pct. af BNP. På basis af de pæne overskud på den 
offentlige saldo gennem længere tid ventes den offentlige gæld at falde til omkring 32 
pct. af BNP i 2010 mod i gennemsnit 63 pct. i perioden 1992-2004. 
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Boks 2.1 
Island 

 
I sammenhæng med den kraftige vækst siden 2004 er der opstået en række underliggende ubalancer 
i den islandske økonomi. En længerevarende indenlandsk højkonjunktur, støttet af større investe-
ringsprojekter og stærk indenlandsk efterspørgsel, har ført til en overophedet privat sektor med høj 
grad af lånefinansiering for virksomheder og husholdninger, hvoraf en høj andel af gælden er i uden-
landsk valuta og indekseret til inflationen1. Betalingsbalanceunderskuddet har ligget over 15 pct. af 
BNP i de seneste tre år. Inflationen er steget kraftigt og har gennem længere tid ligget på et højt ni-
veau i forhold til målsætningen, hvilket har medført en stadig strammere pengepolitik. Efter komplet 
privatisering i 2003 har banksektoren benyttet udenlandsk finansiering til at akkumulere udenlandske 
aktiver for næsten 900 pct. af BNP ultimo 2007. Samtidig nåede bruttoudlandsgældsforpligtigelserne 
550 pct. af BNP ultimo 2007, i høj grad på grund af dispositionerne i banksektoren. På denne bag-
grund har de internationale finansielle markeder de seneste år fået en stadig større betydning for den 
islandske økonomi, og økonomien er således yderst sårbar over for den finansielle uro. 
 
Som følge af de økonomiske ubalancer og den forhøjede risikoaversion siden udbruddet af den finan-
sielle uro sidste år steg bankernes CDS spreads til niveauer betydeligt over de hidtidige præmier, hvil-
ket sammen med den globale finansielle uro har bidraget til en mere volatil valutakurs gennem 2008. I 
takt med at den finansielle uro udviklede sig, blev adgangen til international kredit – og dermed refi-
nansierig af den udenlandske gæld – vanskeliggjort, hvilket særligt har ramt den finansielle sektor. 
Svækket tillid til Islands finansielle system førte i starten af oktober 2008 til, at de tre største banker 
(Glitnir, Landsbanki og Kaupthing) inden for én uge blev overtaget af de islandske myndigheder. I for-
bindelse hermed er valutamarkederne blevet udsat for betydelige forstyrrelser: Onshoremarkedet for 
udenlandsk valuta blev illikvidt, den islandske krone deprecierede med mere end 70 pct. på offshore-
markedet, og aktiemarkedet dykkede med 80 pct., jf. figur 2.14a. 
 
Selv om det ikke var klart, hvorvidt bankerne var insolvente, valgte myndighederne, givet det stigen-
de likviditetspres, at gribe ind for at forhindre problemerne i at eskalere yderligere. De tre overtagede 
banker udgjorde før krisen omkring 85 pct. af banksystemet og havde et større antal filialer og datter-
selskaber i flere europæiske lande. Myndighedernes strategi for at indskrænke banksystemet var at 
opdele hver bank i en ”ny” bank og en ”gammel” bank. De ”nye” banker skal varetage de indenland-
ske bankopgaver, mens størstedelen af de udenlandske forpligtigelser er allokeret til de ”gamle” ban-
ker. Det indenlandske betalingssystem fungerer, og støttet af en garanti for indenlandske indeståen-
der er der fortsat adgang til indeståender. 
 
Banksystemets kollaps i Island indebærer et stort behov for ekstern finansiering. IMF estimerer belø-
bet til 23,5 mia. USD for perioden 2008-10, svarende til 116 pct. af BNP i 2007. Af dette repræsenterer 
10,3 mia. USD udeståender fra de tre overtagede banker, 8,2 mia. USD udgør betalinger i relation til 
indeståender på de islandske bankers udenlandske filialer, og resten er et kontant finansieringsgab på 
5 mia. USD. 
 
Som konsekvens af at den finansielle uro i alvorlig grad begrænsede den islandske centralbanks (CBI) 
adgang til international likviditet, indgik CBI i maj 2008 en bilateral aftale om en swap-facilitet med 
Danmarks Nationalbank samt med centralbankerne i Norge og Sverige. Hver af de tre aftaler betød, at 
CBI kunne erhverve euro for islandske kroner for et beløb op til 500 mio. euro. Det massive pres på 
den islandske valuta betød, at CBI i oktober pålagde restriktioner for anvendelsen af de udenlandske 
valutareserver, og CBI udnyttede valutaswap-aftalen til at trække 200 mio. euro fra Danmarks Natio-
nalbank og Norges Bank. Daglige auktioner for udenlandsk valuta blev afholdt for at opfylde bankerne 
og deres kunders umiddelbare efterspørgsel, herunder til import af højt prioriterede varer. 
 
Den 19. november annoncerede IMF, at en indledende aftale indgået i oktober om et to-årigt lån på 
1,4 mia. Special Drawing Rights (SDR) (ca. 2,1 mia. USD), var blevet endeligt godkendt. Lånet er en del 
af et økonomisk stabiliseringsprogram som har til formål at 1) undgå en yderligere kraftig devaluering 
af den islandske krone, 2) sikre finanspolitisk holdbarhed på mellemlangt sigt, samt 3) udvikle en om-
fattende strategi for en rekonstruktion af bankerne. Lånet tilfører med øjeblikkelig virkning Island 560 
mia. SDR, og den resterende del af kreditten bliver, betinget af kvartalsvise eftersyn, stillet til rådighed 
i otte rater på hver 105 mia. SDR. 
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Boks 2.1 (fortsat) 
Island 

 
Den 20. november annoncerede Danmark, Sverige, Norge og Finland at landene på betingelse af op-
fyldelse af en række nærmere betingelser i fællesskab vil støtte IMF’s stabiliseringsprogram med et lån 
på 2,5 mia. USD. Ligeledes blev Nationalbankens samt den svenske og norske centralbanks valu-
taswap-aftale med CBI samme dag forlænget frem til ultimo 2009.  
 
Husholdningerne og virksomhederne står over for mindst fem betydelige udfordringer, der ventes at 
have betydelig effekt på forbrugs- og investeringsbeslutningerne i den kommende tid: 1) med ¾ af 
virksomhedernes låntagning og 1/5 af husholdningernes låntagning angivet i eller forbundet med 
udenlandsk valuta er husholdningerne og virksomhederne stærkt udsatte for den foreløbige depreci-
ering på 65 pct. af den nominelle islandske krone. 2) Inflationen ventes ultimo 2008 at nå over 20 pct., 
og givet at 75 pct. af den totale husholdningsgæld er inflationsindekseret vil stigende inflation udhule 
husholdningernes nettoformue. 3) Aktiekurserne har mistet mere end 80 pct. af deres værdi, og mar-
kedsværdien af virksomhedernes udestående obligationer er faldet. Derudover ventes de nominelle 
boligpriser at falde med mere end 25 pct., hvilket reducerer husholdningernes aktiver med op mod 
100-150 pct. af BNP. 4) Reallønningerne ventes at falde med op til 18 pct. i perioden 2008-10, og le-
digheden ventes at nå over 8-9 pct. i 2010, i takt med at virksomhederne reducerer aktivitetsniveauet. 
5) Kreditgivningen ventes at blive strammet markant op i de kommende måneder, idet de nye banker 
ventes at være mere forsigtige i deres udlåningspraksis. I takt med at husholdningernes aktiver og 
indkomster falder, og virksomhedernes indtjening aftager, vil husholdningernes og virksomhedernes 
adgang til kredit blive kraftigt reduceret. 
 
Således ventes en brat og vidtgående tilpasning af den islandske økonomi i den nærmeste tid, jf. tabel 
a. Tilbageslaget i islandsk økonomi er uden sidestykke i udviklede lande i nyere tid, men skal også ses 
på baggrund af det meget høje niveau for aktivitet, forbrug og investeringer i udgangspunktet. 
 
På længere sigt i takt med at tilliden genopbygges ventes den indenlandske efterspørgsel atter at sti-
ge. Dette afspejler økonomiens fleksibilitet samt tidligere tiders positive erfaringer med at tilpasse sig 
større chok. Både investeringer, drevet af aluminiumssektoren, og forbruget, støttet af stærk vækst i 
den disponible indkomst, ventes at blive genoprettet. Stærk eksportvækst ventes at sikre mindre 
overskud på betalingsbalancen. De økonomiske udsigter støttes overordnet set af flere strukturelle 
styrker, såsom en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke (forudsat at der ikke sker mere omfattende 
emigration fra Island under tilbageslaget), lave virksomheds- og personskatter, favorabel demogra-
fisk udvikling og attraktive investeringsmuligheder inden for vedvarende energi. 
 
Tabel a 
Økonomiske nøgletal for Island 
 

 2007 2008 2009 2010 

Real BNP 4,9 1,6 -9,6 -0,3 
Privat forbrug 4,3 -8,7 -23,7 -5,9 
Investeringer -13,7 -19,7 -33,6 -6,8 
Inflation 5,9 20,5 4,5 2,0 
Betalingsbalancen (pct. af BNP) -14,6 -10,7 1,0 2,8 
 
Kilde:  IMF. 
 
1) Virksomhedsgælden udgjorde ultimo 2007 300 pct. af BNP, og husholdningernes gæld mere end 225 pct. 

af disponibel indkomst ultimo 2006. Omkring 80 pct. af husholdningernes gæld er inflationsindekseret og 
13 pct. er i udenlandsk valuta. Omkring 70 pct. af virksomhedernes banklån er forbundet til udenlandsk 
valuta. 

Kilde:  IMF og EU-kommissionen. 
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Norge oplevede med en vækst på 3,7 pct. i fastlandsområdet i 2007 det fjerde år med 
kraftig vækst. Væksten er understøttet af positiv udvikling i næsten alle efterspørg-
selskomponenter samt i de fleste centrale industrier. Drevet af den indenlandske ef-
terspørgsel ventes en vækst på 1,9 pct. i 2008 mod henholdsvis 1,3 pct. og 2,1 pct. i 
2009 og 2010, jf. tabel 2.4. Den kraftige vækst har ført til fald i ledigheden, som har 
nået det laveste niveau i 20 år. Der ventes en mindre stigning i ledigheden indtil 2010 
om end til et fortsat lavt niveau. Inflationen topper i 2008 tæt på 4 pct. men ventes at 
falde til omkring 2 pct. frem mod 2010. Støttet af relativt lave renter ventes væksten i 
det private forbrug at stige til 2,5 pct. i 2010.  
 
Den finansielle uro ventes primært at påvirke Norge gennem et fald i udbuddet af 
kapital, og gennem vanskeligere kreditbetingelser for banker, virksomheder og hus-
holdninger. Den norske regering ventes at fortsætte sin ekspansive finanspolitik, som 
er finansieret af store olieindtægter og skattestigninger. 
 
 
2.5 Japan, Kina og øvrige lande 
I Japan faldt produktionen både i 2. og 3. kvartal, jf. figur 2.15a. Årsvæksten forventes 
at blive knap ½ pct. i år, mens der forventes et tilsvarende fald næste år. I 2010 ven-
tes væksten igen at blive svagt positiv. Eksporten har været motoren bag Japans 
vækst de seneste år, men lider nu under den internationale vækstafdæmpning og 
svækket konkurrenceevne som følge af yennens appreciering den seneste tid. 
 
Japans banker og øvrige finansinstitutioner har som udgangspunkt været relativt af-
skærmet for finansuroen. Bankerne har ført en meget forsigtig investeringsstrategi 
efter krisen i den japanske banksektor i 1990’erne. Japansk økonomi bliver alligevel 
påvirket af finansuroen gennem svækket ekstern efterspørgsel, svagere indtjening i 
virksomhederne, kraftige fald i tillidsindikatorerne og forværrede forhold på finans-
markederne. Bankernes gunstige udgangspunkt mindsker sandsynligheden for en 
egentlig kreditklemme i Japan. 
 
Investeringerne har bidraget negativt til væksten siden andet kvartal 2007, og udvik-
lingen har været svag både i erhvervs- og boliginvesteringerne. Erhvervstilliden i Ja-
pan målt ved Tankan-indekset er faldet kraftigt siden efteråret 2007. Indekset ligger 
nu under det historiske gennemsnit, jf. figur 2.15b. Faldet skal ses i lyset af uroen på 
de finansielle markeder og udsigt til lavere vækst på Japans eksportmarkeder. 
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Figur 2.15a Figur 2.15b 
Vækstbidrag i Japan BNP-vækst (å/å) og erhvervstillid i Japan 
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Anm.: I figur 2.15a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. Stiplet linje i figuren er EU-kommissionens skøn for 

kvartalsvis vækst de kommende kvartaler. I figur 2.15b angiver den vandrette linje det historiske gennemsnit 
for Tankan-indekset for erhvervstillid.  

Kilde:  Reuters EcoWin og EU-kommissionen.  
 
Inflationen har været positiv så langt i 2008 og lå på 1,7 pct. i oktober, det skyldes 
imidlertid i stor grad stigende importpriser og BNP-deflatoren er stadig negativ, jf. 
figur 2.16a. Inflationen forventes at aftage i tiden fremover, både som følge af vækst-
afdæmpningen i Japan og i resten af verden, men også som følge af de faldende råva-
repriser og den apprecierende yen.2 Den japanske centralbank sænkede styringsren-
ten med 20 basispoints til 0,3 pct. den 31. oktober.  
 

Figur 2.16a Figur 2.16b 
Outputgab og inflation i Japan Inflation i Kina  
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Kilde: Reuters EcoWin og OECD. I figur 2.16a er skønnet outputgab i 2008-10 baseret på OECD’s seneste 
 prognose. 
 
Japanske myndigheder har gennemført to finanspolitiske pakker til en samlet værdi 
af 16.700 mrd. yen, (ca. 3¼ pct. af BNP). Tiltagene spænder over en bred vifte med 
både skattenedsættelser, infrastrukturinvesteringer og energieffektiviserende tiltag. 
Hovedparten af lempelserne skal imidlertid bruges til udlånsbaserede tiltag og udvi-
delse af garantierne på udlån til små og mellemstore virksomheder. De japanske 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 I reale effektive termer er yennen apprecieret med 13½ pct. i perioden august til november. 
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myndigheder har dog begrænset finanspolitisk råderum, til trods for en vis konsoli-
dering de seneste år lå underskuddet på de offentlige finanser på 2,2 pct. af BNP i 
2007 og den offentlige bruttogæld lå på 173,6 pct. af BNP samme år. 
 
I Kina er væksten aftaget noget efter den rekordhøje BNP-vækst på 11,9 pct. i 2007. I 
3. kvartal lå væksten på 9 pct. (å/å), drevet af fortsat høj vækst i investeringer og pri-
vatforbrug, mens vækstbidraget fra nettoeksporten er faldet kraftigt. I 2008-09 for-
ventes aftagende vækst til henholdsvis 9,7 og 7,9 pct., før aktiviteten ventes at tage til 
igen i 2010 til 8,8 pct. 
 
Væksten har i høj grad været drevet af stærk vækst i eksport og investeringer. Eks-
portvæksten forventes at aftage markant som følge af den globale afmatning. Udsig-
terne for den indenlandske efterspørgsel er noget lysere. Faldende inflation har ført 
til stigende reallønsfremgang og har givet rum til en pengepolitisk lempelse, jf. figur 
2.16b. Kinesiske myndigheder har offentliggjort planer om en finanspolitisk lempelse 
for at understøtte den indenlandske efterspørgsel. 
 
Kinas overskud på betalingsbalancen lå på 10,8 pct. af BNP i 2007. Overskuddet 
forventes at aftage til 4½ pct. i 2010. Overskuddet afspejler i høj grad bilaterale over-
skud på handelsbalancen over for USA og EU. Kina har underskud på handelsbalan-
cen over for andre asiatiske lande. 
 
ASEAN-4 landene3 og Korea voksede under ét med 5,7 pct. i 2007. Væksten forventes 
at aftage i 2008-09 til henholdsvis 5 og 4 pct., før væksten ventes at stige til 4,3 pct. i 
2010. 
  
Væksten har været høj i de olieeksporterende lande de seneste år, hjulpet af indkomst-
fremgang som følge af de høje oliepriser. I Mellemøsten ventes der nu en vis afdæmp-
ning i væksten som følge af svækket ekstern efterspørgsel og lavere oliepriser. Regio-
nen forventes at vokse mellem 5-5½ pct. i prognoseperioden. 
 
SNG4-området har været et af de hurtigst voksende områder i verden, drevet af høje 
råvarepriser, ekspansiv finanspolitik og høj kapitalindstrømning. Væksten lå på 8,5 
pct. i 2007. Lavere råvarepriser og kapitaludstrømning i enkelte lande, navnlig i Ka-
sakhstan og Rusland, forventes at dæmpe aktivitetsfremgangen. Væksten ventes at 
falde til 7,1 pct. i 2008 og 6,0 pct. i 2009, før væksten tager til igen i 2010 til 6,3 pct.  
 
Vækstudsigterne svækkes også i Latinamerika som følge af svækket ekstern efter-
spørgsel og faldende råvarepriser. I 2007 voksede de latinamerikanske lande 5,7 pct. 
Der forventes en afdæmpning af væksten til 4,4 pct. i 2008 og 2,3 pct. i 2009, før 
væksten tager lidt til i 2010 til 3,1 pct. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 ASEAN-4 består af Indonesien, Thailand, Filippinerne og Malaysia. 
4 SNG består af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviderusland, Moldova, Rusland, Tad-
sjikistan, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan. 



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

70 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

2.6 Råvare- og valutamarkeder 
Prisen på en tønde nordsøolie (Brent) er faldet kraftigt siden juli. Den stort set uaf-
brudte stigning siden januar 2007 kulminerede med et toppunkt på 147 dollar i starten 
af juli 2008, et meget højt niveau både i nominel og real værdi, jf. figur 2.17a. Siden juli 
er olieprisen faldet til et niveau omkring 50 dollar i slutningen af november og 40 dol-
lar primo december. 
 
Det kraftige fald i olieprisen skyldes i høj grad faldende efterspørgsel og forventnin-
ger om lavere fremtidig efterspørgsel i de industrialiserede lande. Herunder har den 
finansielle uro medvirket til stor usikkerhed om de globale vækstudsigter og dermed 
den fremtidige olieefterspørgsel. 
 

Figur 2.17a Figur 2.17b 
Real og nominel oliepris Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD 

0

100

200

300

400

500

600

700

70 75 80 85 90 95 00 05
0

100

200

300

400

500

600

700

Nom. oliepris Real oliepris (2008-kroner)

DKK pr. tønde DKK pr. tønde

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

USD pr. tønde USD pr. tønde

06 07               08              09            10

 
 
Anm.:  Den reale oliepris er nominel oliepris deflateret med det danske forbrugerprisindeks, hvor 2008m1=100. De 
 stiplede blå linjer i figur 2.17b er skønnet oliepris (årsniveauer) i 2008-10. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Prognosen for oliepriser baseres på en kombination af priser på futures-kontrakter og 
en ”random walk” antagelse (fladt forløb) frem til 2010, jf. figur 2.17b. Prognoseforud-
sætningerne indebærer en gennemsnitlig råoliepris på 98 dollar i 2008 og 55 dollar i 
2009-10, jf. tabel 2.5. Regnet i dollar er skønnet for 2008 og 2009 henholdsvis 16 og 55 
pct. lavere end forudsat i augustvurderingen. 
 

Tabel 2.5 
Olieprisforudsætninger i prognosen 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Pris pr. tønde        
 USD 72,4 117,3 98,2 123,1 55,0 55,0  
 EUR 52,9 75,3 67,0 77,3 42,9 42,9  
 DKK 394,3 561,7 502,0 579,1 319,3 319,3  
  

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Priserne på andre råvarer er også faldet efter kraftige prisstigninger frem til somme-
ren, jf. figur 2.18a. Den globale afdæmpning og de svage vækstforventninger vurderes 
også på dette område at have været en underliggende årsag til prisfaldene, men for 
blandt andet fødevarepriserne har de høje priser samtidig styrket incitamentet til øget 
produktion, ligesom en del af de tidligere prisstigninger har været drevet af lavt høst-
udbytte i visse lande. 
 

Figur 2.18a Figur 2.18b 
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Kilde:  IMF og Reuters EcoWin. 
 
Amerikanske dollar er styrket over for euro og danske kroner siden sommeren og er 
derfor blevet opjusteret en smule i forhold til augustredegørelsen, jf. figur 2.18b. I 
prognoseperioden forudsættes valutakurserne at ligge uændret på samme niveau som 
i perioden 29. oktober til 11. november, jf. tabel 2.6. Ultimo november handledes den 
amerikanske dollar til knap seks danske kroner, hvilket er godt en krone mere end da 
dollaren var på sit svageste i midten af juli. 
 

Tabel 2.6 
Valutakursforudsætninger 

 
  2007 2008 2009 2010  
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Dollar pr. 100 euro         
 EUR/USD  136,9 155,8 146,5 158,6 128,2 128,2  
 Kr. pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta       
 

 EUR/DKK  745,1 745,8 745,5 746,0 744,6 744,6  
 USD/DKK 544,4 479,0 511,4 470,5 580,6 580,6  
 Indeks        
 Eff. DKK  103,2 106,3 105,5 106,7 104,1 104,1  
  

Anm.: Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage i starten af no-
vember 2008. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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2.7 De finansielle markeder 
Den finansielle uro, som blev udløst i august 2007, er taget til de seneste seks måne-
der og særligt fra september 2008. Virkningerne har bredt sig til hele det globale fi-
nansielle system, herunder også i emerging markets. Tiltagende likviditets- og sol-
vensproblemer har generelt svækket tilliden til de finansielle institutioner og er blevet 
imødegået gennem redningsaktioner af store finansinstitutioner i USA og Europa. 
Amerikanske og europæiske myndigheder har taget vidtgående initiativer for at bi-
drage til en stabilisering af markedet. Tiltagene inkluderer tilførsel af likviditet og ga-
rantier, interventioner for at håndtere selskaber i problemer, udvidelse af indskyder-
garantier samt den vedtagne lov i USA om at bruge offentlige midler til blandt andet 
rekapitalisering af nødlidende finansielle institutioner og opkøbe dårlige. Hertil 
kommer omfattende rekapitalisering særligt af store udenlandske finansielle instituti-
oner. 
 
I Danmark er der også foretaget en række tiltag med henblik på at stabilisere de fi-
nansielle markeder. Danmarks Nationalbank har blandt andet i samarbejde med ECB 
og Fed etableret en gensidig valutaaftale (swapaftale) for at øge euro og dollar likvidi-
teten på markederne.  
 
Den 10. oktober vedtog det danske Folketing et lovforslag om finansiel stabilitet, der 
blandt andet garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, der er medlem 
af Det Private Beredskab, i det omfang sådanne krav ikke dækkes på anden måde. 
Medlemmer af Det Private Beredskab, der opererer i Danmark, filialer af danske 
banker i udlandet samt udenlandske banker i Danmark er omfattet af loven, med 
mindre bankerne er garanteret af andre. Eventuelle tab dækkes via bidrag op til 35 
mia. kr. fra sektoren, mens eventuelle tab udover de 35 mia. kr. dækkes af staten. Der 
er således fra statslig side afgivet en ubegrænset statsgaranti for simple kreditorer. 
Statsgarantierne i ind- og udland har været tidsmæssigt sammenfaldende med større 
Credit Default Swaps (CDS) spænd for statsobligationer og – til dels – faldende 
spænd for banker. Det kan indikere, at markederne har vurderet, at der er sket en 
flytning af kreditrisikoen fra banker til stater, jf. boks 2.2, men det skal understreges, 
at særligt de statslige spænd næppe kan fortolkes håndfast, da der er lav likviditet i 
markederne for statslige CDS’er. 
 
Siden vedtagelsen af den danske lov om finansiel stabilitet er der fra EU’s side opnå-
et enighed om rammerne for de enkelte medlemslandes ordninger til støtte for den 
finansielle stabilitet. Flere lande har valgt en model, hvor staten midlertidigt køber 
aktier i nødlidende banker. Det er tanken, at aktierne afhændes gradvist, når marke-
derne er normaliserede. I den danske lov om finansiel stabilitet har medlemmerne af 
Det Private Beredskab mulighed for at betale for garantidækningen via aktier og der-
ved undgå at forværre deres aktuelle likviditetssituation.  
 
Den 31. oktober blev regeringen og Forsikring & Pension enige om en række nye 
tiltag, der skal bidrage til, at pensionsopsparere ikke lider unødige tab som følge af 
den finansielle krise. 
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De seneste tiltag på pensionsområdet skal ses på grund af det høje spænd mellem re-
alkreditobligationsrenter og statsrenter, der i kombination med faldende aktie- og re-
alkreditkurser har medført ubalance mellem pensionsselskabernes passiver og akti-
ver, og dermed gjort det vanskeligere at leve op til solvenskravene. 
 
Fortsat ubalance mellem passiver og aktiver kunne afstedkomme tvungent frasalg af 
aktier og realkreditobligationer, hvilket kunne indebære betydelige negative konse-
kvenser for pensionsopsparere i form af yderligere kursfald og formuetab. 
 
Den 3. november blev Den Sociale Pensionsfonds (DSP) reglement justeret. Med 
justeringen af DSP’s reglement i november blev der åbnet op for, at en større andel 
af fondens midler kan investeres i andre papirer end statsobligationer, herunder real-
kreditobligationer. Dermed øges mulighederne for at sikre flere statsobligationer i frit 
omløb og derigennem styrke likviditeten i statspapirserierne i en situation, hvor den 
offentlige gæld er faldet markant. 
 
Justeringen giver også mulighed for at afdække statens renterisiko i forbindelse med 
finansieringen af de almene boliger. Fonden forventes i december 2008 at øge sine 
placeringer i korte realkreditobligationer med ca. 27 mia. kr. svarende til refinansie-
ringsbehovet i de almene boliger og ca. 8 pct. af den samlede værdi af de realkredit-
obligationer, der skal refinansieres i år. Ved denne transaktion investerer staten via 
DSP således i de samme obligationer, som anvendes til finansiering af det almene 
boligbyggeri, hvorved statens samlede renterisiko herved afdækkes. 
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Boks 2.2 
Statsgarantiers betydning for de finansielle markeder  

 
I de senere år er der sket en stor udvikling af finansielle produkter, hvor der handles med kreditrisiko. 
Et af de mest udbredte og omtalte nye kreditprodukter er de såkaldte Credit Default Swaps (CDS). En 
CDS er kort fortalt en aftale mellem to parter om at handle med kreditrisiko på et referenceaktiv (ty-
pisk en obligation) udstedt af en tredje part1. En CDS minder således i høj grad om en garanti, men ad-
skiller sig ved, at markedet for CDS er likvidt og forholdsvis standardiseret. Det muliggør, at kreditrisi-
ko kan handles uden adgang til referenceaktiverne. 
 
De lande, der har udstedt statsgarantier, har oplevet, at CDS spændet på landenes statsobligationer er 
udvidet. Det danske CDS spænd er således mere end 15 gange højere nu end ved årets begyndelse, jf. 
figur a. Dagene efter offentliggørelsen af statsgarantien blev det danske CDS spænd fordoblet. Siden 
er spændet blevet udvidet yderligere og nu over 1,0 pct.-enhed. Det skal dog understreges, at marke-
det for CDS’er knyttet til statsobligationer næppe er særlig likvidt, og dermed kan udvidelsen af 
spændet være et udtryk for en større likviditetspræmie.  
 
CDS-spændet for nordiske og europæiske banker var forholdsvis stabilt indtil kollapset af Lehman 
Brothers i september. Siden oktober har de mange forskellige tiltag til sikring af finansiel stabilitet, 
herunder den danske statsgaranti den 10. oktober, påvirket CDS spændet og gjort det mere volatilt. 
Senest er CDS spændet på de nordiske og europæiske banker indsnævret og kan dermed indikere en 
flytning af kreditrisiko fra banker til staterne.  
 

Figur a  Figur b 
CDS spænd for udvalgte lande CDS spænd for nordiske og europæiske 
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1) Den ene part i aftalen køber for en periode beskyttelse imod en kredithændelse, dvs. at referencen går 

fallit eller misligholder sine forpligtelser. De fleste aftaler indgås med en periode på 5 år. Den anden part i 
aftalen, der sælger beskyttelsen, modtager løbende en fast betaling fra køberen. Det sker i hele kontraktens 
løbetid, eller frem til der sker en kredithændelse. Den årlige betaling pr. pålydende værdi af referenceakti-
vet kaldes CDS-spændet. Det fastsættes ved kontraktens begyndelse og afhænger blandt andet af opfattel-
sen af referencens kreditværdighed. Hvis referencen går fallit eller misligholder sine forpligtelser, skal kon-
trakten afvikles, dvs. køber skal have forskellen mellem værdien af aktivet og den pålydende værdi. 

Kilde: Bloomberg. 
 

 
 
2.8 Pengepolitik 
Som følge af de svækkede vækstudsigter og klare tegn på faldende inflationen ventes 
der skabt mulighed for, at pengepolitikken kan lempes og derved stimulere væksten 
og bidrage til at stabilisere de finansielle markeder. 
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Centralbankerne verden over herunder ECB og Fed har gentagne gange sænket de 
pengepolitiske renter og tilført markedet dollarlikviditet via blandt andet udvidelse af 
swap-lines mellem Fed og andre centralbanker. Den 8. oktober foretog ECB og Fed 
samt centralbankerne i Canada, Storbritannien, Sverige og Schweiz en historisk ko-
ordineret nedsættelse af de pengepolitiske renter med 0,5 pct.-enheder.  
 
ECB nedsatte således sin primære pengepolitiske rente (minimum bid rate) fra 4,25 
til 3,75 pct. med virkning fra den 15. oktober. Centralbanken begrundede beslutnin-
gen med, at inflationspresset er begyndt at aftage, hvilket afspejler en markant ned-
gang i priserne på energi og andre råvarer, og at vækstudsigterne som nævnt er dæm-
pet væsentligt i lyset skærpelsen af den finansielle krise i september/oktober. 
 
Både ECB og Fed har ved de efterfølgende rentemøder sænket de pengepolitiske 
renter yderligere til et niveau på henholdsvis 2,5 og 1,0 pct. Markedsforventninger til 
den pengepolitiske rente peger i retning af yderligere rentenedsættelser for både ECB 
og Fed, jf. figur 2.19a og b. 
 

Figur 2.19a  Figur 2.19b  
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Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Markedsforventningerne peger på, at det aktuelle rentespænd mellem Danmarks Na-
tionalbanks udlånsrente og ECB’s pengepolitiske rente på 1,75 pct.-enheder gradvist 
indsnævres, men opretholdes på et niveau på godt 1,0 pct.-enhed. Markedsforvent-
ningerne vedrørende rentespændet skal formentlig ses i sammenhæng med presset på 
kronen i starten af oktober. Skønnet for den pengepolitiske rente for euroområdet er 
på linje med markedsforventningerne.  
 
Udviklingen i rentespændet skal ses i lyset af, at dagen før den internationale rente-
nedsættelse (dvs. den 7. oktober og med virkning fra den 8. oktober) hævede Dan-
marks Nationalbank udlånsrenten med 0,4 pct.-enheder til 5,0 pct. på grund af øget 
pres på kronen. På dagen for den internationale rentenedsættelse meddelte National-
banken, der som konsekvens af fastkurspolitikken normalt følger ECB’s renteæn-
dringer, at renten fastholdes indtil videre. Det samme var gældende den 24. oktober, 
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hvor Danmarks Nationalbank hævede udlånsrenten yderligere til 5,5 pct. og derved 
udvidede rentespændet til ECB til 1,75 pct.-enheder. Danmarks Nationalbank og 
ECB har efterfølgende sænket den pengepolitiske rente med 1,25 pct.-enheder, såle-
des at spændet fortsat udgør 1,75 pct.-enheder. 
 

Figur 2.20a  Figur 2.20b 
Pengepolitiske renter og  
markedsforventninger, DK 
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Anm.: Den øvre og nedre grænse af udsvingsbåndet for valutakursen i figur 2.20b er henholdsvis 7,62 og 7,23 

EUR/DKK. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Presset på kronen skyldtes blandt andet, at ECB’s skæringsrente var kommet op over 
Nationalbankens udlånsrente, hvilket førte til udstrømning af valuta fra Danmark og 
svækkelse af kronen, jf. figur 2.20b. 
 
Ydermere kan den ekstraordinært høje efterspørgsel efter dollarlikviditet generelt ha-
ve betydet, at investorerne, på trods af den højere udlånsrente i Danmarks National-
bank, har søgt mod mere likvide valutaer i stedet for danske kroner og medvirket til 
at opretholde et højt rentespænd mellem de pengepolitiske renter.  
 
Opgørelsen af Nationalbankens valutareserve for oktober og november måned viste 
henholdsvis et fald og en stigning på netto ca. 27 og 40 mia. kr., som samlet har for-
øget valutareserven til godt 170 mia. kr. Udsvingene i valutareserven afspejler inter-
ventionskøb af valuta for ca. -64 og 32 mia. kr. i henholdsvis oktober og november 
måned, jf. figur 2.21a.  
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Figur 2.21a Figur 2.21b 
Valutareserven og interventionskøb af  
valuta 
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
De mange finansielle hjælpepakker både internationalt og i Danmark er langsomt be-
gyndt at forplante sig til lavere pengemarkedsrenter. Dermed er rentespændet mellem 
de usikrede og sikrede pengemarkedsrenter, der afspejler kredit og likviditetsrisikoen 
i markedet, blevet indsnævret noget, jf. figur 2.21b. Det indikerer, at de finansielle 
markeder langsomt er under normalisering, mens den seneste stigning i rentespændet 
for Danmark primært kan tilskrives uroen om kronen.  
 
Rentespændet skal dog tolkes med varsomhed, idet mange handler den seneste tid 
ikke nødvendigvis afspejles i rentesatserne, idet priserne (renterne) aftales bilateralt 
ved hver enkelt handel og dermed ikke viser sig i de officielle pengemarkedsrenter. 
Således må det forventes, at de handlede pengemarkedsrenter er lavere end de offici-
elle pengemarkedsrenter, da ingen finansielle aktører vurderes at ville indgå bilaterale 
kontrakter, hvor renten er højere end de officielle pengemarkedsrenter. 
 
Udviklingen i de 10-årige statsobligationsrenter har gennem den seneste tid været 
præget af volatilitet som følge af investorernes løbende porteføljeomlægninger mel-
lem sikre og usikre aktiver. Generelt har renterne på særligt europæiske og amerikan-
ske statsobligationer været presset ned som følge af stor efterspørgsel efter sikre pa-
pirer. Gennem 2008 er de statslige rentespænd i forhold til Tyskland steget betyde-
ligt, jf. figur 2.22a, og denne tendens er et generelt europæisk fænomen, der primært 
kan henføres til, at de tyske statsobligationer er betydeligt mere likvide og dermed 
har en lavere likviditetspræmie. 
 
Rentespændet mellem Danmark og Holland – der er et typisk referenceland – er 
gennem den seneste tid udvidet, hvilket overvejende skyldes Danmarks National-
banks renteforhøjelser d. 8. og 24. oktober, jf. figur 2.22b. Dertil kommer, at udlæn-
dinges investeringer i danske statsobligationer kan være forbundet med en vis likvidi-
tetsrisiko via valutaswapmarkedet fra danske kroner til euro. Hvis likviditeten i valu-
taswapmarkedet er lav, kan spændet således blive udvidet. 
 



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

78 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

Figur 2.22a Figur 2.22b 
10-årigt rentespænd til Tyskland 10-årigt rentespænd og Danmarks  
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
 
2.9 Realkreditmarkedet 
Realkreditmarkedet har i modsætning til tidligere været mærkbart påvirket af den fi-
nansielle uro og særligt stigende volatilitet. Efter en periode med stigende renter i 
både de korte og lange papirer, er renterne siden slutningen af oktober faldet jf. figur 
2.23a og b. 
 

Figur 2.23a  Figur 2.23b  
Løbetidskorrigeret 1-årig tilpasningsrente 
og 30-årig realkreditrente 
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Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Udviklingen i rente og volatilit i realkreditmarkedet skal blandt andet ses i lyset af de 
seneste danske tiltag, herunder aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet fra 
den 31. oktober. De nye initiativer skal ses i sammenhæng med, at unormale mar-
kedsforhold havde bragt forsikrings- og pensionsselskaberne i en situation, hvor de 
kunne blive tvunget til at sælge ud af blandt andet danske realkreditobligationer. Det-
te er sket som følge af faldende statsrenter, der benyttes som diskonteringsfaktor for 
pensionsselskabernes passiver (fremtidige forpligtigelser), og rentefaldet har således 
isoleret set øget pensionsselskabernes passiver. 
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Samtidig er kurserne på både aktier og realkreditobligationer faldet og dermed skabt 
ubalance mellem pensionsselskabernes passiver og aktiver. Det kunne have udløst 
behov for at sælge ud af disse papirer med henblik på placering i mere sikre aktiver 
(primært danske og udenlandske statsobligationer). 
 
Et stort frasalg af lange realkreditobligationer kunne – særligt i den aktuelle situation 
med finansiel uro og svigtende markedslikviditet – have medført yderligere kursfald 
og derigennem potentielt alvorlige konsekvenser for pensionssektorens soliditet. 
 
Med justeringen af DSP’s reglement har staten som nævnt opnået forbedret mulig-
hed for at afdække den renterisiko, der knytter sig til refinansieringen af almene boli-
ger, og samtidig sikre flere statsobligationer i frit omløb.  
 
Danmarks Nationalbank afholdt den 11. og 18. november auktion med udstedelse af 
det nye 30-årige statspapir. Udstedelsen af et 30-årigt statspapir skal ses på baggrund 
af de unormale markedsforhold og i den forbindelse pensionssektorens forbedrede 
muligheder for at afdække de langsigtede forpligtelser over pensionskunderne. Under 
normale markedsforhold foretages denne afdækning primært ved hjælp af lange eu-
ropæiske statspapirer og andre afledte instrumenter.  
 
Ved udstedelsen af et dansk 30-årigt statspapir kan pensionsselskaberne dermed op-
nå en bedre balance i varigheden mellem passiver og aktiver uden at være direkte på-
virket af udviklingen på de danske og europæiske finansielle markeder.  
 
 
2.10 Kreditvilkår 
Den internationale finansielle krise har efter over et års varighed haft konsekvenser 
for bankernes kreditvilkår i EU og USA, jf. figur 2.24a og b. Ifølge ECB’s og Fed’s lø-
bende analyser af bankernes udlånspraksis har bankerne strammet lånevilkårene for 
både forbrugslån, udlån til virksomheder og boliglån markant, og de data, der er til 
rådighed, peger i retning af betydeligt større stramninger end i årene omkring 2001. 
De primære faktorer, der styrer udviklingen, vurderes at være mindre risikovillighed, 
højere finansieringsomkostninger og forventningerne til lavere økonomisk aktivitet 
og i den forbindelse øget risiko for tab på udlån.  
 
Hertil kommer, at den finansielle sektors muligheder for at tilvejebringe ny egenkapi-
tal og derigennem styrke kapitalgrundlaget i den aktuelle situation vurderes at være 
meget begrænsede. I det omfang banker mv. ønsker at nedbringe gearingen på kort 
sigt, kan dette primært kun ske ved at stramme op vedrørende kreditgivningen.  
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Figur 2.24a  Figur 2.24b  
Stramning af kreditvilkår i EU Stramning af kreditvilkår i USA 
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Anm: ECB’s og Fed’s analyser er baseret på spørgeskemaundersøgelser af udvalgte finansielle institutioner, og pro-

centsatsen angiver et vægtet gennemsnit for andelen af finansielle institutioner der har strammet kreditvilkå-
rene i forskellige segmenter. Større positive tal indikerer dermed en opstramning af kreditvilkårene. Figur 
2.24b: Forkortelsen K&I svarer til kommercielle og industrialiserede virksomheder.  

Kilde: ECB og Federal Reserve Senior Loan Officer Survey on Bank Lending Practices. 
 
Stramningerne af de europæiske og amerikanske bankers kreditvilkår i forbindelse 
med udlån til virksomheder har fundet sted siden 3. kvartal 2007. Stramningerne 
skyldes som nævnt ovenfor blandt andet forventningerne til den generelle økonomi-
ske aktivitet, men også virksomhedernes individuelle vækstudsigter. Ydermere har 
krav til øget sikkerhedsstillelse og højere kreditpræmie på normale og mere risiko-
fyldte lån bidraget til en stramning af lånevilkårene. 
 
Ligeledes er bankernes udlånspolitik over for husholdningerne i EU blevet mere re-
striktiv om end tilsyneladende i et mindre omfang end for virksomhederne. Stram-
ningerne vedrørende boliglån skyldes primært usikkerheden om udsigterne på bolig-
markedet, men også forventningerne til den generelle økonomiske udvikling. Højere 
finansieringsomkostninger for bankerne har også bidraget til strammere kreditgiv-
ning. Stramningerne for forbrugslån skyldes blandt andet lavere kreditværdighed hos 
forbrugerne og højere krav til sikkerhedsstillelse. 
 
I 4. kvartal forventes bankerne, ifølge ECB’s analyse, at stramme kreditgivningen 
yderligere for både virksomheder og husholdninger.  
 
På den baggrund har udlånsvækstraterne i europæiske banker til boliglån, hushold-
ninger og senest ikke-finansielle virksomheder været nedadgående siden henholdsvis 
midten af 2006 og starten af 2008, jf. figur 2.25a. Udlånsvækstraterne til ikke-
finansielle virksomheder ligger historisk set på et højt niveau, og den seneste nedgang 
kan derfor ses som en tilpasning til de seneste vigende konjunkturudsigter. Der har 
dermed været tale om fortsat ganske høj udlånsvækst igennem 2007 og 2008, hvor 
indikatorerne for kreditvilkår peger i retning af en – potentielt markant – nedgang i 
udlånsvæksten.  
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Figur 2.25a  Figur 2.25b  
Pengeinstitutternes årlige  
udlånsvækstrater fordelt på sektorer, EU 
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Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank.  
 
På linje med euroområdet har de danske pengeinstitutter også reduceret udlånsvækst-
raterne til både husholdninger, ikke-finansielle virksomheder og boliglån, jf. figur 
2.25b. Således har de danske pengeinstitutter også strammet kreditpolitikken, men 
væksten i udlånene aftager fra et forholdsvis højt niveau og kan derfor ikke i sig selv 
tages som et klart tegn på en udlånsklemme. Endelig kan det tænkes, at den faldende 
udlånsvækst i nogen grad kan være efterspørgselsbestemt i takt med konjunkturaf-
matningen.  
 
Det er imidlertid også muligt (og konsistent med de oven for nævnte tendenser i ud-
landet), at udlånsvæksten gennem 2007 og 2008 afspejler træk på eksisterende kredit-
tilsagn, således at der fremover må forventes et fald i de faktiske udlån som mod-
stykke til en mere restriktiv udlånspolitik. Ligeledes må de fortsat høje spænd mellem 
sikrede og usikrede pengemarkedsrenter ses som udtryk for, at kreditgivningen mel-
lem bankerne fortsat – og på trods af den gennemførte garantier mv. – ikke er nor-
maliseret.  
 
Særligt i en situation, hvor den aktuelle finanskrise bliver længerevarende og pengein-
stitutterne får svært ved at rejse ny kapital, kan der opstå en situation, hvor sunde og 
kreditværdige virksomheder får svært ved at opnå finansiering. Det kan specielt være 
tilfældet, hvis den generelle tendens i den finansielle sektor i de kommende år træk-
ker i retning af markant lavere gearing (dvs. forholdet mellem udlån og egenkapital). 
Hertil kommer usikkerheden forbundet med pengeinstitutternes eksisterende aktiv-
portefølje, der blandt andet omfatter eksponering mod boligmarkedet og andre udlån 
til ind- og udland, som kan vise sig at være mere risikable end hidtidige vurderinger. 
 
Omvendt har de seneste nationale og internationale tiltag blandt andet bidraget, di-
rekte eller indirekte, til at øge pengeinstitutternes basiskapital og derved reduceret 
behovet for at nedsætte udlånene mere, end hvad en ”normal” konjunkturafmatning 
tilsiger, men blandt andet de kraftige kursfald på banker i Danmark såvel som i ud-
landet kan indikere et mere grundlæggende markedsdrevet pres for stærkere kapitali-
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sering. Udsigterne for bankernes forretningsvilkår og indtjening (dvs. også mulighe-
derne for konsolidering via akkumulerede reserver) kan dog påvirkes i gunstig ret-
ning i takt med at lavere vækst og inflation understøtter en mere lempelig pengepoli-
tik.  
 
Risikoen for, at der i den kommende periode kan opstå en reel kreditklemme med 
mærkbare makroøkonomiske virkninger, er således forstærket, men der er ikke utve-
tydige tegn på, at et sådant forløb er umiddelbart forestående, ligesom der også knyt-
ter sig usikkerhed til, om og hvordan det i givet fald kan imødegås. 
 
 
2.11 Renteforventninger 
Det er lagt til grund, at ECB sænker den pengepolitiske rente til 2¼ pct. og først sent 
i 2010 hæver den igen. De seneste, mere afdæmpede prognoser for inflation og vækst 
har åbnet muligheden for en lempelse af pengepolitikken, der samtidig kan løsne op 
for de træge finansielle markeder.  
 
USA er i en lignende situation, men har i højere grad allerede udnyttet det traditionel-
le pengepolitiske værktøj – den pengepolitiske rente – der i øjeblikket er på 1,0 pct. 
Det vurderes, at Fed vil begrænse yderligere rentenedsættelser og i stedet benytte an-
dre penge- eller finanspolitiske tiltag for at løsne op for de finansielle markeder. 
Først sent i 2009 forventes Fed at hæve den pengepolitiske rente gradvist i takt med, 
at de finansielle markeder kommer til at fungere mere normalt. 
 
Det nuværende høje rentespænd mellem ECB’s pengepolitiske rente og National-
bankens udlånsrente har i perioder givet anledning til kapitalindstrømning til Dan-
mark og dermed bidraget til en styrkelse af kronen. Derudover har udstedelse af 
commercial paper (korte skatkammerbeviser) og optagelse af nye udenlandske dollar- 
og eurolån bidraget yderligere til valutareserven.  
 
Samlet har det betydet, at kronen er styrket på det seneste og dermed åbnet mulighe-
den for, at Nationalbanken inden for en kortere periode kan indsnævre spændet mel-
lem de pengepolitiske renter. Omvendt trækker markedets akutte dollar- og euroli-
kviditetsefterspørgsel i modsat retning, og det kan indebære, at Danmarks National-
bank må opretholde et relativt højt rentespænd til euroområdet for at imødegå pres-
set på kronen fremadrettet. 
 
Det er beregningsteknisk lagt til grund, at Danmarks Nationalbank sænker udlåns-
renten til 2¾ pct. i midten af 2009 og først sent i 2010 opjusterer udlånsrenten på 
linje med ECB.  
 
Spændet mellem de sikrede og usikrede pengemarkedsrenter, der er en indikator for 
kredit- og likviditetspræmien i kreditformidlingen mellem bankerne indbyrdes, for-
ventes indsnævret som følge af de seneste nationale og internationale redningspak-
ker. Dertil kommer, at de forventede pengepolitiske rentenedsættelser vurderes at 
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reducere niveauet for pengemarkedsrenterne og dermed mindske finansieringsom-
kostningerne i den finansielle sektor. 
 
Således forventes generelt fald i de pengepolitiske renter fra ultimo 2008 til medio 
2009. Først sent i 2010 forventes svagt stigende pengepolitiske renter i euroområdet 
og Danmark, jf. tabel 2.7 og figur 2.19a og 2.21a. 
 

Tabel 2.7 
Skøn for korte og lange renter i DK, EU og USA 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pct.        

 3-mdrs. pengemarked, DK 4,4 5,1 5,3 4,8 3,5 3,3  
 3-mdrs. pengemarked, EU 4,3 4,8 4,7 4,5 3,1 3,0  
 3-mdrs. pengemarked, US 5,3 2,8 2,9 2,7 1,7 2,3  
 10-årig statsobligation, DK 4,3 4,5 4,4 4,6 4,2 4,4  
 10-årig statsobligation, EU 4,2 4,3 4,1 4,4 4,0 4,2  
 10-årig statsobligation, US 4,7 4,0 3,9 4,4 4,0 4,2  
  

Kilde: Reuters EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Forwardrenterne indikerer, at markederne forventer lavere pengemarkedsrenter som 
følge af lavere risikopræmier i interbankmarkedet kombineret med lavere pengepoli-
tiske renter, jf. figur 2.18a-2.20a og understøtter forventningen om svagt stigende 
pengemarkedsrenter fra medio 2009, jf. figur 2.26a. 
  

 
Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Nedjusteringer i den pengepolitiske rente forventes at blive afspejlet i realkreditren-
terne. Der forventes således faldende korte og lange realkreditrenter i løbet af de sid-
ste måneder af 2008 og yderligere fald i 2009.  
 

Figur 2.26a  Figur 2.26b  
Forwardrenter, 3 mdrs.  
pengemarkedsrenter 

Forwardrenter 10-årige statsobligationer 

1

2

3

4

5

6

nov-08 feb-09 jun-09 sep-09

1

2

3

4

5

6

DK Euroområdet USA

Pct. Pct.

 

 

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

nov-08 maj-09 okt-09 apr-10 okt-10

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

DK Euroområdet USA

Pct. Pct.



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

84 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

I den seneste tid har 10-årige statsobligationer i euroområdet, Danmark og USA væ-
ret faldende som følge af investorernes ”flight to quality”. I takt med at den finansiel-
le krise aftager, må det forventes at investorerne i stigende grad øger andelen af mere 
risikobetonede aktiver, og andelen af ny udstedelser stiger. Det trækker de 10-årige 
statsobligationer opad på linje med forwardrenterne, jf. figur 2.26b. De lange 30-årige 
realkreditrenter forventes at falde langsomt fra deres nuværende høje niveau i takt 
med, at usikkerheden på det danske boligmarked aftager, og investorerne omlægger 
deres porteføljer. Spændet mellem de lange stats- og realkreditobligationer forventes 
således indsnævret i prognoseperioden. 
 
Skønnene for de 10-årige statsobligationer er i forhold til augustredegørelsen nedju-
steret for både Danmark, euroområdet og USA i 2008 og 2009, jf. tabel 2.7. Ligele-
des forventes de korte og lange realkreditobligationer at falde i 2008 og 2009 i for-
hold til augustredegørelsen, mens der er indlagt en svag stigning fra 2009 til 2010, jf. 
tabel 2.8.  
 

Tabel 2.8 
Skøn for den løbetidskorrigerede 1-årige tilpasningsrente og 30-årige realkreditobligationer, 
DK 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pct.        

 1-årig tilpasningsrente 4,3 4,8 4,7 4,7 3,5 3,6  
 30-årig realkreditobligation 5,7 6,4 6,4 6,2 6,0 5,9  
  

Anm.: For 2006 er gennemsnittet baseret på 5 pct. kupon, mens gennemsnittet for 2007 er sammensat 5 og 6 
 pct. 30-årig. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
 
2.12 Aktiemarkeder  
De europæiske, danske og amerikanske aktiemarkeder har siden augustvurderingen 
også været præget af fornyet uro. Aktiemarkederne har været præget af markant høje-
re volatilitet. De mange nationale og internationale tiltag, herunder rentenedsættelser 
og redningspakker, har således ikke skabt ro på aktiemarkederne, der har fulgt en klar 
negativ tendens siden augustvurderingen, jf. figur 2.27a.  
 
Effekten af investorernes porteføljeomlægninger over mod mere sikre aktiver, her-
under statsobligationer, kan have vejet tungere i forhold til de pengepolitiske lempel-
ser og de forskellige redningspakker, der under normale markedsforhold vil have på-
virket aktiekurserne positivt. Denne udvikling skal formentlig i høj grad ses i lyset af, 
at der aktuelt er udsigt til en markant og global afmatning i væksten, herunder særligt 
negativ vækst i de udviklede lande. 
 
Senest er de nye økonomier (emerging markets lande) blevet påvirket i større grad 
end tidligere af den vedvarende finansielle uro. MSCIEM-indekset (aktieindeks for 
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emerging markets, udvalgte asiatiske lande) er således faldet mærkbart og kan hoved-
sagelig forklares af lavere eksport som følge af de svage vækstudsigter for både USA 
og Europa. 
 

Figur 2.27a Figur 2.27b 
Udvalgte aktieindeks med reinvesteret  
udbyttebetaling målt i DKK 
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Anm.:  Figur 2.27a: Det danske aktieindeks, OMXC, er Københavns Fondsbørs totalindeks. 
Kilde:  Reuters EcoWin, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Aktiemarkederne i Danmark, Europa og de nye markeder har været kraftigere påvir-
ket af den nedadgående tendens i forhold til USA og Japan, jf. figur 2.27a. Afmatnin-
gen af aktiemarkederne afspejles også i et lavere Price Earning-forhold5 for Dan-
mark, euroområdet og USA. Det indikerer, at kursfaldet til en vis grad ikke kan for-
klares med en faldende aktuel indtjening i virksomhederne, jf. figur 2.27b. 
 

Tabel 2.3  
Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner opgjort i DKK, inkl. reinvesterede udbytter   

 
 

 
Gnst. 

90-011) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. jan.2008 

- 4 dec. 2008 

 USA 15 -34 7 3 21 4 -5 -33  
 Europa 11 -33 21 12 26 23 7 -46  
 Japan -82) -23 15 6 44 -7 -14 -26  
 Danmark 83) -20 33 24 43 22 7 -47  
 Nye Markeder2) 8 -20 30 17 56 19 26 -504)  
  

Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks inkl. reinvesteret udbyttebetaling: S&P 500 (USA), Eurostoxx 
 Broad (Europa), Topix 500 (Japan), OMXC (Danmark), MSCI Emerging Markets (nye markeder; ud
 valgte asiatiske lande, Østeuropa og Sydamerika mfl.). Alle afkast er opgjort i DKK. 
1)  Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)  Data er for Nikkei 225 (ekskl. udbyttebetaling).  
3)  Data er for KFX (ekskl. udbyttebetaling). 
4)  Data til 28. november 2008. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

 

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

I 2009 ventes en ret kraftig vækst i husholdningernes reale disponible indkomst på 3¾ pct., blandt 
andet som følge af skattenedsættelserne og stor fremgang i reallønnen, efter en stigning i 2008 på 1¼ 
pct. I 2010 skønnes indkomstfremgangen at blive 1¾ pct. blandt andet som følge af fortsat realløns-
fremgang og en ret stor stigning i indkomstoverførslerne. Suspensionen af SP-bidraget er ført videre i 
2009, og det forudsættes også at gælde 2010. 
 
Aktiekursfaldet som følge af den finansielle krise og fald i ejerboligpriserne skønnes at have ført til 
et fald i husholdningernes reale nettoformue på knap 20 pct. igennem 2008 efter næsten fordobling 
af formuen fra slutningen af 2002 til slutningen af 2006. I løbet af 2009 ventes en afdæmpning af 
faldet i formuen til 4 pct., og i 2010 ventes stort set uændret formue. Trods det seneste fald er for-
muen fortsat på et ret højt niveau, og de danske husholdninger er under ét ganske velkonsoliderede. 
 
Den finansielle uro har øget usikkerheden om forbrugsudviklingen, som påvirkes af en række mod-
satrettede kræfter. Lavere aktie- og boligformue samt større tilbageholdenhed i forbrugsbeslutningerne 
på grund af usikkerhed i husholdningerne trækker ned, mens kraftigt stigende reale disponible ind-
komster – specielt i 2009 – og lavere renter fremadrettet holder hånden under forbruget i de kom-
mende år. Det private forbrug skønnes i lyset heraf at vokse med 0,9 pct. i 2008, 0,7 pct. i 2009 
og 1,1 pct. i 2010. Forløbet indebærer en kraftig opgang i husholdningernes opsparing. 
 
Boligmarkedet er fortsat vigende efter en periode med kraftige prisstigninger og et meget højt boligin-
vesteringsniveau. Den finansielle uro, herunder usikkerhed om finansieringsforholdene og opgangen i 
renterne reelt siden 2005, kan forstærke den nedadgående tendens i boligpriserne sidst i 2008 og i 
2009. Kontantpriserne på enfamiliehuse skønnes på landsplan at aftage med 4 pct. i 2008 og 4½ 
pct. i 2009. I kraft af pristilpasningen, lavere renter og ret kraftig indkomstfremgang ventes fornyet 
fremgang i boligefterspørgslen efterhånden at stabilisere boligmarkedet, og der ventes nulvækst i kon-
tantpriserne i 2010, hvilket kan indebære en mindre opgang gennem året. Boliginvesteringerne ven-
tes at falde med henholdsvis 4,4 pct. i 2008, 6 pct. i 2009 og 5 pct. i 2010 efter de seneste års 
kraftige opgang i byggeaktiviteten. Boligprisskønnene er forbundet med stor usikkerhed. 
 
De erhvervsmæssige investeringer ventes afdæmpet i 2008-10, hvilket skal ses i lyset af den finan-
sielle uro og svækkede afsætningsmuligheder. Den forventede udvikling skal dog ses i forhold til, at 
de erhvervsmæssige investeringer er øget kraftigt siden 2005, og i takt med udvidelsen af outputgabet 
er investeringskvoten steget.  
 
Uroen på de finansielle markeder vil forværre den internationale konjunkturafmatning og dermed 
dæmpe eksportvæksten, som skønnes at blive 3,3 pct. i 2008, -0,1 pct. i 2009 og 2,3 pct. i 2010. 
Udviklingen i importvæksten ventes at følge væksten i den samlede efterspørgsel, og der forventes en 
vækst på 4,8 pct. i 2008, -0,1 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010. Store overskud på handlen med tje-
nester og nettooverførsler af formueindkomst fra udlandet bidrager til store overskud på betalingsba-
lancen i alle år på henholdsvis 1,7 pct. af BNP i 2008, 1,8 pct. af BNP i 2009 og 2,3 pct. af 
BNP i 2010. 
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
Efter en skønnet stigning i husholdningernes reale disponible indkomst på 1¼ pct. i 
2008 ventes en kraftig fremgang på 3¾ pct. i 2009, jf. tabel 3.1 (”husholdninger korri-
geret”). I 2010 skønnes en fortsat pæn vækst på 1¾ pct. 
 
I de tre år ventes stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst således at 
være 2¼ pct. i gennemsnit pr. år. Det er betydelig højere end den gennemsnitlige år-
lige stigning siden 1990 på 1½ pct. 
 

Tabel 3.1  
De reale disponible indkomster  

 
 

 
Gnst. 
90-07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

disponible indkomst1) 3,6 4,4 3,8 5,2 2,3 5,4 5,4 3,8 
 

 Forbrugerprisindekset 2,1 1,2 1,8 1,9 1,7 3,3 1,6 2,2  
 Real disponibel indkomst          
 Husholdninger1) 1,5 3,2 2,0 3,3 0,6 2,0 3,7 1,6  
 Husholdninger korrigeret2) ... 4,2 1,5 3,7 0,2 1,3 3,7 1,7  
 Samlet privat sektor3) 1,9 2,0 1,5 4,0 0,8 3,4 4,9 1,0  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2006-2007 er foreløbige. 
1)  Efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.15. Husholdningerne inkluderer non-profit-

institutioner (NPISH) rettet mod husholdningerne. 
2) 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, jf. tabel 3.2. 

3) 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. Også selskabsskatten kan svinge 
kraftigt. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 
En væsentlig årsag til den kraftige indkomstfremgang i 2009 er lavere indkomstskat i 
form af den ekstraordinære forhøjelse af grænsen for mellemskatten, så den bliver 
sammenfaldende med topskattegrænsen. 
 
Skatteaftalen indebærer endvidere forhøjelser af beskæftigelsesfradraget og person-
fradraget i både 2008 og 2009 og en ekstraordinær forhøjelse af satsreguleringspro-
centen mv. i 2008. Som led i finansieringen indekseres energiafgifterne fra 2008. En-
delig indebærer skatteaftalen, at SP-bidraget fortsat er suspenderet i 2008, og i med-
før af aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Libe-
ral Alliance suspenderes SP også i 2009. Det er beregningsteknisk forudsat, at su-
spensionen videreføres i 2010. 
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Ved siden af skattenedsættelserne i henhold til skatteaftalen gennemføres i 2009 en 
(”dobbelt”) reduktion af bundskatten i 2009 som kompensation (i henhold til skatte-
stoppet) for forhøjelsen af kommuneskatten med ¼ pct.-enhed fra 2008. 
 
Ændringerne af indkomstskatten indebærer samlet set et bidrag til væksten i hus-
holdningernes reale disponible indkomster på ¼ pct.-enhed i 2008 og 1¼ pct.-enhed 
i 2009, jf. tabel 3.2. 
 

Tabel 3.2  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.         
 Stigning i husholdningernes reale disponible 

 indkomst1) 4,2 1,5 3,7 0,2 1,3 3,7 1,7 
 

 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra         
 - (Real) lønsum 1,4 2,1 3,0 2,6 0,8 1,3 0,0  
 - Pensionsbidrag2) -0,5 -0,3 -0,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2  

 - Lønsum ekskl. pensionsbidrag 0,9 1,7 2,3 2,2 0,6 1,0 -0,2  
 - Samlede offentlige indkomstoverførsler  0,5 -0,0 -0,5 -0,1 -0,3 0,7 0,9  

 I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 1,4 1,7 1,8 2,1 0,3 1,7 0,7  
 Nettorenteindkomst 0,1 0,3 -0,3 -1,1 -0,2 -0,1 0,0  
 Aktieudbytter mv. 0,1 -0,2 0,9 -0,2 -0,0 -0,3 0,0  
 Udbetalinger fra pensionsordninger2) 0,4 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4  
 Ændret beskatning 1,5 - - - 0,3 1,2 -0,23)  
 SP-indbetalinger 0,8 - - - - - -  
 Strejkeunderstøttelse (netto for øgede bidrag) . . . . 0,2 -0,3 -0,1  
 I øvrigt4) -0,1 -0,6 0,6 -0,9    0,5 1,25) 0,95)  

  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. note 3 til tabel 3.1. 
2)  Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
3) Det negative tal skyldes, at bundskatteprocenten i 2010 forudsættes at blive forøget efter den ”dobbel-

te” sænkning i 2009. Det virker i modsat retning, at der forudsættes en ekstra regulering af mellem- og 
topskattegrænsen i 2010. 

4) Vedrører blandt andet bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (ekskl. ejerboliger), opregulerin-
gen af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling samt personlig 
aktieindkomstskat af kursændringer. 

5) De relativt store restled i 2009 og 2010 skyldes bl.a. henholdsvis et ventet stort fald i aktieindkomst-
skatten delvis som følge af realiserede kurstab (i 2009) og en skønnet relativt stor opregulering af be-
løbsgrænserne på skatteskalaen på 4,5 pct. (i 2010). 

Kilde: ADAM samt egne beregninger. 
 

 

 
I 2010 er der forudsat et lille, negativt vækstbidrag fra skatteændringer på ¼ pct.-
enhed, idet bundskatten forudsættes forøget svarende til halvdelen af den ”dobbelte” 
reduktion i 2009, som var en kompensation for det højere niveau for kommuneskat-
ten i både 2008 og 2009 i forhold til 2007. I modsat retning virker, at der forudsættes 
en ekstraordinær opregulering af grænsen for mellem- og topskatten i 2010 i medfør 
af skatteaftalens bestemmelse om, at antallet af top- og mellemskatteydere ikke må 
stige yderligere i forhold til 2007.  
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Bidraget til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst fra udviklingen i 
den reale lønsum ventes at blive ¾ pct.-enhed i 2008 og vokse til 1¼ pct.-enhed i 
2009, jf. tabel 3.2. I 2010 skønnes bidraget at blive 0. 
 
Beskæftigelsen vokser med ¼ pct. på årsbasis i 2008. Derefter ventes fald i beskæfti-
gelsen på 1¼ pct. i 2009 og 1¾ pct. i 2010.  
 
På den anden side ventes en ret markant forøgelse af reallønsfremgangen pr. beskæf-
tiget i den private sektor fra 1¼ pct. i 2008 til 2½ pct. i 2009 som følge af lavere in-
flation. For offentligt ansatte bliver reallønsstigningen mindre i 2008 og større i 2009 
som følge af den anderledes profil i de offentlige overenskomster, jf. afsnit 4.3. I 2010 
ventes en reallønsstigning på det private arbejdsmarked på 1¾ pct., idet lønstignings-
takten ventes at falde lidt i forhold til 2009, mens prisstigningen ventes at gå op. 
 
Strejkerne blandt det offentlige pleje- og sundhedspersonale i foråret 2008 medførte 
umiddelbart et fald i lønudbetalingerne på anslået 3½ mia. kr., som imidlertid for en 
stor dels vedkommende vurderes indhentet ved øget overarbejde mv. resten af året 
navnlig på sygehusene. De offentlige lønudbetalinger skønnes dermed at blive redu-
ceret med 1¼ mia. kr. i 2008 som følge af strejkerne, svarende til et negativt vækst-
bidrag på 0,1 pct.-enhed. 
 
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 på tre år således, at den sidste tredjedel af de forhøjede bidrag falder 
i 2010, hvor der følgelig regnes med et negativt vækstbidrag fra strejkerne på 0,1 pct.-
enhed.  
 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes i 2008 at vise et realt fald svarende 
til et negativt vækstbidrag på ¼ pct.-enhed blandt andet på grund af den fortsatte re-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I nationalregnskabet ligger fagforbundenes konfliktfonde i de såkaldte ”non-profit-institutioner rettet mod hus-
holdningerne” (NPISH), som er integreret i nationalregnskabets husholdningssektor, jf. note 1 til tabel 3.1. I natio-
nalregnskabet vil udbetaling af strejkeunderstøttelse derfor ikke indgå i husholdningernes indkomst. Men strejkeun-
derstøttelsen er indregnet i den korrigerede indkomst for husholdningerne i tabel 3.1 og 3.2. 
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duktion af årsgennemsnittet for ledigheden, som indebærer et yderligere fald i udgif-
terne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp2.  
 
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.  
 
I 2009 skønnes de samlede overførsler – i modsætning til de forudgående fire år – at 
vokse realt og bidrage med ¾ pct.-enhed til væksten i husholdningernes reale dispo-
nible indkomst. Det skyldes blandt andet den ventede opgang i ledigheden, 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 udgif-
terne til folkepension vokser ret kraftigt i 2009. 
 
I udgifterne til overførsler i 2009 indgår, at den supplerende pensionsydelse i hen-
hold til finanslovaftalen for 2008 mellem regeringen og Dansk Folkeparti sættes op i 
2009 fra 7.800 kr. til 10.300 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, idet stigningen i forbrugerpriserne ventes at blive redu-
ceret betydelig til 1,6 pct. mod 3,3 pct. i 2008. 
 
I 2010 skønnes vækstbidraget fra indkomstoverførslerne at forøges til knap 1 pct. 
Det afspejler, foruden fortsat stigning i ledigheden og antallet af folkepensionister, at 
satsreguleringsprocenten for 2010 skønnes til 4,2 på grundlag af den skønnede stig-
ning i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2008. En satsregulering på 4,2 pct. vil 
være den højeste nogensinde.  
 
Vendingen af udviklingen i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 
2005-2008 til real stigning i 2009 og 2010 er for en stor dels vedkommende udtryk 
for de såkaldte automatiske stabilisatorer, hvorigennem ændringer i overførslerne 
dæmper indkomstudsvingene over en konjunkturcyklus. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
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. 
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Husholdningernes nettorenteudgifter (ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensions-
kasser mv.) ventes at være stort set uændrede i både 2009 og 2010 efter forøgelsen i 
de tre forudgående år, navnlig 2007, jf. tabel 3.2. Det ventede fald i renten efter den 
finansielle krise vil næsten opveje tendensen til forøgelse af nettorenteudgifterne som 
følge af fortsat nettolåntagning.  
 
Husholdningernes nettolåntagning (ekskl. pensionsopsparing) skønnes at falde fra 
135 mia. kr. i 2008 til 95 mia. kr. i 20104 afspejlende langsommere vækst i det private 
forbrug og fald i boliginvesteringerne mv. samtidig med den ret store indkomstfrem-
gang. Strammere kreditmuligheder som følge af den finansielle krise kan også bidrage 
til lavere nettolåntagning.  
 
Aktieudbytter mv. til husholdningerne ventes at vise et realt fald i 2009 svarende til et 
negativt vækstbidrag på ca. ¼ pct.-enhed som følge af den finansielle krise. I 2010 
ventes stort set uændrede aktieudbytter. 
  
Nominalprincippet for stykafgifterne forøger i alle årene de reale disponible indkom-
ster via en reduktion af forbrugerprisstigningen, men virkningen er reduceret efter 
beslutningen om at indeksere energiafgifterne. 
 
I forhold til augustredegørelsen er vurderingen af stigningen i husholdningernes reale 
disponible indkomst i 2008 næsten uændret. I 2009 er der sket en ret stor opjustering 
af indkomstfremgangen på 1¼ pct.-enhed, hvoraf halvdelen skyldes beslutningen om 
fortsat suspension af SP-bidraget. Hertil kommer opjustering af væksten i reallønnen 
– som følge af det lavere inflationsskøn – og nedjustering af nettorenteudgifterne på 
grund af lavere rente og mindre nettolåntagning. I modsat retning trækker en nedju-
stering af aktieudbytterne og forøgelse af faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse. 
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. of-
fentlige selskaber5). Omkring to tredjedele af den private sektors disponible brutto-
indkomst ligger i husholdningerne, mens den resterende tredjedel ligger i selskaber-
ne, jf. bilagstabel B.15. Husholdningernes væsentligste indkomstkilder er løn og of-
fentlige indkomstoverførsler, mens selskabernes indkomst navnlig udgøres af brut-
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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Husholdningernes nettooptagelse af lån (ekskl. nettoopsparing i pensionskasser mv.) fremgår af bilagstabel B.15 
(række 14 plus række 10, regnet numerisk). Modregnes opsparing i pensionskasser mv. falder husholdningerne netto-
låneoptagelse (negative nettofordringserhvervelse) fra 49 mia. kr. i 2008 (toppen var 68 mia. kr. i 2007) til 18 mia. kr. 
i 2010 (jf. også bilagstabel B.14). Ses bort fra kapitaloverførslen til husholdningerne i 2010 på knap 15 mia. kr., jf. 
fodnote 7, skønnes husholdningernes nettofordringserhvervelse i 2010 til -33 mia. kr. 
5 Offentlige selskaber er selskaber, som det offentlige har kontrol med og/eller ejer mere end halvdelen af, eksem-
pelvis DONG Energy A/S, Sund & Bælt Holding og Post Danmark A/S.  
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tabel 3.26. Da selskaberne ikke kan forbruge (privat forbrug), er al selskabsindkomst 
bruttoopsparing.  
 
For hele den private sektor skønnes – som for husholdningerne – en kraftig vækst i 
den reale disponible indkomst i 2009. For den private sektor skønnes fremgangen at 
udgøre knap 5 pct. efter en vækst på 3½ pct. i 2008, jf. figur 3.1a og 3.1b. I 2010 skøn-
nes en afdæmpet stigning på 1 pct. 
 
Således skønnes i både 2008 og 2009 en større fremgang i selskabernes reale dispo-
nible indkomst end i husholdningernes, mens det modsatte ventes at gælde 2010. Ses 
de tre under ét, er indkomststigningen i den private sektor gennemsnitlig 3 pct. pr. år 
mod som tidligere nævnt 2¼ pct. for husholdningerne. 
 

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

Vækst i hele den private sektors og i hus-
holdningernes reale disponible indkomst 
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret for SP mv., jf. tabel 3.1, note 3.  
Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 
I 2008 skyldes den relativt store fremgang i selskabernes disponible indkomst en ret 
stor forøgelse af selskabernes nettoformueindkomst. Der er en pæn vækst i selska-
bernes bruttooverskud blandt andet som følge af en stor stigning i bruttooverskud-
det ved olie- og gasproduktion, jf. bilagstabel B.15.7  
 
I 2009 skyldes den fortsat relativt store stigning i selskabernes disponible indkomst 
en fortsat forøgelse af selskabernes nettoformueindkomst, hvortil kommer et betyde-
ligt fald i betalingerne af selskabsskat på 15 mia. kr. Det store fald i selskabsskatten 
skyldes blandt andet ventede kapitaltab i den finansielle sektor. Sådanne tab fragår 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Men formuetilvæksten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i sel-
skabernes, jf. bilagstabel B.15. 
7 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.15, række 13 og næstnederste række. Beløbet indgår således hver-
ken i husholdningernes eller selskabernes disponible indkomst og dermed heller ikke i hele den private sektors di-
sponible indkomst (men det indgår i husholdningernes og den private sektors nettofordringserhvervelse). Tilsvaren-
de indgår beløbet på knap 15 mia. kr. i 2010 som følge af individualisering af pensionsafkastskatten ligeledes som en 
kapitaloverførsel til husholdningerne. 
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ikke i nationalregnskabets opgørelse af den løbende indkomst8. Selskabernes brutto-
overskud skønnes at vise en svag real vækst i 2009 på trods af en stor reduktion af 
indtjeningen ved olie- og gasproduktionen i Nordsøen som følge af lavere oliepris og 
fortsat fald i produktionen. 
 
I 2010 ventes en relativt beskeden vækst i selskabernes disponible indkomst, hvilket 
skyldes en forudsat ret stor stigning i provenuet af pensionsafkastskatten efter pro-
venuer tæt på nul i 2008 og 20099. Provenuet i 2010 ventes dog fortsat at blive noget 
under ”normalniveauet”. Selskabernes bruttooverskud skønnes at vokse pænt i 2010, 
men det modvirkes af en forholdsvis stor stigning i selskabsskatten på godt 4 mia. kr. 
efter det ventede meget lave provenu i 2009. 
 
Ses bort fra den forudsatte stigning i pensionsafkastskatten skønnes den private sek-
tors reale disponible indkomst at vokse med 1¾ pct. i 2010, hvilket svarer til væksten 
for husholdningerne. 
 
Formuen 
 

Figur 3.2a  Figur 3.2b  
Udviklingen i forskellige dele af  
Husholdningernes formue ult. året  

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

nes formue er ikke total, jf. note 3 til tabel 3.4. 
Kilde:  Adam, Nationalbanken og egne beregninger. 
 
Faldet i aktiekurserne som følge af den finansielle krise er den væsentligste grund til, 
at husholdningernes ”direkte ejede” reale nettoformue ventes at være faldet med 18 
pct. ved udgangen af 2008 i forhold til niveauet i slutningen af 2007, jf. figur 3.2a og 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Også af andre grunde, fx forskelle i profilerne for afskrivningerne (forbrug af fast realkapital), kan indbetalingerne 
af selskabsskat vise end anden udvikling, end hvad der skulle følge af udviklingen i den nationalregnskabsbaserede 
opgørelse af selskabernes bruttooverskud, hvilket kan bidrage til udsving i selskabernes disponible indkomst ifølge 
nationalregnskabet. 
9 Svingene i pensionsafkastskatten slår ud i (modsatrettede) sving i den private sektors disponible indkomst, fordi 
svingene i pensionsafkastskatten i høj grad skyldes beskatning af kursgevinster og -tab, som ikke indgår i national-
regnskabets indkomstbegreb. Svingene vedrører primært placeringen af beskatningen af pensionsafkastet i de enkelte 
år og i mindre grad den samlede beskatning over tid og vurderes derfor kun i beskedent omfang at påvirke de øko-
nomiske dispositioner. 
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3.2b samt tabel 3.3. Medregnes et skønnet fald i den reale boligformue på 3 pct.10 og i 
pensionsformuerne på 23 pct., falder husholdningernes samlede reale nettoformue11 
med knap 20 pct. gennem 2008. 
 

Tabel 3.3  
Formuen 

  
 

 
Niveau 

ult. 2007 
Gnst. 
94-07 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Husholdningerne Mia. kr. Real vækst gennem året, pct.  
 Boliger1) 3.165 8,1 22 14 -2 -3 -3 1  
 Biler 268 2,5 4 6 3 -1 3 1  
 Gæld i realkredit mv. -1.736 7,5 10 10 6 5 4 3  
 Aktier mv.2) og obligationer 1.376 7,4 30 18 -3 -27 1 0  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -360 .. .. .. .. .. ..   

 I alt ”direkte ejet”3) 3.073 7,5 31 17 -5 -18 -5 -1  
 Pensionsformuer4) 1.017 6,1 16 3 -1 -23 2 1  

 I alt3) 4.090 7,1 27 14 -4 -19 -4 -1  
  

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti, som har startår i 
1994. Opgørelsen er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med forbrugerpris-
indekset. Tallene for 2006-2007 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 boligformuen, 

maj 2006 (Working Papers 2006, 37)). 
 

 

 
Faldet i formuerne, der indledtes i 2007, sker efter en meget kraftig vækst i formuer-
ne fra slutningen af 2002 til slutningen af 2006, hvor husholdningernes direkte ejede 
formue næsten fordobledes. Den høje formuevækst i den periode bidrog til den da-
værende stigning i det private forbrug.  Formueeffekten på forbruget må dog vurde-
res at have været overraskende moderat. Tilsvarende ventes den indtrufne korrektion 
af formuerne i et vist omfang at bidrage til afdæmpet forbrugsvækst, jf. afsnit 3.2. 
 
Selv om formuerne er faldet, er de danske husholdninger under ét fortsat ganske vel-
konsoliderede, og det aktuelle niveau for formuerne svarer til niveauet i midten af 
2005. Den gennemsnitlige nettoformue pr. familie udgør ca. 1 mio. kr. Medregnes 
pensionsformuen (efter skat) er tallet knap 1½ mio. kr. Størstedelen af husholdnin-
gernes direkte ejede formue udgøres af friværdi i ejerboliger.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 
11 Som anført i note 3 til tabel 3.3 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, 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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Aktiekurserne antages at vise moderat stigning fremover i forhold til det lave niveau 
ved udgangen af 2008. I 2009, hvor der fortsat regnes med et nominelt fald i ejerbo-
ligpriserne, skønnes faldet i husholdningernes samlede reale nettoformue at afdæm-
pes til ca. 4 pct., og i 2010 ventes formuen at være stort set uændret. 
 
I forhold til augustredegørelsen er faldet i formuen i 2008 forøget markant med 10 
pct.-enheder som følge af den finansielle krise. 
 
 
3.2 Det private forbrug  
Det private forbrug er øget markant under det seneste opsving, blandt andet påvirket 
af højere boligformuer, men har haft en aftagende tendens gennem 2008, jf. figur 3.3a. 
Den seneste udvikling skal ses i lyset af de aftagende kontantpriser på ejerboliger, en 
kraftig opgang i inflationstakten og højere renter. Samtidig er forbrugertilliden aftaget 
markant siden sommeren 2007. Det er sket parallelt med et fortsat kraftigt fald i le-
digheden og afspejler derfor navnlig opgangen i råvare- og fødevarepriser i perioden 
og finansiel uro, herunder faldet i aktiekurserne, jf. figur 3.3b og boks 3.1.  
 

Figur 3.3a Figur 3.3b  
Det private forbrug  Forbrugertillid og ledighed 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Afdæmpningen i det private forbrug har navnlig vist sig i bilkøbet, som er faldet de 
seneste tre kvartaler, jf. figur 3.4a. Et fald i antallet af nyregistrerede personbiler i oktober 
tyder på, at afdæmpningen i bilkøbet fortsætter. De foreliggende nationalregnskabstal 
og udviklingen i detailomsætningsindekset peger desuden på en afdæmpning af detailsal-
get gennem året, jf. figur 3.4b. 
 
Der er betydelig usikkerhed om forbrugsudviklingen fremadrettet. Lavere aktie- og 
boligformue samt større tilbageholdenhed i forbrugsbeslutningerne på grund af usik-
kerhed i husholdningerne vil have en afdæmpende effekt. Styrken heraf er svær at 
afgøre. Væksten i privatforbruget siden 2005 har således ikke været meget kraftigere 
end væksten i indkomsterne trods en markant opgang i bolig- og aktieformuer. Selv 
om låntagningen er steget, er der fortsat betydelige friværdier i de danske hushold-
ninger, samtidig med at pensionsopsparingen løbende er forøget. Derfor kan virk-
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ningen fra lavere og vigende formuer på forbruget fremadrettet også vise sig at være 
mindre kraftig.  
 
Samtidig stiger de reale disponible indkomster kraftigt – specielt i 2009. Det er sær-
ligt skattenedsættelserne (og det suspenderede SP-bidrag) samt forventningen om en 
markant afdæmpning af inflationen, som trækker husholdningernes reale disponible 
indkomster op i 2009, jf. afsnit 3.1. Sammen med udsigten til aftagende renter vil det 
isoleret set have en betydelig stimulerende effekt på privatforbruget.  
 
En stor usikkerhedsfaktor er imidlertid, hvordan husholdningerne tilpasser deres 
forbrugstilbøjelighed i lyset af den generelle økonomiske situation. Den i historisk 
sammenhæng meget lave forbrugertillid tyder på en væsentlig afdæmpning af for-
brugstilbøjeligheden på kort sigt.  
 
Det er navnlig internationale forhold, herunder især finanskrisen og stigende priser 
på energi og fødevarer frem til efteråret, som har reduceret forbruger tilliden. På lidt 
længere sigt kan de forbrugsstimulerende faktorer øge tilliden og i forlængelse heraf 
forbrugstilbøjeligheden, jf. boks 3.1.  
 

Figur 3.4a  Figur 3.4b  
Udviklingen i antal nyregistrerede  
personbiler og bilforbruget  
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Anm.:  I figur 3.4a og 3.4b er antal nyregistreringer og detailomsætningsindekset i 4. kvartal 2008 beregnet på bag-

grund af oktober.  
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der knytter sig en særlig usikkerhed til forbrugsudsigterne som følge af mulige 
stramninger i pengeinstitutters kreditgivning i forlængelse af den finansielle uro og 
udsigten til en økonomisk afmatning. En strammere kreditgivning er naturlig ved 
indgangen til en periode med lav vækst og kan på sigt sikre en bedre fundering af 
banksektoren, men omvendt vil en ”for stor” stramning (en kreditklemme), hvor el-
lers kreditværdige kunder får svært ved at opnå finansiering, bidrage til en kraftigere 
og længerevarende opbremsning af økonomien og det private forbrug. Det skal imid-
lertid ses i forhold til, at usikkerheden i økonomien generelt vil reducere husholdnin-
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gernes efterspørgsel efter kredit og derved mindske effekterne af strammere lånevil-
kår. 
 

Boks 3.1   
Udviklingen i forbrugertilliden 

 
Siden sommeren 2007 er forbrugertilliden svækket markant og er nu på samme lave niveau som un-
der den dybe lavkonjunktur i 1993 – selv om ledigheden i dag er rekordlav og betydeligt lavere end 
dengang. Den faldende tillid knytter sig helt overvejende til husholdningernes syn på udsigterne for 
den samlede økonomi, mens vurderingen af husholdningernes egen situation fortsat er rimelig.  
 
Statistiske analyser understøtter, at faldet i forbrugertilliden primært skyldes forhold, som kommer 
fra den internationale økonomi. Det er navnlig den finansielle uro (med fald i aktiekurser samt højere 
renter og rentespænd), som startede i USA i august sidste år og som siden er skærpet væsentligt 
navnlig i september/oktober i år, samt stigningen i priserne på energi og fødevarer, der har reduceret 
forbrugertilliden. Herhjemme har vigende boligpriser trukket ned i forbrugertilliden, mens den fal-
dende tillid meget atypisk er sket sideløbende med, at ledigheden er faldet, jf. figur a. 
 
Konjunkturvurderingen er baseret på forudsætninger, som – hvis mønstrene holder fremadrettet – vil 
forøge forbrugertilliden gennem 2009 og 2010, jf. figur b. Dette afspejler det seneste fald i energipri-
serne og faldende renter og rentespænd, samt en moderat udvikling i aktiekurserne. Det fortsat sva-
ge boligmarked og opgangen i ledigheden indebærer imidlertid, at forbrugertilliden fortsat vil være 
forholdsvis moderat. 
 
Figur a Figur b 
Forklaring af faldet i forbrugertilliden fra 
september 2007 til september 2008 
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Anm.: Variable: AK = aktiekurser, U = ledighedsrate, PHK = kontantpris på én-familiehuse, PMR = penge-

markedsrenten, NBu = Nationalbankens udlånsrente, PEF = prisinflation på energi- og fødevarer, PE-
XEF = prisinflation eksklusive energi- og fødevarer, FTI = forbrugertillidsindikatoren. Alle parametre er 
signifikante. Dekomponeringen er baseret på en estimation af sammenhængen mellem forbrugertilliden 
og de angivne faktorer siden 2000. I figur b er forbrugertilliden fremskrevet med modellen, givet skøn-
nene for ledighed, aktiekurser, rentespænd osv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 

 
Det private forbrug skønnes i lyset af de mange modsatrettede faktorer at vokse med 
0,9 pct. i 2008, 0,7 pct. i 2009 og 1,1 pct. i 2010. Forløbet indebærer en kraftig stig-
ning i opsparingen i husholdningerne i lyset af det usikre økonomiske klima og 
strammere kreditvilkår. 
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Bilkøbet ventes at falde med 10,3 pct. i 2008, 9,3 pct. i 2009 og 5,0 pct. i 2010, jf. tabel 
3.4. Den ventede nedgang afspejler blandt andet, at bilkøbet er på et højt niveau 
sammenholdt med tidligere opsving. Også detailsalget ventes at udvikle sig meget 
svagt i 2008 og 2009, mens der ventes fornyet opgang i 2010. Energiforbruget ventes 
at vokse gennem perioden, hvilket primært skal ses i lyset af et meget lavt niveau i 
200712. Væksten i de øvrige tjenester ventes at aftage i prognoseperioden men ligger 
højt og er større end for de øvrige komponenter frem til 2009. 
 

Tabel 3.4 
Realvækst i det private forbrugs underkomponenter  

 
 

 2007 
1991-
20071) 2007 2008 2009 2010 

      Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
  Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 
 Detailomsætning 278,7 33,7 2,3 1,5 1,0 -0,2 0,9 0,0 1,8 
 Heraf:          
 - Fødevarer 82,4 10,0 1,1 -0,1 -1,5 -1,5  0,0 0,2 1,4 
 - Nydelsesmidler 34,2 4,1 -0,4 -4,4 0,8 -2,5      0,8 0,2 1,2 
 - Ikke-varige varer 91,5 11,1 2,7 3,5 2,0 0,9  1,0 0,2 2,0 
 - Varige varer 70,7 8,5 5,4 3,9 2,7 1,0  2,0 -0,5 2,3 
 Bilkøb 51,4 6,2 6,5 4,5 -3,3 -10,3  -5,7 -9,3 -5,0 
 Energi 64,3 7,8 1,5 -5,5 -4,9 1,5  -1,5 1,5 1,4 
 Heraf:          
 - Brændsel m.m. 43,9 5,3 1,6 -7,7 -5,8 1,9     -1,9 1,9 1,7 
 - Benzin og lignende 20,4 2,5 1,2 -0,7 -3,2 0,7  -0,8 0,6 0,6 
 Boligbenyttelse 163 19,7 0,8 1,6 2,0 1,8  2,2 1,7 1,3 
 Kollektiv trafik mv. 34,9 4,2 2,7 1,6 2,0 2,7  2,7 3,5 2,5 
 Øvrige tjenester 233,7 28,3 2,3 5,3 4,2 3,5  2,0 2,0 0,8 
 Netto turistudgifter2) 0,8 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 
 Forbrug i alt 826,7 100,0 2,2 2,4 1,6 0,9  1,1 0,7 1,1 
 Forbrugskvote3), pct. - -  105,4 108,0 104,0 106,9 101,1 100,6 
  

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

 
Opgjort som det samlede privatforbrug målt i forhold til de disponible indkomster er 
forbrugskvoten steget fra 100,3 pct. i 2003 til 105,4 pct. i 2007. Forbrugskvoten ven-
tes at aftage markant i prognoseperioden til et niveau i 2010, som svarer til niveauet i 
2003, jf. figur 3.5a.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Energiforbruget er således opjusteret en del i forhold til augustvurderingen. Det skyldes primært, at der bereg-
ningsteknisk tages højde for et lavt niveau for energiforbruget i nationalregnskabstallene for 2007 ved at opjustere 
forløbene frem mod 2010. 
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Udviklingen i forbrugskvoten afspejles i husholdningernes opsparingskvote13. Op-
sparingskvoten er faldet i både husholdningerne og den private sektor som helhed 
siden 2004 som følge af fremgangen i privatforbruget, jf. figur 3.5b. Desuden har den 
store stigning i husholdningernes formue påvirket opsparingskvoten i nedadgående 
retning de senere år. Husholdningernes opsparingskvote forventes at tiltage fremad-
rettet og i 2010 at være højere end gennemsnittet i perioden 1995-2007.  
 

Figur 3.5a Figur 3.5b  
Husholdningernes forbrugskvote og  
formuekvote   

Opsparingskvote  

96

100

104

108

112

116

94 96 98 00 02 04 06 08 10
100

200

300

400

500

600

Forbrugskvote Formuekvote (h.akse)

Pct. af disponibel indkomst Pct. af disponibel indkomst

 

 

20

22

24

26

28

30

32

96 98 00 02 04 06 08 10
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Privat sektor Husholdningerne (h.akse)

Pct. Pct. 

Gennemsnit
1995-2007

 
 
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 figur 
3.5a er forbrugskvoten korrigeret for SP. Formuen er husholdningernes formue i henhold til tabel 3.3. Ved 
opgørelsen af opsparingskvoten i husholdningerne i figur 3.5b er der korrigeret for SP og afkastet i pensi-
onskasser mv., jf. bilagstabel B.12.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
 
3.3 Boligmarkedet  
 
Kontantprisen 
Boligmarkedet er lige som resten af økonomien bremset op efter det seneste opsving 
med historisk høje boligprisstigninger. Fra 2000 til 2007 steg kontantprisen på enfa-
miliehuse således i gennemsnit mere end 80 pct. på landsplan, og alene i 2004-06 steg 
kontantprisen mere end 20 pct. årligt. Siden er boligmarkedet bremset op, og kon-
tantprisen er fortsat i gang med en nedadgående tilpasning.  
 
Det ventes, at den nominelle kontantpris for enfamiliehuse på landsplan gennemsnit-
ligt vil falde henholdsvis 4 pct. i 2008 og 4½ pct. i 2009. Det afspejler blandt andet 
den aktuelle tilstand på boligmarkedet med et højt udbud af boliger, ret høje liggeti-
der, et lavt antal handler samt den skærpede finansielle uro. Samtidig er renten steget 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 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.  
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siden 2005 efter at have ligget meget lavt i nogle år. Omvendt understøttes kontant-
priserne på kort sigt af høj beskæftigelse og kraftig vækst i de reale disponible ind-
komster blandt andet som følge af skattenedsættelser og høje reallønstigninger. 
Skønnet er uændret for 2008 og nedjusteret 2½ pct.-enheder for 2009 i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, august 2008. 
 
Frem mod 2010 forventes renten at falde, hvilket sammen med den forventede real-
indkomststigning og tilpasningen i kontantpriserne reducerer de relative boligudgif-
ter. De aftagende boligudgifter ventes at udløse fornyet stigning i efterspørgslen og 
bidrager dermed til en stabilisering af boligpriserne. Der ventes således en svag frem-
gang i kontantpriserne gennem 2010, svarende til nulvækst for året som helhed. Bo-
ligmarkedet vil imidlertid fortsat være meget afdæmpet. 
 
Skønnene for 2008-10 indebærer, at kontantprisen realt falder ca. 15 pct. over prog-
noseperioden – og ca. 20 pct. målt i forhold til den gennemsnitlige lønudvikling – 
hvilket skal ses som en del af en gradvis tilpasning på boligmarkedet efter den krafti-
ge opgang frem mod 2006. Siden 1970 er boligpriserne i gennemsnit vokset på linje 
med lønninger og nominelt BNP – dvs. ca. 2 pct. mere end forbrugerpriserne. 
 
De kraftige boligprisstigninger i 2004-06 var navnlig drevet af meget lave renter, men 
siden 2005 er renteniveauet steget igen, og boligomkostningerne er derfor forøget. 
Det har gjort det svært for i særdeleshed mange førstegangskøbere at komme ind på 
boligmarkedet, især i hovedstadsområdet, og antallet af handler er derfor faldet. I den 
første fase var knaphed af byggegrunde og andre kapacitetsbegrænsninger i forhold 
til at bygge nyt, herunder produktionstiden ved nybyggeri, med til at drive boligpri-
serne op i og omkring København. Byggeaktiviteten i hovedstadsområdet blev imid-
lertid efterhånden øget markant, hvilket efterhånden har bidraget til stigende bolig-
udbud, som nu også påvirker kontantprisen i hovedstadsregionen i nedadgående ret-
ning. En fortsat nedadgående priskorrektion i kombination med et rentefald kan be-
tyde, at ejerboligkøb bliver mere realistisk for førstegangskøbere hen imod 2010, og-
så i hovedstadsregionen.  
 
Den faktiske udvikling på boligmarkedet har stort set været som ventet med svagt 
vigende priser på landsplan, jf. figur 3.6a. De seneste oplysninger fra Danmarks Stati-
stik viser, at kontantprisen på enfamiliehuse faldt med 1¼ pct. for landet som helhed 
i 2. kvartal 2008 sammenholdt med kvartalet før. Priserne på landsplan svarede der-
med til niveauet i midten af 2006.  
 
Ifølge Realkreditrådets opgørelse faldt den sæsonkorrigerede kvadratmeterpris for 
parcel- og rækkehuse i gennemsnit 1¾ pct. i 3. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før 
for landet som helhed. Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpris tager imid-
lertid ikke højde for de handlede boligers type og geografi14 modsat Danmarks Stati-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Hvis der fx sker et skifte i retning af, at der sælges relativt flere boliger i regioner, hvor kvadratmeterpriserne er 
relativt lavere, vil Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpris have tendens til at overvurdere faldet. Det sam-
me vil være tilfældet, hvis der i en periode sælges færre store, dyre boliger til fordel for billigere, mindre boliger. 
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stiks ejendomsprisstatistisk som derfor anses for mere retvisende for prisudviklingen. 
Realkreditrådets tal påvirkes desuden af, at de handler, der indgår i prisberegningen i 
gennemsnit er ca. et kvartal gamle. 
 

Figur 3.6a Figur 3.6b 
Kontantprisen for enfamiliehuse Løndeflateret kontantpris på enfamiliehuse 
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Anm.:  Figur 3.6a viser udviklingen i kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan. Figur 3.6b 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. 
 
Kontantpriserne på enfamiliehuse på landsplan har i store træk fulgt lønudviklingen 
siden 1970 med en tendens til, at kontantprisniveauet har været relativt lavt i perioder 
med høj ledighed og omvendt, jf. figur 3.6b. Det afspejler både, at kontantpriser og 
konjunkturforholdene påvirkes af de samme bagvedliggende forhold (som fx renten), 
men også at boligpriserne har betydning fx for forbrug og boliginvesteringer. Den 
forventede afdæmpning i de nominelle boligpriser indebærer en tydelig tilpasning i 
forhold til lønningerne, mens ledigheden omvendt ventes at stige. I forhold til løn-
udviklingen vil kontantpriserne dermed være tilbage i nærheden af et langsigtet gen-
nemsnit ved udgangen af 2010, mens ledigheden er i nærheden af det skønnede ni-
veau for den strukturelle ledighed. Det udelukker selvsagt ikke, at der kan udestå 
yderligere tilpasninger i kontantpriserne.  
 
Afdæmpningen af boligpriserne er sket sideløbende med, at antallet af enfamiliehuse 
(og fritidshuse) udbudt til salg har været stigende de seneste par år, jf. figur 3.7a. Sam-
tidig er antallet af ejerbolighandler gået tilbage, jf. figur 3.7b. Den kraftige vækst i op-
førelsen af nye boliger (ikke mindst i hovedstadsområdet) har som nævnt bidraget til 
det høje udbud af boliger og dermed til opbremsningen i prisudviklingen på bolig-
markedet. I oktober blev udbudt knap 40.000 parcel- og rækkehuse, men kun handlet 
godt 8.500, hvilket er det laveste antal handler siden statistikkens begyndelse i 1995. 

                                                                                                                                     
Realkreditrådets tal er desuden 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. Oplysninger om handler for 3. 
kvartal 2008 omfatter således i nogen grad handler fra 2. kvartal, da det er en generel tendens, at Realkreditrådets 
kvadratmeterprisstatistik ”leader” Danmarks Statistiks ejendomsprisstatistik med omkring ét kvartal.  
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Antallet af enfamiliehuse til salg stiger endvidere ikke længere så kraftigt. Samtidig 
har udbuddet af ejerlejligheder været vigende siden begyndelsen af 2007.   
 

Figur 3.7a  Figur 3.7b  
Udbud af ejerboliger Ejerbolighandler 
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Anm.:  Antallet af udbudte ejerboliger i figur 3.7a er opgjort ultimo måneden, mens figur 3.7b viser kvartalstal op-

regnet til årsniveau for antal handler af de respektive ejerboliger. 
Kilde:  Realkreditrådet og egne beregninger. 
 
Enfamiliehuse er i gennemsnit blevet udbudt til en højere pris, end de er blevet 
handlet til15, jf. figur 3.8a. I takt med det stigende udbud siden 2006 er forskellen mel-
lem den udbudte pris og handelsprisen udvidet, og i samme periode er liggetiderne 
ligeledes steget, jf. figur 3.8b. Et parcel- og rækkehus er i gennemsnit til salg ca. 6½ 
måned hos en ejendomsmægler, før det nedtages (enten på grund af at huset sælges, 
eller at salget udskydes/opgives) mod 4½-5 måneder 2004.  
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
Handelspris i forhold til udbudspris og  
udbud, enfamiliehuse 
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Anm.: I figur 3.8b er udbudspris og antal af udbudte enfamiliehuse vist som gennemsnittet over kvartalet. 
Kilde:  Realkreditrådet. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 Det bemærkes, at sammenligningen mellem handels- og udbudsprisen skal tages med et vist forbehold, idet der er 
afvigelser i opgørelsen af ejerboligernes kvadratmetermål mellem Realkreditrådets ejendomsprisstatistik (som han-
delsprisen hentes fra) og Realkreditrådets udbudsprisstatistik (som udbudsprisen hentes fra).  
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På ejerlejlighedsmarkedet er situationen lidt anderledes. Udbuddet af ejerlejligheder 
har været aftagende gennem det seneste års tid, mens liggetiderne er faldet siden 
midten af 2008. Både udbud og liggetider er dog stadig på et højt niveau. Antallet af 
handler er senest faldet igen efter at have været stabiliseret i en periode. Det afdæm-
pede udbud kan blandt andet skyldes, at ejerlejlighederne er blevet solgt, eller at sal-
get i lyset af prisudviklingen er blevet udskudt, og ejerlejlighederne i stedet lejes ud. 
Udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet kan være et tegn på, at pristilpasningen for 
denne type ejerboliger er tættere på sin afslutning, hvilket kan være en begyndende 
indikation af en kommende stabilisering på boligmarkedet. 
 
Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner har gennem de seneste måneder været op-
adgående og ligger på niveauet fra slutningen af 1990’erne, hvilket historisk set er ret 
lavt, jf. figur 3.9a. I november 2008 faldt antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner dog 
til 265, hvilket er 50 færre end i oktober. 
 

Figur 3.9a Figur 3.9b 
Tvangsauktioner af ejerboliger Boligformue, -gæld og friværdier 
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Anm.: Figur 3.9a viser antal tvangsauktioner opgjort ultimo måneden for henholdsvis landbrugsejendomme, enfa-

miliehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, flerfamilie-ejendomme, kombinerede beboelse- og forretningsejen-
domme, ubebyggede grunde, erhvervsejendomme og nedlagte landbrug. Boliggælden i figur 3.9b er opgjort 
til restgæld og inkluderer realkreditlån, boliglån i pengeinstitutter samt værdien af udstedte sælgerpantebreve. 

Kilde:  Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
 
Boligejernes formueforhold er på trods af de faldende boligpriser stadig ganske ro-
buste. Husholdningernes boligformue er steget støt siden starten af 1990’erne, og 
især i 2004-06, jf. figur 3.9b, hvilket afspejler den markante vækst i kontantprisen i pe-
rioden. Husholdningernes låntagning i bolig er ligeledes steget gennem de seneste 
årtier, dog noget mere afdæmpet end boligformuen. Friværdierne er reduceret siden 
2006 efter at være steget markant under opsvinget, men i et historisk perspektiv lig-
ger de fortsat højt. Husholdningernes omkostninger ved boligkøb (målt i forhold til 
de disponible indkomster) er desuden faldet gennem det seneste års tid efter en kraf-
tig opgang i 2005-06 og ventes yderligere at aftage de næste år, på landsplan såvel 
som i hovedstadsområdet, jf. boks 3.2.  
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Boks 3.2 
Udgifter til bolig i forhold til disponibel indkomst 

 
Udgiften til bolig (her målt som ydelse efter skat, ejendomsværdiskat og grundskyld ved køb af et 
standardhus) i forhold til disponibel indkomst, steg kraftigt i hovedstadsområdet fra 1. kvartal 2005 
frem mod 4. kvartal 2005, hvorefter den er faldet, jf. figur a. For landet som helhed var der ligeledes 
pæne stigninger i perioden frem mod 4. kvartal 2006, men de var mere afdæmpede end i hovedsta-
den.  Fra 4. kvartal 2007 har boligudgiften som andel af disponibel indkomst udvist en faldende ten-
dens også på landsplan, jf. figur b. 
 
Såvel i hovedstaden som på landsplan ventes en yderligere reduktion i udgifterne til bolig frem mod 
1. kvartal 2010, hvorefter de stagnerer eller stiger svagt (for variabelt forrentede lån allerede fra 3. 
kvartal 2009). Det indebærer, at boligudgifterne i 2010 vil være på omtrent samme niveau som i 
2001/2002 (målt i forhold til indkomsterne). 
 
Figur a  Figur b  
Udviklingen i udgifter ved huskøb som  
andel af disponibel indkomst i  
hovedstadsområdet for en familie med ca. 
600.000 kroner i lønindkomst i 2008 
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Anm.: Udgiften er beregnet som ydelse efter skat, tillagt ejendomsværdiskat (i 1999: Skattebetalingen som følge 

af lejeværdi af egen bolig) og ejendomsskat. Beregningerne er foretaget ved brug af sæsonkorrigeret ud-
vikling i kvadratmeterpriser.  Der er anvendt separat skøn over prisudviklingen for hovedstaden. Det an-
tages, at huset er 140 kvadratmeter. Der er antaget 80 pct. belåning, og at lånet har 30 års løbetid. Kom-
muneskat og grundskyldspromille antages uændret i årene 2008-2010. Grundværdier anslået på baggrund 
af gennemsnitlig grundstørrelse i 2001. Der er antaget uændret reguleringsprocent (”stigningsbegræns-
ning”) for grundværdi fra 2009-2010. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriets familie-
typemodel og SKAT. 

 
Især ændringer i boligpriserne har medvirket til ændringerne i boligbyrden – mest udtalt i hoved-
stadsregionen. Renten for 30-årige realkreditlån, der er steget fra godt 5 pct. i 2006 over 5½ pct. i 
2007 til ca. 6½ pct. 2008, trækker i modsat retning. I 2009 ventes boligudgifternes andel af disponi-
bel indkomst at falde yderligere, både i kraft af lavere rente, som ventes at falde til knap 6 pct. og vi-
gende boligpriser, jf. tabel a.   
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Boks 3.2 (fortsat) 
Udgifter til bolig i forhold til disponibel indkomst 
 
Tabel a 
Bidrag til ændring i forhold til året før i udgifter ved huskøb som andel af disponibel indkomst 
i hovedstaden med 30-årigt fastforrentet realkreditlån 
 

 2007 2008 2009 2010 

 Pct. 
Ændring i alt -3,3 -2,9 -4,7 -0,4 
Heraf bidrag fra Pct.-enheder 
 - Ejendomsværdiskat og ejen-
domsskat -0,5 0,3 0,2 0,2 
 - Indkomst -1,7 -1,8 -1,6 -1,3 
 - Kontantpris -1,8 -4,6 -1,4 0,5 
 - Rente 0,8 3,2 -1,8 0,2 

 
Anm.: Jf. anmærkning til figur a og b. Boligudgiften er opgjort sidst i årene, dvs. 4. kvartal. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriets familie-

typemodel og SKAT. 
 
For personer med variabelt forrentede lån var der et mere dæmpet fald i boligudgiften som andel af 
disponibel indkomst i 2007, mens der ventes et lidt større fald i 2008 og 2009 i sammenligning med 
eksemplet med fastforrentede lån. I 2010 ventes til gengæld en svag stigning. I 2008 er faldet især 
drevet af vigende kontantpriser, mens det i 2009 især drives en faldende rente på variabelt forrentede 
lån, jf. tabel b.   
 
Tabel b 
Bidrag til ændring i forhold til året før i udgifter ved huskøb som andel af disponibel indkomst 
i hovedstaden med 30-årigt variabelt forrentet lån 
 

 2007 2008 2009 2010 

 Pct. 
Ændring i alt -2,6 -4,9 -5,5 0,6 
Heraf bidrag fra Pct.-enheder 
 - Ejendomsværdiskat og ejen-
 domsskat -0,5 0,3 0,2 0,2 
 - Indkomst -1,6 -1,6 -1,3 -1,1 
 - Kontantpris -1,6 -3,9 -1,1 0,4 
 - Rente 1,2 0,4 -3,1 1,1 

 
Anm.: Jf. anmærkning under figur a og b. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriets familie-

typemodel og SKAT. 
 

 
Der er fortsat betydelige regionale forskelle i udviklingen på boligmarkedet. Både de 
massive gennemsnitlige prisstigninger og de efterfølgende gennemsnitlige prisfald på 
landsplan har i høj grad været drevet af Region Hovedstaden, og til dels også Region 
Sjælland, jf. figur 3.10a. De seneste oplysninger fra Realkreditrådet underbygger, at 
priserne stadig falder mest i de områder af landet, hvor der har været de største pris-
stigninger gennem opsvinget. I Region Syddanmark steg priserne på enfamiliehuse 
svagt i 3. kvartal 2008, mens der i de øvrige regioner var tale om stagnation eller fald. 
Afdæmpningen på boligmarkedet er således slået igennem i alle regioner. 
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Figur 3.10a  Figur 3.10b 
Regional kontantpris på enfamiliehuse Regionalt udbud af enfamiliehuse 
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Anm.:  Figur 3.12a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser (vægtet med boligbestan-

den) samt landsgennemsnittet for enfamiliehuse fra Realkreditrådet. Figur 3.12b viser det regionale udbud af 
enfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse under ét. 

Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger.  
 
Den historiske stigning i antallet af boliger til salg dækker ligeledes over betydelige 
regionale forskelle, jf. figur 3.10b. På ca. et års tid, fra foråret 2006 til foråret 2007, 
mere end fordobledes udbuddet af boliger til salg således i hovedstadsområdet. Ud-
buddet steg også i de fleste andre regioner i den periode, men i noget mindre om-
fang. 
 
Den regionale forskel i prisudviklingen har de senere år været endnu mere udtalt på 
ejerlejlighedsområdet. Bestanden af ejerlejligheder16 er koncentreret i de områder, 
hvor boligpriserne er steget mest de seneste år (som i hovedstadsregionen). Priserne 
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 3.11a. Den 
seneste tids regionale prisudvikling har betydet, at prisforskellen på boliger mellem 
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 udviklingen i andre europæiske hovedstæder, og med den seneste 
udvikling er stigningen siden 1995 samlet set nu på linje med fx den norske hoved-
stad, jf. figur 3.11b. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 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). 
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Figur 3.11a Figur 3.11b  
Regional kontantpris på ejerlejligheder Reale huspriser i udvalgte hovedstæder 
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Anm.: Figur 3.11a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser (vægtet med boligbestan-

den) for ejerlejligheder fra Realkreditrådet. I figur 3.11b 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.  
 
Boliginvesteringerne  
Fra 2003 til 2007 steg boliginvesteringerne ca. 50 pct., jf. figur 3.12a, og udgjorde i 
2007 en lige så stor andel af BNP som i slutningen af 1970’erne. 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 ejendomsvær-
diskattestoppet og nye låneformer har medført øget efterspørgsel efter boliger og 
dermed højere kontantpriser. Den forventede gevinst ved nybyggeri – som afspejlet i 
forholdet mellem prisen på allerede eksisterende ejerboliger og prisen på at bygge en 
ny bolig (den relative kontantpris)17 – har således været kraftigt stigende de senere år, 
jf. figur 3.12a, hvilket har ført til en opgang i såvel nybyggeri som forbedringer og 
vedligeholdelse af eksisterende boliger.  
 
Boliginvesteringerne forventes at falde fra det meget høje udgangsniveau med hen-
holdsvis 4,4 pct. i 2008, 6 pct. i 2009 og 5 pct. i 2010. Særligt nybyggeriet, som er 
vokset væsentligt kraftigere end hovedreparationer, ventes at tilpasse sig et mere 
”normalt” niveau. Det skal ses i lyset af især de afdæmpede boligpriser og høje bolig-
byggeomkostninger, som gør det mindre attraktivt at bygge nyt, samt de seneste op-
lysninger om byggevirksomheden og den generelle konjunkturafmatning. Det vente-
de fald i boliginvesteringerne giver anledning til klar reduktion i boliginvesteringer-
ne,, men niveauet er stadig ganske højt historisk set. 
 
Det private ikke-støttede boligbyggeri er aftaget i takt med de vigende boligpriser, 
hvilket ses på det faldende omfang af tilladelser og påbegyndelser, jf. figur 3.12b. Eta-
gearealet for det påbegyndte beboelsesbyggeri er faldet 15 pct. i 3. kvartal 2008 i for-
hold til samme kvartal sidste år18. Udviklingen forventes at fortsætte det næste par år. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
17 Boligpriserne følger ikke udelukkende byggeomkostningerne, da der er begrænsninger i udbuddet af byggegrunde. 
18 Beregnet ud fra de først offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. 
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Figur 3.12a Figur 3.12b  
Boliginvesteringer og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.12a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og henholdsvis prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Figur 3.12b viser det samlede bolig-
byggeri korrigeret for forsinkelser ekskl. det støttede boligbyggeri. 

Kilde: Danmarks Statistik, Velfærdsministeriet og egne beregninger. 
 
Aktiviteten inden for bygge- og anlægssektoren er stadig høj, men aftagende som 
følge af vigende efterspørgsel bl.a. i lyset af de høje priser. Der er således indledt en 
kapacitetstilpasning i sektoren som blandt andet afspejles i en aftagende mangel på 
arbejdskraft i byggefagene og mindre overarbejde. Beskæftigelsen i bygge- og anlægs-
sektoren er således for øjeblikket vigende, men ligger dog ifølge nationalregnskabet 
stadig ca. 15 pct. højere end efter sidste højkonjunktur, jf. figur 3.13a19. Lønstignings-
takten er desuden aftaget fra 5½ pct. i 1. kvartal til 4,3 pct. i 2. og 3. kvartal delvist 
som følge af mindre genebetalinger, herunder for overarbejde. 
 

Figur 3.13a  Figur 3.13b  
Beskæftigelse og lønstigningstakt i  
bygge- og anlægssektoren 
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Anm.: Antallet af aktive arbejdsmarkedstilladelser i figur 3.13b er ikke sæsonkorrigeret. 
Kilde: Danmarks Statistik, DA’s KonjunkturStatistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
19 Ifølge Danmarks Statistik særlige statistik for beskæftigelsen i byggeriet er byggebeskæftigelsen faldet med ca. 4.000 
personer siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Byggebeskæftigelsen er en stikprøvebaseret opgørelse af beskæftigede på 
arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet.  
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Beskæftigelsestilpasningen er blandt andet sket ved naturlig afgang samt et fald i be-
skæftigelsen af udenlandske bygge- og anlægsarbejdere. Beskæftigelsesfaldet har der-
for ikke medført en modsvarende stigning i ledigheden20 i bygge- og anlægssektoren, 
om end der har været en vis opgang de seneste måneder, jf. figur 3.13b. Ledigheden i 
sektoren ligger dog fortsat på et meget lavt niveau. Lønudviklingen i bygge- og an-
lægssektoren er også afdæmpet, men fortsat høj. Også den sammensatte konjunktur-
indikator, herunder ordrebeholdningen for boligbyggeri udviser tegn på, at aktivite-
ten i sektoren er klart nedadgående, jf. figur 3.14a. 
 

Figur 3.14a Figur 3.14b  
Konjunkturindikator for bygge- og  
anlægssektoren 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.14a angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge- 

og anlægssektoren i perioden januar 1998 til november 2008. Den sammensatte indikator er en sammenvej-
ning af bygge- og anlægsvirksomhedernes forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder samt 
en vurdering af ordrebeholdningen. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Antallet af konkurser i bygge- og anlægssektoren er steget nogenlunde i takt med det 
samlede antal konkurser. I november var der godt dobbelt så mange konkurser i 
bygge- og anlægssektoren som det gennemsnitlige antal siden statistikkens start i 
1993, jf. figur 3.14b.  
 
Påbegyndelsesomfanget af det almene boligbyggeri er faldet fra et højt niveau i 2002 
til forholdsvist lavt niveau i 2007-08. Det begrænsede antal påbegyndelser i 2007-08 
vurderes at kunne tilskrives såvel stigende byggeomkostninger og kapacitetspres i 
byggesektoren som den gældende regulering og politiske initiativer (der har givet in-
citamenter til at give tilsagn til og med 2006). Den midlertidige nedsættelse af den 
kommunale grundkapital for plejeboliger i 2008-09 trækker imidlertid i retningen af 
et højere antal påbegyndelser i 2008-09. Tilsagnsprofilen skønnes at være tiltagende 
gennem prognoseårene, og antallet af tilsagn til alment boligbyggeri skønnes sam-
menlagt at være godt 12.000 i 2008-10. Antallet af påbegyndte21 almene boliger skøn-
nes tilsvarende at være godt 11.000 for 2008-10, jf. tabel 3.5. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
20 Udenlandske arbejdere tæller med i beskæftigelsesstatistikken, men ikke i ledighedsstatistikken. 
21 Ca. 40 pct. af de støttede boliger, som er givet tilsagn til i et år, forventes også at blive påbegyndt samme år. 
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Tabel 3.5 
Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Antal påbegyndte 
 boliger        

 

 Almene familie-
boliger 4.300 3.700 2.200 1.700 1.700 700 500 800 1.200   

 

 Almene ungdoms-
boliger 800 500 500 800 400 300 200 300      400

 

 Almene ældre- og  
plejeboliger (inkl. 
friplejeboliger) 6.000 4.400 4.600 4.000 3.300 2.900 2.200 2.600 3.200

 

 Alment bolig-
byggeri, i alt 11.100 8.600 7.300 6.500 5.400 3.900 2.900 3.700 4.800

 

 Private andels-
boliger 500 800 600 300 100 0 0 0           0

 

 Private ungdoms-
boliger 0 0 200 600 600 500 500 200           0

 

 Private udlejnings-
boliger 0 0 500 400 600 100 0 0           0

 

 Støttet bolig-
byggeri, i alt 11.600 9.400 8.600 7.800 6.700 4.500 3.400 3.900 4.800

 

  
Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2002-07 baseret på de faktiske påbegyndelsestal, mens tallene 

for 2008-10 er baseret på en skønnet påbegyndelsesprofil for de faktiske tilsagn, som endnu ikke er på-
begyndt samt tilsagnsskøn fra FFL09. Profilen for de påbegyndte støttede boliger som følge af rege-
ringsinitiativer kan navnlig henføres til nedsættelse af grundkapitalindskuddet fra medio 2001-06, den 
periodevise automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer, støtte til private ungdoms- og udlej-
ningsboliger, plejeboliggarantien pr. 1. januar 2009, forlængelsen af fristen for påbegyndelse af byggeri-
et for tilsagn givet i 2006 og forhøjelsen af maksimumsbeløbene for ældreboliger i visse geografiske 
områder for tilsagn givet fra 1. januar 2008. 

Kilde: Velfærdsministeriet. 
 

 

 
 
3.4 Erhvervsmæssige investeringer 
Den internationale vækstafdæmpning og den finansielle uro ventes særligt at påvirke 
de erhvervsmæssige investeringer, idet de aftagende afsætningsmuligheder vil få virk-
somhederne til at tilpasse produktionsapparatet. Disse udsigter skal dog ses i forhold 
til, at de erhvervsmæssige investeringer er øget kraftigt siden 2005, og i takt med ud-
videlsen af outputgabet er investeringskvoten steget fra 18,2 pct. i 2005 til 20,6 pct. i 
2007, jf. figur 3.15a. 
 
Ifølge de seneste nationalregnskabstal har væksten i de erhvervsmæssige investerin-
ger haft en aftagende tendens siden starten af 2007, jf. figur 3.15b. Fremadrettet ventes 
investeringerne fortsat at aftage, og væksten i de erhvervsmæssige investeringer 
skønnes at blive -0,1 pct. i 2008, -4,2 pct. i 2009 og -2,1 pct. i 2010, jf. tabel 3.6. 
 
De erhvervsmæssige investeringer er således nedjusteret en del for 2008, hvilket dels 
skyldes en lavere vækst end ventet frem til 3. kvartal som følge af en nedrevision i de 
seneste nationalregnskabstal, dels at væksten i 4. kvartal 2008 forventes at aftage 
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kraftigere end ventet i augustvurderingen. Det lavere niveau ved udgangen af 2008 
bidrager til den lave vækst i 2009. 
 

Figur 3.15a  Figur 3.15b  
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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. 
  

Tabel 3.6 
Erhvervsmæssige investeringer 

 
  2007 1995-20071) 2008 2009 2010  
  Mia. kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 230,0 5,4 -0,1 -4,2 -2,1  
 - materiel 164,9 5,8 1,4 -3,9 -2,0  
 - bygninger og anlæg 65,1 1,7 -3,7 -4,4 -2,6  
  

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

 

 
Igennem 2009 og 2010 forventes en aftagende investeringsprofil. Den forventede 
udvikling skal ses i lyset af den finansielle uro, som blandt andet afspejles i svækkede 
afsætningsmuligheder og vanskeligere finansieringsvilkår. Ligeledes er arbejdskraft-
manglen aftagende, og de fremadrettede indikatorer for industrien peger i retning af 
en afdæmpning i investeringsplanerne i prognoseperioden. Svækkede vækstudsigter 
globalt understøtter også den forventede afdæmpning. I modsætning hertil under-
støtter lavere renter efterhånden virksomhedernes investeringer ligesom forholdene 
på finansmarkederne antages gradvist forbedret. 
 
Som følge af den forventede afdæmpning af investeringsomfanget forventes investe-
ringskvoten ligeledes at aftage og være lavere end det historiske gennemsnit i perio-
den 1990-2007 ved udgangen af prognoseperioden, jf. figur 3.16a. 
 
Som følge af de senere års høje vækst i de erhvervsmæssige materielinvesteringer er investe-
ringskvoten øget en del, jf. figur 3.16a. Siden midten af 2007 har væksten i de samlede 
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materiel investeringer imidlertid haft en aftagende tendens, men investeringsniveauet 
er fortsat på et meget højt niveau22.  
  

Figur 3.16a Figur 3.16b 
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Anm.: I figur 3.16b er konjunkturindikatoren sammensat af oplysninger om færdigvarelagre, den samlede ordrebe-

holdning ultimo måneden før samt produktionsforventninger til de kommende tre måneder. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
I prognoseperioden skønnes væksten i de erhvervsmæssige materielinvesteringer at 
aftage til henholdsvis 1,4, -3,9 og -2,0 pct., jf. figur 3.16a. Den positive vækst i 2008 
skal ses i lyset af en forventet stor stigning i 3. kvartal 2008, idet der i forlængelse af 
tallene for 3. kvartal ventes en aftagende profil for materielinvesteringerne gennem 
hele prognoseperioden.  
 
Afdæmpningen understøttes af, at den sammensatte konjunkturindikator for indu-
strien fortsat er negativ og lavere end det historiske gennemsnit i perioden 1998 til 
2008 jf. figur 3.16b. Faldet i den sammensatte konjunkturindikator skyldes blandt an-
det, at ordrebeholdningen er aftaget markant, og at forventningen til produktionen er 
faldet, jf. figur 3.17.a 
 
De øvrige indikatorer for blandt andet investeringsplaner, beskæftigelse, arbejds-
kraftmangel og kapacitetspres i industrien peger ligeledes i nedadgående retning og 
indikerer dermed aftagende investeringer i maskiner og andet kapitalapparat, jf. figur 
3.17b og 3.18a. 
 
Det vægtede indeks for erhvervskøretøjerne23, som udgør ca. 10 pct. af de samlede 
materielinvesteringer, er ligeledes aftaget og understøtter dermed en afdæmpning af 
materielinvesteringerne, jf. figur 3.18b. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
22 I den foreløbige opgørelse af nationalregnskabstallene for 3. kvartal 2008 er der ikke offentliggjort tal for de er-
hvervsmæssige materielinvesteringer og bygge- og anlægsinvesteringer. Derfor benyttes de samlede materielinveste-
ringer samt bygge- og anlægsinvesteringer – hvori også de offentlige investeringer indgår – som indikatorer herfor. 
De samlede og de erhvervsmæssige materielinvesteringer har historisk udviklet sig ens, og de seneste revisioner af natio-
nalregnskabstallene samt væksten i de samlede investeringer i 3. kvartal forventes at genfindes i de erhvervsmæssige 
materielinvesteringer. 
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Figur 3.17a  Figur 3.17b 
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Figur 3.18a Figur 3.18b   
Kapacitetsudnyttelse og  
arbejdskraftmangel i industrien 
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Anm.: I figur 3.19b er antal nyregistreringer vist med tre-måneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer er steget gennem 2006 og 2007 fra et me-
get lavt niveau i 2005 og som følge heraf er investeringskvoten øget en del, jf. figur 
3.20a. I 3. kvartal 2008 faldt de samlede bygge- og anlægsinvesteringer (ekskl. bolig) 
lidt i forhold til kvartalet før, og de samlede bygge- og anlægsinvesteringer er dermed 
faldet de seneste fire kvartaler, men de er fortsat på et højt niveau.  
 
Væksten i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer skønnes at aftage til 
henholdsvis -3,0, -4,3 og -2,0 pct. i prognoseperioden, jf. figur 3.19a. Den negative 
vækst dækker over en aftagende profil gennem hele prognoseperioden, således at 
bygge- og anlægsinvesteringerne i 2010 forventes at være lavere end det historiske 
gennemsnit fra 1990 til 2007 på ca. 6 pct. af BVT. 
 

                                                                                                                                     
23Indekset for nyregistrerede personbiler i erhverv samt vare- og lastbiler er vægtet med en gennemsnitsvægt for de 
forskellige køretøjskategorier. 
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Figur 3.19a Figur 3.19b 
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Anm.: I figur 3.19a er den sammensatte konjunkturindikator et simpelt gennemsnit af beskæftigelsesforventninger-

ne til de kommende tre måneder og vurderingen af ordrebeholdningen. Den sammensatte konjunkturindika-
tor for 4. kvartal er beregnet på baggrund af tal for oktober og november. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Afdæmpningen i bygge- og anlægsinvesteringerne understøttes af, at den sammensat-
te konjunkturindikator for 3. kvartal er faldet yderligere, og indikatoren har dermed 
været lavere end det historiske gennemsnit de seneste to kvartaler, jf. figur 3.19b. Ud-
viklingen dækker over, at forventningen til ordrebeholdningen er aftaget markant, og 
i november var på det laveste niveau siden statistikkens start i 1998. Desuden er der 
vigende forventninger til beskæftigelsen i byggesektoren.  
 
De øvrige indikatorer for blandt andet byggebeskæftigelsen i henhold til national-
regnskabet, årsagen til produktionsbegrænsninger og omsætningen indikerer ligeledes 
en opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Således er produktionsbegrænsninger 
som følge af arbejdskraftmangel og mangel på materialer aftaget en del, mens virk-
somheder forventer produktionsbegrænsninger på grund af manglende efterspørgsel. 
Begrænsninger i produktionen i bygge- og anlægsvirksomheder har således skiftet ka-
rakter fra manglende udbud til manglende efterspørgsel, jf. figur 3.20a og 3.20b. 
 
I samme retning peger en aftagende tendens i det påbegyndte erhvervsbyggeri og et 
stigende niveau for ledige kontorlokaler og konkurser. Kontorlokaleledigheden var 
ved indgangen til 4. kvartal 2008 på 5,0 pct., hvilket er 0,4 pct.-enheder højere end 
kvartalet før. Indtil 2. kvartal 2007 havde der været et stort set uafbrudt fald siden 
midten af 2004, hvor kontorledigheden var ca. 6¾ pct.24 Antallet af erklærede kon-
kurser var i november 379, hvilket var 13 flere end i oktober og 153 flere end i no-
vember sidste år, jf. figur 3.20b. Antallet af erklærede konkurser i november var en 
smule højere end de højeste månedstal under lavkonjunkturen i 1993. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
24 Tallene stammer fra Dansk Ejendomsmæglerforening. 
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Figur 3.20a  Figur 3.20b  
Produktionsbegrænsninger i bygge- og 
anlægssektoren   

Udviklingen i omsætningen i bygge og an-
læg (kommende 3 måneder) og konkurser 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

Mangel på materialer Arbejdskraftmangel
Manglende efterspørgsel

Nettotal Nettotal

00         01           02          03          04          05           06          07         08

 

 
 

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

00 01 02 03 04 05 06 07 08
60

110

160

210

260

310

360

Omsætning Konkurser (h.akse)

Nettotal Antal 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
Efter flere år med højkonjunktur er der nu klare tegn på afmatning i mange lande. 
Uroen på de finansielle markeder har dæmpet vækstudsigterne yderligere i størstede-
len af Danmarks samhandelslande, og der ventes nu svagt positive eller negative 
vækstrater for de fleste lande i 2009. I 2010 ventes væksten i Danmarks samhandels-
lande igen at stige moderat.  
 
Mens det gennemsnitlige eksportbidrag til BNP-væksten fra 1997 til 2007 har været 
på 0,9 pct.-enheder, forventes det nu at falde til 0,3 pct. i 2008, -0,2 pct. i 2009 og 0,6 
pct. i 2010, jf. tabel 3.7.  
 

Tabel 3.7 
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
 

 

Gnst. årlig 
vækstrate 
fra 1997 til 

2007 2007 2008 2009 

 
 
 

2010 

 

    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

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

BNP-væksten1) 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 -0,2 0,6 
 

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

 

 
På baggrund af den forventede udvikling i samhandelslandene forventes en eksport-
markedsvækst for industrivarer på 3,7 pct. i 2008 og en negativ eksportmarkedsvækst 
på 0,3 pct. i 2009. I 2010 ventes eksportmarkedsvæksten igen at øges til 3,1 pct., jf. 
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tabel 3.8. Sammenlignet med den gennemsnitlige årlige eksportmarkedsvækst de sene-
ste ti år på 6,2 pct. er den forventede vækst på eksportmarkederne således relativt lav. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes forringet fra 2008 til 2010. Det afspejler blandt andet 
den relativt lave ledighed, som fortsat vil bidrage til højere lønstigninger i Danmark 
end i udlandet. Efter en periode med faldende dollarkurs er euroen – og dermed 
kronen – svækket over for dollar gennem 2008. Under forudsætning af konstante bi-
laterale kurser fra starten af november og frem vil den effektive kronekurs svækkes 
med 1,4 pct. fra 2008 til 2009 og være uændret i 2010, jf. tabel 3.8. Det modvirker bi-
draget fra de høje lønstigninger, men ikke nok til at undgå en svækkelse af lønkon-
kurrenceevnen på 3,6 pct. i 2008 og 1,4 pct. i 2010. I 2009 er lønkonkurrenceevnen 
uændret, fordi svækkelsen af den effektive kronekurs modgår de højere danske løn-
stigninger dette år. 
 

Tabel 3.8 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

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

 
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. I prognoseperioden er 
det antaget, at de samlede arbejdsomkostninger for industrien er de samme som for hele økonomien i 
det respektive land. 

Kilde: EU-kommissionen, BLS, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen i varehandlen 
Siden redegørelsen i august er der kommet reviderede nationalregnskabstal, som pe-
ger på en mindre vækst i vareeksporten i 2007 end tidligere antaget. Ifølge de seneste 
tal faldt vareeksporten således med 0,4 pct. i 2007 mod en stigning på 0,4 pct. i de 
nationalregnskabstal, der lå til grund for augustvurderingen.  
 
De foreløbige kvartalsvise nationalregnskabstal for 2008 viser fortsat afdæmpet ud-
vikling i vareeksporten, jf. figur 3.21a. På den baggrund ventes vækstraten i vareeks-
porten for hele året at blive 1,0 pct. Det lave udgangspunkt fra 2007 samt et fald i 
vareeksporten i 3. kvartal er medvirkende til, at skønnet er nedjusteret i forhold til 
august.  
 
Udenrigshandelsstatistikken peger på, at der i de første tre kvartaler har været en sti-
gende afsætning (i løbende priser, ekskl. energi) til blandt andet Kina, Polen og Rus-
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land samt Norge og Tyskland, som er blandt Danmarks vigtigste samhandelspartne-
re, jf. boks 3.3. Samtidigt har der været et fald i afsætningen til USA. 
 
Industriens ordreindgang fra eksportmarkederne samt eksportordrebeholdningen er 
generelt faldet siden foråret og peger således også i retning af vigende industrieksport 
i slutningen af 2008 og ind i 2009. Sammenholdes disse oplysninger med de afdæm-
pede vækstudsigter for Danmarks eksportmarkeder, peger det i retning af en negativ 
vækst i vareeksporten i 2009, som hovedsageligt vil være trukket af en negativ vækst i 
industrieksporten samt eksporten af energi. I 2010 ventes industrieksporten igen at 
tiltage, hvormed væksten i vareeksporten forventes at stige til 1,9 pct. 
 
Industrieksporten udgør 2/3 af vareeksporten. I årets første tre kvartaler har der 
ifølge udenrigshandelsstatistikken generelt været en pæn fremgang i industriekspor-
ten i forhold til samme periode året før. På grund af de dæmpede vækstudsigter for 
eksportmarkederne resten af året forventes en samlet vækst på 1,9 pct. i 2008, jf. tabel 
3.9. Udover en meget lavere eksportmarkedsvækst i 2009 end tidligere forventet bi-
drager den fortsat forværrede lønkonkurrenceevne til en negativ vækst i industrieks-
porten i 2009. Derved taber Danmark yderligere markedsandele. Industrieksporten 
forventes at øges til 2,0 pct. i 2010 som følge af en tiltagende vækst på eksportmar-
kederne. Væksten er dog ikke stor nok til at forhindre et fortsat tab af markedsande-
le.  
 

Figur 3.21a  Figur 3.21b 
Eksport og import af varer Eksport og import af tjenester  
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
Bortset fra 2005 har Danmark således tabt markedsandele i alle år siden 2003. Det 
afspejler blandt andet en forværring af konkurrenceevnen. Desuden dæmpes den 
danske andel af den samlede import på de traditionelle eksportmarkeder, når disse 
lande i stigende grad handler med højvækstøkonomier som fx Kina og de nye EU-
lande i takt med, at disse bliver integreret i verdensøkonomien. 
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Boks 3.3 
Udviklingen i varehandlen i de første tre kvartaler af 2008 

 
Det er især øget eksport til lande, som endnu ikke har oplevet en markant afdæmpning af konjunktu-
rerne, der har trukket vareeksporten i løbende priser de første tre kvartaler. Desuden skyldes opgan-
gen i vareeksporten forøget eksport til euroområdet og lande, der har knyttet deres valuta til euroen, 
jf. tabel a.  
 
Tabel a 
Vækst i vareeksporten ekskl. energi til de 15 største aftagerlande for dansk eksport  
(løbende priser, ekskl. energi) 
 

 
Vækst fra jan.-sep. 07 til 

jan.-sep. 08 Vækst fra 2006 -2007 

Pct.   
Kina* (13) 14,7 39,6 
Polen* (11) 13,7 13,0 
Rusland* (12) 12,5 7,6 
Norge (4) 10,2 11,4 
Japan* (15) 8,5 -6,3 
Tyskland (1) 8,3 1,2 
Italien* (8) 7,6 -0,7 
Finland* (9) 7,2 -7,6 
Frankrig og Monaco* (7) 6,7 -5,8 
Storbritannien (3) 6,6 -8,1 
Spanien* (10) 5,2 0,8 
Sverige (2) 5,1 5,2 
Nederlandene* (6) -0,7 -24,2 
Irland* (14) -5,0 -11,6 
USA (5) -8,0 2,5 

Samlet dansk vareeksport (ekskl. energi) 8,3 3,0 
 
* Tal for 2008 dækker kun perioden jan.-aug. 
Anm.:  Tal i parentes angiver landets placering på top 15 over aftagerlande for dansk vareeksport i 2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Væksten resten af året forventes hovedsageligt at blive holdt oppe af de nye højvækstøkonomier, 
som i stigende grad aftager dansk vareeksport, og som ikke forventes at blive påvirket i så høj grad af 
den internationale konjunkturafmatning. 
 
Væksten i vareeksporten til Tyskland og Norge, som er nogle af de vigtigste danske eksportmarkeder, 
har samlet set været høj i de første tre kvartaler, hvilket primært afspejler pæne BNP-vækstrater for 
disse økonomier i starten af året. I 2. og 3. kvartal har BNP-væksten i Tyskland været negativ, og der 
forventes også en afdæmpet vækst i Norge i andet halvår, hvilket vil bidrage til at trække væksten i 
vareeksporten ned. 
 
Den negative vækst i vareeksporten til USA afspejler en betydelig negativ vækst på 15,9 pct. i første 
halvår som følge af den økonomiske afmatning i landet samt en lav dollarkurs. I 3. kvartal har der igen 
været en positiv vækst i vareeksporten til USA blandt andet som følge af en stigende dollarkurs. Vare-
eksporten til Storbritannien, som blandt de europæiske lande har den største finansielle sektor og er 
tættest knyttet til USA økonomisk, har været overraskende høj de første tre kvartaler. Det forventes, 
at væksten vil være mere afdæmpet resten af året som følge af Storbritanniens konjunkturelle afmat-
ning og faldende valutakurs. 
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Tabel 3.9 
Vareeksport og import 

 
 

 

Mia. kr. 
Løbende 

priser Realvækst i pct. 

 

  2007 2007 2008 2009 2010  
    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Vareeksport  545,4 -0,4 1,3 1,0 1,3 -1,2 1,9  
 - Landbrug 88,5 -1,1 2,1 1,9 2,0 1,7 1,7  
 - Energi 62,3 -6,8 -5,7 -5,4 -6,6 -6,3 2,4  
 - Industri 365,8 1,4 2,3 1,9 2,7 -1,2 2,0  
 Vareimport  558,3 2,2 2,1 2,8 1,2 -0,5 1,2  
 Vareimportkvoten  36,2 36,7 37,1 36,9 37,0 37,2  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Fra i år har EU suspenderet den obligatoriske udtagning af landbrugsjord (dvs. brak-
lægning og dyrkning af animalske biprodukter) som følge af de høje fødevarepriser, 
hvilket fortsat bidrager positivt til den vegetabilske landbrugsproduktion. Modsat 
ventes et fald i den animalske produktion, da der er skåret ned på antallet af svin i 
staldene som følge af en høj vækst i foderpriserne, mens afregningspriserne ikke er 
steget i samme tempo. Samlet ventes en real vækst i landbrugsproduktionen på ca. 
2,9 pct. i 2008. Tallet er nedjusteret i forhold til august på baggrund af en nedrevision 
i nationalregnskabet. 
 
Landbrugseksporten har ligeledes ifølge udenrigshandelstallene været ret afdæmpet 
fra juni til september i forhold til første halvår af 2008. Det peger i retning af en lidt 
lavere vækst i landbrugseksporten i 2008 end forventet i august. I takt med at væk-
sten i fødevarepriserne aftager, ventes landbrugseksporten i 2009 og 2010 at nærme 
sig den gennemsnitlige årlige vækst de seneste 10 år på 1,7 pct. 
 
I 2008 og 2009 forventes energieksporten fortsat at falde realt. I 2010 ventes en posi-
tiv vækst på 2,4 pct. som følge af en stigende energiproduktion ifølge Energistyrel-
sens prognose for olie- og gasproduktion. Energistyrelsen forventer en positiv vækst 
i produktionen af naturgas i 2008 og 2009, men en negativ vækst i olieproduktionen, 
som udgør en større del af den samlede produktion og derfor forventes at trække 
den samlede vækst ned. Omvendt forventes en negativ vækst i produktionen af na-
turgas i 2010 og en positiv vækst i olieproduktionen, hvilket medfører en forventning 
om positiv vækst i den samlede energiproduktion. 
 
Vareimporten steg kraftigt i første halvår, men faldt lidt tilbage i 3. kvartal. Resten af 
året forventes en meget afdæmpet vækst i privatforbruget og erhvervsinvesteringer, 
som har et relativt stort importindhold, og vareimporten ventes derfor at aftage yder-
ligere. Samlet ventes en vareimportvækst på 2,8 pct. i 2008. I 2009 ventes en negativ 
vækst i vareimporten på baggrund af en forventning om svagt negativ vækst i den 
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samlede efterspørgsel. I 2010 ventes igen en positiv vækst i vareimporten på bag-
grund af en tiltagende vækst i den samlede efterspørgsel. 
 
Under de senere års højkonjunktur er importen vokset væsentligt mere end BNP, 
blandt andet fordi produktionen ikke har kunnet følge med den indenlandske efter-
spørgsel. Den aftagende vækst i den samlede efterspørgsel og dermed vareimporten 
vil nu bidrage til, at vareimportkvoten antages at ligge ret stabilt omkring 37 pct. i 
2008-10. 
 
Udviklingen i tjenestehandlen 
Den samlede tjenesteeksport omfatter udover søtransport også turistindtægter og 
eksport af øvrige tjenester. En høj vækst i 2007 er fortsat ind i de første tre kvartaler i 
2008, dog med aftagende profil henover kvartalerne. For 2008 som helhed ventes en 
samlet vækst på 7,0 pct. 
 
Væksten i tjenesteeksporten ventes at falde til 1,8 pct. i 2009 navnlig som følge af af-
dæmpet vækst i søtransporten, som udgør ca. halvdelen af tjenesteeksporten, jf. tabel 
3.10. Væksten i søtransporten er i væsentlig grad bestemt af væksten i verdenshand-
len, som skønnes at falde til bare 2,3 pct. i 2009 fra 5,1 pct. i 2008. I 2010 forventes 
væksten i verdenshandlen at tiltage til 4,0 pct., hvormed væksten i søtransporten og 
dermed den samlede tjenesteeksport igen øges. 
 
I produktionen af søtransport er der et forholdsvis stort importindhold, blandt andet 
i form af bunkring (indtagning af brændstof til fx danske skibe i fremmed havn). 
Derfor ventes udviklingen i tjenesteimporten at følge forløbet i tjenesteeksporten 
ganske tæt. Nationalregnskabstallene har således også vist en høj vækst indtil nu i tje-
nesteimporten, så der forventes en vækst på 8,6 pct. for hele året. I 2009 forventes 
væksten i tjenesteimporten at dæmpes til 0,7 pct. i takt med afdæmpningen af den 
samlede efterspørgsel og i takt med, at tjenesteeksporten aftager. I 2010 ventes væk-
sten igen at tiltage.  
 

Tabel 3.10 
Realvækst for vareeksport og vareimport 

 
  2007 2008 2009 2010  
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Tjenesteeksport  6,7 5,8 7,0 2,9 1,8 2,9  
 - Søtransport  6,7 8,5 6,7 4,0 2,2 3,8  
 - Turistindtægter  0,5 1,3 1,0 1,0 0,3 2,2  
 - Øvrige tjenester  8,5 3,2 9,1 1,8 1,6 1,9  
 Tjenesteimport  4,0 6,2 8,6 1,3 0,7 2,1  
 - Turistudgifter 6,0 3,5 2,0 2,0 0,3 2,2  
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Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
Udlandet 
Overskuddet på de løbende poster i 2007 er nedjusteret fra 19,1 mia. kr. til 12 mia. 
kr. siden august, jf. tabel 3.11. Nedjusteringen skyldes primært en nedrevision af for-
mueindkomstposten ifølge nationalregnskabet. Baggrunden er blandt andet, at 
danskejede virksomheder i udlandet har tjent mindre end hidtil opgjort, mens virk-
somheder i Danmark ejet af udlandet har haft en højere indtjening. 
 
Siden foråret er saldoen på betalingsbalancens løbende poster blevet forbedret. Spe-
cielt har der været et stort overskud på de løbende poster i september. Overskuddet 
de seneste 12 måneder – dvs. i perioden fra oktober 2007 til september 2008 – er så-
ledes opgjort til 32,5 mia. kr., jf. figur 3.22a. Dermed er der sket en forbedring af sal-
doen på lidt over 20 mia. kr. i forhold til perioden fra oktober 2006 til september 
2007. Årsagen til forbedringen er hovedsageligt øgede overskud på tjenestebalancen 
samt løn- og formueindkomstposten på henholdsvis ca. 15 og 14 mia. kr. Saldoen på 
handelsbalancen er blevet forværret igennem samme 12-måneders periode og træk-
ker ned i overskuddet på de løbende poster med et samlet underskud på godt 7 mia. 
kr. Underskuddet er mindre, end hvad den kraftige realvækst i vareimporten i for-
hold til vareeksporten isoleret set skulle tilsige, da prisudviklingen påvirker vareba-
lancen i løbende priser i modsat retning. 
 

Figur 3.22a Figur 3.22b 
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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. 
 
De pæne overskud på betalingsbalancen siden foråret betyder, at saldoen for hele 
2008 ventes at blive 30,3 mia. kr. (1,7 pct. af BNP) mod 12 mia. kr. i 2007 (0,7 pct. af 
BNP). I 2009 ventes saldoen at stige en smule til 32 mia. kr. (1,8 pct. af BNP), og 
den forventes herefter at øges til 43 mia. kr. i 2010 (2,3 pct. af BNP). Det afspejler 
hovedsageligt udviklingen i tjenestebalancen. Forøgelsen af saldoen i 2010 skyldes 
endvidere, at underskuddet på varebalancen mindskes som følge af, at efterspørgslen 
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fra udlandet igen tager til. Store nettooverførsler af formueindkomst fra udlandet bi-
drager også til de store overskud på de løbende poster. 
 
De høje olieprisstigninger samt stigende rå- og fødevarepriser i starten af året bidra-
ger samlet set til en forholdsvis kraftig stigning i priserne på vareeksport fra 2007 til 
2008. I slutningen af året er olieprisen faldet kraftigt, og der forventes et fald fra 
2008 til 2009, som bidrager til en negativ vækst i vareeksportpriserne i 2009 på 1,1 
pct. I 2010 forventes vareeksportpriserne igen at stige en smule. Udviklingen i vare-
importpriserne ventes ligeledes primært at være påvirket af udviklingen i olieprisen, 
men en styrkelse af dollar henover perioden trækker samtidig op i vareimportpriser-
ne, hvilket isoleret set mindsker bytteforholdet frem mod 2010. De højere lønstig-
ninger i Danmark end i udlandet trækker dog i retning af at øge eksportpriserne i 
forhold til importpriserne, så samlet forventes der en mindre bytteforholdsforbed-
ring i prognoseperioden, hvilket isoleret set bidrager til en formindskelse af under-
skuddet på varebalancen. Underskuddet forventes at blive 17,6 mia. kr. i 2008, 19,3 
mia. kr. i 2009 og 15,6 mia. kr. i 2010, jf. tabel 3.11. 
 
Siden foråret er overskuddet på handelsbalancen som opgjort på baggrund af uden-
rigshandelstallene reduceret igen efter en styrkelse af balancen gennem anden halvdel 
af sidste år og de første måneder i år, jf. figur 3.22b. Dermed var saldoen på handels-
balancen opgjort ekskl. brændsel mv. negativ i september, mens der stadig var et 
overskud på den samlede saldo. Handelsbalancen i udenrigshandelsstatistikken afvi-
ger således fra nationalregnskabets varebalance, hvor der forventes et betydeligt un-
derskud i 2008. Forskellen består i, at udgifter til bunkring mv. indgår som en del af 
energiimporten i nationalregnskabets opgørelse og dermed bidrager til et underskud 
på varebalancen. Når der forventes store udgifter til bunkring mv., hænger det blandt 
andet sammen med, at der forventes en forøgelse af indtægterne fra handlen med sø-
transport. 
 
Fragtraterne er faldet meget i sidste halvdel af 2008, og der forventes også en negativ 
vækst i priserne på søtransport i 2009 samt en svag vækst i 2010. Det trækker isoleret 
set ned i indtægterne fra søtransport, men ikke nok til at modsvare den forventede 
positive realvækst i alle prognoseår, så der ventes pæne nettoindtægter fra søtrans-
port i både 2008, 2009 og 2010. Det bidrager til, at overskuddet på tjenestebalancen 
fortsat ventes at stige stødt frem mod 2010 med overskud på henholdsvis 54,9 mia. 
kr., 58,4 mia. kr. og 63,9 mia. kr. De store nettoindtægter fra tjenesterne sikrer der-
med fortsat pæne overskud på vare- og tjenestebalancen. 
 
Efterhånden som den generelle afmatning af konjunkturerne bliver mere udpræget, 
forventes det, at antallet af udlændinge i Danmark, specielt de der er beskæftiget i 
byggeriet, vil reduceres. Dermed vil aflønningen af udlændinge beskæftiget i Dan-
mark falde, hvilket isoleret set vil bidrage til en forbedring af betalingsbalancens lø-
bende poster via posten andre løbende overførsler, jf. figur 3.23a.   
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Store overskud på nettoformueindkomstposten bidrager som nævnt også i høj grad 
til overskuddet på betalingsbalancen, herunder i takt med at udlandsgælden bliver 
nedbragt henover prognoseperioden.  
 

Tabel 3.11 

Betalingsbalancens løbende poster 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.          
 Handelsbalancen  52,3 39,8 35,1 7,1 -12,9 -17,6 -19,4 -15,6  
 Do. i pct. af BNP 3,7 2,7 2,3 0,4 -0,8 -1,0 -1,1 -0,8  
 - Landbrugsvarer  38,5 38,1 38,7 39,9 38,0 40,4 42,8 45,2  
 - Energivarer (inkl. bunkring) 8,6 10,9 10,7 12,5 7,1 2,0 -2,7 -1,5  
 - Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 7,5 -7,2 -17,5 -49,9 -56,2 -58,7 -58,6 -58,3  
 - Andre varer  -2,4 -2,0 3,3 4,6 -1,9 -1,3 -0,8 -1,0  
 Tjenestebalancen  35,3 31,7 40,7 42,3 49,1 54,9 58,4 63,9  
 - Turister  0,0 0,0 1,7 0,5 -0,8 -0,2 0,0 0,2  
 - Øvrige tjenester inkl.  

 søtransport 35,2 31,6 38,9 41,8 50,0 55,0 58,4 63,7 
 

 Vare- og tjenestebalance   87,5 71,4 75,8 49,5 36,2 37,3 39,1 48,3  
 Do. i pct. af BNP  6,3 4,9 4,9 3,0 2,1 2,1 2,2 2,6  
 Formueindkomst, netto   -14,6 1,4 20,1 29,6 14,7 32,5 32,5 32,5  
 EU-betalinger, netto  -4,0 -4,9 -6,9 -8,4 -9,8 -10,2 -11,2 -11,2  
 Andre løbende overførsler  -20,6 -23,8 -21,9 -23,6 -29,1 -29,3 -28,4 -26,6  
 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 67,1 47,0 12,0 30,3 32,0 43,0  
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,3 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3  
  

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

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Danmarks udlandsgæld er ultimo 2. kvartal opgjort til 196 mia. kr. Der er således 
sket en stigning i første halvdel af året sammenlignet med 2007, som hovedsageligt 
skyldes den lave dollarkurs og værditab på udenlandske aktier. I resten af året forven-
tes det, at kapitaloverførsler mellem Danmark og udlandet vil bidrage til at øge ud-
landsgælden, mens det store overskud på betalingsbalancens løbende poster virker i 
modsat retning, så den samlede udlandsgæld som opgjort ultimo 2008 bliver 177,7 
mia. kr., jf. tabel 3.12. Da Danmarks bruttobeholdninger af aktiver og passiver udgør 
mere end 200 pct. af BNP, er nettoaktiverne meget følsomme over for kursudsving 
på valuta-, aktie- og obligationsmarkederne. Det er således værdireguleringer af akti-
ver og passiver, der de seneste år har bidraget til, at Danmark har haft nettogæld til 
udlandet, efter at Danmark i 2005 havde nettofordringer på udlandet, jf. figur 3.23b.  
 
I de kommende to år forventes en forbedring af nettoaktiverne over for udlandet på 
baggrund af de store overskud på betalingsbalancens løbende poster, jf. tabel 3.12. 
 



  Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 125

Figur 3.23a Figur 3.23b 
Overførsler af formueindkomst, netto og 
aflønning af ansatte, netto 

 Danmarks nettoaktiver over for udlandet 
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Anm.:  Overførsler af formueindkomst er vist på nationalregnskabsform. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
 

Tabel 3.12 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mia. kr.    

 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 67,1 47,0 12,0 30,3 32,0 43,0 
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,3 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3 
 Nettoaktiver, ultimo  -170,3 -77,6 51,2 -26,9 -111,6 -177,7 -145,4 -102,2 
 Do. i pct. af BNP  -12,2 -5,3 3,3 -1,7 -6,6 -10,1 -8,1 -5,5 
 Værdireguleringer 6,8 48,3 58,8 -125,1 -97,0 -96,8 0,0 0,0 
  

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

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

Væksten i produktionen har været ret afdæmpet siden udgangen af 2006 blandt andet som følge af 
kapacitetsbegrænsninger. BNP skønnes at stige med ¼ pct. i år, mens den samlede efterspørgsel øges 
ca. 1¾ pct. på årsbasis. Vækstskønnet er dermed ¾ pct.-enheder mindre end i augustvurderingen 
navnlig med modstykke i højere importvækst og svagere indenlandsk efterspørgsel. I 2009 ventes 
BNP at falde svagt med ca. ¼ pct. og derefter stige moderat med ca. ¾ pct. i 2010. Der har længe 
været ventet en tilpasning af aktiviteten i dansk økonomi – herunder som følge af et højt kapacitets-
pres – men den finansielle uro skærper nu afdæmpningen i kraft af efterspørgselspåvirkningen. 
 
Den igangværende konjunkturafmatning er så småt begyndt at afspejle sig i udviklingen på ar-
bejdsmarkedet. Beskæftigelsen har ifølge det seneste nationalregnskab været vigende i 2008, og i 
oktober steg den registrerede ledighed for første gang siden sommeren 2005. Således steg ledigheden 
med 1.800 personer til et niveau på 47.700 personer eller 1,7 pct. af arbejdsstyrken. Gennem 
højkonjunkturen er der opbygget et meget kraftigt pres på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er steget 
til et historisk højt niveau, og ledigheden har ikke været lavere i over 30 år. Det vurderes, at det 
kraftige pres er begyndt at tage af, således at ledigheden gradvist vil nærme sig det anslåede struktu-
relle niveau. På årsniveau ventes ledigheden at stige til 70.000 personer i 2009 og 99.000 personer 
i 2010. Beskæftigelsen ventes at falde med 37.000 personer i 2009 og 49.000 personer i 2010. 
Fra 2004 til 2007 steg arbejdsstyrken med 76.000 personer til over 2,9 millioner. Den store 
stigning skal ses i lyset af de gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet har givet personer med 
svag tilknytning til arbejdsmarkedet fodfæste på arbejdsmarkedet og markant har øget tilgangen af 
udenlandsk arbejdskraft, herunder grænsearbejdere. Fremadrettet ventes de vanskeligere jobmulighe-
der og den underliggende demografiske udvikling at mindske arbejdsstyrken med 18.000 personer i 
år og 38.000 personer i alt i 2009 og 2010. 
 
De senere års tiltagende pres på arbejdsmarkedet er afspejlet i en markant opgang i lønstigningstak-
terne frem til begyndelsen af i år. Der ventes frem til udgangen af 2010 fortsat at være et vist – men 
aftagende – pres på arbejdsmarkedet, og lønstigningstakten for den private sektor skønnes at toppe 
på 4,7 pct. i 2008 for derefter at reduceres gradvist til henholdsvis 4,3 og 4,0 pct. i 2009 og 2010. 
Også i udlandet ventes en aftagende lønstigningstakt – formentlig i endnu højere grad end i Dan-
mark i kraft af væsentligt mindre pres på arbejdsmarkedet – og lønudviklingen vil dermed fortsat 
bidrage til en forværring af en i forvejen svækket dansk lønkonkurrenceevne. For den offentlige 
sektor forudsættes lønstigningstakten på baggrund af overenskomstaftalerne at blive henholdsvis 3,9 
og 5,0 pct. i 2008 og 2009 samt 3,3 pct. i 2010. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 2,9 og 3,1 
i 2008 og 2009. For 2010 er satsreguleringsprocenten skønnet til 4,2. 
 
Forbrugerprisinflationen ventes for året som helhed at blive 3,3 pct. i 2008 – det højeste niveau 
siden 1989. Forbrugerprisinflationen vil falde de kommende måneder navnlig som følge af det kraf-
tige fald i energipriserne siden i sommer og vigende fødevarepriser. Samlet skønnes inflationen således 
til 1,6 pct. i 2009, hvilket er godt og vel en halvering. For 2010 ventes inflationen at blive 2,2 pct. 
Kerneinflationen ventes fortsat at ligge højere end i euroområdet. 
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4.1 Produktion 
Opsvinget i dansk økonomi med en gennemsnitlig BNP-vækst på 2,9 pct. i perioden 
2004-2006 er afløst af noget svagere vækst i produktionen, jf. figur 4.1a. Der har såle-
des været omtrent nulvækst fra 1. kvartal 2007 og frem til 3. kvartal i år. På årsbasis 
steg produktionen med 1,7 pct. i 2007, især som følge af en opgang gennem 2006. 
Afdæmpningen afspejler blandt andet de begrænsede vækstmuligheder i kraft af en 
høj kapacitetsudnyttelse i økonomien. Den samlede efterspørgsel er således steget i 
perioden siden starten af 2007. Det beregnede outputgab, som er et udtryk for kapa-
citetspresset i økonomien, er aftagende fra et højt niveau, jf. figur 4.1b1.  
 

Figur 4.1a   Figur 4.1b  
BNP-vækst   Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Anm.: I figur 4.1b er indikatoren for kapacitetsudnyttelsen i industrien målt som afvigelser fra det historiske gen-

nemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
BNP skønnes at stige med ¼ pct. i 2008. I 2009 ventes BNP-væksten at falde margi-
nalt og derefter stige moderat med ca. ¾ pct. i 2010. Den finansielle uro og vigende 
vækst i udlandet forventes at medføre en meget svag efterspørgsel i 2009, hvilket 
medvirker til at dæmpe væksten i produktionen.  
 
BNP forventes fremadrettet primært at blive drevet af det private og offentlige for-
brug, jf. tabel 4.1. I 2010 bidrager eksporten ligeledes til at trække op i den samlede 
vækst. Bruttoinvesteringerne bidrager gennem hele perioden negativt til væksten.  
 
Det lavere forventede efterspørgselspres i 2008 i forhold til Økonomisk Redegørelse, 
august 2008 afspejler primært lavere vækst i bruttoinvesteringerne og privatforbruget, 
jf. tabel 4.1. I 2009 bidrager endvidere eksporten kraftigt til den lavere efterspørgsel i 
forhold til vurderingen i august.  
  

                                                      
1 Fastlæggelsen af outputgabets størrelse er forbundet med usikkerhed navnlig i perioder med store skift i beskæfti-
gelsen. 
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Tabel 4.1 
Vækstbidrag  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
      Aug. Dec. Ænd. Aug. Dec. Ænd. Dec.  

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

Anm.:  Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra eksem-
pelvis eksporten bliver korrigeret for importindholdet heri, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2006, 
boks 4.1. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. Det relativt lavere bidrag til væksten 
fra privatforbrug i 2008 end i 2009 afspejler kraftigere import i år. 

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Den samlede produktion (målt ved BVT) voksede med 1,7 pct. i 2007 på årsbasis, jf. 
tabel 4.2. Væksten er dermed afdæmpet, hvilket blandt andet afspejler svag produkti-
vitetsvækst og mangel på arbejdskraft. Væksten i produktionen er aftaget yderligere i 
første halvår 2008 og faldt med knap ½ pct. i 3. kvartal. 
 

Tabel 4.2 
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
  Andel 2007 2008 2009 2010  
 

 2007 

Gnst. 
1991-
2007 

 
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 

    Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 2,1 1,7 1,2 0,4 0,6 -0,2 0,8  
 Heraf:          
 - Landbrug 1,7 0,4 -19,8 4,3 4,5 5,5 3,7 1,0  
 - Udvinding af olie og gas mv. 2,4 6,6 -7,1 -6,0 -6,0 -7,0 -7,0 2,7  
 - Bygge- og anlægsvirksomhed 6,0 1,8 3,9 -0,5 -2,7 -2,1 -3,0 -1,8  
 - Industri mv. 16,9 1,3 1,1 0,6 0,3 0,1 -1,8 0,9  
 - Private serviceerhverv 43,4 2,9 2,8 2,4 1,2 1,3 0,2 1,0  
 - Offentlige tjenester 20,4 1,3 1,5 0,0 -0,4 0,6 0,9 0,1  
 - Øvrige erhverv 9,3 1,6 4,2 3,7 2,8 2,8 1,9 2,0  

 Privat sektor 79,1 2,3 2,0 1,4 0,3 0,5 -0,5 0,8  
 Private byerhverv 66,4 2,4 2,5 1,7 0,6 0,7 -0,6 0,7  

 BNP-vækst  2,2 1,6 1,1 0,2 0,5 -0,2 0,7  
  

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

 

 
Væksten i BVT forventes at aftage til henholdsvis 0,4, -0,2 og 0,8 pct. i prognosepe-
rioden. Den afdæmpede BVT-vækst i 2008-10 skal ses i lyset af negativ vækst i byg-
ge- og anlægsvirksomhed som følge af tilpasning i produktionen efter de senere års 
kraftige aktivitetsfremgang. I 2009 forventes produktionen i industrien desuden at 
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falde, hvilket afspejler de afdæmpede internationale vækstudsigter. Desuden forven-
tes væksten i produktionen i de private serviceerhverv at aftage en del i 2009 – pri-
mært som følge af den afdæmpede indenlandske efterspørgsel.  
 
I lyset af svag vækst på det seneste og den afdæmpede efterspørgsel navnlig i 2009 
ventes virksomhederne at foretage en væsentlig tilpasning af efterspørgslen efter 
arbejdskraft. Beskæftigelsen ventes således at aftage med over 80.000 personer fra 
2008 til 2010 efter en kraftig opgang frem til 2008, jf. tabel 4.3. Faldet modsvares 
delvist af vigende arbejdsstyrke.  
 
Beskæftigelsen har været svagt aftagende gennem den forløbne del af 2008, men er 
fortsat på et meget højt niveau. For året som helhed forøges den samlede beskæfti-
gelse, hvilket skal ses i lyset af et højt niveau ved udgangen af 2007. Beskæftigelsen i 
den offentlige sektor antages at stige med 1.000 personer om året i gennemsnit, men 
profilen over 2008-09 er påvirket af strejken i 2. kvartal i år. Det skyldes, at personer 
i strejke ikke registreres som beskæftigede i Danmarks Statistiks opgørelse.  
 

Tabel 4.3  
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Ændring, 1.000 personer        
 Privat sektor 26 53 79 14 -44 -50  
 Offentlig sektor 3 1 -3 -5 7 1  
 I alt 29 54 76 10 -37 -49  

 - landbrug mv. -2 -2 1 0 -3 -3  
 - bygge og anlæg 11 10 9 -2 -10 -10  
 - industri mv. -9 -1 7 3 -14 -10  
 - private serviceerhverv 28 43 60 13 -14 -27  
 - offentlige tjenester 2 4 -1 -4 6 1  
 
 

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

 

 
Det er ikke usædvanligt at produktivitetsvæksten aftager hen imod slutningen af en 
højkonjunktur. Det har været tilfældet både i midten af 1980’erne og sidst i 
1990’erne. Det skyldes blandt andet den træge tilpasning i beskæftigelsen, og at de 
personer, der er ansat senest, kan have en lavere produktivitet.  
 
Under den seneste højkonjunktur har produktivitetsvæksten imidlertid været særligt 
svag. Samlet er produktivitetsniveauet (BVT pr. beskæftiget) i de private byerhverv 
faldet med godt 3½ pct. siden 3. kvartal 2006. Timeproduktiviteten er i samme peri-
ode faldet 9¼ pct.2 Det understøtter indtrykket af et betydeligt kapacitetspres. Man-

                                                      
2 Dækker perioden fra 3. kvartal 2006 til 2. kvartal 2008, da nationalregnskabet endnu ikke har opgjort antal præste-
rede timer for 3. kvartal i år. 
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de- og timeproduktiviteten faldt i alle private erhverv i 2007, jf. tabel 4.4. De meget 
store produktivitetsfald kan afspejle tallenes foreløbige karakter. 
 
I 2008 forventes den samlede mandeproduktivitet at være svagt stigende, hvilket 
dækker over fornyet produktivitetsfremgang i serviceerhvervene, mens produktivite-
ten i både industrien samt bygge og anlæg fortsat ventes at falde. Der ventes en lidt 
kraftigere fremgang i timeproduktivitet i 2008, hvilket afspejler, at tilpasningen i ar-
bejdskraftefterspørgslen i første omgang sker ved en nedbringelse af overarbejde mv. 
I 2009 og 2010 forventes såvel den samlede mande- som timeproduktivitet også at 
stige, hvilket afspejler et potentiale efter den svage udvikling de senere år, blandt 
andet som følge af ændringer i beskæftigelsen, og de senere års løft i kapitalapparatet.  
 

Tabel 4.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1991-
2000 

Gnst. 
2001-
2007 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Realvækst i pct.         
 Mandeproduktivitet         
 Samlet 2,5 0,7 1,0 -1,0 0,1 1,1 2,6  
 Privat sektor 2,9 0,7 0,7 -1,9 -0,4 1,7 3,4  
 Private byerhverv 2,2 1,0 1,8 -1,3 -0,1 1,6 3,3  
 Bygge og anlæg 0,4 1,7 10,4 -1,2 -1,7 2,4 3,7  
 Service 2,3 0,8 0,3 -1,3 0,4 1,6 3,2  
 Service ekskl. søtransport 1,6 0,6 0,0 -2,2 0,9 1,9 3,3  
 Industri mv. 3,6 2,2 3,8 -0,5 -0,5 1,7 3,5  
          
 Timeproduktivitet         
 Samlet 1,9 0,6 0,6 -1,9 0,7 1,6 2,8  
 Privat sektor 1,4 0,6 1,1 -2,8 0,3 2,1 3,6  
 Private byerhverv 1,4 1,1 1,9 -2,3 0,6 2,0 3,5  
 Bygge og anlæg -0,8 1,5 12,0 -2,7 -1,0 2,9 3,9  
 Service 1,7 0,8 0,2 -1,9 1,1 2,0 3,4  
 Service ekskl. søtransport 1,4 0,6 0,0 -2,2 0,9 1,9 3,3  
 Industri mv. 2,4 2,6 4,2 -1,9 0,2 2,1 3,7  
  

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

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
   

 

 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Efter en længere periode med kraftig aktivitetsfremgang har væksten i BNP siden 3. 
kvartal 2006 som nævnt været mere afdæmpet, og uden at det rigtigt har vist sig i 
udviklingen på arbejdsmarkedet. I oktober i år steg den sæsonkorrigerede ledighed 
efter at være faldet yderligere gennem den forudgående del af året og udgør nu 1,7 
pct. af arbejdsstyrken. Den moderate opgang i ledigheden er udtryk for, at det meget 
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kraftige pres på arbejdsmarkedet, som er bygget op gennem den seneste højkonjunk-
tur, nu er begyndt at tage af. 
 
Gennem den seneste højkonjunktur er ledigheden faldet til et historisk lavt niveau, 
og beskæftigelsen har aldrig været højere. Siden vendepunktet i december 2003 er 
ledigheden faldet med 124.000 personer, mens beskæftigelsen ifølge nationalregn-
skabet fra 2004 til 2007 er steget med 159.000 personer, og arbejdsstyrken er vokset 
med 76.000 personer i samme periode. Det er ca. halvdelen af opgangen i beskæf-
tigelsen, og skal blandt andet ses i lyset af en stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft. 
Presset på arbejdsmarkedet er fortsat højt, og ledigheden er markant under den op-
gjorte strukturledighed, der afspejler det niveau, som er foreneligt med en stabil løn- 
og prisinflation på nogle års sigt. 
 
Stigningen i beskæftigelsen de senere år har været usædvanlig høj i forhold til den 
opgjorte produktionsfremgang, jf. figur 4.2a. Det skal ses i lyset af svag produktivi-
tetsvækst ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse, hvilket blandt andet kan af-
spejle, at grupper, hvis løn og produktivitet er under gennemsnittet, har vundet fod-
fæste på arbejdsmarkedet. Generelt er den store fremgang i beskæftigelsen blevet 
understøttet af reformer på arbejdsmarkedet. 
 

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Ændring i beskæftigelsen og BVT-vækst i 
den private sektor 
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Anm.: BVT-væksten er vist som toårs glidende gennemsnit, hvilket svarer til et halvt års forsinkelse. Der er anvendt 

egen sæsonkorrektion i figur 4.2b. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det er normalt, at tilpasningen i beskæftigelsen sker med en vis forsinkelse i forhold 
til produktionen. Den lave vækst de foregående kvartaler er ifølge de seneste (forelø-
bige) nationalregnskabstal slået igennem på beskæftigelsen i årets første tre kvartaler, 
idet beskæftigelsen er faldet med 8.000 personer siden udgangen af 2007. Der er 
usikkerhed om tallene i lyset af, at ledigheden er faldet i samme periode, men samti-
dig er der tegn på, at tilpasningen af beskæftigelsen i første omgang vedrører grænse-
arbejdere, herunder personer fra Østeuropa, der ofte har været beskæftiget i bygge- 
og anlægssektoren. Fremadrettet ventes de afdæmpede vækstudsigter at mindske 
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beskæftigelsen yderligere, således at presset på arbejdsmarkedet gradvist dæmpes 
igennem prognoseperioden. 
 
Konjunkturbarometrene har i nogen tid peget på et aftagende pres på arbejdsmarke-
det, og denne tendens er blevet forstærket siden augustvurderingen. Virksomhederne 
i industrien melder således ikke om generel mangel på arbejdskraft, og i byggeriet er 
niveauet faldet yderligere tilbage, selv om der stadig meldes om mangel, jf. figur 4.2b. 
Samtidig er udviklingen i erhvervenes forventning til beskæftigelsen i de kommende 
tre måneder faldet yderligere i industrien og byggebranchen, og barometret for ser-
viceerhverv peger nu også på, at beskæftigelsen vil falde i denne sektor, jf. figur 4.3a. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringssituationen viser, at antal 
forgæves rekrutteringer er aftaget i første halvår 20083. Virksomhederne har således 
forgæves rekrutteret til 39.000 stillinger i første halvår 2008 mod 58.000 stillinger i 
første halvår 20074. Antallet af nye jobannoncer lagt på internettet er ifølge Dansk 
Jobindex er også faldet de seneste måneder. I oktober faldt antallet af nye jobannon-
cer med 13,6 pct. i forhold til september og med 33,6 pct. i forhold til samme måned 
sidste år. Om end niveauet er aftagende, blev der lagt 23.500 nye jobannoncer (sæ-
sonkorrigeret) på nettet i oktober, hvilket svarer til et niveau som i 2005, hvor be-
skæftigelsen steg med næsten 30.000 personer. Det afspejler nok også, at flere ledige 
job bliver lagt på internettet i dag end i 2005. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Konjunkturbarometre for erhvervenes  
beskæftigelse (sæsonkorrigeret) 
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Anm.: Der er anvendt egen sæsonkorrektion i figur 4.3a. Serviceerhverv udgør ca. 2/3 af den private beskæftigelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det ventes, at beskæftigelsen vil falde i 4. kvartal 2008, og at faldet vil fortsætte igen-
nem 2009 og 2010 med henholdsvis 37.000 personer og 49.000 personer, jf. figur 4.3b. 
I både 2009 og 2010 ventes bruttoledigheden at stige med ca. 30.000 personer, og 

                                                      
3 Dækker perioden december 2007 til april 2008. 
4 Jf. Rekruttering, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1. halvår 2008. Det bemærkes, at en forgæves rekruttering ikke nødven-
digvis er det samme som en ubesat stilling. 
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den registrerede ledighed ventes at stige med henholdsvis 20.000 og 28.000 personer, 
jf. figur 4.4a. 
 
Arbejdsstyrken ventes at blive reduceret med 18.000 personer i år og henholdsvis 
17.000 og 21.000 personer i 2009 og 2010, jf. figur 4.4b. Det afspejler navnlig en kon-
junkturbetinget nedgang, herunder mindre udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der-
udover trækker den demografiske udvikling isoleret set ned i arbejdsstyrken i disse år. 
I modsat retning virker forskellige tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder Jobpla-
nen, Velfærdsaftalen og integrationsaftalen ”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 og aktiverede 

arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Ledighed 
Den registrerede ledighed er faldet uafbrudt siden juli 2005 og frem til september5, 
hvor ledigheden nåede ned på 45.900 personer. Dermed faldt ledigheden med 
124.000 personer siden toppunktet i december 2003 til det laveste niveau i over 30 
år. Ledigheden har over en længere periode befundet sig markant under det anslåede 
strukturelle niveau, der er foreneligt med en stabil løn- og prisudvikling. Det har 
afspejlet sig i højere lønstigninger og prisstigninger i Danmark end hos samhandels-
partnere og har dermed forværret de danske virksomheders konkurrenceevne. I ok-
tober steg ledigheden for første gang siden sommeren 2005 med 1.800 personer, og 
det vurderes, at det meget kraftige pres på arbejdsmarkedet nu er begyndt at tage af, 
og at ledigheden vil fortsætte med at stige gennem prognoseperioden. Ledigheden 
ventes således at stige med ca. 57.000 personer i prognoseperioden til godt 100.000 
personer i slutningen af 2010. Samlet kan ledigheden dermed nå op omkring det 
strukturelle niveau i løbet af 2010, men niveauet vil fortsat være lavere end den sene-
ste bund for ledigheden, som blev nået tilbage i 2001. 
 

                                                      
5 I den seneste sæsonkorrigerede serie for ledigheden var der dog en meget svag stigning i ledigheden på 100 perso-
ner i januar 2008. 
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Stigningen i ledigheden i oktober på 1.800 personer dækker over en stigning i antallet 
af ledige dagpengemodtagere på 1.700 personer og en stigning i antallet af ledige 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 200 personer6. Det store fald i den 
registrerede ledighed siden december 2003 har især afspejlet et fald for de ledige 
dagpengemodtagere (108.000 svarende til et fald på 75 pct.), men også ledigheden for 
de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet markant (15.000 svarende 
til et fald på 59 pct.), jf. figur 4.5a. Også antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere (personer med problemer ud over ledighed, som ikke indgår i 
definitionen af den registrerede ledighed) er faldet under den seneste højkonjunktur, 
jf. figur 4.5b.  
 

Figur 4.5a Figur 4.5b 
Ledige fordelt på ydelse Kontanthjælpsmodtagere 
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Anm.:  I figur 4.5b består kontanthjælpsmodtagerne også af personer med starthjælp. Der er ikke fuld overens-

stemmelse mellem opgørelsen af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i de to figurer. 
Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Historisk er der en tendens til, at byggefagene er et af de erhverv, der reagerer først 
på ændringer i konjunkturerne, jf. figur 4.6a. Det gælder også i den nuværende af-
dæmpning af væksten, idet ledigheden inden for byggefag er steget til 2,8 pct. i okto-
ber, jf. figur 4.6b. Ledigheden i byggefagene er dog stadig meget lav set i et historisk 
perspektiv. Metalarbejdernes ledighed er også begyndt at stige og var i oktober 1,9 
pct., hvilket dog var påvirket af en midlertidig lukning af Lindøværftet (såkaldt hjem-
sendelsesledighed). Ledigheden for akademikere er fra juni til oktober steget svagt 
med 0,2 pct.-enheder til 2,2 pct. 
 
Antallet af registrerede ledige plus aktiverede ledige (bruttoledigheden) er et bedre 
mål for konjunkturpåvirkningen, fordi en registreret dagpengemodtager og en ar-
bejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager, som kommer i aktivering, ikke medreg-
nes i den registrerede ledighed i aktiveringsperioden7. 
 

                                                      
6 Serierne for det samlede antal ledige, de ledige dagpengemodtagere og de ledige kontanthjælpsmodtagere sæsonkor-
rigeres alle enkeltvis, og derfor summerer de to sidstnævnte ikke nødvendigvis til den første. 
7 Som noget nyt har det i denne redegørelse været muligt at udvide bruttoledighedsbegrebet til også at dække aktive-
rede kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 1-3. 
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Figur 4.6a Figur 4.6b 
Ledighed i byggebranchen og  
ledighedsgab 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.6a og 4.6b.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Bruttoledigheden er faldet med 16.000 personer siden årets begyndelse til 68.000 
personer i september måned. Det afspejler både den faldende ledighed, og at antallet 
af aktiverede også er fortsat med at falde. I oktober steg bruttoledigheden med 2.000 
personer, hvilket dækker over stigningen i ledigheden på 1.800 personer, et fald i 
antallet af aktiverede dagpengemodtagere på 300 personer og en stigning i antallet af 
aktiverede arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 500 personer. I 2008 
ventes en bruttoledighed på 74.000 personer, som dækker over en ventet stigning i 
aktiveringsomfanget i de sidste måneder af 2008. I 2009 og 2010 ventes en stigning i 
bruttoledigheden til henholdsvis 104.000 personer og 133.000 personer som følge af 
en stigning i både ledighed og aktiveringsomfang. Stigningen i aktiveringsomfanget 
skal også ses i lyset af initiativerne i Velfærdsaftalen. 
 
Ledighed og kapacitetspres 
På baggrund af blandt andet den faktiske ledigheds- og reallønsudvikling er den 
strukturelle ledighed beregnet til 3,9 pct. af arbejdsstyrken i 20088. Initiativer i Vel-
færdsaftalen vedrørende blandt andet fremrykket aktivering af registrerede ledige 
forudsættes at reducere den strukturelle ledighed yderligere til godt 3,6 pct. af ar-
bejdsstyrken i 2009 og 2010. Initiativerne ventes blandt andet at øge jobsøgningen 
hos de ledige og dermed medføre større strukturel beskæftigelse. 
 
Ledigheden ventes således at ligge under det strukturelle niveau i det meste af prog-
noseperioden indtil slutningen af 2010, jf. figur 4.7a. Ledighedsgabet (dvs. forskellen 
mellem den faktiske ledighed og den beregnede strukturelle ledighed) vurderes til ca. 
-2¼ pct. i 2008 og knap -1¼ pct. i 2009, jf. figur 4.7b. Det afspejler et pres på ar-
bejdsmarkedet, og særligt at lønstigningerne har været tiltagende siden 2006 og har 
nået et højt niveau. I 2010 indsnævres ledighedsgabet til -¼ pct. i gennemsnit med 
baggrund i det forudsatte fald i den strukturelle ledighed og opgangen i den faktiske 

                                                      
8 Det beregnede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed, jf. anmærkning til figur 4.7a. 
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ledighed. For årene 2007-09 er ledighedsgabet fortsat større end i den seneste høj-
konjunktur i 1998-2000. 
 

Figur 4.7a  Figur 4.7b 
Strukturel og faktisk ledighed Ledighedsgab 
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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 på korrekt vis approksimerer den data-genererende proces. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Det store pres på arbejdsmarkedet har ført til en høj lønstigningstakt med lønstig-
ninger på knap 4½ pct. i 3. kvartal 2008 efter knap 5 pct. i 2. kvartal. Der er en rela-
tivt tæt sammenhæng mellem ledighedsgabet og lønstigningstakten, jf. figur 4.8a. 
 
Outputgabet er sammen med ledighedsgabet en 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 økonomi-
ens produktionsfaktorer, herunder kapitalapparat, teknologi og demografi. Output-
gabet er således et beregnet mål for omfanget af ledige produktionsressourcer i øko-
nomien.  
 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
Lønstigningstakt og ledighedsgab Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
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Efter at have været stigende siden starten af 2004 er outputgabet beregnet til at have 
toppet i første del af 2007, jf. figur 4.8b. Outputgabet er således beregnet til knap 2 
pct. i 2008 mod 2½ pct. i 2007, og den forventede lave vækst i 2009 ventes at redu-
cere outputgabet til knap ¾ pct. i 2009 og -¾ pct. i 2010.  
 
Kapacitetsudnyttelsen i industrien og virksomhedernes meldinger om mangel på 
arbejdskraft er som nævnt reduceret en del, hvilket understøtter, at ledighedsudvik-
lingen er ved at vende, men det sker i en situation med meget lav ledighed, og hvor 
lønstigningerne fortsat er høje og højere end i udlandet. Det er normalt, at presset på 
arbejdsmarkedet målt ved det såkaldte outputgab og lønudviklingen fortsat er mærk-
bart et godt stykke tid efter, at meldingerne om mangel på arbejdskraft og kapacitets-
udnyttelsen i industrien er toppet. Niveauet for efterspørgslen er stadig højt, og i 3. 
kvartal 2008 var det således kun 2 pct. af industrivirksomhederne, der meldte om, at 
produktionen blev begrænset af manglende efterspørgsel. 
 
Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Beskæftigelsen er gennem konjunkturopgangen vokset med 159.000 personer (eller 
knap 6 pct.) fra 2004 til 2007 til et historisk højt niveau. Beskæftigelsesfrekvensen – 
målt som andelen af de beskæftigede ud af befolkningen i alderen 15-64 år – er steget 
med 4 pct.-enheder siden 2004 og ligger markant højere end det anslåede strukturelle 
niveau, jf. figur 4.9a. Frem mod 2010 ventes beskæftigelsesfrekvensen at falde mod 
det strukturelle niveau. 
 

Figur 4.9a Figur 4.9b 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den igangværende konjunkturafmatning har ifølge de seneste nationalregnskabstal 
medført vigende beskæftigelse i 2008. For året som helhed ventes imidlertid en stig-
ning i den samlede beskæftigelse på 10.000 personer, hvilket især skyldes et højt ni-
veau ved udgangen af 2007. Stigningen i beskæftigelsen i 2008 dækker over en stig-
ning i den private beskæftigelse på 14.000 personer og et fald i den offentlige beskæf-
tigelse på 4.500 personer. Faldet i den offentlige beskæftigelse er påvirket af forårets 
strejker, idet de strejkende udgår af nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen 
målt ekskl. orlov. På årsniveau trækker strejken ned med 5.500 personer, hvilket 
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betyder, at der underliggende i skønnet ligger en reel fremgang i antallet af personer 
beskæftiget i den offentlige sektor på 1.000 personer. 
 
I 2009 ventes et fald i beskæftigelsen på 37.000 personer, hvilket dækker over et fald 
i den private beskæftigelse på 44.000 og en stigning i den offentlige beskæftigelse på 
6.500 personer (påvirket af det lave årsniveau i 2008 på grund af strejken). I 2010 
ventes et yderligere fald i beskæftigelsen på 49.000, herunder 50.000 færre beskæfti-
gede i den private sektor og 1.000 flere beskæftiget i den offentlige sektor. 
 
Faldet i den private beskæftigelse i 2009 og 2010 forventes at ske i alle erhverv, jf. 
tabel 4.5. Der har de seneste 17 år været et gennemsnitligt fald i beskæftigelsen inden 
for landbruget på 3.000 personer om året, men den forventede pæne fremgang i 
landbrugsproduktionen i år vurderes at holde beskæftigelsen uændret i 2008. De 
følgende år ventes beskæftigelsen inden for landbrug atter at falde med den histori-
ske trend. Beskæftigelsen i industrien ventes at falde i 2009 og 2010 med i alt 24.000 
personer, hvilket skal ses i lyset af et lavt investeringsniveau og en afdæmpet eksport-
fremgang, som både afspejler lavere udlandsvækst og tab af markedsandele på bag-
grund af en løbende forringelse af danske virksomheders lønkonkurrenceevne. 
 

Tabel 4.5 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2006- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2007 2007 2008 2009 2010 

 

     Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

  1.000 pers. Ændring, 1.000 personer  
 Privat sektor 1.956 11 79 24 14 -22 -44 -50  
 Offentlig sektor 826 3 -3 1 -5 1 7 1  

 I alt 2.781 15 76 25 10 -21 -37 -49  
  

Landbrug mv.1) 98 -3 1 0 0 -5 -3 -3 
 

 Industri 396 -7 7 -1 3 -6 -14 -10  
 Bygge- og  

anlægsvirk. 182 2 9 -3 -2 -8 -10 -10 
 

 Private  
serviceerhverv2) 1.304 20 60 28 13 -3 -17 -27 

 

 Offentlige tjenester 800 3 -1 1 -4 1 6 1  
 Arbejdsstyrke 2.891 4 44 -4 -18 -6 -17 -21  
 Ledighed 109 -11 -32 -28 -28 15 20 28  
  

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

 

 
Beskæftigelsen inden for byggefagene er steget markant med 31.000 personer i de 
senere år, hvilket blandt andet afspejler, at en del udenlandsk arbejdskraft har fundet 
beskæftigelse inden for denne sektor. I år ventes et fald i beskæftigelsen inden for 
byggefagene på 2.000 personer, og i 2009 og 2010 ventes beskæftigelsen i byggefage-
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ne at falde med 20.000 personer. Det skal ses i lyset af, at antallet af udenlandske 
medarbejdere ser ud til at være faldet og ventes at falde yderligere som følge af, at 
beskæftigelsesmulighederne forringes. Således er også antallet af udenlandske arbej-
dere med aktiv arbejdstilladelse i sektoren allerede faldet markant i år, jf. afsnit 3.3. 
Det øvrige fald i den private beskæftigelse forventes hovedsageligt at ske i serviceer-
hvervene. 
 
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 4.10a. Alligevel er arbejdsstyrken fra 2004 til 2007 steget 
med godt 75.000 personer, og i 2007 alene steg den med 44.000 personer. Stigningen 
i arbejdsstyrken skal ses i lyset af en stor nettoindvandring, diverse reformer samt 
konjunkturopgangen og de gode jobmuligheder – herunder at antallet af grænsear-
bejdere er steget markant, jf. figur 4.9b. 
 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
Befolkningspyramide 2008 Erhvervsfrekvensen for forskellige  

aldersgrupper i AKU-statistikken 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.10b. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen af beskæftigede og ledige i 

forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
AKU-statistikken kan give et billede af erhvervsdeltagelsen for forskellige alders-
grupper (ekskl. grænsearbejdere), jf. figur 4.10b. De unges erhvervsdeltagelse steg 
gennem den seneste højkonjunktur, og lå højt – med undtagelse af midten af 2007 
måske påvirket af stikprøveusikkerhed – frem til 2. og 3. kvartal 2008. Den høje 
erhvervsfrekvens afspejler formodentlig de gode jobmuligheder, fx var der en lav 
optagelsesfrekvens på de videregående uddannelser denne sommer, og det lille fald i 
3. kvartal kan være tegn på, at jobmulighederne er begyndt at blive mindre gode. Det 
er erhvervsdeltagelsen for de 30-54-årige og de unge, der ifølge AKU er med til at 
trække den seneste stigning i arbejdsstyrken op. 
 
Stigningen i arbejdsstyrken i den seneste konjunkturopgang er også i stort omfang 
blevet trukket af det stigende bidrag fra udenlandsk arbejdskraft, herunder pendling 
og bevægelser fra Østeuropa. Det afspejler blandt andet udvidelsen af EU, men også 
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at den danske konjunktursituation har været god. Stigningen i udenlandsk arbejds-
kraft er fortsat ind i 2008 for pendlere fra Sverige og Tyskland, mens antallet af ar-
bejdere fra de nye EU-lande er begyndt at falde9, jf. tabel 4.6. Det ventes, at antallet af 
grænsearbejdere under den igangværende konjunkturafmatning vil falde med 21.000 
personer fra 2007 til 2010 – herunder især i byggesektoren.  
  

Tabel 4.6 
Indikatorer for bestand af udenlandsk arbejdskraft 

 

  
 
Pendlere fra Sverige1 Pendlere fra Tyskland

Arbejdere fra nye  
EU-lande2 

 
 1.000 personer     
 1. januar 2004 7 - -  
 1. januar 2005 11 - 1  
 1. januar 2006 14 6 4  
 1. januar 2007 21 8 9  
 1. januar 2008 27 10 12  
 1. november 2008 31   123 74  

  
1) Inkl. danskere bosat i Sverige, som arbejder i Danmark. 
2) Aktive opholdstilladelser. 
3) Opgjort som bestand i januar plus tilgang frem til 6. november. 
4) Arbejdere fra nye EU-lande er opgjort den 1. oktober 2008. 
Kilde: Skattecenter Øresund, Skattecenter Tønder og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

 

 
Fra 2007 til 2010 ventes arbejdsstyrken at falde med 56.000 personer, jf. tabel 4.7. 
Ændringer i befolkningens alderssammensætning vil isoleret set trække arbejdsstyr-
ken ned med omkring 20.000 personer. Nettoindvandringen har i 2007 været 23.000 
personer større end i DREAMs befolkningsprognose fra november 2008, og baseret 
på de første tre kvartaler af 2008 ser nettoindvandringen ud til at blive i omegnen af 
24.000 større end i befolkningsprognosen. Dette er groft anslået til at øge arbejds-
styrken med ca. 10.000 personer i 2007 og yderligere 5.000 personer i 2008 og frem. 
Inklusive virkningen af høj nettoindvandring har der dermed været positivt demogra-
fisk bidrag til arbejdsstyrken i 2007 og 2008 på trods af, at befolkningsudviklingen i 
øvrigt trækker ned med skønsmæssigt 5.000 personer i 2007 og 8.000 personer i 
2008. 
 
Derudover ventes konjunkturafmatningen og de knap så gode jobmuligheder at sæn-
ke beskæftigelsen med 33.000 personer. Det afspejler både, at der (isoleret set) ventes 
øget tilgang til uddannelse og efterløn, og at antallet af grænsearbejdere ventes at 
falde. Det nedadgående konjunkturelle og demografiske træk på arbejdsstyrken ven-
tes i et vist omfang at blive modgået af tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder Job-
planen, Velfærdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chance til alle”.  
 

                                                      
9 Faldet kan til dels forklares med regelændringer gældende fra d. 1. maj i år, der betyder, at det er tilstrækkeligt med 
et tildelt opholdsbevis for at arbejde i Danmark. Udviklingen i arbejdskraft fra de nye EU-lande med tildelt opholds-
bevis opvejer dog ikke faldet i de aktive arbejdstilladelser siden maj. 
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Tabel 4.7 
Faktisk og strukturel arbejdsstyrke samt bidrag til ændringer i arbejdsstyrken, 2006-2009 

 
  2006 2007 2008 2009 2010  

 1.000 personer       
 Faktisk arbejdsstyrke 2891 2934 2917 2899 2879  
  - Heraf grænsearbejdere 40 60 50 42 39  
 Faktisk arbejdsstyrke ekskl. grænsearbejdere 2.851 2.874 2.867 2.857 2.840  
        
 Bidrag til ændring i arbejdsstyrke  

ekskl. grænsearbejdere (=1+2+3+4)  24 -8 -9 -18 
 

 1. Demografi (alderssammensætning mv.)  -5 -8 -7 -5  
 2. Demografisk effekt af høj nettoindvandring  10 5 0 0  
 3. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv.  4 8 6 1  
 4. Konjunkturer mv.  15 -12 -8 -13  
   

 
Arbejdstid 
Den gennemsnitlige årlige arbejdstid er ifølge nationalregnskabet steget med 1,3 pct. 
fra 2004 til 2007. Stigningen peger på, at det høje pres på arbejdsmarkedet gennem 
den seneste højkonjunktur har øget arbejdstiden, mens den aftalte arbejdstid har 
været svagt vigende, jf. figur 4.11a. De seneste kvartalsvise nationalregnskabstal peger 
på, at der i 2. kvartal i år var en markant stigning i den gennemsnitlige arbejdstid efter 
et stort fald i 1. kvartal, men opgørelsen over arbejdstid er meget usikker10, jf. figur 
4.11b. Målt ved et glidende tre-kvartalers gennemsnit er den gennemsnitlige arbejds-
tid omtrent uændret. Fremadrettet ventes det aftagende pres på arbejdsmarkedet, de 
seneste overenskomster og den demografiske udvikling at medføre, at den gennem-
snitlige arbejdstid falder med henholdsvis 0,7, 0,5 og 0,2 pct. i 2008-10. 
 

Figur 4.11a Figur 4.11b 
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årlig arbejdstid 

Gennemsnitlig kvartalsvis arbejdstid,  
sæsonkorrigeret 

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

Gnst. arb.tid Korrigeret aftalt arb.tid
Aftalt arb.tid

Arb.timer pr. år Arb.timer pr. år

 

 

370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420

Gnst. arb.tid Tre-kvartalers glidende gnst.

Gnst. kvartalsvis arb.tid Gnst. kvartalsvis arb.tid

 
 
Anm.: Figur 4.11b viser tre-kvartalers glidende gennemsnit. I arbejdstidsserien beskriver ATR først sæsonmønstret 

fra slutningen af 1998, for tidligere år har Danmarks Statistik anvendt et standardsæsonmønster. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

                                                      
10 Desuden kan den sæsonkorrigerede kvartalsvise udvikling være påvirket af, at påsken i år lå i marts. 
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Ifølge Arbejdstidsregnskabet (ATR) var den gennemsnitlige årlige arbejdstid i 1995 
omtrent den samme i den offentlige og private sektor, men siden 1995 er den gen-
nemsnitlige årlige arbejdstid steget godt 6 pct. i den private sektor, mens den er ca. 
uændret i den offentlige sektor, jf. figur 4.12a. 
  
I den private sektor steg arbejdstiden navnlig frem mod 2001, men siden har den 
været forholdsvist konstant. En del af stigningen frem til 2001 skyldes formentlig et 
øget antal bijob, hvor personernes hovedbeskæftigelse imidlertid både kan være pri-
vat eller offentlig. Den gennemsnitlige årlige arbejdstid i den offentlige sektor aftog 
ifølge ATR frem mod 2004, men er siden steget med 2,9 pct. fra 2004-07.  
 
Den gennemsnitlige årlige arbejdstid er højere for mænd end kvinder både i den 
private og den offentlige sektor, jf. figur 4.12b. Da der i det offentlige i 2007 var 72 
pct. af de beskæftigede, der var kvinder, mod 37 pct. i det private, er det med til at 
forklare niveauforskellen i arbejdstiden mellem den private og offentlige sektor.  
 

Figur 4.12a Figur 4.12b 
Gennemsnitlig årlig arbejdstid i den 
offentlige og private sektor ifølge ATR 
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Anm.:  Den gennemsnitlige arbejdstid ifølge nationalregnskabet er beregnet ved brug af beskæftigelsen ekskl. orlov. 
Kilde:  Adam, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Beregnes en standardiseret arbejdstid i den private og den offentlige sektor ved at 
antage samme kønsfordeling i de to sektorer som for økonomien som helhed (dvs. 
ca. 53 pct. mænd og 47 pct. kvinder), er den gennemsnitlige arbejdstid i den private 
sektor knap 1 pct. højere end i den offentlige sektor i 2007, jf. tabel 4.8.  
 
Der er desuden stor usikkerhed ved opgørelsen af arbejdstid og herunder fordelingen 
på sektorer. Eksempelvis opgøres arbejdstimer fra bijob i ATR på den sektor, hvor 
bijobbet udføres, mens den beskæftigedes tilhørsforhold til privat eller offentlig sek-
tor udelukkende afhænger af, hvor hovedbeskæftigelsen er. Hertil kommer usikker-
hed om selvstændiges arbejdstid, opgørelse af deltidsfrekvenser mv. 
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Tabel 4.8 
Gennemsnitlig årlig arbejdstid i den private og offentlige sektor ved standardiseret  
kønssammensætning, 2007 

 
 

 Privat sektor Offentlig sektor 
Forskel privat og 

offentlig (pct.) 
 

 Gennemsnit 1.603 1.512 6,0  
 Standardiseret 1.577 1.564 0,8  
   

Anm.: Den gennemsnitlige årlige arbejdstid for mænd og kvinder i henholdsvis den private og offentlige 
sektor er vægtet med forholdet mellem antallet af mænd og kvinder i den samlede beskæftigelse. 

Kilde:  Danmarks Statistik (Arbejdstidsregnskabet) og egne beregninger. 
 

 

 
 
4.3 Løn 
Lønstigningstakten på DA-området blev øget markant gennem opsvinget fra 2,6 pct. 
i 2. kvartal 2005 til 4,9 pct. i 2. kvartal 2008, i takt med at ledigheden bevægede sig et 
godt stykke under sit strukturelle niveau, og ledighedsgabet dermed blev udvidet. I 3. 
kvartal 2008 er lønstigningen opgjort til 4,4 pct., hvilket fortsat er et stykke (ca. 1 
pct.-enhed) over gennemsnittet de seneste 5 år, jf. figur 4.13a. 
 
Den lavere lønstigningstakt i 3. kvartal skal ses i lyset af, at de lokale reguleringer 
sidste år blev afsluttet senere end normalt, hvorfor stigningstakten i 2. kvartal i år 
både afspejlede de lokale reguleringer i år og de senere reguleringer sidste år. Denne 
effekt gør sig imidlertid ikke gældende i 3. kvartal. Endvidere er der aftagende bidrag 
fra genetillæg, særligt for arbejdere, jf. figur 4.13b. Genetillæg omfatter blandt andet 
overtidsbetaling, og i forbindelse med vigende efterspørgsel vil man typisk tidligt i 
forløbet se en reduktion af merarbejde og dermed i overtidsbetalingerne.  
 

Figur 4.13a  Figur 4.13b 
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Anm.: I begge figurer illustreres timefortjenesten inkl. genetillæg. 
Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. 
 
De aftagende genetillæg for arbejdere er medvirkende til, at lønstigningstakten var 
ens for arbejdere og funktionærer i 3. kvartal, efter at arbejdere gennem hele opsvin-
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get har oplevet væsentligt højere lønstigninger end funktionærer i Konjunktur-
Statistikkens opgørelse.  
 
Den aftagende lønudvikling i 3. kvartal afspejles særligt i lønstigningstakten i frem-
stillingsvirksomhed, som faldt fra 4,7 til 4,0 pct. Også i serviceprægede erhverv faldt 
lønstigningstakten – fra 5,1 pct. til 4,8 pct. – mens stigningstakten i bygge- og an-
lægsvirksomhed var uændret 4,3 pct. i 3. kvartal efter en afdæmpning i 1. kvartal, jf. 
figur 4.14a. Lønstigningstakten i bygge- og anlægsvirksomhed har gennem hele op-
svinget ligget højere end i de andre hovedbrancher – en klar indikation på et meget 
betydeligt kapacitetspres i sektoren, som nu så småt er ved at aftage. 
 

Figur 4.14a Figur 4.14b 
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Anm.: I figur 4.14b er de kvartalsvise stigninger i referenceforløbet baseret på de i foråret 2007 indgåede overens-

komster for fremstilling (41 pct.), service (52 pct.) samt bygge og anlægssektoren (7 pct.). Opgørelsen af 
overenskomsten for fremstilling er baseret på overenskomsten for industrien (arbejdere), referenceforløbet 
for service er baseret på overenskomsterne for henholdsvis transportområdet (3F & HTS) og handel (Dansk 
Erhverv og HK Handel), og endeligt er bygge og anlæg baseret på DB og 3F/TIB. De kvartalsvise stignin-
ger i referenceforløbet er baseret på den midterste månedsobservation i kvartalet, hvilket omtrent svarer til 
måleperioden i KonjunkturStatistikken. Den faktiske lønudvikling er stigningen i timefortjenesten inkl. gene-
tillæg. Det skønnet referenceforløb for 2. til 4. kvartal 2010 svarer til niveauet i 1. kvartal 2010. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og diverse overenskomster samt egne beregninger.   
 
Den faktiske lønstigningstakt er fortsat markant højere end referenceforløbet baseret 
på de centrale overenskomstaftaler og udgjorde 1 pct.-enhed i 3. kvartal, jf. figur 
4.14b. Det afspejler et højt pres på arbejdsmarkedet, som blandt andet har betydning 
for den lokale løndannelse. I forhold til 2. kvartal er reststigningen reduceret, hvilket 
blandt andet kan henregnes til de særlige forhold vedrørende de lokale reguleringer 
sidste år, jf. ovenfor11.  
 
I DA’s årlige StrukturStatistik blev der i starten af opsvinget (2005 og 2006) opgjort 
lønstigningstakter, som var ca. ¾ pct.-enheder højere end årsstigningerne i den kvar-

                                                      
11 Tidspunktet for udmøntningen af de lokale reguleringer ligger ikke fast. De kan i princippet udmøntes per 1. 
marts, hvor reguleringerne i de centrale overenskomster normalt finder sted. Hvis de lokale lønforhandlinger afslut-
tes senere, kan der ske en efterregulering, som dog så vil udgøre en uregelmæssig betaling, som ikke registreres i 
KonjunkturStatistikken. 
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talsvise KonjunkturStatistik, jf. figur 4.15a. Forskellen har afspejlet kraftigere lønstig-
ninger for funktionærer i StrukturStatistikken, hvilket blandt andet kan skyldes, at de 
to statistikker ikke anvender samme metode, jf. boks 4.4 i Økonomisk Redegørelse, au-
gust 2008. I 2007 var forskellen mellem de to statistikker dog meget lille. 
 

Figur 4.15a Figur 4.15b 
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Anm.: I figur 4.15a benyttes timefortjenesten ekskl. genetillæg for KonjunkturStatistikken, som svarer til lønbegre-

bet i StrukturStatistikken. 
Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 
 
Udviklingen frem til 3. kvartal ifølge KonjunkturStatistikken understøtter en fast-
holdelse af skønnet i augustvurderingen om en stigningstakt i den årlige StrukturSta-
tistik på 4,7 pct. Stigningstakten i timefortjenesten ekskl. genetillæg i KonjunkturSta-
tistikken udgør således 4,8 pct. i gennemsnit i årets første tre kvartaler, og forudsæt-
tes en uændret stigningstakt i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal – på linje med profilen i 
det overenskomstbaserede referenceforløb – bliver den gennemsnitlige stigningstakt 
4,7 pct. for året som helhed. Der er således tale om en væsentlig forøgelse af lønstig-
ningstakten i forhold til 2007, hvor timefortjenesten ekskl. genetillæg steg 4,1 pct. 
Opgangen i lønstigningstakten afspejler et højt pres på arbejdsmarkedet og deraf 
følgende store reststigninger på højde med slutningen af 1990’erne, jf. figur 4.15b.  
 
Der ventes fortsat at være et aftagende pres på arbejdsmarkedet næste år. Sammen 
med den særligt store usikkerhed om vækstudsigterne generelt vurderes det at give 
anledning til en vis afdæmpning af lønstigningstakten i 2009 til 4,3 pct. på trods af 
det store ledighedsgab, jf. tabel 4.9. Det er 0,3 pct.-enheder lavere end i augustvurde-
ringen.  
 
I 2010 ventes presset på arbejdsmarkedet at aftage yderligere, og lønstigningstakten 
skønnes til 4,0 pct. Reststigningerne ventes således at aftage i takt med indsnæv-
ringen af ledighedsgabet og ender på omkring 0,5 pct.-enheder i 2010. Skønnene for 
lønstigningstakten forudsætter endvidere, at den kraftige inflation igennem 2008 ikke 
medfører forøgede lønkrav i nævneværdigt omfang. Der ventes en gradvis indsnæv-
ring af forskellen mellem lønstigningstakterne for arbejdere og funktionærer frem til 
2010. 
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Tabel 4.9 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Stigning, pct.        
 Privat sektor:       
 - Samlede arbejdsomkostninger pr. time 3,7 3,6 4,1 4,7 4,4 4,0  
 - StrukturStatistikken, timefortjeneste 3,6 3,6 4,1 4,7 4,3 4,0  
 - Arbejdere, årsløn 3,4 3,5 4,4 5,0 4,4 4,1  
 - Funktionærer, årsløn 3,8 3,7 3,6 4,3 4,2 3,9  

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

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

 Enhedslønomkostninger, byerhverv 3,6 1,9 4,6 4,0 2,3 0,7  
  

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 for 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. De øvrige arbejdsomkostninger bidrog såle-
des ikke til en yderligere stigning i omkostningerne. De samlede arbejdsomkostninger 
ventes at udgøre 4,7 og 4,4 pct. i henholdsvis 2008 og 2009 samt 4,0 pct. i 2010. 
 
De skønnede stigninger i timelønnen indebærer en fortsat solid fremgang i real-
lønnen. I 2007 var der ganske høje reallønsstigninger for den private sektor på ca. 2,3 
pct., og der ventes en afdæmpning til 1,3 pct. i 2008, primært som følge af en kraftig 
opgang i inflationstakten. Afdæmpning af prisstigningerne betyder, at der i 2009 
ventes en ekstraordinær kraftig fremgang i reallønnen på 2,7 pct. For 2010 ventes 
reallønsstigningerne at blive dæmpet til 1,8 pct. i forlængelse af en stigning i inflatio-
nen og en mere moderat lønstigning. Set over perioden 2008 til 2010 ventes realløns-
stigningerne at ligge på 1,8 pct. i gennemsnit, hvilket er lidt over det historiske gen-
nemsnit siden 1992, jf. figur 4.16a. 
 
Enhedslønomkostningerne er i 2007 og gennem den forløbne del af 2008 øget kraf-
tigt i forhold til de tidligere år under opsvinget, jf. figur 4.16b. I de private byerhverv 
er enhedslønomkostningerne12 således steget med 4,6 pct. i 2007 mod 1,9 pct. i 2006. 
Det afspejler højere lønstigningstakter og faldende produktivitet.  
 

                                                      
12 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. 
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Figur 4.16a Figur 4.16b 
Reallønsstigning i den private sektor,  
StrukturStatistikken 
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Anm.:  Reallønsstigningerne svarer til lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret med forbrugerprisindekset. 
Kilde:  DA’s StrukturStatistik, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
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 
valuta. På denne baggrund er lønkonkurrenceevnen korrigeret for produktivitet og 
valutakursbevægelser forringet markant siden 2000.  
 
I 2008 ventes fortsat høje stigninger i enhedslønomkostningerne, herunder som følge 
af et yderligere fald i produktiviteten i byerhvervene, mens en væsentlig fremgang i 
produktiviteten medvirker til en betydelig reduktion af stigningen i enhedsløn-
omkostningerne i 2009 og 2010. 
 
I første halvdel af 2008 blev der indgået nye treårige overenskomster for den offent-
lige sektor. På både de statslige, kommunale og regionale områder er der aftalt en 
samlet ramme på 12,8 pct. over perioden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 200813. 
 
Baseret på de nye overenskomster på det offentlige område vurderes lønstigningen 
inkl. bidrag fra reguleringsordningen men ekskl. eventuel reststigning udover ram-
men (budgetvirkningen) at være 5,0 pct. for hele det offentlige område i 2009. I 2010 
ventes de offentlige lønninger at stige med 3,3 pct. Med en budgetvirkning for den 

                                                      
13 Gennem skævdeling inden for de forskellige overenskomstområder er det ikke alle faggrupper, som får en lønstig-
ning svarende til den overordnede ramme på 12,8 pct. F.eks. er der aftalt en lønstigning på over 13,8 pct. gennem 
overenskomstperioden for SOSU-gruppen. 
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offentlige lønudvikling på 3,9 pct. i 2008 er de største lønstigninger for kommunerne 
og staten aftalt i overenskomstperiodens første to år, jf. figur 4.17a og 4.17b.  
 

Figur 4.17a  Figur 4.17b  
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.  

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 
været lidt højere end referenceforløbet. I gennemsnit har reststigningen for staten 
udgjort ca. 0,8 pct.-enheder over de sidste tre år. I 1. kvartal 2008 kan den relativt 
høje reststigning for kommunernes vedkommende henføres til udskudte lokale løn-
reguleringer afledt af kommunalreformen. Endvidere betød forårets strejker og de 
heraf forsinkede overenskomstaftaler, at reststigningen i 2. kvartal 2008 var ekstraor-
dinær lav på det kommunale område. De vedtagne lønreguleringer som følge af 
overenskomstkonflikten slog således for alvor igennem i 2. kvartal, hvor de kommu-
nale lønstigninger lå 0,2 pct.-enheder over det overenskomstbaseret referenceforløb. 
 
Forløbet for de faktiske og de overenskomstaftalte lønstigninger for ansatte i regio-
nerne ligger på linje med forløbet for ansatte i kommunerne. Dog vurderes budget-
virkningen på det regionale område at være 0,3 pct.-enheder større end budgetvirk-
ningen på det kommunale område i 2010. Dette skal ses i sammenhæng med, at det 
ekstra løft, som blev givet til ansatte repræsenteret af Sundhedskartellet, primært 
ligger i slutningen af overenskomstperioden.  
 
Reststigningen for staten har de seneste tre kvartaler været større end det historiske 
niveau. Lønstigningen udover det overenskomstaftalte i 2. kvartal 2008 på 1,6 pct.-
enheder kan dog yderligere forklares af, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2. 
kvartal skete en udskydelse af en række lønreguleringer til maj måned, som er basis 
for tallene i lønstatistikken. Danmarks Statistik modregner i statistikken den ekstra 
lønstigning som følge af efterreguleringen, men modregner ikke det ekstra pensions-
bidrag. Den manglende fraregning af pension vurderes isoleret set at hæve den op-
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gjorte lønstigningstakt med op imod 0,4 pct.-enheder i 2. kvartal. Reststigningen i 
staten blev dog også indsnævret en smule til 1,1 pct.-enheder i 3. kvartal 2008, da den 
manglende fraregning af pension ikke længere havde effekt. Fraregnes pensionsbi-
draget afledt af efterreguleringen i maj ligger reststigningen i 2. og 3. kvartal dog på 
samme niveau – stadig over gennemsnitsniveauet de senere år.  
 
 
4.4 Priser 
Forbrugerprisinflationen steg kraftigt fra sommeren 2007 og frem til august i år, hvor 
inflationen toppede med 4,3 pct., jf. figur 4.18a. Det er ca. 3 pct.-enheder mere end 
året før. Stigningen var især drevet af stigende priser på råvarer, herunder olie, og 
fødevarer frem til juli, jf. figur 4.18b. Siden august har inflationen været aftagende 
navnlig som følge af faldet i olie- og råvarepriserne, hvilket især er drevet af svækket 
efterspørgsel i lyset af den internationale afmatning og finansiel uro. Det er hovedår-
sagen til, at inflationen i både Danmark og andre lande bliver væsentligt lavere i 2009 
end i 2008.  
 

Figur 4.18a Figur 4.18b 
Forbrugerpris- og kerneinflation Energi- og fødevarepriser  
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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. 
 
Kerneinflationen – som udtrykker forbrugerprisen ekskl. energi og uforarbejdede 
fødevarer – er ligeledes øget siden sidste år, fra 1,4 pct. i september 2007 til 2,9 pct. i 
oktober 2008. Fratrækkes også forarbejdede fødevarer er inflationstakten steget fra 
1,1 til 2,6 pct. i samme periode. Samtidig er også tjenesteydelseinflationen gået op. 
Opgangen i både vare- og tjenesteydelseinflationen skal generelt ses i lyset af kraftigt 
stigende enhedslønomkostninger i perioden. 
 
Siden forbrugerprisinflationen toppede i august 2008, er prisstigningstakten faldet 0,6 
pct.-enheder. Det skyldes primært en aftagende prisstigningstakt for varer, herunder 
energi og fødevarer. Siden juli er råolieprisen faldet drastisk fra godt 145 USD pr. 
tønde til knap 50 USD pr. tønde i november i år (ca. 40 USD pr. tønde primo de-
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cember). Det har forplantet sig til blandt andet prisindekset for brændstof, mens 
prisstigningstakten for brændsel mv. er fortsat op. Årsstigningstakten i oktober for 
nettopriserne på brændstof og brændsel mv. udgjorde således henholdsvis 7,6 og 
14,6 pct. mod 26,7 og 12,6 pct. i juli. Siden juli er fødevareprisindekset (netto) samti-
dig faldet med 1 pct., og årsstigningstakten er reduceret fra 10,4 pct. i juli til 6,5 pct. i 
oktober. Det primære bidrag til den aftagende stigningstakt i fødevarepriserne stam-
mer fra priserne på mælk, ost og æg. 
 
Også en række andre varer har trukket ned i forbrugerprisinflationen. Årsstig-
ningstakten for husleje og ikke-alkoholiske drikkevarer er således faldet fra hen-
holdsvis 3,0 og 9,5 pct. i juli til 2,4 og 5,8 pct. i oktober. Omvendt er årsstigningstak-
ten på beklædning og fodtøj øget fra -5,1 pct. i juli til 1,2 pct. i oktober. I samme 
periode er årsstigningstakten for elektricitet øget fra 9,1 til 20,3 pct. Ændringen i 
registreringsafgiften i 2007 bevirkede faldende forbrugerprisstigninger på personbi-
ler, men igennem 2008 er den negative stigningstakt aftaget, og i oktober var pris-
stigningstakten 0,1 pct.  
 
Tjenesteinflationen har været uændret på omkring 3,3 pct. siden juli, hvilket blandt 
andet dækker over en opgang i årsstigningstakten på sundhed fra -0,3 pct. i juli til 2,7 
pct. i oktober og en reduktion i årsstigningstakten på transport fra 5,3 til 3,1 pct. 
(som primært afspejler de faldende energipriser). 
  
Faldet i fødevare- og råoliepriserne afspejles i råvarepriserne, som toppede i juni med 
en prisstigningstakt på 27,7 pct., der siden er faldet markant, jf. figur 4.19a. Omvendt 
har den underliggende inflation14 vist en opadgående tendens de seneste tre måneder 
og var således 0,6 pct. i oktober. Det afspejler blandt andet, at de stigende råvarepri-
ser fra forsommeren slår igennem via råvarekredsløbet, når virksomhedernes lagre af 
råvarer indkøbt til relativt lave priser er brugt op, og nye og dyrere futurekontrakter 
indkøbes. Virksomhederne vil således for at undgå faldende avancer overvælte en del 
af de ekstra omkostninger på forbrugerne.  
 
Priserne på de danske engrosvarer (indenlandsk vareforsyning) toppede i juni 2008 
med en stigningstakt på 15,9 pct. i forhold til samme periode sidste år.15 Siden er 
årsstigningstakten aftaget og udgjorde 4,5 pct. i oktober, jf. figur 4.19b. Faldet i en-
grospriserne på de danskproducerede varer skyldes primært lavere prisstigninger på 
produktionsmidler herunder energi, mens fødevarepriserne er faldet noget mindre. 
 
 

                                                      
14 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. 
15 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning belyser udviklingen i priserne i første omsætningsled ekskl. afgifter. For 
importerede varer vises udviklingen i importørernes købspriser, mens der for danske varer vises udviklingen i danske 
producenters salgspriser. 
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Figur 4.19a Figur 4.19b  
Råvarepriser, forbrugerpriser og  
underliggende inflation  
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Anm.: I figur 4.20a 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 Danmarks Nationalbank. 
 
Nedgangen i energi- og fødevarepriserne afspejles også i den importerede inflation, 
jf. figur 4.20a. Gennemslaget på den importerede inflation er imidlertid blevet dæmpet 
af en svækket effektiv kronekurs i takt med, at dollaren siden juli 2008 er blevet væ-
sentlig styrket over for euroen. 
 

Figur 4.20a  Figur 4.20b  
Effektiv kronekurs og importeret inflation  Forbrugerprisinflation 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen ventes at blive reduceret yderligere gennem året, jf. figur 
4.20b. Samlet forventes en forbrugerprisinflation på 3,3 pct. i 2008, jf. tabel 4.10. I 
2009 ventes forbrugerprisinflationen dæmpet til 1,6 pct., hvilket især skyldes fortsat 
lave energipriser, men også fødevarer er med til at dæmpe inflationstakten.  
 
Der forudsættes, at råolieprisen per tønde i gennemsnit bliver omkring 98 dollar i 
2008 og 55 dollar i 2009, hvilket betyder, at råolieprisen øges med ca. 35 pct. i 2008 
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og falder med 44 pct. i 2009. Det ventes at medvirke til et fald i energipriserne i 2009 
på omtrent 8 pct. 
 
For fødevarer ventes prisstigningen at blive omkring 2,2 pct. i 2009 mod 7,4 pct. i 
2008. 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.  
 
Tjenesteydelseinflationen har historisk fulgt lønstigningerne forholdsvist tæt med en 
forsinkelse på godt et års tid. Samvariationen afspejler blandt andet et stort lønind-
hold i tjenesteydelserne. Resultatet af overenskomstforhandlingerne og det høje pres 
på arbejdsmarkedet har betydet høje lønstigninger i det seneste år, hvilket ventes at 
resultere i højere tjenesteydelsesinflation i det kommende år, jf. figur 4.21a. I progno-
sen forventes derfor en samlet tjenesteydelsesinflation ekskl. husleje på 3,1 pct. i 
2008 og 4 pct. i 2009 samt 3,6 pct. i 2010. Det bidrager til forbrugerprisinflationen 
med 0,8 pct.-enheder i 2008 og med omkring 1 pct.-enhed i både 2009 og 2010, jf. 
figur 4.21b. 
 

Figur 4.21a   Figur 4.21b  
Tjenesteydelsesinflation og lønstigninger Dekomponering af forbrugerpris-

inflationen på bidrag fra hovedposter 
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Anm.: I figur 4.21a er lønstigningerne forskudt med fire kvartaler.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM, DA’s KonjunkturStatistik samt egne beregninger. 
 
Som nævnt ovenfor vil virksomhederne ved vedvarende høje råvareprisstigninger 
vælte en del af stigningen over på forbrugerne. Det er dog mere usikkert, om virk-
somhederne vil fastholde deres avancer ved at reducere forbrugerpriserne, når råva-
repriserne reduceres. Virksomhederne vil i denne situation i nogen grad forsøge at 
forøge deres avancer ved at lade forbrugerpriserne være uændret. Den skønnede 
inflation i 2009 og 2010 bygger på en antagelse om, at gennemslaget fra de aftagende 
råvarepriser vil være relativt kraftigt på forbrugerpriserne for energi og fødevarer. 
Gennemslaget på øvrige varer ud over energi og fødevarer forventes dog at være 
begrænset i 2009 og 2010. Der vil dog fortsat være høje bidrag fra øvrige varer til 
forbrugerpriserne i både 2009 og 2010.  
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Risikoen for andenrunde effekter – dvs. at den høje inflation slår ud i høje lønstig-
ninger – er aftaget væsentligt i kraft af de meget store fald i råvarepriserne og udsigt 
til ret afdæmpet inflation i 2009. 
 

Tabel 4.10 
Prisudvikling og forklarende faktorer 

 
  2007 2008 2009 2010 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 Stigning, pct.        
 Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,9 2,9 3,0 2,6 2,7 2,3  
 EU-harmoniseret 

forbrugerprisindeks (HICP) 1,7 3,8 3,5 2,6 1,3 2,1 
 

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

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Kapacitetspresset (målt ved outputgabet) i virksomhederne og på arbejdsmarkedet 
ventes fortsat at aftage gennem prognoseperioden, hvilket kan medvirke til et af-
dæmpet pres på den underliggende inflation. Forsinkede virkninger af råvareprisstig-
ningerne og den kraftige fremgang i enhedslønomkostningerne vil imidlertid fortsat 
kunne påvirke prisudviklingen. På denne baggrund skønnes den underliggende infla-
tion at bidrage uændret til nettopriserne med 0,8-0,9 pct.-enheder i 2008-10. Det 
svarer til, at den underliggende inflation kommer op omkring 2¼-2½ pct. i perioden. 
 
Kerneinflationen – målt ved forbrugerprisinflationen ekskl. energi og fødevarer – har 
stort set bevæget sig i takt med fortegnet af outputgabet, jf. figur 4.22a. Med positivt 
outputgab har der således været tendens til gradvis stigende kerneinflation – om-
vendt har kerneinflationen været faldende med negativt outputgab. Historisk har 
kerneinflationen dermed toppet noget efter, at outputgabet har toppet. I overens-
stemmelse med det store positive outputgab i 2008 og det noget mindre outputgab i 
2009 forventes kerneinflationen at udgøre omkring 2,6 pct. i 2008 og 2,8 pct. 2009 
samt 2,4 pct. i 2010.  
 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort ekskl. bidrag fra afgifter. 
Stigningen i nettoprisindekset skønnes at aftage fra 3,7 pct. i 2008 til 1,5 pct. i 2009 
for derefter igen af stige i til 2,2 pct. i 2010. Fra og med 2008 indeksreguleres energi-
afgifterne med den forventede nettoprisudvikling fra 2008 til 2015, hvilket svarer til 
1,8 pct. årligt. For de øvrige stykafgifter virker skattestoppets nominalprincip i hele 
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prognoseperioden dæmpende på forbrugerprisinflationen. De høje energiprisstignin-
ger medvirker til, at bidraget fra afgifter trækker ekstra meget ned i forbrugerprisin-
flationen for især 2008, mens de noget lavere energipriser i 2009 forøger bidraget fra 
afgifter en smule. 
 

Figur 4.22a Figur 4.22b 
Outputgab og kerneinflation (kvartalstal)  Inflation i Danmark og euroområdet (HICP) 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat samt egne beregninger. 
 
Inflationen i Danmark er knap ¾ pct.-enhed større end i euroområdet, jf. figur 4.22b. 
Inflationen i Danmark – målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 
(HICP) – udgjorde således 3,8 pct. i oktober 2008, mens den for euroområdet ud-
gjorde 3,2 pct. (og 2,1 pct. i november i henhold til Eurostats foreløbige opgørelse). 
Over de seneste 12 måneder har den gennemsnitlige inflationstakt været 3,6 pct. i 
Danmark og 3,5 pct. i euroområdet.  
 
Det lavere inflationsniveau i euroområdet afspejler blandt andet et relativt kraftigere 
fald i årsstigningstakten for varer, herunder især for fødevarer. Inflationen for varer 
var samlet set knap ½ pct.-enhed højere i Danmark end i euroområdet, jf. figur 4.23a. 
Desuden er prisstigningerne for tjenesteydelser væsentligt større i Danmark end i 
euroområdet. Den danske tjenesteinflation er knap 1 pct.-enhed højere end i euro-
området, hvilket primært kan henføres til kraftigere prisstigninger inden for restau-
ranter og hoteller samt fritid og underholdning. Den højere tjenesteydelseinflation i 
Danmark skal også ses lyset af, at udviklingen i lønomkostningerne har været noget 
kraftigere end i euroområdet. 
 
Den danske HICP-inflation forventes at aftage til 1,3 pct. i 2009 mod 3,5 pct. i 2008. 
I 2010 skønnes HICP-inflationen at blive 2,1 pct. Inflationen for Danmark forventes 
således at ligge over ECB’s mellemfristede inflationsmålsætning på højst 2 pct. i 
2008. I kraft af fastkurspolitikken over for euroen gælder dette mål implicit også for 
Danmark. Sammenlignes den forventede danske HICP-inflation med EU-
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kommissionens prognose for konvergenskriteriet vil den danske inflation ikke over-
stige konvergenskriteriet i prognoseårene, jf. figur 4.23b16.  
 

Figur 4.23a Figur 4.23b 
Tjenesteydelse og vareinflation i Danmark 
og euroområdet 
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Anm.: I figur 4.24b er HICP i Danmark angivet som et 12-måneders glidende gennemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og EU-kommissionens efterårsprognose 2008 samt egne beregninger. 
 
 

                                                      
16 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 75 mia. kr. (4,5 pct. af BNP) 
af Danmarks Statistik. På baggrund af vurderingen af udviklingen i dansk økonomi samt fastlæg-
gelsen af den økonomiske politik ventes et overskud på den offentlige saldo på 52¼ mia. kr. (3,0 
pct. af BNP) i 2008 og omtrent balance i 2009. I 2010 skønnes et underskud på den offentlige 
saldo på ca. 23 mia. kr. (1,2 pct. af BNP). Det vil være første gang siden 2003, at der er under-
skud på de offentlige finanser. Skønnet for 2010 beror hovedsagligt på beregningstekniske forudsæt-
ninger, og afspejler derudover en skønnet engangsudbetaling vedrørende pensionsafkastskatten på 
godt 15 mia. kr.  
 
Skønnene for de offentlige finanser i 2008-2010 er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes 
blandt andet, at nogle betydelige indtægtsposter er meget følsomme over for ændringer i olieprisen og 
bevægelser på de finansielle markeder – herunder udviklingen i renter og aktiekurser. 
 
De beregnede strukturelle overskud udgør 2¼ pct. af BNP i 2008 og godt 1 pct. af BNP i 2009, 
mens det strukturelle overskud i 2010 er beregnet til 0,9 pct. af BNP. Faldet i den strukturelle 
saldo fra 2008 til 2009 skal blandt andet ses i lyset af, at aktive finanspolitiske beslutninger 
svækker den strukturelle saldo med op mod 1 pct. af BNP i 2009. Det beregnede strukturelle 
overskud i 2009-2010 er 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.  
 
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken er skønnet til 0,2 pct. af BNP og 0,4 pct. af BNP i 
2008 og 2009 målt ved finanseffekten. Den ventede aktivitetsvirkning i 2009 følger navnlig af 
skønnet for det offentlige forbrug, skattenedsættelserne ifølge skatteaftalen fra 2007 samt den kom-
penserende statslige skattenedsættelse i 2009 afledt af kommuneskatteforøgelsen i 2008. Efter 
fremlæggelsen af finanslovforslaget er det endvidere besluttet, at suspensionen af SP-bidraget viderefø-
res i 2009.  
 
De offentlige udgifter i pct. af BNP ventes at stige fra 50,0 pct. i 2007 til 52¾ pct. af BNP i 
2010. De offentlige forbrugsudgifters andel af BNP forøges, mens renteudgifternes andel falder. 
Stigningen i udgiftstrykket skal desuden ses i lyset af lav BNP-vækst samt i 2010 engangsbetalin-
gen vedrørende pensionsafkastskatten på godt 15 mia. kr. (0,8 pct. af BNP).  
 
De offentlige indtægter i pct. af BNP ventes at aftage fra 54½ pct. i 2007 til 51½ pct. i 2010. 
Skattetrykket ventes at aftage fra 48,8 pct. af BNP i 2007 til 46,1 pct. af BNP i 2010. Det 
skal blandt andet ses i lyset af skattenedsættelserne aftalt i efteråret 2007. Hertil kommer faldende 
Nordsø-indtægter og lavere provenu fra pensionsafkastskatten. Skattestoppet bidrager også til det 
faldende skattetryk. 
 
Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) udgjorde ca. 26¼ pct. ved udgangen af 2007 og ventes at 
være på samme niveau i 2010. Det offentlige nettotilgodehavende på ca. 3½ pct. af BNP i 2007, 
ventes at stige til et nettotilgodehavende på 5¼ pct. af BNP i 2010. 
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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 52¼ mia. kr. (3,0 pct. af 
BNP) i 2008, mens der i 2009 skønnes omtrent balance på de offentlige finanser, 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 fra juni 2008. I 
2009 er skønnet for de offentlige finanser baseret på finansloven for 2009 samt et 
foreløbigt skøn for de kommunale og regionale budgetter for 2009.  
 
I 2010 skønnes et underskud på den offentlige saldo på knap 23 mia. kr. (1,2 pct. af 
BNP). Det vil være første gang siden 2003, at der er et underskud på de offentlige 
finanser. Skønnet for 2010 afspejler til dels midlertidige forhold, herunder en skøn-
net engangsudbetaling vedr. negativ pensionsafkastskat på godt 15 mia. kr., jf. afsnit 
5.3. Skønnet for 2010 beror hovedsagligt på beregningstekniske forudsætninger. I 
den aktuelle vurdering er det beregningsteknisk lagt til grund, at suspensionen af SP-
bidraget videreføres også i 2010, samt at mellem- og topskattegrænsen forhøjes med 
5.000 kr. udover den almindelige regulering, således at antallet af mellem- og topskat-
teydere ikke stiger i forhold til 2007, jf. skatteaftalen fra 2007.  
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 77,1 81,5 75,1 52,2 -0,3 -22,9  
 
 Pct. af BNP        

 

 Offentlig saldo 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 -1,2  
 Udgifter i alt 51,9 50,7 50,0 50,2 51,2 52,8  
  - Nettorenteudgifter 1,2 0,9 0,6 0,3 0,4 0,4  
 Indtægter 56,9 55,7 54,5 53,2 51,2 51,5  
 - Skatter 51,0 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1  
 - Andre indtægter 5,9 5,9 5,7 5,6 5,5 5,4  
 Strukturel offentlig saldo 2,1 2,3 2,4 2,3 1,1 0,9  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Saldoen på de offentlige finanser ventes at aftage fra et overskud på 4,5 pct. af BNP i 
2007 til -1,2 pct. af BNP i 2010. Faldet i overskuddet skal ses i sammenhæng med 
vigende konjunkturer, faldende oliepris og ret afdæmpede indtægter fra pensionsaf-
kastskatten. Dertil kommer den nævnte engangskompensation til pensionssektoren, 
et lavere personskattetryk afledt af skatteaftalen fra 2007, samt at udgifterne til of-
fentlig service udgør en voksende andel af BNP.  
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Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, skønnes et strukturelt overskud på 2¼ pct. af BNP i 2008 og 
godt 1 pct. af BNP i 2009, mens det strukturelle overskud i 2010 er beregnet til 0,9 
pct. af BNP. Det beregnede strukturelle overskud i 2009-2010 er inden for målinter-
vallet 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 augustvurderingen er skønnene for den offentlige saldo nedjuste-
ret med 12¼ mia. kr. i 2008 og 56 mia. kr. i 2009, jf. også Budgetoversigt 4, december 
2008. Det dækker blandt andet over en nedjustering af Nordsø-provenuerne på 6¾ 
mia. kr. i 2008 og knap 21½ mia. kr. i 2009 navnlig som følge af forventede lavere 
priser på olie. Dertil kommer, at skønnet for pensionsafkastskatten er nedjusteret 
med 15¾ mia. kr. i 2009 som følge af fremført negativ skat afledt af et forventet 
stort negativt aktieafkast i 2008 blandt andet i lyset af den finansielle uro, jf. afsnit 
5.4. Med baggrund i den finansielle uro og udsigt til svækket indtjening blandt andet i 
den finansielle sektor justeres også det skønnede provenu fra selskabsskatten ned i 
begge år. På udgiftssiden opjusteres overførselsudgifterne i 2008 og 2009 blandt 
andet i lyset af flere udgifter til folkepension og højere ledighed i 2009. Endvidere er 
de offentlige investeringer opjusteret i begge år navnlig i lyset af forventede kommu-
nale meranlæg. 
 
 
5.2 Den offentlige gæld 
Den offentlige nettogæld, der ved udgangen af 2007 blev vendt til et finansielt netto-
tilgodehavende på ca. 3½ pct. af BNP, forventes øget til et finansielt nettotilgodeha-
vende på ca. 5¼ pct. af BNP ved udgangen af 2010. Skønnet for nettotilgodehaven-
det i 2009 og 2010 er usikkert og afhænger blandt andet af mulige kursreguleringer 
på offentlige aktiver og passiver, aktiekurs- og olieprisudviklingen og andre faktorer, 
der påvirker den offentlige saldo. 
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Tabel 5.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  1993/95 2001 2007 2008 2009 2010  
 Pct. af BNP        
 Offentlig nettogæld1) 36,0 21,9 -3,6 -6,9 -6,7 -5,3  
 Nettogæld i stat og kommuner 36,0 23,4 -3,5 -6,8 -6,7 -5,3  
 ØMU-gæld 80,1 48,7 26,3 30,3 27,9 26,3  
 Do. korrigeret for genudlån2) 80,1 48,3 24,7 28,7 26,3 24,7  
 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 366,7 291,9 -60,6 -121,5 -121,4 -98,7  
 Nettogæld i stat og kommuner 366,9 313,1 -59,7 -120,2 -120,3 -97,8  
 ØMU-gæld 730,0 650,7 443,9 531,8 503,1 487,7  
 Do. korrigeret for genudlån2) 730,0 644,9 417,5 503,4 473,8 457,8  
  

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 
øges i pct. af BNP fra 2007 til 2008, jf. nedenfor, og aftager derefter til 26¼ pct. af 
BNP i 2010 svarende til niveauet i 2007.  
 
Korrigeret for statens genudlånsportefølje – der reelt indebærer en parallel forøgelse 
af statens aktiver og passiver – ventes ØMU-gælden ligeledes at være uændret på ca. 
24¾ pct. af BNP i 2007 og 2010. I perioden 2001 til 2007 er ØMU-gælden korrige-
ret for statens genudlånsportefølje nedbragt fra 48¼ pct. til 24¾ pct. af BNP sva-
rende til et fald på 227½ mia. kr. 
 
Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2008 og 2009 er siden augustredegørelsen justeret 
væsentligt op i begge år, jf. tabel 5.3.  
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Opjusteringen af ØMU-gælden i 2008 skyldes primært såkaldte periodiseringer og 
øvrige afgrænsninger. For at forbedre den danske pensionssektors muligheder for 
risikoafdækning i danske kroner åbnedes i november 2008 en 30-årig dansk statsobli-
gation. Provenuet fra den statslige låntagning er placeret på statens konto i Dan-
marks Nationalbank. Den større udstedelse af statsobligationer påvirker ØMU-
gælden i opadgående retning, idet statens passiver herved bliver større. Det tilsvaren-
de større indestående på statens konto påvirker ikke ØMU-gælden, idet aktiver – der 
ikke er statsobligationer holdt af offentlige delsektorer – ikke modregnes i opgørel-
sen. 
 
Dertil kommer en omlægning af midlerne i Den Sociale Pensionsfond (DSP). Som 
led i statsgældspolitikken er reglementet for DSP justeret med henblik på at udvide 
muligheden for placeringer i blandt andet realkreditobligationer. Justeringen har 
blandt andet til formål at give staten mulighed for via DSP at afdække statens rente-
risiko i forbindelse med finansieringen af de almene boliger. Fonden forventes i de-
cember 2008 at øge sine placeringer i korte realkreditobligationer med ca. 27 mia. kr. 
svarende til refinansieringsbehovet i de almene boliger, hvor staten bærer renterisi-
koen. Ved at staten låner og investerer i samme obligationer, afdækkes statens rente-
risiko, dvs. at eventuelle højere renteudgifter modsvares af højere renteindtægter 
 
Endelig bidrager et lavere forventet overskud på statens finanser i 2008 samt et lave-
re skøn for niveauet for nominelt BNP i 2008 i forhold til augustvurderingen til høje-
re ØMU-gældskvote. 
 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2008 

 
  2008 2009  
 Pct. af BNP  
 ØMU-gæld, december 2008 30,3 27,9  
 ØMU-gæld, august 2008 20,8 18,6  
 Ændring 9,5 9,3  
  

Bidrag fra: 
   

 Statens saldo 0,7 3,1  
 Udlån1) 0,2 0,1  
 BNP 0,3 0,6  
 Beholdning af statsobligationer i statslige fonde2) 1,1 0,9  
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.3) 7,2 4,6  
  

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. 
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Opjusteringen af ØMU-gælden i 2009 i forhold til augustvurderingen skyldes pri-
mært øget udstedelse af indenlandske statsobligationer og nedjustering af statens 
finanser med mere end 56 mia. kr. svarende til et fald på ca. 3 pct. af BNP, jf. tabel 
5.3. Hertil kommer periodiseringer og øvrige afgrænsninger samt lavere beholdning 
af statsobligationer i Den Sociale Pensionsfond.  
 
 
5.3 De offentlige udgifter  
Fra 2007 til 2010 ventes en stigning i det samlede offentlige udgiftstryk på 2¾ pct.-
enheder af BNP til 52,8 pct. af BNP i 2010, jf. tabel 5.4. Stigningen i udgiftstrykket 
skal blandt andet ses i lyset af en lav vækst i BNP.  
 
De primære offentlige udgifter ventes at stige med 2,9 pct.-enheder af BNP fra 2007 
til 2010. Knap halvdelen af stigningen i de primære offentlige udgifter kan henføres 
til en ventet stigning i forbrugstrykket på 1,3 pct.-enheder af BNP til 27,2 pct. af 
BNP i 2010. Den ventede stigning i forbrugstrykket afspejler en relativ høj nominel 
vækstrate i det offentlige forbrug på 5,6 pct. i 2009, der blandt andet følger af de 
offentlige overenskomster. 
 

Tabel 5.4  
De offentlige udgifters sammensætning 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk) 1) 51,9 50,7 50,0 50,2 51,2 52,8  
 Primære udgifter 49,4 48,5 48,0 48,5 49,3 50,9  
 - offentligt forbrug 26,0 25,9 26,0 26,2 27,0 27,2  
 - offentlige investeringer2) 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9  
 - indkomstoverførsler 16,5 15,6 15,3 15,0 15,3 15,8  
 - subsidier 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3  
 - øvrige primære udgifter 2,7 2,7 2,8 3,3 2,9 3,6  
 Renteudgifter 2,6 2,2 2,0 1,7 2,0 1,9  
 Memopost        
 Offentligt forbrug (andel af  

konjunkturrenset BNP) 26,0 26,1 26,2 26,4 27,0 27,1 
 

  
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 2009 og 2010 udgør det offentlige forbrug omkring 27 pct. af konjunkturrenset 
BNP (den højeste andel siden 1983), og der er dermed udsigt til, at forbrugsandelen i 
2015 vil være højere end de 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP, der indgår som et 
pejlemærke i 2015-planen. 
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En del af oprevisionen afspejler Danmarks Statistiks revision af historiske national-
regnskabstal for BNP-niveauet frem til 2007, som indebærer en forøgelse af udgif-
ternes andel af BNP på ca. 0,3 pct.-enheder i forhold til Danmarks Konvergensprogram 
2007, der ikke påvirker holdbarheden1. Forøgelsen afspejler derudover højere offent-
lig pris- og lønstigninger i 2008 og i prognosen for 2009 og 2010 blandt andet med 
baggrund i overenskomstaftalerne.  
 
I henhold til 2015-planen indebærer det høje udgiftsniveau ”en forpligtelse til at genover-
veje prioriteringerne i den økonomiske politik med henblik på at bringe udgifterne på linje med 
pejlemærket”. Der tages nærmere stilling til, hvordan den forøgede udgiftsandel skal 
håndteres, når der er større klarhed over det videre konjunkturforløb, herunder kon-
sekvenserne af finanskrisen. Det høje udgiftsniveau (det højeste siden 1983) under-
streger, at det er centralt at overholde de reale forbrugsrammer, herunder at budget-
terne overholdes i regioner og kommuner. Det højere udgiftsniveau skal ses i sam-
menhæng med, at den samlede finanspolitiske holdbarhed og saldoen frem mod 
2015 overordnet er på linje med det hidtil forudsatte, jf. Danmarks Konvergensprogram 
2008. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,6 pct. i 2008 og 1,2 pct. i 2009. I 
forhold til augustredegørelsen er realvæksten i det offentlige forbrug uændret i 2008 
og opjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2009 navnlig afledt af aftalerne om finansloven 
for 2009. I 2010 forudsættes en realvækst i det offentlige forbrug på 1 pct. i overens-
stemmelse med 2015-planen.  
 
Det seneste kvartalsvise nationalregnskab afspejler et relativt lavt offentligt forbrug i 
årets første tre kvartaler i forhold til skønnet for hele året 2008. Det afspejler bl.a., at 
væksten i de nominelle forbrugsudgifter i nationalregnskabet er noget mindre end 
den vækstramme, som er aftalt bl.a. med kommuner og regioner. Som det tidligere 
har været tilfældet, blandt andet i 2006, vurderes opgørelsen af det offentlige forbrug 
i det kvartalsvise nationalregnskab at være forbundet med betydelig usikkerhed, og 
andre kilder, herunder de ministerielle rammeredegørelser for 2008 og en status for 
det forventede kommunale regnskab for 2008, tillægges derfor større vægt i den sam-
lede vurdering af forløbet i det offentlige forbrug i 2008. 
 
De offentlige investeringer (som andel af BNP) ventes at stige med godt 0,1 pct.-
enhed af BNP til 1,9 pct. af BNP i 2010. Realvæksten i de offentlige investeringer 
skønnes til 6,4 pct. i 2008 og 1,2 pct. i 2009 og er dermed opjusteret i begge år især i 
lyset af forventede kommunale meranlæg, der i 2008 skal ses i sammenhæng med 
udstedte dispensationer og i 2009 med den foreløbige status for budgetlægningen. I 
2010 forudsættes en realvækst i de offentlige investeringer på 3,8 pct., hvilket inde-
bærer et nominelt offentligt investeringsniveau i 2010 på linje med det forudsatte i 
2015-planen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 En nedrevision af nominelt BNP i de historiske år, der er udgangspunkt for fremskrivningen, hæver isoleret set 
både udgifter og indtægters andel af BNP (for givne indtægter og udgifter i mia. kr.) og påvirker dermed som ud-
gangspunkt hverken den strukturelle saldo eller holdbarhedsindikatoren. 
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Fra 2007 til 2008 ventes et fald i udgifterne til indkomstoverførsler i pct. af BNP i 
lyset af faldende udgifter til dagpenge og kontanthjælp afledt af ledighedsudviklin-
gen. Udgifterne til indkomstoverførsler i pct. af BNP ventes at stige fra 2008 til 
2010, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med en forventet stigning i ledig-
heden og flere folkepensionister. Dertil kommer forløbet i satsreguleringsprocenten, 
der er fastsat til 2,9 pct. i 2008 og 3,1 pct. i 2009 og skønnes til 4,2 pct. i 2010. Den 
reale stigning i overførselsindkomsterne er dermed ret høj de kommende år. 
 
De øvrige primære udgifter er i 2008 og 2010 påvirket af ekstraordinære forhold. 
Det 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 indeksobligationer.2 I 
2010 afspejler det særligt høje niveau for de øvrige primære udgifter på 3,6 pct. af 
BNP en skønnet engangsudbetaling af negativ pensionsafkastskat på godt 15 mia. 
kr. som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten fra institut- til individniveau3. 
Udbetalingen af beholdningen af negativ skat vil være en fremrykning af det prove-
nutab, som ved de tidligere regler ville være udnyttet i løbet af 2-3 år. Omlægningen 
af pensionsbeskatningen fra institut- til individniveau skønnes samlet at være neutral 
for de offentlige finanser over tid. 
 
Renteudgifterne ventes at falde fra 2 pct. af BNP i 2007 til 1,9 pct. af BNP i 2010. 
 
 
5.4 De offentlige indtægter 
Skattetrykket, der med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skat-
teindtægterne udgør 48,8 pct. af BNP i 2007, skønnes at falde med 1,3 pct.-enheder i 
2008 og 1,8 pct.-enheder. i 2009, mens der ventes en stigning på 0,4 pct.-enheder i 
2010, så skattetrykket forventes at udgøre 46,1 pct. af BNP i 2010. I perioden fra 
2007 til 2010 skønnes skattetrykket således at falde med i alt 2,7 pct.-enheder, jf. tabel 
5.5. Faldet i skattetrykket i perioden afspejler især faldende Nordsø-indtægter og 
nedsættelser af personbeskatningen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Engangskompensationen registreres som en kapitaloverførsel i nationalregnskabet.  
3 Udbetalingerne af negativ pensionsafkastskat finder sted i 2010 og skønnes at vedrøre 2/3 af beholdningen af 
negativ skat ultimo 2009. Udbetalingen registreres som en kapitaloverførsel i nationalregnskabet.  
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Tabel 5.5  
De offentlige indtægters sammensætning  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP        
 Offentlige indtægter 56,9 55,7 54,5 53,2 51,2 51,5 
 Skattetryk 51,0 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1 
 - personskatter mv.1) 21,2 21,1 21,4 21,1 20,3 20,2 
 - arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 
 - selskabsskatter 3,9 4,4 3,6 3,3 2,4 2,6 
 - pensionsafkastbeskatning 2,4 0,8 0,3 0,0 0,1 0,6 
 - moms 10,1 10,3 10,4 10,3 10,3 10,2 
 - afgifter og indirekte skatter 7,9 7,8 7,6 7,3 7,1 7,0 
 - øvrige skatter2) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Renteindtægter3) 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 
 Øvrige indtægter4) 4,4 4,5 4,1 4,1 3,8 3,8 
 Memopost        
 Nordsø-indtægter5) 1,6 2,0 1,7 2,0 1,0 1,0 
  

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 1,3 pct.-enheder i 2008 afspejler lavere personskatter, sel-
skabsskat og pensionsafkastskat samt en konjunkturbetinget lav vækst i grundlagene 
for moms og afgifter, jf. tabel 5.6. 
 
Det yderligere fald i skattetrykket i 2009 på 1,8 pct.-enheder kan henføres til en for-
ventning om lavere personskatter og selskabsskatter samt et omtrent uændret (nomi-
nelt) provenu fra punktafgifterne.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 
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Stigningen i skattetrykket i 2010 på 0,4 pct.-enheder skyldes primært stigende indtæg-
ter fra pensionsafkastskat og selskabsskat. 
  

Tabel 5.6  
Ændring i skattetrykket  

 
  2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP       
 Skattetryk 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1 
 Ændring i skattetryk -1,2 -1,0 -1,3 -1,8 0,4 
       
 Heraf:      
 - personskatter mv. -0,1 0,3 -0,3 -0,8 0,0 
 - arbejdsmarkedsbidrag 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
 - selskabsskatter 0,4 -0,7 -0,3 -0,9 0,2 
 - pensionsafkastbeskatning -1,6 -0,5 -0,3 0,1 0,5 
 - moms 0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0 
 - afgifter og indirekte skatter -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 
 - øvrige skatter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Personskatter 
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at aftage med 1,2 pct.-
enheder fra 2007 til 2010 blandt andet i lyset af indkomstskattenedsættelserne som 
følge af skatteaftalen fra september 2007.  
 
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 yderligere til 
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 betyder endvidere, at der i 
2009 skal træffes beslutning om progressionsgrænsen for mellem- og topskat i 2010 
med henblik på at forhindre en stigning i antallet af topskatteydere i forhold til ni-
veauet i 2007. På denne baggrund er det beregningsteknisk forudsat, at progressions-
grænsen for mellem- og topskat forhøjes med 5.000 kr. ud over den normale regule-
ring i 2010. 
 
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. 
Den beregningsteknisk forudsatte forhøjelse af mellem- og topskattegrænsen i 2010 
reducerer endvidere personskatterne med knap 1 mia. kr.  
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Tabel 5.7 
Indkomstskatteændringers betydning for husholdningernes disponible indkomster, 2008-2010 
Ændring i forhold til 2007-regler 

 
  2008 08-09 2009 09-10 2010  

 Mia. kr. (2009-niveau)       
 Beskæftigelsesfradrag 3,5 0,6 4,1 - 4,1  
 Personfradrag 0,8 0,8 1,6 - 1,6  
 Mellemskattefradrag 0,0 3,9 3,9 - 3,9  
 Top- og mellemskattegrænse1 0,0 - 0,0 0,9 0,9  
 Kommunal skattestigning2 -2,0 -0,1 -2,1 - -2,1  
 Kompenserende bundskattenedsættelse3 0,0 4,0 4,0 -2,0 2,0  
 Samlet skattenedsættelse 2,3 9,2 11,5 -1,1 10,5  
  

1) I henhold til skatteaftalen fra 2007 må antallet af top- og mellemskatteydere ikke stige i forhold til 
2007. I 2009 træffes beslutning om ændring af progressionsgrænsen for mellem- og topskat i 2010, 
hvis der konstateres en stigning i antallet af topskatteydere fra 2007 til 2008. 

2)  I henhold til finanslovsaftalen vil den kommunale skattestigning fra 2008 til 2009 på knap 0,1 mia. kr. 
blive modgået af en statslig skattenedsættelse, der indgår i en skattereform i forlængelse af Skatte-
kommissionens arbejde. 

3)  Ekskl. effekt fra det skrå skatteloft. 
Kilde: Beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 

 

 
Aftalen om lavere skat på arbejde betød endvidere, at suspensionen af SP-bidraget 
blev forlænget til og med 2008. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkepart og Li-
beral Alliance af 20. oktober 2008 forlængede suspensionen yderligere til og med 
2009. Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om SP skal være suspenderet i 2010. 
For 2010 er det beregningsteknisk forudsat, at SP fortsat er suspenderet.  
 
Den statslige bundskat nedsættes fra 2009 for at kompensere for højere kommune-
skatter i 2008 svarende til et provenu på ca. 2 mia. kr. I 2009 reduceres bundskatten 
med 0,44 pct.-enheder til 5,04 pct. for at kompensere for øget kommuneskat i 2008 
og 2009 under ét. Fra 2010 fastsættes bundskatten til 5,26 pct. Dette betyder isoleret 
set, at skattetrykket stiger godt 0,1 pct.-enhed fra 2007 til 2008 på grund af højere 
kommuneskatter. Kompensationen via lavere bundskat reducerer skattetrykket ca. ¼ 
pct.-enhed fra 2008 til 2009 og øger det med 0,1 pct.-enhed fra 2009 til 2010.  
 
Kommunernes budgetter for 2009 viser en mindre stigning i de samlede kommunale 
skatter på 89 mio. kr. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om 
at neutralisere den højere kommuneskat gennem en modgående statslig skattesænk-
ning, så skatten er uændret for borgerne samlet set. Den statslige skattesænkning vil 
indgå i de politiske drøftelser om en skattereform i forlængelse af Skattekommissio-
nens arbejde.  
 
Ud over ændringerne i personskattetrykket som følge af politiske aftaler, forventes 
primært faldende aktieindkomster at påvirke personskatterne i 2008 og 2009. Prove-
nuet fra aktieindkomstskatten forventes – blandt andet i lyset af den finansielle uro – 
at falde fra et historisk højt niveau på 16,5 mia. kr. i 2007 til 9,5 mia. kr. i 2008 og ca. 
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6 mia. kr. i 2009 og 2010. Dette bidrager til at reducere skattetrykket i 2008 og 2009 
med henholdsvis 0,4 og 0,2 pct.-enheder. 
 
Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen udgjorde 29¼ mia. kr. i 2007 
(1,7 pct. af BNP) og skønnes til 34½ mia. kr. i 2008 (2,0 pct. af BNP), 18 mia. kr. i 
2009 samt 18¾ mia. kr. i 2010 (1,0 pct. af BNP). Udviklingen i Nordsø-indtægterne 
afspejler primært en kraftig stigning i den gennemsnitlige oliepris fra 2007 til 2008 
samt et betydeligt fald fra 2008 til 2009. Desuden forventes produktionen af olie og 
gas at falde fra 2007 til 2009. De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, 
selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierørledningsafgift samt overskudsdeling.  
 
Statens årlige indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme 
over for ændringer i olieprisen. Det forventes således, at når olieprisen stiger med 10 
USD pr. tønde, stiger det samlede provenu fra Nordsøen med ca. 4¾ mia. kr. i 2008, 
2009 og 20105. Den varige provenugevinst ved en varig stigning i olieprisen er dog 
kun knap ¼ af den umiddelbare provenuvirkning, idet olieressourcerne udtømmes 
på sigt.  
 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) udgjorde 42 
mia. kr. i 2007 (2½ pct. af BNP) og skønnes at aftage til 2,1 pct. af BNP i 2008, 1,8 
pct. af BNP i 2009 og 2,0 pct. af BNP i 2010. Det lavere niveau for selskabsskatten 
skal blandt andet ses i lyset af lavere indtjening i den finansielle sektor herunder som 
følge af en forventet stigning i tab og hensættelser vedrørende erhvervsudlån efter en 
periode med historisk lave tab og hensættelser. 
 
I medfør af Lov om finansiel stabilitet skal pengeinstitutter, der tilslutter sig en ga-
rantiordning, der er etableret af staten og Det Private Beredskab, betale en garanti-
provision på i alt 15 mia. kr. fordelt over to år (fra 4. kvartal 2008 til og med 3. kvar-
tal 2010). Derfor falder pengeinstitutternes overskud, hvilket indebærer, at selskabs-
skatteprovenuet isoleret set reduceres med i alt 3,8 mia. kr. I skønnet for provenuet 
fra selskabsskatten er der desuden taget højde for, at pengeinstitutternes finansie-
ringsomkostninger på sigt reduceres som følge af den midlertidige statsgaranti for 
indskud i pengeinstitutter. 
 
Omlægningen af selskabsbeskatningen, der blev vedtaget i juni 2007, indebærer alt 
andet lige et lavere provenu i 2007 og et højere provenu i 2008, 2009 og 2010. Sel-
skabsskattepakkens stramninger af afskrivningsreglerne har virkning fra 2008, mens 
beskæringen af fradragsberettigede renteudgifter havde halvårsvirkning i 2007. Satsen 
for selskabsskatten blev nedsat fra 28 til 25 pct. med helårsvirkning fra 2007. Sel-
skabsskattepakken er beskrevet mere detaljeret i boks 5.3 i Økonomisk Redegørelse, maj 
2007. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Beregningen af Nordsø-indtægternes tager udgangspunkt i en gennemsnitlig oliepris pr. tønde på $99,4 i 2008, 
$64,8 i 2009 og $65,0 i 2010 samt en gennemsnitlig dollarkurs på 5,11 kr. pr. dollar i 2008 og 5,81 kr. pr. dollar i 2009 
og 2010.  
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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 4½ mia. kr. i 2007 svarende til 0,3 
pct. af BNP. Pensionsafkastskatten skønnes at udgøre 0,1 mia. kr. i 2008 (0,0 pct. af 
BNP), 1½ mia. i 2009 (0,1 pct. af BNP) og 10½ mia. kr. i 2010 (0,6 pct. af BNP). 
Skønnene forudsætter blandt andet et normalafkast på aktier på ca. 7 pct. på årsbasis 
fra d. 17. november 2008 og frem. 
 
Udviklingen i pensionsafkastskatteprovenuet illustrerer, at det samlede skattetryk i 
det enkelte år i høj grad afhænger af indtægterne fra pensionsafkastskatten og der-
med udviklingen på de finansielle markeder. Pensionsafkastskatten forventes således 
isoleret set at bidrage med et fald i skattetrykket på 2,4 pct.-enheder fra 2005 til 2008 
og omvendt at øge skattetrykket med 0,6 pct.-enheder fra 2008 til 2010. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten anslås at udgøre knap 1 pct. af BNP (svarende 
til ca. 17 mia. kr.) 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 2008. Inklusiv et normalafkast for resten af året forventes aktiekurserne i 
gennemsnit at falde 42½ pct. i 2008. Indtægterne fra pensionsafkastskatten for 2008 
er dog vanskelige at skønne over, da det er kurserne og renterne henimod årets af-
slutning, der er afgørende for provenuets størrelse. 
 
Det relativt lave provenu i 2009 på 1½ mia. kr. eller 0,1 pct. af BNP skyldes primært, 
at beholdningen af fremført negativ skat fra tidligere år er ekstraordinært stor som 
følge af aktiekursfaldene i 2008. Desuden skønnes de 10-årige statsobligationsrenter 
at stige lidt gennem 2009, hvilket medfører, at afkastet på statsobligationer og deriva-
ter er lavere end i et år med et normalafkast (hvor renten og dermed obligationskur-
serne antages konstante). 
 
I 2010 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten til 10½ mia. kr. eller 0,6 pct. af 
BNP, hvilket stadigt er betydeligt lavere end provenuet i et år med et normalafkast. 
Det skyldes primært, at de lange obligationsrenter ventes at stige i 2010, samt at pen-
sionsopsparere i pengeinstitutter mv. (der ikke får deres negative pensionsafkastskat 
udbetalt i sommeren 2010 som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten) forsat 
skønnes at have en vis beholdning af negativ skat i 2010.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Normalafkastet er defineret som et årligt afkast på 7 pct. for aktier og 5 pct. for obligationer og andre investerings-
aktiver. 



 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik 

170 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

Folketinget vedtog den 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten, 
hvor beskatningen omlægges fra institutniveau til individniveau. Omlægningen er 
udformet således, at den skønnes at være omtrent provenuneutral over tid, men om-
lægningen medfører kompensationsudbetalinger på ca. 9,5 mia. kr. i 2008 samt nega-
tiv skat på 1,2 mia. kr. (hvoraf 0,3 mia. kr. forventes at kunne udnyttes i 2009, og 0,9 
mia. kr. forventes udbetalt i 2010). Udbetalingerne vedrører hovedsageligt engangs-
kompensationer for ophævelsen af skattefritagelsen af afkast af visse ejendomme og 
indeksobligationer. Engangskompensationerne konteres i nationalregnskabet som 
kapitaloverførsler til husholdningerne (i nationalregnskabet er kompensationerne 
derfor ikke modregnet i provenuet fra pensionsafkastskatten).  
 

Boks 5.1 
Engangsudbetalinger til pensionssektoren 

 
Folketinget vedtog d. 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastbeskatningen, fordi de 
danske pensionsbeskatningsregler var blevet underkendt ved EF-domstolen. Omlægningen skønnes 
neutral for de offentlige finanser over tid, men den omfatter engangsudbetalinger på kort sigt samt 
et merprovenu fra pensionsafkastskatten på sigt. 
 
Omlægningen indebærer blandt andet, at pensionsafkastskatten omlægges fra institut- til individni-
veau fra 2010, og at de berørte pensionsinstitutter får udbetalt beholdningen af negativ skat ultimo 
2009, når slutskatten for indkomståret 2009 opgøres i sommeren 2010. (Negativ skat bliver normalt 
fremført til modregning i efterfølgende års positive pensionsafkastskat, og det vil den også blive efter 
overgangen til beskatning på individniveau.) Udbetalingen af beholdningen af negativ skat på skøn-
net godt15 mia. kr. (inklusiv et engangsprovenutab på ca. 0,9 mia. kr. vedrørende indeksobligatio-
ner) i sommeren 2010 vil være en fremrykning af provenutabet fra negativ skat, som ved de gamle 
regler ville være udnyttet i løbet af 2-3 år. Skønnet for beholdningen af negativ skat er dog forbundet 
med meget stor usikkerhed, idet det blandt andet afhænger af aktiekursudviklingen frem til udgan-
gen af 2009.  
 
I nationalregnskabet konteres udbetalingen af negativ skat som en kapitaloverførsel til husholdnin-
gerne. I 2010 skønnes pensionsskatteomlægningen således at forøge den offentlige sektors overførs-
ler til husholdningerne med godt 15 mia. kr., mens provenuet fra pensionsafkastskatten isoleret set 
forøges med ca. 8 mia. kr., fordi beholdningen af negativ fremført skat bliver reduceret. Netto redu-
cerer omlægningen således saldoen på nationalregnskabet i 2010 med godt 7 mia. kr. 
 
Omlægningen medfører desuden engangskompensationsudbetalinger på ca. 9,5 mia. kr. i 2008 samt 
negativ skat på 1,2 mia. kr. (hvoraf 0,3 mia. kr. forventes at kunne udnyttes i 2009, og 0,9 mia. kr. 
forventes udbetalt i 2010). Udbetalingerne vedrører engangskompensationer for ophævelsen af 
skattefritagelsen af afkast af visse ejendomme og indeksobligationer. Engangskompensationerne 
konteres i nationalregnskabet ligeledes som kapitaloverførsler til husholdningerne, og reducerer 
derfor ikke i sig selv provenuet fra pensionsafkastskatten. Pensionsskatteomlægningen er beskrevet i 
Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 
 

 
Omlægningen medfører desuden, at ca. 2/3 af pensionsinstitutters beholdning af 
negativ skat ultimo 2009 bliver udbetalt, når slutskatten for indkomståret 2009 opgø-
res i sommeren 2010 (pengeinstitutter, ATP, LD, DSP og mindre afviklingskasser 
fortsætter som hidtil). Udbetalingen af beholdningen af negativ skat på skønnet godt 
15 mia. kr. (inklusive engangskompensation på 0,9 mia. kr. vedrørende indeksobliga-
tioner) i sommeren 2010 vil være en fremrykning af provenutabet fra negativ skat, 
som ved de gamle regler alligevel ville være udnyttet i løbet af 2-3 år. På national-
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regnskabet konteres udbetalingen af negativ skat som en kapitaloverførsel til hus-
holdningerne, som dermed ikke indgår i pensionsafkastskatten.  

I 2010 skønnes pensionsskatteomlægningen således at forøge den offentlige sektors 
overførsler til husholdningerne med godt 15 mia. kr., mens provenuet fra pensions-
afkastskatten isoleret set forøges med ca. 8 mia. kr. (fordi beholdningen af negativ 
fremført skat bliver reduceret). Netto reducerer pensionsskatteomlægningen således 
saldoen på nationalregnskabet i 2010 med godt 7 mia. kr. Pensionsskatteomlægnin-
gen er beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 

Afgifter 
Punktafgifterne bidrager under ét til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,6 pct.-
enheder fra 2007 til 2010. 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 0,07 pct.-
enheder i 2008 og mindre end 0,01 pct.-enhed i 2009. Hertil kommer, at indekserin-
gen indebærer, at realværdien af energiafgifterne over tid kan ventes at være nogen-
lunde 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. 0,5 pct.-enheder i den nævnte periode.  
 
 
5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Aktivitetsvirkningen fra finanspolitikken målt ved den ét-årige finanseffekt skønnes 
til 0,4 pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.8.  
 



 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik 

172 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

Tabel 5.8 
Bidrag til den økonomiske vækst   

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.        
 BNP-vækst 2,4 3,3 1,6 0,2 -0,2 0,7  
 Outputgab 0,3 1,5 2,5 1,9 0,6 -0,7  
         
 Et-årig finanseffekt 0,3 0,5 -0,1 0,2 0,4 -  
 - finanseffekt i aug08 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 -  
         
 Pct.-enheder        
 Flerårige virkninger:        
 - flerårig finanseffekt 0,5 0,5 -0,1 0,1 0,2 -  
 - opsparingsvirkninger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 - stedfundne renteændringer siden 20081) - - - - 0,4 0,9  
  

1) Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen siden 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den ventede aktivitetsvirkning i 2009 følger navnlig af skønnet for det offentlige 
forbrug, skattenedsættelserne ifølge skatteaftalen fra 2007 samt den kompenserende 
statslige skattenedsættelse i 2009 afledt af kommuneskatteforøgelsen i 2008. 
 
Siden augustvurderingen er skønnet for finanseffekten opjusteret med 0,1 pct. af 
BNP i 2009.  
 
Augustgrundlaget og finanslovsaftalerne for 2009 indebærer isoleret set en finansef-
fekt på godt 0,3 pct. af BNP i 2009. Dertil kommer blandt andet en betydelig nedju-
stering af subsidierne i 2008, der ikke bærer med over i 2009, og dermed trækker en 
større udgiftsvækst i 2009. De lavere subsidier følger navnlig af lavere aktivitet i det 
almene byggeri end skønnet i august og færre udgifter til løntilskudsaktivering blandt 
andet på den nye ordning for kontant- og starthjælpsmodtagere.  
 
I 2008 skønnes finanseffekten til 0,2 pct. af BNP primært i lyset af skønnet for det 
offentlige forbrug. 
 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for finanseffekten i 2008 opjusteret med 
knap 0,1 pct. enhed. Dette følger især af en opjustering af realvæksten i de offentlige 
investeringer i 2008, som skal ses i sammenhæng med udstedte dispensationer til 
kommunale meranlæg i 2008. 
 
Den flerårige finanseffekt7 peger i retning af, at finanspolitikken fra og med 2002 
samlet set har en positiv virkning på den økonomiske vækst i 2009. Den førte finans-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også påvirker den økonomiske 
aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgøres her som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken 
siden 2002. 
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politik siden 2002 har endvidere 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.  
 
Med baggrund i allerede gennemførte pengepolitiske lempelser i store lande og ud-
sigt til yderligere rentefald, kan lavere renter end ventet i augustredegørelsen isoleret 
set løfte aktiviteten med 0,4 pct.-enheder i 2009 og 0,9 pct.-enheder i 2010 og bidra-
ger dermed væsentligt til at understøtte efterspørgslen. Virkningen af lavere renter 
afhænger selvsagt af, om den finansielle uro inddæmmes, således at pengemarkeds-
renterne og bankers udlånsrenter følger med ned, og at der ikke udgår en større 
dæmpende virkning fra strammere kreditgivning, som følge af konsolideringen af 
banksektoren.  
 
 
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, renter 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 større 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 og 2009 udgør de beregnede strukturelle overskud 2¼ pct. af BNP og godt 1 
pct. af BNP, mens det strukturelle overskud i 2010 er beregnet til 0,9 pct. af BNP. 
De beregnede strukturelle overskud i 2009-2010 er dermed inden for målintervallet i 
2015-planen, der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af 
BNP frem mod 2010.  
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser kan beregnes ved hjælp af output-
gabet, der angiver forskellen mellem faktisk og potentielt/strukturelt BNP, eller be-
skæftigelsesgabet, der angiver forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæf-
tigelse, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2008. Ved konjunkturelle vendepunkter som i 
den aktuelle situation kan trægheder i tilpasningen mellem produktion og beskæfti-
gelse eller ændringer i fx forbrugstilbøjeligheden medføre, at konjunkturelt betingede 
udsving i de offentlige indtægter opfanges tidligere i outputgabet end i beskæftigel-
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sesgabet, jf. figur 5.1.a. Konjunkturbidraget er i den aktuelle situation derfor beregnet 
ved hjælp af outputgabet8.  
 
I 2008 og 2009 bidrager konjunkturerne til at øge de skønnede faktiske overskud. I 
2010 er outputgabet negativt, og konjunkturerne bidrager dermed til, at den faktiske 
offentlige saldo er lavere end den strukturelle saldo i 2010, jf. figur 5.1b.  
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
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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 5.9. 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.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 I lyset af Danmarks Statistiks betydelige revision af arbejdsstyrken i 2007 og historisk store bidrag til arbejdsstyrken 
fra udenlandsk arbejdskraft i disse år, er det endvidere forbundet med større usikkerhed end normalt at fastlægge 
skøn for arbejdsstyrkegabet og dermed beskæftigelsesgabet. Danmarks Statistik offentliggjorde således d. 7. novem-
ber 2008 reviderede nationalregnskabstal for 2005-2007. I 2007 er beskæftigelsen – og dermed arbejdsstyrken – 
oprevideret med 47.000 personer i forhold til det tidligere offentliggjorte nationalregnskabstal, jf. kapitel 4. Det 
afspejler bl.a. store revisioner i antallet af grænsearbejdere. Endvidere er nettoindvandringen i 2007 og 2008 usæd-
vanlig høj, samtidig med at en større del af de indvandrede er i beskæftigelse. Dermed er der større usikkerhed end 
normalt om, hvor meget af den øgede arbejdsstyrke, der er strukturel eller varig, og dermed om arbejdsstyrkegabets 
omfang. Opgørelsen af ledighedsgabet, hvori indgår ledigheden for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Dan-
mark, er derimod ikke påvirket af grænsearbejdere mv. Outputgabet er i estimationsproceduren knyttet relativt tæt til 
ledighedsgabet.  



  Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 175

De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder ekstraordinære 
indtægter – er illustreret i figur 5.2a-e. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og 
de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle 
niveau indgår i den strukturelle saldo9. 
  

Tabel 5.9 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP        
 1. Faktisk saldo 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 -1,2  
 Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:        
    2. Konjunkturer 0,2 1,2 2,2 1,7 0,6 -0,5  
    3. Selskabsskat1) 0,7 0,9 0,3 -0,1 -0,4 -0,2  
    4. Pensionsafkastskat 1,5 -0,2 -0,7 -1,0 -0,8 -0,3  
    5. Nordsø-indtægter 0,3 0,5 0,3 0,5 -0,4 -0,2  
    6. Nettorentebetalinger 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0  
    7. Specielle poster2) 0,1 0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -0,9  
 8. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7) 2,1 2,3 2,4 2,3 1,1 0,9  
  

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 kapitaloverførslerne i 2008-2010 vedrørende pensionsafkast-
skatten, således at disse ikke indgår i den strukturelle saldo. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Høje forventede indtægter fra Nordsø-aktiviteterne bidrager til, at den faktiske saldo 
i 2008 overstiger det strukturelle overskud svarende til 0,5 pct. af BNP, mens det 
modsatte er tilfældet i 2009 og 2010 som følge af det store fald i oliepriserne10. Ind-
tægterne fra pensionsafkastskatten ventes at ligge under det beregnede normalniveau 
i 2008-2010 med baggrund i det store aktiekursfald11.   
 
Med de aktuelle olieprisforudsætninger, dollarkurs og produktionsskøn er den varige 
virkning af Nordsø-provenuerne på linje med det forudsatte i august 200712. Skønnet 
for det strukturelle Nordsø-provenu svarer dermed til forudsætningerne i 2015-
forløbet i Konvergensprogrammet for 2007.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 
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 Det trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som det strukturelle niveau i 2015-
planen, korrigeret for den varige virkning af ændringen i de nuværende og fremtidige provenuer. Den varige virkning 
af de opdaterede provenuskøn svarer til KP07, og det strukturelle niveau er dermed ikke ændret i 2008-2010. 
11 Normalniveauet for provenuet fra pensionsafkastskatten er beregnet til at udgøre i størrelsesordenen 1,0 pct. af 
BNP i perioden 2006-2008.   
12 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 5.2a Figur 5.2b 
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Figur 5.2c Figur 5.2d 
Øvrig selskabsskat Nettorentebetalinger 
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Figur 5.2e Figur 5.2f 
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  

saldo 
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
Ifølge 2015-forløbet i Danmarks Konvergensprogram 2008 indgår skatteindtægterne fra 
Nordsøen (dvs. alle de forventede fremtidige indtægter) som et varigt finansierings-
bidrag til de offentlige finanser på knap 0,35 pct. af BNP, eller godt 6 mia. kr. årligt 
(2009-niveau) i al fremtid. Nordsø-indtægterne medgår således i planen til at finansie-
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re 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 opbyg-
ger formue) i år, hvor Nordsø-indtægterne er store. På den måde er der i planen 
prioriteret efter, at Nordsø-provenuerne både skal komme nuværende og fremtidige 
generationer til gode.  
 
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 2006 til 2009 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen 1¼ pct. af BNP. Heraf bidrager den førte finanspolitik i perioden med ca. 1 
pct. af BNP, herunder som følge af væksten i det offentlige forbrug samt skattened-
sættelserne i 2008 og 2009, jf. tabel 5.10, som viser en skønsmæssig dekomponering 
af ændringen i den strukturelle saldo fra år til år.  
 

Tabel 5.10 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo  

 
   2006 2007 2008 2009  
 Pct. af BNP       
 Strukturel saldo   2,3 2,4 2,3 1,1  
 Ændring i strukturel saldo  0,2 0,1 -0,1 -1,2  
  

Bidrag til ændring:      
 

 Provenuer fra finanspolitikken  -0,5 0,3 0,0 -0,9  
 Pensionsafkastskat  0,1 0,0 0,0 -0,1  
 Nordsø-indtægter  0,1 0,1 0,0 -0,1  
 Nettorentebetalinger  0,3 0,2 0,2 0,1  
 Specielle poster1)  -0,1 0,0 -0,1 0,0  
 Efterspørgselssammensætning  0,3 0,1 -0,1 0,1  
 Andre forhold  0,0 -0,7 -0,2 -0,3  

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

offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
De direkte provenuvirkninger fra finanspolitikken er således opgjort til knap 1 pct. 
af BNP i 2009 – eller ca. 16 mia. kr., som er omtrent ligeligt fordelt på udgiftssiden 
og indtægtssiden. 
 
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. 



 



  Bilagstabeloversigt

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 179

Bilagstabeloversigt  

B.1 Efterspørgsel, import og produktion ...................................................................  181 

B.2 Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser......................  182 

B.3 Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance.....................  183 

B.4 Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse.................  184 

B.5 Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo ...................................  185 

B.6 Befolkning og arbejdsmarked..............................................................................  186 

B.7 Personer på indkomstoverførsler.........................................................................  187 

B.8 Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger ....................................................  188 

B.9 Bruttoinvesteringer.............................................................................................  188 

B.10 Betalingsbalancens løbende poster .....................................................................  189 

B.11 Eksport og import (realvækst) .............................................................................  190 

B.12 Eksport- og importpriser .....................................................................................  190 

B.13 Det private forbrug fordelt på undergrupper .......................................................  191 

B.14 Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer.....................................................  191 

B.15 Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing .....................................  192 

B.16 Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter .................................................................  193 

B.17 Lønkvoter............................................................................................................  193 

B.18 Ejendomsmarked og byggeri...............................................................................  194 

B.19 Skatter og skattetryk...........................................................................................  195  

B.20 Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne ................................................  196 

B.21 Indkomstoverførsler............................................................................................  197 

B.22 Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser.......................................   198 

 

 

  
 
 
 



 



  Bilagstabeller

 Økonomisk Redegørelse · December 2008 181

Tabel B.1 
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010  

  
 Mia. kr. 

Mængder 
Pct. 

Priser 
Pct. 

 

 Privat forbrug 860 881 910 0,9 0,7 1,1 3,1 1,7 2,2  
 Offentligt forbrug1) 460 486 505 1,6 1,2 1,0 3,2 4,3 2,9  
 Offentlige investeringer 32 33 35 6,4 1,2 3,8 2,1 2,1 2,3  
 Boliginvesteringer 116 111 106 -4,4 -6,0 -5,0 3,2 1,8 1,2  
 Faste erhvervs-

investeringer 233 227 225 -0,1 -4,2 -2,1 1,0 1,6 1,2 
 

  
I alt indenlandsk  
Efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.700 1.737 1.781 0,7 -0,3 0,3 2,8 2,5 2,2 

 

 Lagerændringer2) 19 26 24 0,2 0,0 0,0        

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.719 1.763 1.805 0,9 -0,2 0,3 3,2 2,7 2,1 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 943 941 973 3,3 -0,1 2,3 3,4 -0,2 1,1 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.662 2.703 2.778 1,7 -0,2 1,0 3,2 1,7 1,7 

 

 Import af varer og  
tjenester 906 902 924 4,8 -0,1 1,5 2,1 -0,4 1,0 

 

  
Bruttonationalproduktet 1.756 1.802 1.853 0,2 -0,2 0,7 3,9 2,8 2,1 

 

 Produktskatter, netto 263 264 268          
 Bruttoværditilvækst 1.493 1.537 1.586 0,4 -0,2 0,8 4,2 3,2 2,3  
 Heraf i private  

byerhverv3) 975 1.007 1.037 0,6 -0,6 0,7 4,0 3,8 2,2 
 

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

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

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

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

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

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

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

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

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

Kilde: EcoWin, EU-Kommissionens efterårsprognose 2008, OECD, IMF samt egne skøn. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

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

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

    
 Pct. af BNP   
 Betalingsbalancesaldo2)   
 EU27 0,3 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -0,8 -0,6  
 Euroområdet3) 0,8 0,1 -0,1 0,1 -0,4 -0,1 -0,1  
 Tyskland 4,8 5,3 6,3 7,6 7,5 7,7 7,9  
 Frankrig -0,6 -1,8 -2,1 -2,8 -3,5 -3,7 -3,6  
 Italien -0,5 -1,2 -2,0 -1,7 -2,1 -1,6 -1,6  
 Spanien -5,9 -7,5 -9,0 -10,1 -9,9 -8,6 -8,2  
 Holland 8,6 7,5 9,8 9,8 7,1 7,1 6,3  
 Belgien 3,8 2,9 2,5 2,4 0,6 0,3 0,1  
 Østrig 2,2 2,1 2,5 3,3 3,1 2,7 2,8  
 Finland 6,7 3,9 4,9 5,3 5,6 5,0 4,9  
 Danmark 3,0 4,3 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3  
 Sverige 6,7 6,1 8,5 8,4 4,6 4,2 4,6  
 Storbritannien -2,1 -2,6 -3,4 -3,8 -2,8 -2,6 -1,8  
 USA -5,4 -5,8 -5,9 -5,2 -4,6 -3,2 -2,8  
 Japan 3,7 3,6 3,9 4,8 4,0 4,1 4,3  
 Norge 12,7 16,3 17,3 15,4 23,9 20,2 20,1  
  

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

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

3) Korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2008, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.4     
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af arbejdsstyrke   
 Ledighed1)   
 EU27 9,0 8,9 8,2 7,1 7,0 7,8 8,1  
 Euroområdet 9,0 9,0 8,3 7,5 7,6 8,4 8,7  
 Tyskland 9,8 10,7 9,8 8,4 7,3 7,5 7,4  
 Frankrig 9,3 9,2 9,2 8,3 8,0 9,0 9,3  
 Italien 8,1 7,7 6,8 6,1 6,8 7,1 7,3  
 Spanien 10,6 9,2 8,5 8,3 10,8 13,8 15,5  
 Holland 4,6 4,7 3,9 3,2 3,0 3,4 3,7  
 Belgien 8,4 8,5 8,3 7,5 7,1 8,0 8,7  
 Østrig 4,9 5,2 4,8 4,4 3,9 4,2 4,5  
 Finland 8,8 8,4 7,7 6,9 6,3 6,5 6,4  
 Danmark2) 5,6 4,9 3,8 2,6 1,7 2,4 3,4  
 Danmark 5,5 4,8 3,9 3,8 2,5 3,5 4,9  
 Sverige 6,3 7,4 7,0 6,1 6,0 6,8 7,3  
 Storbritannien 4,7 4,8 5,4 5,3 5,7 7,1 6,9  
 USA 5,5 5,1 4,6 4,6 5,7 7,5 8,1  
 Japan 4,7 4,4 4,1 3,9 4,1 4,7 4,6  
 Norge 4,4 4,6 3,5 2,6 2,5 2,9 3,0  

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

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

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2008, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.5     
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP   
 Samlet offentlig saldo   
 EU 27 -2,9 -2,4 -1,4 -0,9 -1,6 -2,3 -2,6  
 Euroområdet -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -1,3 -1,8 -2,0  
 Tyskland -3,8 -3,3 -1,5 -0,2 0,0 -0,2 -0,5  
 Frankrig -3,6 -2,9 -2,4 -2,7 -3,0 -3,5 -3,8  
 Italien -3,5 -4,3 -3,4 -1,6 -2,5 -2,6 -2,1  
 Spanien -0,3 1,0 2,0 2,2 -1,6 -2,9 -3,2  
 Holland -1,7 -0,3 0,6 0,3 1,2 0,5 0,1  
 Belgien -0,2 -2,6 0,3 -0,3 -0,5 -1,4 -1,8  
 Østrig -4,4 -1,5 -1,5 -0,4 -0,6 -1,2 -1,4  
 Finland 2,4 2,9 4,1 5,3 5,1 3,6 2,4  
 Danmark 1,9 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 -1,2  
 Sverige 0,8 2,4 2,3 3,6 2,6 0,5 -0,4  
 Storbritannien -3,4 -3,4 -2,7 -2,8 -4,2 -5,6 -6,5  
 USA -4,3 -3,1 -2,1 -2,8 -5,3 -7,2 -9,0  
 Japan -6,2 -6,7 -1,4 -2,2 -1,9 -2,6 -3,5  
 Norge 11,1 15,1 18,5 17,4 13,9 13,7 13,7  

    
 Samlet strukturel 

 offentlig saldo        
 

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

1) Egne beregninger.  
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2008, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.6  
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 1.000 personer       
 Samlet befolkning 5.419 5.437 5.461 5.482 5.496 5.508 
 I arbejdsstyrken 2.868 2.891 2.934 2.917 2.899 2.879 
 Samlede beskæftigelse 2.727 2.781 2.857 2.867 2.829 2.780 
 - beskæftigede på ordinært  

 arbejdsmarked1) 2.656 2.709 2.788 2.791 2.746 2.694 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 70 73 69 75 83 86 
 Ledige 141 109 78 50 70 99 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.551 2.547 2.527 2.566 2.596 2.630 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 3 3 2 2 1 
 Aktiverede dagpengemodtagere 18 14 10 8 13 13 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26 24 24 25 28 28 
 Personer på overgangsydelse 4 1 0 0 0 0 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 224 213 214 216 215 212 
 Efterlønsmodtagere3) 162 144 142 142 138 133 
 Personer under 15 år 1.017 1.015 1.012 1.007 1.000 992 
 Folkepensionister uden for  

arbejdsstyrken3) 692 744 757 771 794 821 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 405 388 365 394 406 428 
  

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

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

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

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 1.000 helårspersoner        
 A-dagpenge 117 88 61 38 54 76  
 Kontanthjælp 99 83 75 67 72 72  
 Feriedagpenge 8 8 7 6 3 3  
 Førtidspension1) 253 241 243 244 243 240  
  - heraf under 65 år2) 240 239 243 244 243 240  
 Efterløn 162 144 142 142 138 133  
  - heraf under 65  år2) 130 138 142 142 138 133  
 Overgangsydelse 4 1 0 0 0 0  
 Fleksydelse 1 2 3 4 5 6  
 Revalideringsydelse3) 22 19 17 16 16 16  
 Sygedagpenge4) 73 73 84 88 87 87  
 Barselsdagpenge 53 52 53 53 52 52  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 3 2 2 1  
 Ledighedsydelse 10 11 12 10 10 10  
 I alt  805 725 700 671 681 696  
 - heraf under 65  år2) 760 716 700 671 681 696  
  

SU 209 209 212 209 208 209 
 

 I alt, inkl. SU 1.015 934 912 880 889 905  
  

Folkepensionister1) 772 835 854 871 898 931 
 

 - heraf 65-66 år 54 99 110 117 126 135  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1.787 1.769 1.767 1.752 1.788 1.835 
 

  
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 kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke opfyl-
der 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 21 dage (14 dage før 2007 og 15 dage i 2008) samt sygdomsforløb 
blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter fra 2003 kun børnepasningsorlov. Denne ordning er under udfasning 
som følge af omlægninger af barselsorlovsmulighederne. Der vil fortsat være personer, der kan udnytte 
retten til børnepasningsorlov fremover. 
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Tabel B.8  
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger  

 
  2008 2009 2010  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 4,7 4,3 4,0  
 Samlede arbejdsomkostninger 4,7 4,4 4,0  
 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra:     

 Offentlige kasser 0,0 0,0 0,0  
 - AER-bidrag1) 0,0 0,0 0,0  
 Lovpligtige omkostninger -0,1 0,0 0,0  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform2) -0,1 0,0 0,0  
 - Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,1 0,0  
 Kompetenceudviklingsfond 0,0 0,1 0,0  

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

 
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.9  
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2007 

Niveau 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

  Mia.kr. Realvækst, pct.  
 Faste  

bruttoinvesteringer 377 4,7 13,3 3,1 -0,9 -4,2 -2,5 
 

 heraf:          

  - bygge og anlæg 202 7,1 13,4 1,9 -3,1 -4,7 -3,2  
  - maskiner og transport 136 1,7 13,2 4,3 2,4 -3,3 -2,0  
  - software 39 4,3 12,3 5,5 -1,9 -5,1 -0,9  
 heraf:          
  - boliginvesteringer 117 17,3 11,2 4,8 -4,4 -6,0 -5,0  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 230 -0,1 14,0 4,3 -0,1 -4,2 -2,1 
 

 heraf:          
 - bygge-  og   

anlægsinvesteringer 65 -6,2 18,6 3,2 -3,7 -4,4 -2,6 
 

 - materielinvesteringer 165 2,3 12,0 4,7 1,4 -3,9 -2,0  
 - offentlige  

 investeringer 29 0,8 16,4 -10,0 6,4 1,2 3,8 
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Tabel B.10  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 343,6 361,1 376,4 378,4 391,7  
 Landbrugseksport mv. 86,7 88,5 93,8 97,3 101,0  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 38,3 33,5 34,5 35,4 36,2  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 460,9 478,4 499,9 506,2 523,8 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 464,4 494,0 515,4 519,0 533,8  

  
Nettoeksport af energi1) 12,5 7,1 2,0 -2,7 -1,5 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 9,0 -8,5 -13,5 -15,5 -11,5  
 Nettoeksport af skibe mv. -1,9 -4,4 -4,1 -3,9 -4,1  

  
Handelsbalance, i alt 7,1 -12,9 -17,6 -19,4 -15,6 

 

  
Turistindtægter, netto 0,5 -0,8 -0,2 0,0 0,2 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 41,8 50,0 55,0 58,4 63,7  

  
Tjenestebalance, i alt 42,3 49,1 54,9 58,4 63,9 

 

  
Vare- og tjenestebalance 49,5 36,2 37,3 39,1 48,3 

 

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

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 29,6 14,7 32,5 32,5 32,5 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -4,6 -10,7 -9,7 -7,5 -6,0  
 EU-betalinger til Danmark, netto -8,4 -9,8 -10,2 -11,2 -11,2  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,0 -18,4 -19,5 -20,9 -20,6  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -2,5 -24,2 -7,0 -7,0 -5,3  

  
Løbende poster, i alt 47,0 12,0 30,3 32,0 43,0 

 

 Do. i pct. af BNP 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3  

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet -26,9 -111,6 -177,7 -145,4 -102,2 

 

 Do. i pct. af BNP -1,7 -6,6 -10,1 -8,1 -5,5  
  

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.11  
Eksport og import (realvækst) 

 
  2007 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Realvækst i pct.  
 Eksport af:       
 Landbrugsvarer mv. 88,5 -1,0 1,9 1,7 1,7  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 361,1 2,2 1,9 -1,2 2,0  
 Øvrige varer1) 95,8 -8,3 -3,2 -4,0 1,7  
 Tjenester i alt 337,4 6,7 7,0 1,8 2,9  
 I alt 882,8 2,2 3,3 -0,1 2,3  
  

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 50,5 1,9 2,7 0,1 1,7  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 417,2 2,7 3,0 -0,9 1,3  
 Øvrige varer1) 90,6 0,1 2,2 0,7 0,6  
 Tjenester i alt 288,3 4,0 8,6 0,7 2,1  
 I alt 846,6 2,8 4,8 -0,1 1,5  
  

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

 

 
 

Tabel B.12  
Eksport- og importpriser 

 
  2007 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Landbrugsvarer mv. 88,5 3,2 4,0 2,0 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 361,1 2,8 2,3 1,7 1,5  
 Øvrige varer1) 95,8 -3,0 13,3 -14,3 -4,3  
 Tjenester i alt 337,4 2,5 1,9 1,1 1,7  
 I alt 882,8 2,1 3,4 -0,2 1,1  
        
 Importpriser for:        
 Landbrugsvarer mv. 50,5 6,0 3,0 2,0 0,5  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 417,2 3,3 1,3 1,3 1,6  
 Øvrige varer1) 90,6 -0,2 12,7 -14,5 -4,2  
 Tjenester i alt 288,3 4,2 0,0 1,5 1,6  
 I alt 846,6 3,3 2,1 -0,4 1,0  
  

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

 
 

 
2007 

Niveau 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
 

  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-enheder  
 Forbrug i alt 826,7 0,9 0,7 1,1 0,9 0,7 1,1  
 Detailomsætning 278,7 -0,2 0,0 1,8 -0,1 0,0 0,6  
 Heraf:              
 - fødevarer 82,4 -1,5 0,2 1,4 -0,1 0,0 0,1  
 - nydelsesmidler 34,2 -2,5 0,2 1,2 -0,1 0,0 0,0  
 - øvrige ikke-varige  

 varer 91,5 0,9 0,2 2,0 0,1 0,0 0,2 
 

 - øvrige varige varer 70,7 1,0 -0,5 2,3 0,1 0,0 0,2  
 Bilkøb 51,4 -10,3 -9,3 -5,0 -0,7 -0,5 -0,3  
 Brændsel m.m. 43,9 2,0 1,9 1,7 0,1 0,1 0,1  
 Benzin og lignende 20,4 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0  
 Boligbenyttelse 163,0 1,7 1,7 1,3 0,3 0,3 0,2  
 Kollektiv trafik mv.1) 34,9 2,7 3,5 2,5 0,1 0,2 0,1  
 Øvrige tjenester 233,7 3,5 2,0 0,9 1,0 0,6 0,2  
 Turistudgifter 38,0 2,0 0,3 2,2 0,1 0,0 0,1  
 Turistindtægter2) 37,2 1,0 0,3 2,2 0,0 0,0 -0,1  
  

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

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

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.14  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt -7,1 -34,4 -62,9 -20,3 32,7 66,6  
 - husholdninger -56,4 -55,4 -67,9 -49,0 -32,2 -18,4  
 - selskaber 49,3 21,0 5,1 28,7 64,9 85,0  
 Offentlig forvaltning og service 77,1 81,5 75,1 52,2 -0,3 -22,9  

 I alt 70,0 47,0 12,3 30,7 32,3 43,2  
  

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

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

 Mia. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 138,9 146,4 149,9 157,3 164,2 171,1 
 Lønsum 819,9 867,2 911,6 951,7 982,5 1.004,2 
 Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 30,6 39,1 25,6 22,7 15,0 14,8 

 Primær bruttoindkomst 989,4 1.052,8 1.087,1 1.131,6 1.161,6 1.190,0 
 Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  294,4 301,1 307,7 319,2 335,8 359,7 
 - indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 426,5 421,3 433,2 440,4 439,5 459,8 
 - sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 128,7 165,8 177,0 183,4 186,4 185,7 

 Disponibel bruttoindkomst 728,7 766,8 784,6 827,0 871,5 904,3 
 - privat forbrug 745,1 792,8 826,7 860,0 880,8 910,1 
 Formuetilvækst i l&p 51,7 79,9 86,8 87,0 84,4 76,4 

 Bruttoopsparing 35,3 53,9 44,7 54,0 75,2 70,6 
 - bruttoinvesteringer 93,7 109,6 112,0 111,2 106,8 103,3 
 Nettokapitaloverførsler 2,0 0,3 -0,6 8,1 -0,6 14,4 

 Nettofordringserhvervelse -56,4 -55,4 -67,9 -49,0 -32,2 -18,4 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 320,4 330,5 327,5 344,7 353,5 374,0 
 Nettoformueindkomst -4,3 -9,0 -13,7 0,9 14,5 14,0 

 Primær bruttoindkomst 316,1 321,5 313,8 345,6 367,9 388,0 
 Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  95,2 132,5 145,0 150,0 151,8 150,3 
 - indkomstskatter mv. 60,7 71,0 61,0 58,4 43,8 48,1 
 - pensionsudbetalinger 44,9 53,6 58,4 63,3 67,6 74,2 

 Disponibel bruttoindkomst 305,7 329,5 339,3 374,0 408,3 416,0 
 - formuetilvækst i l&p 51,7 79,9 86,8 87,0 84,4 76,4 
 - bruttoinvesteringer 201,5 224,0 244,2 255,9 256,0 251,6 
 Nettokapitaloverførsler -3,1 -4,6 -3,3 -2,4 -2,9 -3,0 

 Nettofordringserhvervelse 49,3 21,0 5,1 28,7 64,9 85,0 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 459,3 477,0 477,5 502,0 517,6 545,1 
 Lønsum 819,9 867,2 911,6 951,7 982,5 1.004,2 
 Nettoformueindkomst 26,3 30,1 11,9 23,6 29,5 28,7 

 Primær bruttoindkomst 1.305,6 1.374,3 1.400,9 1.477,2 1.529,6 1.578,0 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 248,0 246,6 249,1 255,6 267,9 285,3 
 - indkomstskatter mv. 487,1 492,3 494,3 498,8 483,3 507,9 
 - sociale bidrag 32,1 32,3 31,8 33,1 34,3 35,1 

 Disponibel bruttoindkomst 1.034,4 1.096,3 1.124,0 1.201,0 1.279,8 1.320,3 
 - privat forbrug 745,1 792,8 826,7 860,0 880,8 910,1 

 Bruttoopsparing 289,2 303,5 297,2 341,0 399,0 410,2 
 - bruttoinvesteringer 295,0 334,0 356,0 367,2 363,0 355,0 
 Nettokapitaloverførsler -1,4 -3,8 -4,1 5,9 -3,4 11,5 

 Nettofordringserhvervelse -7,1 -34,4 -62,9 -20,3 32,7 66,6 
 
Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets (NR). Visse af overførslerne er dog nettoficerede i forhold til 

NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pensionsformuer og FISIM samt aktieudbytter 
(der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselska-
ber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene 
fragår), og pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p 
er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes. 
Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som individuel opsparing (SP er suspenderet i 2004-2009, og suspensio-
nen forudsættes videreført i 2010). 
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Tabel B.16  
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.        
 Husholdningerne        
 Forbrugskvote (iht. NR)1) 102,3 103,4 105,4 104,0 101,1 100,6  
         

 Opsparingskvote (iht. NR)1) 4,8 7,0 5,7 6,5 8,6 7,8  
 Do. korrigeret for afkast i l&p2) 1,7 0,4 -1,4 -0,3 2,4 2,5  
         
 Hele den private sektor (iht. NR)              
 Forbrugskvote 72,0 72,3 73,6 71,6 68,8 68,9  
 Opsparingskvote 28,0 27,7 26,4 28,4 31,2 31,1  
  

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. afsnit 
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) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af hushold-
ningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensionsudbe-
talingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. 

 

 

 
 

Tabel B.17  
Lønkvoter 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.   
 Private erhverv 55,1 55,6 57,3 57,2 56,9 55,9  
 Hele økonomien 62,8 63,2 64,5 64,4 64,3 63,7  
 Husholdningernes procentvise andel af den  

private disponible indkomst 70,4 69,9 69,8 68,9 68,1 68,5 
 

  
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
 

 

 



Bilagstabeller 

194 Økonomisk Redegørelse · December 2008 

Tabel B.18  
Ejendomsmarked og byggeri 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Ejendomsmarked        
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 

 enfamiliehuse 17,4 21,6 5,2 -4,0 -4,5 0,0 
 

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

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

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 25,3 19,3 18,5 - - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 28,1 28,1 28,3 - - -  
  

Boligbyggeri             
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. 17,3 11,2 4,8 -4,4 -6,0 -5,0  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 4,1 4,6 2,9 - - -  
  

Erhvervsbyggeri             
 

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

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

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Mia. kr.  
 Indirekte skatter 274 291,3 300,4 305,6 309,2 314,6 
 - moms 155,5 168,3 176,1 181,3 185,3 189,7 
 - registreringsafgift 21,9 24,5 24,9 22,2 21,3 20,2 
 - punktafgifter 69,9 70,2 69,2 69,3 68,7 69,6 
    - energi 36,4 36,3 36,4 36,9 37,8 38,3 
    - miljø 4,4 4,5 4,7 4,8 4,7 4,8 
    - nydelsesmidler 10,5 10,7 10,1 9,8 9,8 10,0 
    - øvrige 18,6 18,7 18,0 17,8 16,4 16,6 
 - ejendomsskatter 17,5 18,3 19,0 21,4 22,4 23,2 
 - vægtafgift på erhverv 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 
 - øvrige indirekte skatter 7,1 7,8 8,8 8,9 9,0 9,5 
  

Direkte skatter 490,1 495,6 498,8 503,5 488,3 513,0 
 - kildeskatter1)  309,6 324,4 339,4 346,8 341,3 350,1 
    - statsskat 65,2 68,6 130,3 136,1 130,0 133,1 
       - bundskat 42,4 44,1 46,1 48,4 45,5 48,7 
       - mellemskat 7,7 8,3 8,9 9,8 5,5 4,9 
       - topskat  15,2 16,2 17,5 19,0 19,1 17,9 
       - sundhedsbidrag 0,0 0,0 56,4 57,9 59,1 60,7 
       - statslig kommuneskat 0,0 0,0 1,3 1,0 0,9 0,9 
    - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 219,3 226,0 175,7 184,4 188,6 193,8 
       - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 146,5 150,5 170,5 179,2 183,2 188,3 
       - amtsskatter 68,0 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
       - kirkeskat 4,8 5,0 5,2 5,2 5,3 5,5 
    - ejendomsværdiskat 10,9 11,3 11,6 11,9 12,1 12,3 
    - øvrige kildeskatter 14,2 18,5 20,5 14,3 10,6 10,9 
 - pensionsafkastbeskatning 37,0 12,5 4,5 0,1 1,6 10,6 
 - selskabsskat 60,7 71,0 61,0 58,4 43,8 48,1 
 - andre personlige skatter 8,0 8,5 10,1 10,2 10,6 11,3 
 - vægtafgifter fra husholdninger 7,1 7,6 7,9 8,1 8,4 8,6 
 - arbejdsmarkedsbidrag 67,6 71,6 76,0 79,9 82,5 84,3 
 Obl. bidrag til sociale ordninger2) 17,1 17,0 16,8 17,3 17,9 18,2 
 Kapitalskatter 3,2 3,5 3,9 4,7 4,5 4,6 
 Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,4 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1 
 Samtlige skatter 787,8 810,8 823,9 835,2 823,9 854,5 
 BNP 1.545,3 1.628,6 1.687,9 1.756,4 1.801,7 1.853,5 
 Samtlige skatter i pct. af BNP  51,0 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1 
  

1)  Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2005-2007 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.20  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne  

 
  2005 2006 20071) 2008 2009 2010  

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

 Vækst i pct.  3,5 - - - - - 

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

 Vækst i pct.  3,6 2,5 - - - - 

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

Vækst i pct.  4,0 2,9 1,7 - - - 

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

 

Vækst i pct.  5,5 3,4 1,7 - - - 

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

 Vækst i pct.  5,4 3,5 0,9 2,4 - - 

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

 Vækst i pct.  5,5 4,0 1,0 1,9 - - 

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

 Vækst i pct.  5,5 4,9 1,2 4,1 - - 

 Februar-vurdering 2008, mia. kr. 2)  686,4 720,6 724,2 737,7 747,5 - 

 Vækst i pct.  5,5 4,3 0,5 1,9 1,3 - 

 Maj-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 722,3 738,6 751,1 - 

 Vækst i pct.  5,5 4,9 0,4 2,3 1,7 - 

 August-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 714,4 726,5 735,0 - 

 Vækst i pct.  5,5 4,9 -0,7 1,7 1,2 - 

 December-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 716,0 731,6 747,6 768,1 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 -0,5 2,2 2,2 2,7 

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

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

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

 August-vurdering 2006, mia. kr.  10,7 11 11,2 - - - 

December-vurdering 2006, mia. kr.  10,7 11,1 11,3 11,5 - -  
Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  10,9 11,1 11,9 12,2 - - 

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

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

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

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

 December-vurdering 2008, mia. kr. 10,9 11,3 11,6 11,9 12,1 12,3 
  

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

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

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

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 19,0 14,6 10,4 6,8 9,7 13,3  
 Førtidspension 32,8 33,5 34,0 35,7 36,6 37,8  
 Efterløn1) 23,3 20,7 20,6 21,6 21,3 21,0  
 Kontanthjælp2) 14,2 13,2 11,8 11,3 12,0 13,1  
 Feriedagpenge 1,4 1,3 1,2 1,0 0,6 0,6  
 Revalideringsydelse 4,1 3,9 3,3 3,1 3,1 3,2  
 Sygedagpenge 11,4 12,2 14,0 14,7 15,3 15,8  
 Barselsdagpenge 8,4 8,6 9,0 9,3 9,7 9,8  
 Boligydelse og boligsikring 10,6 11,0 11,1 11,2 11,4 12,3  
 Børnefamilieydelse 12,9 13,1 13,3 13,8 14,3 14,6  
 Øvrige overførsler3) 17,3 16,2 16,7 16,7 17,7 19,1  
 I alt 155,4 148,4 145,5 145,1 151,7 160,5  
 SU  10,3 10,5 10,6 11,2 11,5 12,1  
 I alt inkl. SU 165,7 158,9 156,1 156,4 163,2 172,6  
 Folkepension4) 71,1 76,7 81,4 85,2 89,5 96,6  
 Øvrige pensioner5) 18,5 19,1 20,2 21,1 22,4 23,4  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige  

pensioner 255,3 254,7 257,7 262,6 275,1 292,6 
 

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

 
 

 
Aug. 

2006 
Dec. 
2006 

Maj 
2007 

Aug. 
2007 

Feb. 
2008 

Maj 
2008 

Aug. 

2008 
Dec. 

2008 
 

    
 2008        

 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 0,2  
 Ledighed (1.000 personer) - 112,0 108,0 91,0 81,0 53,0 49,0 50,0  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - 2,1 2,4 2,5 2,6 3,3 3,5 3,3  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - 39,5 28,9 22,9 11,4 7,5 23,3 30,3  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - 56,2 59,3 55,2 66,7 72,4 64,5 52,2  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) - 2,4 2,7 2,7 2,4 2,0 1,9 1,4  
  

2009                
 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - - - 1,0 0,7 0,5 -0,2  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - 90,0 62,0 64,0 70,0  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - - - 2,4 2,6 2,7 1,6  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - 15,8 13,7 37,3 32,0  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - 51,5 53,1 55,8 -0,3  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) - - - - 2,4 1,8 1,7 0,2  
  

2010                
 

 BNP (realvækst, pct.) 1) - - - - - - - 0,7  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - - - 99,0  
 Forbrugerpriser (procentvis stigning) - - - - - - - 2,2  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - 43,0  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - -22,9  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 2) - - - - - - - 1,1  
  

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. 
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