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Internasjonal økonomi
I løpet av sommeren og høsten har vi sett tegn på at verdens-
økonomien har nådd bunnen og begynner å vende opp igjen.
Oppgangen får god støtte av en bedre fungerende finanssektor og
økt etterspørsel etter varer og tjenester. Men fremdeles synes det
som om behovet for stimuleringstiltak både fra sentralbankene og
regjeringer verden over er til stede. Usikkerheten i finansmarke-
dene har avtatt og risikopremiene har falt. Store stimulanspakker,
lav rente over en relativt lang periode, kombinert med lav lager-
beholdning som skal bygges opp igjen, vil bidra til en moderat
vekst fremover.

Et konsensusanslag er at den globale BNP faller med om lag 
1,5 % i år for deretter å øke med 2,5% i 2010 og 2011. Dette er klart
under den gjennomsnittlige veksten på 5 % i årene før den finan-
sielle krisen. Oljeprisen har økt noe de siste månedene og ligger
rundt 70 dollar fatet. Den er ventet å øke med om lag 10 dollar
årlig de neste to årene og vil ligge rundt 80 dollar ved utgangen
av 2011. 

Amerikansk økonomi er fortsatt inne i en dyp lavkonjunktur.
Husholdningenes konsum og eksporten har fortsatt å falle.
Detaljhandelen har vært stabil på lavt nivå gjennom sommeren. 
Vi har også sett noen positive tegn i boligmarkedet. Omsetningen
av boliger har sluttet å falle, og prisene på brukte og nye boliger
har stabilisert seg. Det er ventet at økonomien vil snu og begynne
å vokse svakt igjen gjennom vinteren. Aksjemarkedet har økt med
om lag 50 % i forhold til lavpunktent i februar i år. Også ledende
indikatorer peker oppover.

Oppsummering 

Norge
• Veksten i arbeidsledigheten har stoppet opp
• Forventninger om rentehevninger gjennom høsten
• Boligprisene fortsetter oppover, 16 % vekst for boligblokker
• Byggingen av nye boliger og yrkesbygg faller fortsatt
• Vekst i offentlige infrastrukturanlegg fremover

Sverige
• BNP-veksten faller fortsatt, men utsikter til bedring i 2010
• Stigende arbeidsledighet og lav inflasjon gir fortsatt lav rente 

fremover
• Byggeaktiviteten fortsatt lav, men de regionale forskjeller 

er store
• Boligprisene fortsetter kraftig opp i Stockholm

Danmark
• Historisk kraftig resesjon i Danmark, 4,5 % nedgang i BNP 

for 2009
• Arbeidsledigheten kraftig opp, økning på 58 000 på ett år
• Boligbyggingen nede på 10 000 enheter for 2009
• Nedgangen i boligprisene flatet ut på lavt nivå i 3. kvartal i år 
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Nytt siden juli – hovedpunkter

Har internasjonal økonomi 

nådd bunnen?
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Norsk økonomi
De norske nøkkeltallene har vært mer positive etter sommeren i
år. Det er særlig arbeidsmarkedet som har overrasket positivt.
Lav rente og sterk lønnsutvikling har bidratt til at forbruksutvik-
lingen også har vært positiv. Lave renter og en meget ekspansiv
finanspolitikk og høyere oljeinvesteringer har gitt en mildere 
konjunkturnedgang enn ventet. For 2009 ventes BNP for fastlands
Norge å falle med 1 %, for deretter å øke med 2,5% i 2010. 

I tillegg til utviklingen i forbruk og sparing vil oljeselskapenes
investeringer på land og på norsk sokkel bli avgjørende for utvik-
lingen i fastlandsøkonomien. For 2009 blir disse investeringene
noe høyere enn de var for 2008. 

Den negative BNP-utviklingen vi har hatt så langt i år, er ventet å
snu i 3. kvartal i år. Det er i første omgang privat etterspørsel
som det nærmeste året vil bidra til veksten. Bidraget fra økte
investeringer og eksport vil først komme i 2011. Samlet for 2009
ventes en BNP vekst på -1 % og 2,5% i 2011.

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,2 % 
fra juli til august i år. Veksten fra august året før var på vel 2 %.
Salget av sportsutstyr og internettsalg stod for den største 
veksten. 

Siste observasjon august 2009

BNP vekst på -1 % i 2009

Oljeinvesteringene kan smøre
norsk økonomi fremover

Detaljhandelen opp 0,2 % fra 
juli til august

Norge
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Utviklingen så langt i år er betydelig mer positiv enn hva vi la til
grunn for 2009. Den positive utviklingen kan hovedsakelig til-
skrives lav rente, økte inntekter og generelt mindre pessimisme 
i husholdningene enn hva vi antok ved årsskiftet. 

Ved utgangen av september var det i rundt 73 000 arbeidsledige i
Norge, som tilsvarer 2,7 % av arbeidsstokken. Justert for sesong-
variasjoner var det i september rundt 100 færre ledige. I forhold
til september året før er det nå ca. 26 000 flere ledige (66 %).

Siste observasjon september 2009

Bygg og anlegg hadde den største veksten i ledighet, og i sep-
tember i år var det 4600 flere ledige sammenlignet med samme
periode året før. Det er særlig innen elektrikere og rørleggere at
veksten var størst og hvor ledigheten har tredoblet seg på ett år.
Offentlig sektor hadde lavest ledighet. Rogaland og Akershus
hadde den største veksten i ledigheten. 

Arbeidsledigheten vil fortsette å øke noe gjennom året, og kapa-
sitetsutviklingen vil falle ytterligere. Sammen med svak lønnsom-
het i næringslivet vil det bidra til moderat lønnsvekst både i år og
neste år. 

Med lavere vekst i arbeidsledigheten enn ventet fremover er det
grunn til å anta at lønnsveksten vil ta seg noe opp gjennom året,
men blir trolig liggende under veksten vi hadde i 2007 og 2008.
Moderat lønnsvekst vil kunne bidra til å holde inflasjonen nede.

Færre ledige i september

Lavere inflasjon fremover



4

Fra august til september falt inflasjonen med 0,7 pp til 1,2 % årlig
rate. Lavere elektrisitetspriser og husleie bidro til nedgangen,
mens klær og sko bidro andre veien. Kjerneinflasjonen (inflasjon
justert for energipriser og avgiftsendringer) økte med 0,1 pp til
årlig rate på 2,3 %. 

Siste observasjon september 2009

Markedsrenten har falt mer enn forventet. Vi ser nå tegn til at
bunnen er nådd, med forventninger om økte renter fremover.

Til tross for lavere inflasjonsforventninger en økonomisk vekst
ikke langt fra Norges Banks prognoser, og med lav kapasitets-
utnytting regner en med at renten vil begynne å øke i løpet av
høsten. Dette gjøres i første omgang for å starte med å redusere
stimulansen av norsk økonomi. Renteøkningen kommer trolig 
tidligere enn andre sentralbanker og bidrar sammen med økt
oljepris til å beholde kronen sterk.

Men vi kan også få overraskelser på nedsiden ved at prisveksten
blir lavere enn ventet, samtidig med at kronekursen styrker seg
betydelig

Bygg- og eiendomsmarkedet

B/A-markedet
Mye tyder på at nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet nærmer
seg slutten. Betydelige stimuleringstiltak knyttet til samferdsel og
offentlig bygg- og anleggsvirksomhet har dempet nedgangen i
privat sektor noe. Vår antagelse om en nedgang i B/A-investering-
ene på 14 % for inneværende år ligger fast. Vi har derimot opp-
justert anslaget for 2010 til en tilnærmet nullvekst. Begrunnelsen
for oppjusteringen er følgende:

• Den generelle veksten i norsk økonomi er noe bedre enn 
tidligere antatt, og veksten i arbeidsledigheten er mindre enn 
tidligere prognoser tilsa

• Anleggsinvesteringene knyttet til anlegg er noe høyere enn 
tidligere antatt, og nedgangen innen industrianlegg og olje-
relaterte anlegg blir mindre

• Offentlig bygg- og anleggsvirksomhet opprettholdes på om lag 
dagens nivå  

• En bedre utvikling i boligmarkedet enn tidligere forutsatt, vil 
bidra til at nedgangen i investeringer snur i løpet av 2010

Små forsiktige rentehevinger
fremover



At nedgangen i markedet har stoppet opp indikerer også statistik-
ken for ordretilgangen i bransjen. Etter en utflating i første kvartal
var det en liten vekst innen alle produktområdene i andre kvartal
i år. Men fortsatt har dette ikke gitt seg utslag i ordrereserven,
som fortsatt ikke viser tegn til vekst, men var uendret fra første til
andre kvartal i år.

Produksjonsindeksen for bygg og anlegg viste i første kvartal i år
en liten vekst på 0,6 % sammenlignet med samme kvartal året
før. Det var særlig innen anlegg at veksten var stor, men boliger
og private yrkesbygg trekker fortsatt ned.

Nedgangen i vårt tilgjengelige marked blir størst i 2009, med ca.
14 % og et uendret aktivitetsnivå i 2010, noe som betyr en tilnær-
met nullvekst. Det vil forutsette at vi får en bedring i norsk øko-
nomi fra årsskiftet 2009 og inn i første halvår 2010. Prognosene
er usikre, og forutsetter at veksten internasjonalt ikke forverres
ytterligere, og at de penge- og finanspolitiske stimuleringstil-
takene får tilsiktet virkning.

Investeringene i private yrkesbygg faller fra et høyt nivå. Det er
gruppen kontor og forretningsbygg som bidrar til nedgangen.
Denne gruppen representerte også den største veksten innenfor
bygg- og anleggsmarkedet og det er derfor grunn til å anta en
stor grad av overinvesteringer her. Vi regner imidlertid at ned-
ganen stopper opp i løpet av 2010 og at veksten fremover blir 
liggende rundt en langsiktig trend. 
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Kraftig nedgang i år 
og uendret i 2010

Ordresituasjonen i bygg og

anlegg mindre negativ



For perioden 2011 og 2012 vil trolig de offentlige stimulerings-
tiltakene i Norge og internasjonalt kunne gi en svak vekst i BNP
og dermed utsikter for ny vekst i B/A-aktiviteten, men på et noe
lavere nivå. Utviklingen utover denne perioden er svært usikker,
men sannsynligheten for en ny nedgang i 2013/2014 er trolig
størst som følge av at flere land må skjære ned på offentlige
utgifter av på grunn av svakere budsjettbalanser og fortsatt 
strukturelle utfordringer i deler av industrien. 

Boligmarkedet
Vår prognose for utviklingen i boligprisene var på ca. 3 %
gjennom 2009. Anslaget var basert på økende arbeidsledighet,
uro på børsene og pessimisme om den økonomiske utviklingen. 
I tillegg antok vi fortsatt stort tilbud av nye og brukte boliger og
noe begrenset tilgang på lån. 

Siste observasjon september 2009

Utviklingen har gått i motsatt retning enn vi antok. Prisene har
økt med 14 % sammenlignet med lavpunktet i desember 2008, 
16 % for blokker.

Siste observasjon september 2009

Også omsetningsprisene på OBOS-boliger har så langt vist
samme tendens. Veksten har her vært på 21 % i år og på 1,4 %
fra august til september. 
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Tegn til bedring av boligmarkedet

Kraftig vekst i boligprisene
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Det ferdigstilles trolig færre 
boliger enn det er behov for

Boligbyggingen mindre ned 
enn ventet

Boligbyggingen høyere enn antatt
i år, 19 000 settes i gang

Grunnene til dette kan oppsummeres i følgende punkter:
• Lavere rente enn forventet gjennom året og god inntektsvekst 

(3 %)
• Lite tilbud av boliger, særlig i de store byene og lavere tilbud 

av nye, ferdige boliger
• Lavere arbeidsledighet enn hva en så for seg på starten av året,

og dermed større optimisme
• Antall husholdninger vokser mer enn antatt, grunnet fortsatt 

stor innflytting til byene

Rene tekniske behovsberegninger basert på utviklingen av antal-
let husholdninger, flyttinger og hvor mange boliger som for-
svinner fra markedet, viser at mellom 25- og 30 000 boliger bør
fullføres årlig. Dette bestemmer ikke hvor mange boliger som vil
bli etterspurt, men gir en indikasjon på at presset på boligmarke-
det kommer til å bli stort i årene fremover. Dersom arbeidsledig-
heten øker mindre enn antatt fremover, rentene fortsatt er på et
lavt nivå og fortsatt økende optimismen om utviklingen i økono-
mien fremover, kan omsetningsprisene på boliger fortsatt holdes
oppe en tid fremover.

Igangsettingen
Nedgangen i antall igangsatte boliger startet på slutten av 2007.
For 2008 ble det registrert igangsatt ca. 25 000 boliger. Vi antok at
nedgangen ville fortsette inn i 2009, og at 16 000 boliger ville bli
igangsatt i år. 

Tall for august viser at 12 500 boliger er igangsatt så langt i år.
Det er 25 % færre enn på samme tid året før. Dette betyr at 
samlet igangsetting kan bli rundt 19 000 for 2009. Det medfører
at vi i løpet av høsten vil se at nedgangen i byggeaktiviteten 
flater ut, men uten at vi kan se noen signaler om sterk vekst
igjen. 

For utviklingen i boligmarkedet mot 2015 legges følgende forut-
setninger til grunn:

– Betydelig lavere vekst i norsk økonomi, men svingninger
– Utviklingen i antall husholdninger tilsier et etterspørselspress
– Generelt høyere arbeidsledighet og lavere vekst i disponible 

inntekter (2-3 %)
– Svingninger i rentenivået, men høyere trend

Det medfører en igangsetting som øker til 23 000 i 2010 og en
ytterligere økning til ca. 25 000 året etter. Andelen leiligheter i
blokker vil også ta seg noe opp i perioden.
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Yrkesbygg vil falle ytterligere

Offentlig satsing på 
infrastrukturen trekker 

markedet opp

Yrkesbygg
Igangsettingen av yrkesbygg har falt gjennom hele 2009 og lå i
august 30 % lavere sammenlignet med året før. Nedgangen er
spredt fordelt på alle typer bygg, men gruppen kontor og forret-
ningsbygg viser en særlig stor nedgang som følge av utviklingen
i norsk økonomi. Men også viser tall for garasjer og fritidsbygg,
som er inkludert i disse tallene en stor nedgang som følge av
utviklingen i boligmarkedet.

Siste observasjon mai 2009 (trendvis utvikling er ikke oppdatert fra mai til august ) 

Vi venter en fortsatt nedgang fremover. Særlig kontor- og forret-
ningsbygg får en betydelig nedgang de neste årene. 

Anlegg
Det tilgjengelige anleggsmarkedet har økt betydelig siste tiåret.
En av grunnene er at Vegvesenets egenregivirksomhet ble aksje-
selskap og deltar i konkurransen om de samme oppdragene som
tidligere ble tildelt dem.

De siste to årene har veksten i anleggsmarkedet kommet som
følge av en økt satsing på oppgradering av vei- og jernbanenet-
tet. Den ekstraordinære tiltakspakken som ble bevilget i 2009 i
forbindelse med finanskrisen, vil også gi aktivitetsvekst i 2010. 
I tillegg indikerte forslaget til statsbudsjett for 2010 en vekst i
jernbaneinvesteringene på 16 % og på veiinvesteringene på 23% 
i forhold til revidert budsjett for 2010. 

Investeringer i industrianlegg vil fortsette å falle også i 2010,
mens kommunaltekniske anlegg ventes svakt opp. For vannkraft-
anlegg og overføringslinjer ventes aktiviteten uendret fremover.
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Anleggsaktiviteten er ventet opp 8 % i 2009 og 5% for 2010.
Deretter er det ventet en flat utvikling innen anlegg.

Byggekostnadene har falt gjennom hele 2009 og ligger i dag på
1,5 % årlig vekst. Det er materialkostnadene som har falt mest og
ligger i dag rundt 0 % årlig vekst. Det er imidlertid grunn til å for-
vente at kostnadsveksten holdes lav gjennom vinteren og så
lenge som aktivitetsnivået i bransjen el lavt.
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Indikatorer for svensk økonomi

Eksportindustrien er sterkt påvirket av den internasjonale svikten
i etterspørselen etter investeringsvarer, mens husholdningene så
langhar t klart å stå imot nedgangen, godt hjulpet av skatte- og
rentesenkninger. Husholdningene kommer også i 2010 og 2011 å
være motoren i svensk økonomi. BNP ventes i år å falle med 
4,5 %, men vokse i 2010 med 1,5% og ytterligere 2,5% i 2011, 
forutsatt at internasjonal økonomi fortsetter å bedre seg. Til tross
for store stimulanspakker betraktes statsfinansene å være gode 
i hele denne perioden. Risikofaktorene finner vi i internasjonal
økonomi, øket sårbarhet i husholdningssektoren, samt eventuelle
nødvendige strukturelle tilpasninger i næringslivet.

Svensk arbeidsmarked ble raskt svekket i år, men ikke like mye
som vi antok. Sysselsettingen falt med 2 % første halvår i 2009.
Denne nedgangstrenden i sysselsettingen venter vi vil fortsette
også inn i 2010. Flere industrier har innført forkortet arbeidsuke.
Dette, kombinert med at produksjonen har falt kraftig, har bidratt
til at antallet utførte timer kommer til å falle med rundt 4 % i
2010. 

Arbeidsledigheten er på nivå 9 % og ventes å nå 12 % i løpet av
vinteren 2010.

Siste observasjon september 2009

Så langt i år følger ledigheten de prognoser vi har satt for året.
Veksten vil fortsette gjennom året og nå en topp vinteren 2010. 

Svakeste BNP-vekst siden andre
verdenskrig

Det ventes fortsatt økt 
arbeidsledighet i Sverige

Sverige
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Industriproduksjonen stuper

Sprek detaljhandel

Markedsrenten øker som forutsatt

Industriproduksjonen faller betydelig mer enn ventet. Fra toppen
på begynnelsen av 2008 til august i år har fallet vært på 26 %.
Fallet kommer i sin helhet innen eksport. 

Siste observasjon august 2009

Detaljomsetningen har økt betydelig mer enn ventet så langt i
2009. Veksten er på over 4 % fra årsskiftet.

Siste observasjon august 2009

Veksten var størst innen dagligvarehandelen. Lave renter, fortsatt
god lønnsutvikling og noe økt optimisme i husholdningene
bidratt til vekst.
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Lave renter i minst ett årfremover

Inflasjon på -1,5 % i Sverige

Fall i B/A-investeringene på 

12 % i år

Utsiktene til en lav inflasjon er fortsatt til stede. Prognosene for
2009 forutsatte en inflasjon på -0,4 % i 2009 og vel 1% i
2010.Økningen i bensinprisene og komponentene knyttet til boli-
gen har imidlertid trukket prisforventningene opp, mens forhol-
dene på arbeidsmarkedet og lavere lønnspress fremover trekker
prispresset ned. KPI er ventet å ligge under inflasjonsmålet på 2
% frem til begynnelsen av 2011 på grunn av lav ressursutnytting. 

Pengemarkedsrentene har fortsatt å falle gjennom sommeren og
høsten, i tråd med signalene fra Riksbanken. Riksbanken besluttet
på møtet i oktober å beholde renten på lave 0,25 %. Bankens ren-
teprognoser fra juli i år ble beholdt og signaliserer en renteopp-
gang  først neste høst.

Siste observasjon september 2008

Bygg- og eiendomsmarkedet 

Vi antar en samlet nedgang i B/A-investeringene på 12 % for 2009
og 3 % nedgang i 2010. Det er grunn til å tro på en bedring i 
aktiviteten i løpet av 2010, noe som førere til vekst i det samlede
B/A-markedet fra 2011. 
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Det igangsettes rundt 15 000 
boliger i 2009

Boliginvesteringene falt med 25 % første halvår i 2009 og ventes
ytterligere å gå ned med vel 30 % i hele 2009 og trolig 10 % i
2010. Det betyr en halvering av boliginvesteringene i den perio-
den. Nedgangen i investeringene kommer av et fall i antallet
igangsatte boliger fra 22 000 i 2008 til under 15 000 i år.

Igangsettingen av boliger fortsetter å falle. I første halvår i 2009
ble 6300 boliger igangsatt i Sverige, tilsvarende 12 000 i samme
periode året før. Antallet ”bygglov” (godkjente bygg) har også
falt i første halvår, men ikke i samme tempo som igangsettingen.
Det kan indikere et noe høyere antall boliger som blir satt i gang
andre halvår i år.

Vi holder derfor fast på våre prognoser om ca. 14 000 igangsatte
boliger for hele 2009 og økende til ca. 18 000 i 2010. 

Investeringer i ombygging og tilbygg kommer i perioden til å øke
svakt og påvirker derfor investeringene positivt. Det er særlig økt
vekt på energieffektivitet som vil bidra til vekst i ombyggingsin-
vesteringene. 
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Investeringene i yrkesbygg (lokaler) falt med 7 % første halvår i
år, men nedbremsningen i bygginvesteringene ventes å bli større
i andre halvår. Samlet kommer investeringene i yrkesbygg å avta
i år med vel 20 %. De private investeringene i yrkesbygg minsker
med anslagsvis 32 %, mens de offentlige øker med rundt 10 %. 
Det er de private yrkesbygginvesteringene som avtar mest, 14 %
første halvår, som er den største nedgangen siden 1993. Selv om
nedgangen dempes noe i andre halvår, er det ventet at den fort-
setter også i 2010.

Flere store kontorprosjekter i Stockholmsregionen ferdigstilles i
løpet av 2009, til sammen vel 300 000 kvadratmeter kontorloka-
ler. Dette vil føre til at ledighetsgraden på kontorlokaler i denne
regionen kommer til å stige og leieprisene vil gå gradvis ned
gjennom 2010. Derfor er det grunn til å anta at nedgangen blir
størst innenfor kontorsektoren og industrisektoren, mens investe-
ringer i butikker og kjøpesentra fortsatt holdes oppe. Særlig gjel-
der dette området rundt Stockholm, hvor aktiviteten innen yrkes-
bygg ikke kommer til å falle betydelig. Vestkysten vil imidlertid få
et relativt kraftig fall i yrkesbygginvesteringene i år og neste år.

Anleggsinvesteringene har økt mye de siste årene, og med flere
store infrastrukturprosjekter under arbeid er aktivitetsnivået i dag
høyt. Første halvår i år økte investeringene med om lag 
8 %, og det høye aktivitetsnivået ventes å fortsette flere år frem-
over. 

Investeringene i veier og gater antas å øke med ca. 12 % i 2009,
mens øvrige investeringer i transportsektoren beholdes uendret
på et høyt nivå. 

Byggekostnadene målt på innsatsfaktorene i en boligblokk, har
falt kraftig siste året og indeksen er nå negativ. Dette har
sammenheng med den generelle kraftige konjunkturnedgangen
og betydelig lavere aktivitet i bransjen.

Boligprisene
Boligmarkedet har utviklet seg noe bedre enn ventet så langt i
2009. Alle tre regionene har hatt en vekst i prisene på brukte boli-
ger. I Stockholm var prisene i tredje kvartal 16 % høyere enn i
samme kvartal året før. I Göteborg var prisoppgangen på vel 11 %
og tilsvarende 8 % i Skåne.

Anlegg eneste sektoren som øker



Siste observasjon 3. kvartal 2009

Lave renter og fortsatt god lønnsutvikling er hovedforklaringen
på nedgangen. Husholdningenes renteutgifter som andel av dis-
ponibel inntekt har falt fra 6,5 % i 2008 til anslagsvis 4 % i år. Den
realdisponible inntekten antas å øke med 0,8 % i år og 1,3 %
neste år. En bedret kjøpekraft, kombinert og utsikter til noe bedre-
de konjunkturutsikter, gjør at boligprisene fortsatt kan stige noe i
Sverige gjennom høsten.  Prisnedgangen kommer imidlertid i
2010, i takt med at arbeidsløsheten øker. 
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Boligprisene opp 16 % i
Stockholm i 3. kvartal



Indikatorer for dansk økonomi
BNP-veksten falt med hele 7,2 % fra andre kvartal 2008 til samme
kvartal i år. Det er det fjerde kvartalet med negativ årlig BNP-fall.

2009 ser dermed ut til å bli et rekordår hva gjelder negativ utvik-
ling i økonomien, og en må tilbake til 30-tallet for å finne tilsva-
rende fall i produksjonen. Nedgangen er betydelig innen så vel
eksportbedriftenes investeringer, som privat forbruk og boligpri-
sene. Samlet for 2009 ventes et fall på 4,5 % i BNP, noe som i
vesentlig grad knyttes til fallet i første halvår. For utsiktene for
andre halvår ser tross alt bedre ut. Global økonomi ser lysere ut
og trekker veksten i dansk eksportindustri oppover. En ekspansiv
pengepolitikk med lave renter, kombinert med ekspansiv finans-
politikk, trekker også den samlede veksten opp. Vi ser også en
positiv utvikling i innenlandsk etterspørsel gjennom 3. kvartal,
noe som vil bidra positivt på produksjonen. For 2010 ser vi der-
med for oss en svak vekst i BNP på 1,5 %.  

Siden sommeren 2008 har ledigheten økt med 58 000 personer.
Det er en meget kraftig økning, og vi skal helt tilbake til oljekrisen
1973 -74 for å finne tilsvarende økning. En så kraftig vekst i ledig-
heten skaper først og fremst usikkerhet hos boligkjøperne, noe
som isolert sett har dempet etterspørselen ytterligere.

Siste observasjon august 2009
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BNP-vekst på 1,5 % for 2010

58 000 flere arbeidsledige

Dansk økonomi inne i sin verste
resesjon siden andre verdenskrig

Danmark



Vanligvis tar det to til tre kvartaler fra konjunkturene vender og
produksjonen vokser til veksten i arbeidsledigheten stopper opp
og peker ned igjen. Med den betydelige usikkerheten som råder i
markedet vil det trolig denne gang ta ytterligere to kvartaler før
ledigheten går ned. I denne sammenheng kan det dermed ta ett
år eller mer før vi ser en vending i kurven for arbeidsledigheten.

Siste observasjon august 2009

På vel ett år har dansk industriproduksjon falt med drøyt 16 %.
Hvis den globale etterspørselen tar seg opp gjennom høsten
2009, kan vi vente at også industriproduksjonen vender oppover
igjen.

Siste observasjon august 2009

Etter en jevn nedgang i detaljomsetningen gjennom hele 2008
har utviklingen så langt i 2009 vært flat. Til tross for svake utsikter
for dansk næringsliv og arbeidsmarkedet holdes handelen oppe.
Dette skyldes i stor grad at husholdningenes økonomi fortsatt er
god. Danske Bank har beregnet at den gjennomsnittlige danske
familien har 2000 kroner pr. måned ekstra å bruke både i 2009 og
2010. Lavere renter, bra inntektsvekst, lavere skatter og lav infla-
sjon er faktorer som gir betydelig vekst i husholdningenes real-
disponible inntekter. 
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Industriproduksjonen 
fortsetter ned

Men detaljomsetningen 
overraskende sterk



Inflasjonen fortsetter å falle i Danmark, og KPI er nå nede på
under 1 % årlig vekst. Trolig vil inflasjonen snu og peke oppover
igjen gjennom vinteren. Fallet i inflasjonen kommer i første
omgang av prisfall på matvarer og energipriser. En normalisering
av inflasjonen vil trolig skje langsomt, i takt med økningen i
innenlandsk etterspørsel og nå nivået rundt 2% i løpet av de
neste 12 måneder.

Bygg- og anleggsmarkedet

Utsiktene for dansk bygg- og anleggsmarked er ikke lyse. Det
ventes nedgang både i 2009 og 2010. Trolig må vi frem til 2012 
før vi igjen kan se en vekst i aktiviteten igjen.

Antallet igangsatte boliger falt fra ca. 20 000 igangsatte i 2008 til
anslagsvis rundt 10 000 i år. Det medfører at investeringene kan
falle med om lag 22 % i 2009. Det ventes fortsatt fall i igangset-
tingen utover 2009, noe som fører til at investeringene kan falle
ytterligere med 6 % neste år. Trolig må vi mot 2012 før vi kan se
ny vekst i boliginvesteringene.

Investeringene i yrkesbygg har også falt kraftig siste året. Svak
utvikling i dansk næringsliv og vanskelige finansieringsmulighe-
ter har bidratt til lavere igangsetting av private yrkesbygg.
Investeringene ventes å falle med 12 % i 2009 og ytterligere 13 %
i 2010. For offentlige yrkesbygg er utsiktene bedre. Her ventes en
vekst på 8 % i år og 14 % i 2010.
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Boligbyggingen nede på 
10 000 igangsatte



Anleggsinvesteringene har historisk sett holdt seg på et jevnere
nivå. Det ventes en vekst på rundt 3 % både i år og neste år. Det
er investeringer i veier som holder aktiviteten oppe, mens kom-
munale anleggsinvesteringer ventes noe ned. Innen energiområ-
det ser det ut til at investeringene forblir uendret

Siste observasjon 3. kvartal 2009

De siste prisene fra Realkreditrådet i Danmark viser fortsatt fall i
boligprisene, men fallet er betydelig mindre enn tidligere. Fra
andre til tredje kvartal i år ser vi en svak vekst i prisene igjen,
men nivået er lavt og antallet omsetninger er også lavt. Så langt 
i 2009 har prisene både i hele landet og i København gått ned
med 8 %. 

Det er imidlertid for tidlig å si at vi står foran en vekst i omset-
ningsprisene på boliger igjen, men heller en stabilisering av pris-
fallet på et lavt nivå.

Antallet igangsatte boliger fortsetter å falle og nivået er nå histo-
risk lavt. Våre prognoser om 13 000 igangsatte boliger for 2009
vil trolig ikke holde. Med den takten vi i dag ligger på, vil trolig
ikke flere enn 10 000 boliger bli satt i gang i år.
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Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.

Rolf Albriktsen
Telefon +47 21 05 75 71 Mobil +47 906 91 110
rolf.albriktsen@veidekke.no

Boligprisene viser tegn til 
stabilisering
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