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Internasjonal økonomi
Finanskrisen har avtatt, dels som følge av svært lave renter inter-
nasjonalt og regjeringenes stimuleringspakker. Aktørenes frem-
tidstro er mindre pessimistisk, men ikke optimistisk. Dette er posi-
tivt og kan være første tegn på at bunnen i den internasjonale
konjunkturnedgangen kan nærme seg. Men lysglimtene på finans-
markedene og psykologien i markedet er ikke tilstrekkelig for en
robust oppgang i realøkonomien. Industriproduksjonen faller 
fortsatt, arbeidsledigheten er økende og forbruksutviklingen er
fortsatt svak internasjonalt. 

For 2009 antas BNP globalt å avta med ca. 2 %, men med utsikter
til en vending på slutten av året og inn i 2010. For neste år antas
det en svak vekst i internasjonal BNP på nivå 1- 1,5 %. Oppgangen
antas å bli svak som følge av at det tar tid å dra ned den høye
belåningsgraden, samt at arbeidsmarkedet trolig svekkes frem-
over. Risikoen for et nytt tilbakeslag er også til stede. Stigende
råvarepriser og et gradvis økende rentenivå kan dra opp kost-
nadsnivået. I tillegg er det stor usikkerhet om hvordan de store 
budsjettunderskuddene som stimuleringspakkene har generert,
skal gjenopprettes. Selv om trenden peker oppover, er det flere
analysemiljøer som i dag ser for seg en W-formet konjunktur-
utvikling i årene fremover. 

Resesjonen startet i eurosonen i januar 2008 etter en oppgangs-
konjunktur som hadde vart i 15 år. Nedgangen er sterkt preget av
resesjonen i USA, og derfor får vi heller ingen oppgang i euro-
sonen før aktiviteten i USA tar seg opp. Den lave renten og de
finanspolitiske pakkene vil også i Europa ha kortsiktig positiv
effekt på investeringer, forbruk og på arbeidsmarkedet. Risikoen
her er imidlertid at europeerne føler seg mer usikre på om stimu-
lansene på lengre sikt kan få negative effekter, som økte skatter 
og lavere offentlige overføringer. Det kan bidra til økt sparing og
lavere vekst i økonomien. 

Oppsummering 
Norge
• BNP-veksten er nedjustert for 2009 (-1 %)
• Detaljhandel og inflasjonen øker mer enn antatt
• Styringsrenten nede på 1,25 % og fortsatt lav rente
• Lav bygging av boliger og private yrkesbygg trekker 

B/A-investeringene ned (-14%)
• Boligprisene øker mer enn antatt, 8 % økning så langt i år
• 20 % nedgang i igangsettingen av yrkesbygg 

Sverige
• BNP-veksten for 2009 nedjustert (- 5,4 %)
• Industriproduksjonen faller fortsatt, og arbeidsledigheten øker
• Inflasjonen på -0,6 % og styringsrenten nede på 0,25 %
• Under 15 000 boliger igangsettes i år
• Yrkesbygg 20 % ned, mens anlegg holdes oppe

Danmark 
• BNP-vekst på -3,5 % i år, men bunnen trolig nådd
• Økende arbeidsledighet og lav inflasjon
• Fortsatt svakt boligmarked, 13 000 boliger igangsettes i år
• Vekst i anleggsaktiviteten med 3 % i år
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Nytt siden februar – hovedpunkter

Noen positive signaler 

internasjonalt

USA er nøkkelen til ny oppgang
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Norsk økonomi
Norsk økonomi er ikke skjermet fra den internasjonale konjunk-
turnedgangen. Nedgangen i våre internasjonale eksportmarkeder
er blitt betydelig større enn hva vi så for oss ved nyttår. Det betyr
at i tillegg til at de tradisjonelle eksportbedriftene er blitt rammet,
er også tjenesteytende sektor, som er leverandør til disse bedrif-
tene, blitt påvirket negativt. Bedrifter som leverer bygninger og
maskiner til disse eksportnæringene, er mest påvirket.
Rentekuttene har ført til en kraftig vekst i husholdningenes dispo-
nible inntekter, selv om økningen i arbeidsledigheten over tid vil
føre til at færre vil være i arbeid. Hvor kraftig nedturen vil bli for
Norge, vil avhenge av hvor stor del av denne inntektsveksten
som går til sparing og hvor mye som går til forbruk. 

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. Det vil dempe nedgangen i BNP.
For 2010 er usikkerheten stor for hvordan disse investeringene vil
utvikle seg. Mange prognosemiljøer ser for seg et fall i oljeinves-
teringene i 2010. Utviklingen i oljeprisen er her avgjørende for
utviklingen. 

For 2009 ventes en BNP-nedgang på ca. 1 % og med utsikter til
en svak vekst på 1 % for 2010. Det er 0,5pp lavere vekst enn hva
vi antok ved forrige konjunkturrapport.

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,9 % fra
april til mai i år. Den årlige veksten er svakt negativ sammenlig-
net med mai 2008 hvor veksten var svært høy. Veksten kommer
innen gruppen mat og drikkevarer, mens utviklingen innen byg-
gevarer og elektriske artikler fortsatt er svak. 

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

Oljeinvesteringene kan smøre
norsk økonomi fremover

BNP vekst på -1 % i 2009

Detaljhandelen opp 0,9 % 
fra april til mai

Norge
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Siste observasjon mai 2009

Ved utgangen av juni var det i overkant av 70 000 arbeidsledige i
Norge, som tilsvarer 2,6 % av arbeidsstyrken. Ledigheten økte
med 500 personer i juni. Ledigheten har økt med 85 % i forhold
til samme periode året før. Ledigheten er nå størst innen bygg og
anlegg, hvor den har tredoblet seg i løpet av ett år. Lavest er
ledigheten innen omsorgsyrker samt IT-relaterte yrker.

Den registrerte ledigheten inkludert arbeidsmarkedstiltakene steg
med kun 1300 personer i juni, samtidig som ledigheten ble jus-
tert ned med ca. 1000 personer i mai. Ledigheten var dermed
uendret sammenlignet med mai på 3,4 %. Forbedringen i ledig-
heten de to siste månedene synes å være signifikant og fordeler
seg på alle sektorer.

Innen bygg og anlegg har ledigheten tredoblet seg i løpet av ett
år og er den sektoren med sterkest økning i arbeidsledigheten.
NAV antar at den samlede arbeidsledigheten vil nå i underkant av
100 000 personer ved utgangen av året, noe som er i samsvar
med våre prognoser. Antall ledige stillinger har gått betydelig
ned siste halvår, og sysselsettingen har også gått ned. 

Siste observasjon mai 2009

Noe mindre vekst i 
arbeidsledigheten enn antatt
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Fortsatt lavt rentenivå fremover,
men stor usikkerhet om hvor

lenge det vil vare

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. Dette vil trolig bremse den innenlandske prisveksten
som i dag ligger på om lag 3 % årlig.

Inflasjonen økte med 3,4 % i juni opp fra 3,0 % i mai. Inflasjonen
justert for endringer i avgifter og energipriser økte med 3,3 %.
Konsensus i markedet var 2,9 %. Det var matvarer og flyreiser
som bidro mest, men også importerte elektriske artikler økte
mye. 

En svak krone ved inngangen til 2009 bidro til å øke inflasjonen.
Denne effekten vil avta når kronekursen gradvis styrker seg. Ved
utgangen av 2009 antas en noe lavere inflasjon, ned mot 2 %
årlig. 

Med lavere pris- og lønnsvekst, noe lavere kapasitetsutvikling,
fortsatt svakt arbeidsmarked og utsikter til at konjunkturbunnen
internasjonalt nærmer seg, vil Norges Bank trolig beholde sty-
ringsrenten på dagens lave nivå en periode fremover. En sterkere
innenlandsk etterspørsel og fortsatt økende boligpriser kan bidra
til at perioden før rentebanen vender oppover igjen blir kortere. 

Siste observasjon juni 2009

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

Høy inflasjon i Norge



Bygg- og eiendomsmarkedet

B/A-markedet
Den private delen av bygg- og anleggsmarkedet påvirkes av den
svake konjunktursituasjonen. Bedrifter utsetter eller kansellerer
igangsetting av nye prosjekter, selv om rentenivået er lavt.
Økende arbeidsledighet fører også til stor usikkerhet om behovet
for flere kontorer eller produksjonslokaler. I tillegg utgjør nå
næringseiendommer en betydelig risiko for bankene. I 2008
utgjorde næringseiendom 32 % av bankenes samlede utlån
(”Finansiell Stabilitet 1/2009, Norges Bank”). Når nå tilbudet av
kontorlokaler øker som følge av høy byggevirksomhet i tidligere
år og etterspørselen avtar som følge av konjunkturene, vil leie-
prisene fortsette å synke. Dette vil i neste omgang føre til at 
bankene blir mer restriktive i utlån til kontor- og forretningsbygg.
Også boligprodusentene er avventende med å sette i gang nye 
prosjekter, selv med lav rente og et antatt behov for nye boliger
som følge av flyttinger og etablering av nye husholdninger. 

Etter en kraftig nedgang i ordretilgangen gjennom 2008, økte den
svakt i første kvartal 2009. Det var tilgangen på anleggsjobber og
rehabiliteringsjobber som bidro positivt. I tillegg flatet tilgangen
på nye boligprosjekter noe ut.

Også omsetningsstatistikken for bygg- og anleggsbedriftene viser
en nedgang på 2,8 % i første kvartal sammenlignet med samme
kvartal året før. Også her viser tallene at det er ombyggings- og
rehabiliteringsmarkedet som holder aktiviteten oppe, mens
nybygg trekker omsetningen ned.
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Ordresituasjonen i bygg og
anlegg noe bedret



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 penge- og finanspolitiske stimuleringstiltak får
tilsiktet virkning.

For perioden 2011 og 2012 vil trolig de offentlige stimuleringstilta-
kene 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 i 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 struk-
turelle utfordringer i deler av industrien. 

Boliginvesteringene ventes å falle med 13 % i år og ytterligere 
1 % neste år. Nedgang i igangsettingen gjennom hele 2009 er
årsaken til svakere investeringer. Som antydet i forrige konjunk-
turrapport, kan vi i 2011 se ny oppgang i boligmarkedet og en
vekst i boliginvesteringene på rundt 3 %. 

Yrkesbygginvesteringene vil avta med opp mot 30 % i år og ytter-
ligere 9 % neste år. Det er private investeringer i yrkesbygg som
trekker ned, mens offentlig sektor fortsatt vil øke investeringene i
yrkesbygg. Anslagene for 2009 og 2010 er ytterligere nedskrevet i
forhold til anslagene i forrige rapport. Nedgangen kommer som
en følge av overinvesteringer i kontor- og forretningsbygg over
flere år. I tillegg ser vi nå nedgang innen leieprisene på kontor-
lokaler i de store byene. 

Anleggsinvesteringene øker betydelig både i 2009 og 2010 med
hhv. 9 % og 7 %, for deretter å stabilisere seg på høyt nivå.
Anslagene baseres på signalene i transportplanen som ble lagt
frem sist vinter. Samferdselsinvesteringene øker med ca. 11 % i
2009 og ytterligere 15 % i 2010. 

Byggekostnadene

Lavere råvarepriser har bidratt til en kraftig nedgang i byggekost-
nadene. Årlig kostnadsvekst for boligblokker er nå nede på 2 %
mot 6,5 % for ett år siden. Lavere lønnsutvikling i 2009 vil slå ut i
fortsatt lav kostnadsutvikling innen bygg.
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Boliger og private yrkesbygg
bidrar til svak vekst i B/A

Anlegg øker i år og neste år, 
men nærmer seg toppen

Etter kraftig nedgang i år øker
B/A-investeringene i 2010
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Boligprisene overrasker oppover

Boligprisene i Oslo-området økt
med 18 % i år

Det ferdigstilles trolig færre 
boliger enn hva det er behov for

Boligprisene
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 juni 2009

Utviklingen så langt i år tyder på at kombinasjonen lav rente god
lønnsutvikling, stigende børser og generelt mer optimisme blant
husholdningene har gitt den motsatte utviklingen i boligmarke-
det. Fra årsskiftet har prisene på brukte boliger økt med 8 %, og
for leiligheter i blokk har veksten vært på 12 %. Prisene ligger nå
bare 3 % under toppnivået i 2007. 

Også i Oslo har prisene på brukte boliger steget mer enn ventet.
Innen utgangen av juni har prisveksten vært på 18 % og ligger nå
på 30 300 kr pr. kvadratmeter. Antallet omsetninger øker, og det
meldes også om flere som møter opp på visning. 

Siste observasjon juni 2009

Rene tekniske behovsberegninger basert på utviklingen av antal-
let husholdninger, flyttinger og hvor mange boliger som for-
svinner fra markedet, viser at rundt 30 000 boliger bør fullføres
årlig. Dette bestemmer ikke hvor mange boliger som vil bli etter-
spurt, men gir en indikasjon på at presset på boligmarkedet 
kommer til å bli stort i årene fremover. Dersom arbeidsledigheten
øker mindre enn antatt fremover, rentene fortsatt holdes på et
lavt nivå og økende optimisme om utviklingen i økonomien frem-
over fortsetter, kan omsetningsprisene på boliger fortsatt 
holdes oppe utover høsten.
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Boligbyggingen mindre ned 
enn ventet

Boligbyggingen 24 % lavere enn
for ett år siden

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.

Siste observasjon april 2009

Boligbyggingen er nå 24 % lavere sammenlignet med samme
periode året før, og for blokkleiligheter er nedgangen mer enn
halvert. Det er en nedgang på 16 % for rekkehus. Igangsettingen
av eneboliger har økt med 12  % så langt i år. Ved utgangen av
april var den årlige igangsettingen nede på vel 20 000 boliger.
Usikkerhet om tallene betyr at tallene trolig er noe lavere. 
Vi antar at ca. 16 000 boliger vil bli igangsatt i 2009.

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
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Yrkesbygg vil falle ytterligere

Det medfører en igangsetting som øker til 18 000 i 2010 og en
ytterligere økning til 22 000 – 23 000 igangsatte boliger i perioden
mot 2015. Andelen leiligheter i blokker vil også ta seg noe opp i
perioden.

Siste observasjon april 2009

Igangsettingen av yrkesbygg fortsetter å falle. Nedgangen per
april var vel 20 % lavere sammenlignet med året før. Nedgangen
er størst innen fritidsbygg og boliggarasjer. Vi venter en fortsatt
nedgang fremover. Særlig kontor og forretningsbygg får en bety-
delig nedgang de neste årene.
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Indikatorer for svensk økonomi
Sverige er hardt rammet av den internasjonale konjunkturkrisen
og BNP-nedgangen er den sterkeste i hele OECD-området.
Sverige har en stor produksjon til de markeder og bransjer hvor
fallet innledningsvis har vært mest alvorlig. I første kvartal var
fallet på vel 6 %, og tilsvarende fall ventes for andre kvartal. BNP
er ventet å falle med 5,4 % for 2009. Imidlertid er det tegn som
tyder på at fallet stopper opp i andre halvår i år. Men oppgangen
ventes å være moderat og vil ta tid. Årsakene til dette er flere:
Det tar tid å få ned en høy belåningsgrad, arbeidsmarkedet svek-
kes fortsatt og begrenser oppgangen og de offentlige underskud-
dene øker i flere land, noe som leder til en budsjettkonsolidering
med påfølgende vekstbegrensninger. Selv om flere indikatorer nå
vender oppover, er risikoen for ytterligere tilbakeslag i økonomi-
en fortsatt til stede. 

Etter en negativ vekst i 2009 forventer flere analysemiljøer en
vekst på i underkant av 1 % i 2010 og 2,5 % i 2011. 

Svensk arbeidsmarked svekkes  raskt. Etter at antallet varslinger
om oppsigelser økte kraftig i første kvartal, har vi i april og mai i
år sett en viss dempning. Samtidig har antallet ledige jobber blitt
halvert frem til mai i år. I perioden frem til og med april minsket
antallet sysselsatte med 55 000 personer. Det er industrien som
står for den største nedgangen i sysselsettingen, selv om produk-
sjonsfallet i svensk økonomi ikke ennå har slått igjennom med
full kraft i arbeidsmarkedet. 

Arbeidsledighet har nådd 9 % og ventes å nå 12 % i løpet av 
vinteren 2010.

Siste observasjon mai 2009

BNP-vekst i Sverige på -5,4 % i år

Det ventes fortsatt økt 
arbeidsledighet i Sverige

Sverige
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Industriproduksjonen stuper

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

Industriproduksjonen minsket med 22 % i mai sammenlignet
med samme periode året før. Fra april til mai var nedgangen på
2,7 %. Den bransjen som stod for den største nedgangen, var
bilindustrien med 57 % årlig nedgang. Bilindustrien er beregnet 
å stå for 1,3 prosentenheter av BNP-nedgangen i Sverige. Det er
om lag 75 000 sysselsatte, tilsvarende 11 % av industrisysselset-
tingen, innen bilindustrien i Sverige. 

Siste observasjon mai 2009

Nedgangen i industriproduksjonen er betydelig sterkere enn
antatt. Nedgangen er stor i alle næringer med unntak av produk-
sjon av energivarer, som hadde en liten vekst i mai. 

Detaljomsetningen har økt betydelig mer enn ventet så langt i
2009. Veksten er på over 5 % fra årsskiftet.

Siste observasjon mai 2009

Veksten var størst innen dagligvarehandelen. Veksten må også
sees i sammenheng med at desembertallene var spesielt lave. I
tillegg har lave renter, fortsatt bra lønnsutvikling og noe økt opti-
misme i husholdningene bidratt til vekst.
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Inflasjon på -0,6 % i Sverige

Markedsrenten øker som forutsatt

Lave renter i minst ett år 

fremover

Inflasjonen fortsetter nedover, og junitallene viser en inflasjon på
-0,6 % mot -0,4 % i mai. Lavere boutgifter som følge av lave 
renter er en viktig faktor som trekker prisene nedover. 

Nedgangen fra høsten 2008, hvor inflasjonen var på 4,2 %, 
er historisk og er, sammen med utsiktene på arbeidsmarkedet, 
en viktig grunn til at Riksbanken har satt ned styringsrenten til 
0,25 % Riksbanken understreker også usikkerheten om når kon-
junkturene snur og med hvilken styrke. Samtidig antyder banken
at renten har nådd et bunnivå og trolig blir liggende på et lavt
nivå frem til høsten 2010. 

Pengemarkedsrentene har også falt fra nær 5 % høsten 2008 til 
1 % i juni. Siste måneden ser en også tegn til utflating i renten,
noe som har sammenheng med signalene fra Riksbanken. Trolig
kommer renten til å øke svakt utover høsten, i takt med flere
positive markedsnyheter.

Siste observasjon mai 2009
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Fall i B/A-investeringene 
på ca. 12 % i år

Bygg- og eiendomsmarkedet 

Usikkerheten og nedgangskonjunkturen i industrisektoren preger
også utviklingen i bygg og anlegg i Sverige. Næringslivet og
leverandørene til bilindustrien utsetter bygging av nye fabrikker
og lokaler. Regjeringens stimuleringspakker bidrar til økt aktivitet
innen anlegg og offentlige bygg. På kort sikt vil også kommunale
investeringer ha en positiv utvikling. Når arbeidsledigheten øker,
avtar skatteinntektene til kommune og gir lavere kommunale
investeringer.

Samlet antar vi en 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. 

Boliginvesteringene ventes å gå ned med vel 30 % i 2009 og 
trolig ytterligere 10 % i 2010. Det betyr en halvering av bolig-
investeringene i den perioden. Nedgangen i investeringene 
kommer av et fall i antallet igangsatte boliger fra 23 000 i 2008 
til under 15 000 i år.

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 bidrar til vekst i ombyggingsinves-
teringene. 
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Investeringene i yrkesbygg (lokaler) kommer til å avta i år med
vel 20 %. Det er også her de private investeringene i yrkesbygg
som minker med anslagsvis 32 %, mens de offentlige øker med
rundt 10 %.

Nedgangen er størst innenfor kontorsektoren og industrisektoren,
mens investeringer i butikker og kjøpesentra fortsatt holdes oppe.
Særlig gjelder dette i området rundt Stockholm, hvor aktiviteten
innen yrkesbygg ikke kommer til å falle betydelig. Vestkysten vil
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. Det ventes derfor en fortsatt svak vekst fremover, men på
høyt nivå. Det er fortsatt samferdsel som blir drivkraften innen
anlegg, mens private anlegg ventes å avta.

Byggekostnadene 

Den årlige veksten i byggekostnadene har gått kraftig ned siste
året, fra 6 % i juni 2008 til under 1 % i 2009. Nedgangen i råvare-
prisene samt lavere lønnsutvikling forklarer nedgangen. Det er
imidlertid grunn til å anta lav kostnadsutvikling gjennom 2009 og
første halvår 2010.

Boligprisene
Det var ventet nedgang i boligprisene i Stockholm, Göteborg og
Skåne i første kvartal i år, men prisene har økt i forhold til slutten
på fjerde kvartal 2008.

Siste observasjon 2. kvartal 2009

Fortsatt høyt nivå på anleggs-
aktiviteten fremover 



For Stockholm har prisene økt med 11 %, for Göteborg med vel 
2 %, mens Skåne har hatt en prisøkning på ca. 7 %. Veksten var
størst første kvartal, mens vi gjennom andre kvartal har sett at
prisveksten har avtatt. I juni måned gikk prisene ned med 2-3% i
Stockholm og tendensen var den samme i de andre regionene.

Lave renter og fortsatt god lønnsutvikling er hovedforklaringen
på nedgangen. Husholdningenes renteutgifter som andel av 
disponibel 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 med utsikter til noe 
bedrede konjunkturutsikter gjør at boligprisene fortsatt kan stige
noe i Sverige gjennom høsten, men at prisnedgangen kommer i
2010 i takt med at arbeidsløsheten øker. 

Indikatorer for dansk økonomi
En liten, åpen økonomi som den danske ble hardt rammet av den
internasjonale konjunkturnedgang. Danmark har opplevd en rese-
sjon med tre påfølgende kvartaler med negativ BNP-vekst. For
2009 ventes BNP å minke med 3,5 %. Krisen kommer sammen
med et fallende boligmarked og en svak finansiell sektor.

Nå er det signaler om at den verste krisen er over. Flere analyse-
miljøer mener at i løpet av høsten 2009 vil eksporten ta seg opp
og innenlandsk etterspørsel øker igjen. Lav rente og skattemessi-
ge stimuleringstiltak er hovedårsaken til dette. For 2010 ventes en
svak BNP-vekst på 0,8 %.

Fallet i det danske arbeidsmarkedet kom senere enn i de andre
skandinaviske land. Vinteren 2008 var det fortsatt snakk om
mangel på arbeidskraft i Danmark. Ledigheten startet å øke først
høsten 2008 og har frem til mai i år økt med ca. 50 000 personer.
Likevel er nivået nå langt under nivået i 2003/2004.
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Boligprisene opp 11 % i
Stockholm i første halvår

Økende arbeidsledighet, 
men nivået fortsatt moderat

Dansk økonomi hardt rammet 
av finanskrisen

Danmark



Siste observasjon mai 2009

Antallet ledige jobber er mer enn halvert på ett år, fra 35 000 
ledige jobber på starten på 2008 til i underkant av 15 000 i juni i
år. Det indikerer at mange av de som blir ledige, kan bli langtids-
ledige.

Siste observasjon mai 2009

Dansk industri er preget av svikt i eksportmarkedene. Veksten
stoppet for ett år siden og er nå på et historisk lavpunkt. Dersom
en ventet internasjonal konjunkturvending kommer i løpet av
høsten 2009, vil vi kunne oppleve en vending også i industri-
produksjonen på slutten av året. 
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Industriproduksjonen rett ned



Siste observasjon mai 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
inflasjon er faktorer som gir betydelig vekst i husholdningene
realdisponible inntekter. 

Inflasjonen har avtatt også i Danmark, fra 4,3 % i august 2008 til
1,4 % i juni i år. Vi må tilbake til starten på 1990 for å finne et like
stort fall. Mye av nedgangen skyldes lavere oljepriser. Trolig vil
inflasjonen fortsette ned mot 1 % før den begynner å stige igjen.
Vekst i oljeprisene og fortsatt bra lønnsutvikling vil gjøre at infla-
sjonen på slutten av året kan komme opp mot 2 %. 

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.

17

Men detaljomsetningen 
overraskende sterk



Antallet igangsatte boliger falt fra ca. 20 000 igangsatte i 2008 til
anslagsvis rundt 13 000 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 gjør 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 finansieringsmulig-
heter 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.

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
kommunale anleggsinvesteringer ventes noe ned. Innen energi-
området ser det ut til at investeringene forblir uendret.

Boligprisene

Siste observasjon 1. kvartal 2009

Boligprisene fortsatte ned også i første kvartal 2009. Nedgangen
var størst i København, mens prisene i resten av landet flater ut. 
I København er prisene nå 35 % lavere sammenlignet med 
toppen i 3. kvartal 2006, og for resten av landet ligger de nå vel
30 % lavere. Med dagens usikkerhet knyttet til konjunkturutvik-
lingen samt utsiktene for lånerenten, er det usikkerhet om når
boligmarkedet vil snu. Fortsatt høy arbeidsledighet og vekst i
husholdningenes inntekter tilsier at boligmarkedet vil snu når
usikkerheten i markedet er borte og konjunkturpilene vender opp.
Trolig må vi vente til ut i 2011 før dette skjer.
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Boligbyggingen nede på 
13 000 igangsatte

Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.

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