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Den makroøkonomiske utviklingen i 2008
Internasjonal økonomi var ved inngangen til 2008 inne i en 
”vanlig” konjunkturnedgang som mange anerkjente analysemiljø-
er antok ville vare ut året og inn i 2009. Uroen i de internasjonale
finansmarkedene som hadde opphav i det amerikanske boligmar-
kedet, så i løpet av første halvår ut til å være under kontroll. Men
problemene i finansmarkedene eskalerte kraftig høsten 2008
gjennom nasjonaliseringen av de amerikanske boliggigantene
Fannie Mae og Freddie Mac og særlig da Lehman Brothers gikk
over ende i midten av september. 

Selv om forholdene i finansmarkedet i dag synes noe bedre, har
realøkonomien forverret seg betydelig. Pessimisme råder i alle
industriland. Forbrukertilliten er nede på historisk lavnivå og
boligprisene og boligbyggingen har gått markant ned. I løpet av
høsten 2008 falt ordreinngangen for industrien i USA med om lag
35 %. Tilsvarende ble den redusert i Tyskland med 17 %, Sverige
med 18 % og Japan med vel 20 %. Industriproduksjonstallene
indikerer at både fjerde kvartal 2008 og første kvartal 2009 vil gi
en lavere produksjon. Vi er med andre ord inne i en periode med
resesjon.                                                                                                       

BNP -  veksten i Norge ble nesten halvert i 2008 
Norsk økonomi ble i 2008 også rammet av finanskrisen. Etter flere
år med sterk økonomisk vekst var det ventet at konjunkturned-
gangen også skulle ramme Norge. Frem til sommeren 2008 viste
alle nøkkeltall, med unntak av boligprisene, en gradvis og forven-
tet svekkelse. Omslaget utover høsten 2008 kom kraftigere enn
ventet. Et relativt høyt rentenivå etter Norges Banks renteøkninger
bidro til at husholdningenes rentebelastninger som andel av dis-
ponible inntekter steg betraktelig. I tillegg kom en markert økning
i markedsrentene og svakere tilgang på kreditt. Dette ga seg i før-
ste omgang utslag i svekket privat etterspørsel. Fastlands bedrif-
tenes etterspørsel avtok og dette ga seg også utslag i økende
arbeidsløshet. BNP veksten for fastlands Norge avtok gjennom
året og var i tredje kvartal på 1,5 % målt i forhold til samme kvar-
tal året før. Samlet for 2008 antas BNP- veksten å være på i under-
kant av 2,5 %. 

Svensk økonomi har over en lang periode (7-8år) hatt høy økono-
misk vekst og lav inflasjon. Finanskrisen hadde i en tidlig fase
mindre negativ effekt på svensk økonomi sammenlignet med
andre europeiske land. Risikopremiene var lavere og svenske 
banker var i mindre grad eksponert for amerikanske subprime 
verdipapirer. Men etter konkursen i Lehman Brothers har også
finansmarkedet i Sverige stoppet opp som i de andre landene. I
første kvartal 2008 var BNP veksten på rundt 1 % i årlig rate. Både
i andre og tredje kvartal 2008 var BNP- veksten i Sverige negativ.
Arbeidsledigheten har vært sterkt økende gjennom andre halvår.
Antall ledige stillinger har vært sterkt fallende og flere melder nå
om betydelige oppsigelser. Både bedrifts- og forbrukertilliten er
peker nedover og nådde på slutten av andre halvår rekordlave
nivåer. Mye tyder på at veksten i BNP for 2008 i beste fall havner
på svake 0,5% og at farten inn i 2009 er lav og avtakende.  

Dansk økonomi utviklet seg noe svakt gjennom slutten av 2007, og
farten i økonomien var ved inngangen av 2008 svak. BNP- veksten
i 2008 antas å bli på om lag -0,8%. Krisen i finansmarkedene med
tilhørende fall i realøkonomien internasjonalt har påvirket dansk
eksport betydelig. I tillegg har innenlandske investeringer falt mar-
kant gjennom 2008, spesielt gjelder det investeringene i boliger.
Arbeidsledigheten holdt seg lenge på et lavt nivå noe som blant
annet førte til at produktiviteten falt kraftig. En svakere valuta og
svekket konkurranseevne i bedriftene kan bidra til en ytterligere
kraftig vekst i arbeidsledigheten gjennom 2009. 
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Hvordan gikk det i 2008?

Vi er inne i en periode 

med resesjon
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B/A- markedet i 2008
Norge
Vi antar en volumvekst i B/A- markedet på rundt 0 i 2008. Det er
betydelig svakere boliginvesteringer (- 5%) som bidro til ned-
gangen. Igangsettingen har gjennom året falt med over 30%,
mens høy igangsetting i 2007 har bidratt til å holde aktivitetsnivå-
et opp og dermed bidratt til at fallet i investeringene ikke ble stør-
re. Alle indikatorer viser at igangsettingen av boliger trolig kom-
mer på i underkant av 24 000 for 2008. Vi ser nå at entreprenø-
renes ordrebeholdning av boligprosjekter fortsetter å avta, noe
som signaliserer en ytterligere lavere boligbygging i 2009. Også
veksten i investeringer i yrkesbygg var betydelig lavere i 2008
(vel 1%). Det har sammenheng med at igangsettingen av private
bygg har gått ned, mens igangsettingen av offentlig bygg holdes
oppe. Aktiviteten inne anlegg er fortsatt jevnt voksende.

Sverige
Bygg- og anleggsinvesteringene gikk ned med om lag 1,5% i
Sverige i 2008. Nedgangen var størst innen boligsektoren hvor
nedgangen i investeringene var på rundt 5%. For 2008 antas det
at rundt 19 000 boliger ble igangsatt og trenden peker fortsatt
nedover. Også yrkesbygg og reparasjon og vedlikehold av 
bygninger og anlegg hadde en svak utvikling. Anleggsaktiviteten
preges av at flere store infrastrukturprosjekter er i startfasen og
vil bidra til vekst og god aktivitet i flere år fremover. 

Danmark
Bygg og anleggsinvesteringene i Danmark gikk ned med  6% i
2008. Våre antagelser for året var en nedgang på 5%. Nedgangen
i B/A markedet i Danmark har vart over flere år. Aktivitetsnivået
er dermed markert lavere sammenlignet toppåret 2006.
Nedgangen har vært størs innen boliginvesteringene som ligger
nesten 35% under toppåret.

Utsikter for 2009: Hovedpunkter
Finanskrisen som toppet seg i september 2008 og eskalerte
gjennom høsten, har nå ført til en internasjonal realøkonomisk
nedgang vi må mange tiår tilbake for å finne noe lignende.
Nasjonale tiltakspakker er satt inn og nye redningspakker plan-
legges fremover. Det har medført at et totalt sammenbrudd er
avverget. Interbanksystemet fungerer nå bedre med mer normale
renter, og tilgangen på kreditt har bedret seg. Vi må imidlertid
være forberedt på at nye, men mindre finanskriser kan dukke opp
gjennom 2009 med tilhørende uro i penge- og kredittmarkedet. 

Pengepolitikken er i alle land lagt i en ekspansiv retning. Lavere
energi- og matvarepriser vil bidra til lavere inflasjon og at hus-
holdningenes disponible inntekter vil øke betydelig gjennom
2009 selv om lønnsøkningen blir moderat.

For industrilandenes må vi påregne en nedgang i BNP på vel 2 %
fra 2008 til 2009 og en antatt svak vekst på ½ % for 2010. Men
usikkerheten er fortsatt stor og mange uventede hendelser kan
dukke opp. 

Amerikansk økonomi er inne i sin verste resesjon siden 1930 tal-
let. BNP- veksten for inneværende år anslås til – 2 ½ % og i beste
fall 0 for 2010. Utsiktene for de europeiske landene er mindre
pessimistisk enn for USA. Husholdningenes økonomiske situa-
sjon er bedre og behovet for gjeldsnedbygging er mindre.
Forholdene for industrien er også her vanskelig, med sviktende
eksport og lavere etterspørsel etter investeringsvarer fører til
kraftig økende arbeidsløshet og negative formueseffekter. Det 
forventes en BNP vekst for Euro- sonen på om lag 1% i 2009 i 
forhold til 2008.

Svakere B/A vekst i Norge i 2008,
men nivået høyt

Vi må være forberedt på at nye
finanskriser kan dukke opp
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Også de skandinaviske landene ble påvirket av den internasjona-
le finanskrisen selv om bankene her ikke i samme grad som i
andre land var eksponert i risikable amerikanske verdipapirer.
Sviktende eksport og lavere investeringer har også i Skandinavia
bidratt til en nedgang i BNP på rundt 1 %.  For 2009 ventes en
BNP vekst på -1 %  Det er grunn til å anta at utsiktene for 2010 er
noe bedre for de skandinaviske land. En sunn økonomisk situa-
sjon i husholdningene og gode statsfinanser vil kunne bidra til en
ny vekst fra 2010.

Hovedpunktene i utviklingen for 2009 er:

Norge

• BNP- vekst på -0,5 %
• Arbeidsledigheten passerer 100 000 i løpet av året
• Styringsrenten under 2 %
• B/A investeringene går ned med 5 %
• Boligprisene ned vel 3 % 
• 16 000 boliger igangsettes 
• 20 %  nedgang i igangsetting av yrkesbygg

Sverige

• BNP-veksten på -1,5 %
• Arbeidsløsheten mot 9,5 %
• Lav inflasjon og renter
• B/A investeringene ned 7 %
• Under 15 000 boliger igangsettes
• Boligprisene ned 7 % i Stockholm, noe mer i Göteborg

Danmark

• BNP-vekst på -1 %
• Arbeidsledigheten øker til over 100 000
• Ytterligere 6 % nedgang i B/A- investeringene
• Boligprisene ytterligere 9 % ned

Nedgang i BNP for Skandinavia
på -1% i 2009
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BNP-vekst på -0,5 %

Indikatorer for norsk økonomi
Norsk økonomi påvirkes også av den internasjonale konjunktur-
nedgangen på tre måter:
• Kraftig fall i oljeprisene
• Penge- og kapitalmarkedet fungerer dårligere 
• Eksportbedriftene har redusert etterspørsel

2009 kan bli første året på 20 år med negativ BNP- vekst. Det er
en forventning på en nedgang på om lag 0,5%. Flere år med sterk
vekst (mellom 4 og 6%)  i norsk økonomi hadde ledet til en høy
kapasitetsutnyttelse og klare tegn til en økende inflasjon. Dette
var bakgrunnen til at Norges Bank tredoblet styringsrenten over
en treårsperiode. Renten er nå satt ned til 3% og det forventes en
rente under 2% i løpet av 2009. 

Regjeringen la 26. januar i år frem en pakke med finanspolitiske
tiltak i 2009 med en ramme på 20 mrd NOK. Tiltakene fordeler
seg med 16 ¾ mrd i nye tiltak til investeringer og vedlikehold og
resten er skattelette for næringslivet. Tiltakspakken er ment å sti-
mulere etterspørselen i økonomien og bidra til lavere vekst i
arbeidsledigheten.

Oljeprisen har falt kraftig i 2008, fra nær 150 dollar per fat til i
underkant av 50 dollar i dag. Det forventes at oljeprisen blir lig-
gende på dette nivået ut 2009. Dette er med på å redusere oljere-
laterte investeringer i 2009. Det ventes også fall i bedriftenes
investeringer i 2009. Større usikkerhet om den fremtidige økono-
miske utviklingen og vanskeligere tilgang på kreditt medfører at
investeringsplanene blir utsatt i tid eller kansellert. 

Innenlandsk forbruk forventes å holdes falle svakt gjennom 2009.
God vekst i husholdningenes realinntekter og et lavt rentenivå
bidrar til at forbruket holdes oppe. 

Negativ BNP- vekst i Norge i 2009

Norge



Siste observasjon desember 2008

Detaljomsetningen økte med bare ½ % i 2008, mens vår anta-
gelse var en vekst på 2,5 %. I 2008 økte de disponible realinntek-
ter med 1,8 % og forbruket med om lag 1,5%, som er betydelig
svakere enn hva vi har hatt de siste årene. Økt inflasjon og økt
rentebelastning er årsakene til dette.   En antatt vekst i disponibel
realinntekt på vel 3 % i 2009 skulle isolert sett bidra til en sterkere
vekst i forbruket. Økende arbeidsledighet og usikkerhet om frem-
tidig økonomisk utvikling vil bidra til at spareraten øker og der-
med en svakere utvikling i detaljomsetningen.

Den samlede arbeidsledigheten  økte betydelig mer enn antatt i
2008 og særlig utover høsten. Frem til mars i fjor var det sterk
vekst i sysselsettingen, men etter det har veksten vært svak.
Både sysselsettingen og arbeidstilbudet er ventet å avta betydelig
gjennom 2009 og inn i 2010.   

Siste observasjon januar 2009

Det ventes en vekst i arbeidsledigheten på rundt 50 000 gjennom
2009 og en ytterligere vekst i første kvartal 2010. Ledigheten kom-
mer primært til å øke innen eksportrettet industri og bygg og
anlegg.

Inflasjonen i 2008 anslås til 3,8%. Stigende elektrisitetspriser,
vekst i prisene på importerte varer, særlig første halvår, samt
lønnsoppgjøret bidro til den høye inflasjonen. Men svakere 
økonomisk utvikling gjennom høsten førte til lavere inflasjon på
slutten av 2008. 

5

Inflasjonen roer seg ned på 
2 % i 2009

1,5 % nedgang i 
detaljomsetningen 

Arbeidsledigheten nærmer seg
100 000 på slutten av 09



For 2009 ventes en inflasjon på rundt 2 % og kjerneinflasjon på
rundt 2,5 %. Det ventes et mer moderat lønnsoppgjør i 2009 som
er et mellomoppgjør. Lønnsveksten i 2008 var på ca 6 %. For
2009 ventes en lønnsvekst på rundt 4 %. Fallende råvarepriser
samt svak økonomisk utvikling internasjonalt vil kunne bidra til
lavere vekst i prisene på importerte varer.  

Siste observasjon desember 2008

Fra oktober til desember er styringsrenten satt ned fra 5,75 % til
3%. Eskaleringen av finanskrisen samt utsiktene for internasjonal
og norsk økonomi var hovedårsakene. Norges Bank la på møtet i
desember frem en ny rentebane som indikerte en rentenedgang
på ytterligere 1 pp gjennom første halvår 2009. Økende ledighet,
fortsatt svakt boligmarked, lav inflasjon fortsatt svak internasjonal
utvikling kan bidra til ytterligere rentenedgang gjennom 2009.
For 2010 indikeres en gradvis økning i renten igjen. Begrunnelsen
for nedgangen er utsikter til lavere etterspørsel innenlands,
lavere inflasjon og kostnader samt lavere renter internasjonalt.  

Siste observasjon januar 2009

Rentebildet synes imidlertid svært usikkert. Inflasjonen kan bli
lavere enn antatt og internasjonal økonomi kan utvikle seg bety-
delig svakere enn hva flere antar. Dette kan bidra til ytterligere
lavere rente. Men renten kan også bli liggende høyere enn antatt.
De finanspolitiske stimulanser som er lagt frem kombinert med
en lav rente kan øke forbruk og boligpriser og deretter presse
rentene opp igjen raskere enn antatt. 
På svært usikkert grunnlag har vi antatt en markedsrente på 
2,30 % på slutten av 2009.
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Inflasjonen på vei ned i Norge

Markedsrentene ned mot 2,30 %
på slutten av 2009
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Ordresituasjonen for boliger
svært lav

B/A investeringene går ned 
3 % i 2009

Bygg- anlegg og eiendomsmarkedet

B/A- markedet
Ordresituasjonen
Tilgangen på nye ordrer pr tredje kvartal 2008 var betydelig
lavere sammenlignet med første kvartal.  Ordretilgangen for boli-
ger har avtatt siden andre kvartal 2007. For anlegg er trenden
positiv, men store prosjekter medfører store variasjoner mellom
kvartalene. For bygg- og anlegg samlet er trenden nedadgående
og for yrkesbygg betyr det en flat utvikling. 

Bygg- og anleggsinvesteringene har økt mye siste årene og nivå-
et er i dag høyt. For 2009 ventes en reduksjon i investeringene på
rundt 3%, og en utflating i 2010. Utsiktene for 2010 er imidlertid
usikre og vil i stor grad avhenge av at boligbyggingen tar seg
opp i løpet av første halvår 2010 og at den nylig fremlagte finans -
pakken har tilsiktet effekt.

For de enkelte segmenter er utviklingen:
• Boliginvesteringene ventes å avta med om lag 13% i 2009
sammenlignet med 2008 og ytterligere 10% i 2010. Lav igangset-
ting i løpet av høsten 2008 og i første halvår 2009 vil gi lave
investeringer for året samlet. For 2011 vetes en liten vekst i inves-
teringene igjen.
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Anlegg opp 15 %

Boligprisene fortsetter ned første
halvår 2009

• Igangsettingen av yrkesbygg holdt har holdt seg på et høyere
nivå gjennom 2008 enn antatt. Det medfører at vi går inn i 2009
med et fortsatt høyt aktivitetsnivå. Svak tilgang på kreditt og usik-
kerhet om den økonomiske utviklingen vil føre til betydelig
reduksjon (-23 %) i investeringene i private yrkesbygg i 2009. I
Regjeringens tiltakspakke foreslås det en betydelig satsing på
kommunale og statlige bygg med vel 3 mrd kroner i tillegg til de
satsinger som lå i Statsbudsjettet for 2009 Det medfører en ned-
gang samlet for yrkesbygg på 12 % i år og ytterligere 7 % i 2010. 

• Anleggsinvesteringene øker med nesten 15% for 2009 og ytter-
ligere 8 % i 2010. Mye av investeringsveksten kommer som følge
av både Regjeringens statsbudsjett for 2009 og tiltakspakken.
Økningen er på 3,8 mrd til vei og 1,3 mrd til jernbane. Dette
representerer en vekst på 25 %.  

• Reparasjon og vedlikehold er det området som vokser mest.
Veksten i 2009 antas å ligge rundt 13 % og  9% i 2010. Veksten er
et resultat av tiltakene som er foreslått i krisepakken. Veksten for-
deler seg derfor innenfor offentlige bygninger og anlegg. Veksten
ventes å komme høsten 2009 og med virkning inn i 2010.

Boligprisene

Siste observasjon januar 2009

Prisene på brukte boliger har nå falt siden sommeren 2007
avbrutt av en liten oppgang i starten på 2008. Nedgangen har
vært på ca 10 % og er så langt ikke noe tegn på at en boligboble
har sprukket. Det er imidlertid grunn til å anta at forhold som for-
ventet renteoppgang, fortsatt begrensninger på finansieringssi-
den og utsikter til svakere konjunkturer med økende arbeidsløs-
het har vært avgjørende for nedgangen. 

De faktorene som bidrar til å bestemme boligprisene fremover er
ventes å utvikle seg som følger:
• God vekst i husholdningenes realinntekter på rundt 3 % 
• Utsikter til lav lånerente gjennom 2009 og svakt økende i 2010
• Fortsatt vil økningen av antallet husholdninger i byområdene  

bidra til å holde etterspørselen oppe
• Tilgangen på lån fortsatt begrenset og kravene til egenkapital 

skjerpes  
• Arbeidsledigheten øker med minst 50000 i 2009 og ytterligere 

økning i 2010
• Fortsatt uro på børsene 
• Pessimisme om den fremtidige økonomiske utviklingen
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Prisene på brukte boliger ned 
3,5 % gjennom 2009

For 2009 vil tilbudet av nye og brukte boliger være høyt som
følge av høy byggeaktivitet gjennom de siste tre årene. Dette vil
bidra til å presse prisene ned. 

Vi antar derfor en nedgang i prisene på brukte boliger med rundt
3,5 % fra januar 2008 til januar 2009. Prisnedgangen vil være
størst på blokkleiligheter hvor tilbudet er størst og minst på 
rekkehus. Fallet i prisene vil være størst i starten på året.

Siste observasjon november 2008

Omsetningsprisene på brukte OBOS boliger falt med vel 12 %
gjennom 2008 og antallet omsatte boliger var om lag 20 % lavere
i desember 2008 sammenlignet med samme måned året før. Fra
desember 2008 til januar 2009 økte prisene med 3,2 %. I tillegg
melder OBOS om flere på visning og økt salg av boliger
sammenlignet med desember. Det er vanskelig på grunnlag av
observasjoner fra en måned å konkludere for hele året. Vi tror 
prisene skal ytterligere ned frem til våren før vi får ny vekst igjen.
Fra januar i år til januar neste år forventes en nedgang på vel 2%.

Igangsetting av boliger
Boligbyggingen har falt jevnt gjennom hele 2008. Det forventes
at samlet igangsetting for 2008 blir liggende under 25 000. Dette
er boliger som er meldt igangsatt, men det er grunn til å tro at
antallet som er igangsatt og under bygging ligger betydelig
lavere. Nedgangen i igangsettingen vil fortsette. Usikkerheten
hos investorer og utbyggere er stor og i tillegg gjør den svake 
tilgangen på kreditt til at færre tør å sette i gang utbygging av
boligprosjekter. Det er derfor en stor risiko for at samlet igangset-
ting i 2009 kan komme under 16000 boliger. Dette er betydelig
under hva det er behov for ut fra utviklingen i antallet hushold-
ninger som trenger boliger. Dette tallet ligger på rundt 27 000
boliger og bidrar til å dra etterspørselen opp på noe lengre sikt.

OBOS prisene trolig ned 
2 % i 2009
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Siste observasjon november 2008

Igangsettingen faller til 16 000 boliger i 2009. Nedgangen kom-
mer primært innen segmentet blokker og rekkehus, mens ned-
gangen innen eneboliger blir mindre. Bygging av kommunale
utleieboliger, institusjonsboliger samt bygging av studentboliger
vil øke med mellom 2000 og 3000 boligenheter som følge av sat-
singen i statsbudsjettet og Regjeringens tiltakspakke som ble lagt
frem i januar i år.

Igangsetting av yrkesbygg

Siste observasjon november 2008

Igangsettingen av yrkesbygg økte med vel 2% fra november 2007
til november 2008. Igangsettingen utviklet seg derfor bedre enn
hva vi hadde forutsett. I andre halvdel av 2008 var imidlertid tren-
den negativ. Det var særlig innen kontor og forretningsbygg at
nedgangen var markert.

For 2009 antar vi at igangsettingen av yrkesbygg er om lag 20 %
lavere enn ved utgangen av året. For de enkelte områder ventes
utviklingen som følgende:
• Innen kontorbygg ventes en fortsatt nedgang, 30 – 40 % 

gjennom året
• Forretningsbygg vil også gå kraftig ned
• Fortsatt stabil innen bygg for transport og kommunikasjon
• Innen helsebygg og undervisningsbygg forventes det at den 

høye aktiviteten vi har i dag fortsetter
• Garasjer og fritidsbygg vil fortsatt avta med 40 – 50 % gjennom

året

16 000 boliger igangsettes i 2009

Igangsettingen av yrkesbygg
avtar kraftig i 2009 
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Årlig vekst i byggekostnadene 

på mellom 6 % og 7 % gjennom

2008

Trolig vekst i byggekostnadene på
2-3 % i 2009

Veksten i byggekostnadene holdt seg oppe på mellom 6 og 7%
gjennom store deler av 2008. På slutten av året falt prisstigning-
en ned på under 5%. Det er prisene på materialer samt energi
som har bidratt til nedgangen. Nedgangen i B/A- markedet vil
også i 2009 bidra til ytterligere nedgang i byggekostnadene.
Trolig vil de kunne ligge mellom 2 og 3 % gjennom året. 

Lavere vekst i byggekostnadsindeksen kommer både som følge
av lavere materialpriser og en svakere lønnsutvikling i bransjen.
Trolig kommer de reelle prisene til å utvikle seg svakere. Lavere
marginkrav fra leverandører og mindre press i markedet vil bidra
til det.
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BNP-vekst i Sverige på 
1,5 % i 2009

Flere år med høy BNP-vekst 

i Sverige

Indikatorer for svensk økonomi
Svensk økonomi har de siste årene vært karakterisert av høy
vekst, moderat inflasjon og lave renter. Det siste tiåret har BNP i
Sverige vokst med vel 3 % årlig målt i reelle termer, inflasjonen
på rundt 2 % og styringsrenten på gjennomsnittlig vel 3 %.
Allerede for ett år siden så vi tegn til at farten i svensk økonomi
avtok. Veksten avtok gjennom første halvdel 2008 og inflasjonen
var økende. Det lå an til en normal konjunkturnedgang.
Finanskrisen som forsterket seg i september etter Lehman
Brothers konkursen, førte også Sverige inn i en resesjon. De
realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen har nå begynt 
å bli tydelige. 

Sverige er en liten, åpen økonomi. En kraftig internasjonal lav-
konjunktur påvirker den svenske eksporten og investeringer rela-
tivt mye. Et sviktende eksportmarked vil føre til at etterspørselen
etter svenske varer i utlandet vil falle med vel 3% i 2009, for der-
etter å øke med ca 2% i 2010. Problemene i kredittmarkedene
samt svak utvikling i industrien vil gi en betydelig nedgang i
investeringene på 8% i 2009. Også i 2010 ventes investeringene å
falle, men mindre enn i 2009 (-1%). En relativt ekspansiv penge
(styringsrente på 1%) og finanspolitikk vil stimulere innenlandsk
etterspørsel. Det forventes derfor en vekst i privat konsum på
0,5% i 2009 og økende til 2% i 2010.

Til tross for lavere BNP- vekst og mørkere konjunkturutsikter fort-
satte antallet arbeidsplasser å øke gjennom 2008. Antallet syssel-
satte økte med 1% i 2008 og mye av denne økningen kom innen-
for privat tjenesteyting, mens industrien og offentlig sektor redu-
serte sysselsettingen. Denne utviklingen har nå snudd.
Etterspørselen etter arbeidskraft faller. Det antas at den samlede
sysselsettingen kommer til å falle med 115 000 personer i 2009
sammenlignet med 2008.   

Sverige
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Antall arbeidsledige 
nærmer seg 250 000

Detaljomsetning faller 
med rundt 2 % i 2009

Siste observasjon desember 2008

Nedgangen i industrisysselsettingen fortsetter og i slutten av året
kommer trolig antallet sysselsatte å bli på rund 650 000 mot vel
720 000 i 2008. I tillegg kommer også nedgangen i sysselsetting-
en å bli stor innen andre sektorer som bygg og anlegg og bank
og forsikringsvirksomhet. Den åpne arbeidsløsheten antas å stige
mot 9,5 % på slutten av året mot 6% i 2008. 

En antatt lønnsvekst på rundt 3 % i 2009 vil bidra til at hushold-
ningenes realdisponible inntekter øker betydelig i år. Isolert sett
bidrar dette til økt handel. Men usikkerhet om fremtidig utvikling
både i arbeidsmarkedet og for formuesutviklingen gjør at spa-
ringen øker. Det antas en sparerate på opp mot 8% korrigert for
avtalt pensjonssparing. Det medfører imidlertid et lavere forbruk
og detaljhandel i 2009 på rundt 2 %  

Siste observasjon desember 2008
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Industriproduksjonen falt med rundt 9% gjennom 2008 og utvik-
let seg betydelig svakere enn hva de fleste antok. Det er spesielt
stopp i salget og eksporten av nye biler som har påvirket ned-
gangen. 

Siste observasjon desember 2008

Forventningsindikatoren for industrien falt med 10% fra novem-
ber til desember 2008 og halvparten av bedriftene rapporterte om
betydelige nedskjærninger i bemanning og produksjon fremover. 
Nedgangen i produksjonsindeksen ventes å fortsette også
gjennom 2009 med -6% fra desember 2008 til desember 2009. 

I 2008 steg inflasjonen fram til og med september og nådde en
topp på 4,4%. Sterkere ressursutnytting og stigende råvarepriser
drev opp inflasjonen til den høyeste på 15 år i Sverige. Siden
september har inflasjonen gått ned til 0,9% i årlig rate. Dette er
den største nedgangen i etterkrigstiden. Lavere rentekostnader
på eierboliger kan forklare mye av nedgangen, men i tillegg har
nedgangen i råvarepriser og energi hatt betydning.

Industriproduksjonen ned 
ytterligere 6 % i 2009

Ingen inflasjon i 2009

Lavere inflasjon og renter i
Sverige 2009



Årsveksten i 2009 antas å bli på rundt 0 %. Nedgangen forklares
med mange faktorer. Lavere priser på transport som følge av
lavere oljepriser, lavere priser på post og kommunikasjon fortsatt
lave bokostnader og en sterkere krone vil bidra til lavere priser
på importerte varer.

Fra januar 2006 til september 2008 gikk styringsrenten i Sverige
opp fra 1,5 % til 4,75 %. Den siste renteoppgangen ble omgjort
bare noen uker senere til en rentenedgang på 0,5pp. Deretter
fulgte en rentenedgang på 0,5pp i oktober og på 1,75pp i desem-
ber 2008 til 2 %. I rentebanen som ble lagt frem i desember anslo
Riksbanken at renten skulle bli liggende på 2 % gjennom 2009.
Verken markedet, fagorganisasjonene eller Konjunkturinstitutet
hadde tillit til denne vurderingen. De fleste anslår i dag at renten
blir satt ytterligere ned til 1 % eller under i 2009, men med en
økning i første halvdel av 2010.

Siste observasjon  januar 2009

Det kan medføre en markedsrente under 2% i løpet av året og 
stigende til 2,1% på slutten av året.

Bygg- og anleggsmarkedet 

Den generelle konjunkturnedgangen som ble forsterket av kon-
junkturkrisen på slutten av 2008, bidro til en betydelig svakere
utvikling i bygg og anlegg enn hva vi antok. Nedgangen ble trolig
på -1,3 % for bygg og anlegg samlet. Nedgangen i boligbygging-
en bidro mest til den svake utviklingen. I tillegg var investerings-
veksten innen yrkesbygg og anlegg betydelig svakere enn antatt. 
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Styringsrenten ned mot 1 % 
i Sverige

7 % fall i bygg- og 
anleggsmarkedet i Sverige



Utsiktene for 2009 er heller ikke gode. Samlet ventes en nedgang
i samlede bygg- og anleggsinvesteringer på 7% i faste priser.
Etterspørselen fra privat sektor for boliger, industribygg, kontor
og forretningsbygg samt private anlegg vil falle betydelig som
følge av begrenset tilgang på kreditt, økende pessimisme i
næringslivet og fortsatt svak utvikling. Trolig vil denne utviklingen
vare inn i 2010 noe som vil kunne bety en 0 vekst i bygg og
anleggsinvesteringene. I positiv retning trekker en svært ekspan-
siv penge- og finanspolitikk med lav rente og tiltak for å stimu-
lere aktiviteten særlig innen bygg og anlegg. 

En bedring i de internasjonale konjunkturene og et fungerende
kredittmarked vil kunne bidra til ny vekst i bygg og anlegg fra
2011.

Etterspørselen etter private bygninger rammes sterkest av kon-
junkturnedgangen. Vi antar at private bygginvesteringer kan gå
ned med rundt 30 % i 2009. Økt satsing på offentlige bygg bidrar
til å dempe de samlede investeringene i yrkesbygg. Vi antar en
nedgang på vel 17% i 2010

Forsinket oppstart av flere offentlige infrastrukturprosjekter bidro
til at veksten anleggsinvesteringene ble på vel 3% for 2008 mot
vår prognose på 6%. For 2009 ventes imidlertid en betydelig sat-
sing innen offentlig anlegg med en vekst på rundt 10%. 

Boligmarkedet
Igangsettingen av boliger har falt kraftig gjennom 2008.
Strammere kredittilgang og økende pessimisme i husholdning-
ene og bedriftene medførte en kraftig nedgang i nye boligprosjek-
ter gjennom året. Det gjelder både bostadsrätter, leieboliger og
småhus. Det ble trolig bare igangsatt 18 000 boliger i Sverige i
2008, sammenlignet med våre prognoser på 25 000.  

For 2009 antar vi at 15 000 boliger blir igangsatt, og blir dermed
det laveste nivået på 10 år. Etterspørselen etter boliger vil være
svak også i 2010 som følge av et fortsatt svakt arbeidsmarked. Et
mer stabilt finansmarked, fortsatt lave renter og utsikter til bed-
ring av internasjonal økonomi kan bidra til at boligmarkedet snur
i løpet av 2010.
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Anleggssektoren blir vinner 
i 2009

15 000 boliger igangsettes i 2009
i Sverige

Økt satsing på offentlige bygg,
kompenserer ikke for nedgangen i

private bygg



Veksten i byggekostnadene lå mellom 5 og 6% frem til høsten
2008, deretter falt de ned mot 3%. Lavere råvarepriser, energi-
kostnader og lavere priser på stål og trelast var viktige årsaker til
nedgangen i kostnadene. Dette vil trolig fortsette inn i 2009 og vi
antar en årlig vekst i byggekostnadene gennom dette året på i
underkant av 1%

Boligprisene
Boligprisene i Stockholm har falt med 10 % gjennom 2008 og
15% siden toppen  i andre kvartal 2007. Nedgangen fra andre til
fjerde kvartal i 2008 var på 9%. I Göteborg har boligprisene vari-
ert noe fra kvartal til kvartal fra starten av 2007, men med negativ
trend. Mens i Skåne har nedgangen til nå vært mer moderat med
en registrert fall i prisene på -2%. 

Siste observasjon 4 kvartal 2008

I dagens konjunkturbilde er det forbundet med stor usikkerhet å
gi anslag på fremtidige omsetningspriser på brukte boliger.
Negativ fremtidstro i husholdningene, mangel på kreditt, lave
aksjekurser og sterk økning av arbeidsledigheten bidrar til en
negativ utvikling i boligmarkedet. Mens økning i antallet hushold-
ninger, lave renter og bra vekst i husholdningenes realdisponible
inntekter trekker etterspørselen opp. I tillegg vil lavere tilbud av
nye boliger etter noe tid med lav byggeaktivitet, trekke prisene
opp. For 2009 vil de negative faktorene ha størst kraft, noe som
kan resultere i følgende utvikling.
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Stockholm

Göteborg

Skåne



I Stockholm ventes en nedgang i boligprisene på ca -7% fra fjerde
kvartal 2008 til samme kvartal 2009. Det ventes her en kraftig
nedgang i første halvår, men med tendenser til vekst igjen på
slutten av året. Det forutsetter at konjunkturutsiktene bedres og
penge- og kredittmarkedet begynner å fungere igjen.

I Göteborg ventes en nedgang i prisene på brukte boliger på
mellom 12 og 13% for 2009. I dette området er arbeidsledigheten
ventet å øke kraftig etter store nedskjæringer i bilindustrien. Dette
vil trekke prisene på brukte boliger betydelig nedover. I tillegg vil
også tilbudet av nye boliger kunne stoppe opp. På noe lengre sikt
(+2 år) kan prisveksten bli betydelig igjen.

Indikatorer for dansk økonomi
Utsiktene for dansk økonomi er signifikant verre. Etter en BNP
nedgang i i 2008 på -0,8%, ventes ytterligere -1% for 2009.
Hovedgrunnen til nedgangen er fallet i eksporten og betydelig
svakere utvikling i investeringene. 

Utsiktene for 2009 er dermed de svakeste siden oljekrisen på 70
tallet. Eksporten vil fortsette å falle, investeringene vil ligge på et
lavt nivå. Trolig vil veksten kunne ta seg opp i 2010. Lav rente, et
bedre fungerende finansmarked, bedre utsikter internasjonalt og
skattelette og en aktiv finanspolitikk med betydelige stimulanser
vil kunne forhindre en hard landing for dansk økonomi.
Arbeidsledigheten begynte å øke i oktober 2008 og har steget
betydelig gjennom høsten. Antallet nye jobbanonser har falt mar-
kant (kilde: Dansk jobbindex) siste halve året. Samtidig har sam-
let antall oppsakte steget kraftig. Økningen i arbeidsledigheten
kom forsinket i Danmark sammenlignet med andre land, noe
som skyldes stor mangel på arbeidskraft da konjunkturene var
gode. 

Antallet sysselsatte kommer til å falle i servicesektoren, i bygg og
anlegg og i industrien, mens sysselsettingen i offentlig sektor vil
øke. 
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Danmark

BNP- vekst på -1% i 2009



Siste observasjon desember 2008

Arbeidsledigheten vil øke til vel 100 000 personer på slutten av
dette året. Det representerer vel 4% av arbeidsstokken i Danmark. 

Industriproduksjonen i Danmark begynte å falle i oktober 2008 og
falt også betydelig i november. Nedgangen vil fortsette gjennom
hele 2009 som følge av svakere eksport og markant fall i investe-
ringene. Vi antar et fall på 3,5% gjennom hele 2009.

Siste observasjon desember 2008

20

Arbeidsledigheten øker med 
vel 50 000 i 2009 og ytterligere

20000 i 2010



Detaljomsetningen har også falt med vel 5 % gjennom 2008 i
Danmark. Dette er en markert oppbremsing i forhold til den 
sterke veksten vi har hatt de siste 5 – 6 årene

Siste observasjon november 2008

Usikkerheten og pessimismen blant forbrukerne etter den finansi-
elle krise er hovedgrunnen til den kraftige oppbremsingen.
Husholdningenes reelle inntekter vil øke i 2009 selv med stigende
arbeidsledighet noe som vil bidra til økt sparing.

Fra oktober 2007 til oktober 2008 gikk inflasjonen fra vel 1% til
4,3%, for så å avta til 2,4%. I første halvdel av 2008 var inflasjons-
spøkelset overhengende markant. En fryktet da at inflasjonen var
kommet for å bli. De globale negative utsikter, fall i råvarepriser
og energipriser har nå resultert i at det spekuleres i risiko for
deflasjon. Vi tror inflasjonen vil fortsette å falle og komme under
1% i løpet av sommeren og øke noe utover høsten mot 1,5 – 2%. 
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Inflasjonen er skremt vekk

Detaljomsetningen ned 5 %  
i Danmark i 2009



Bygg- og anleggsmarkedet 

Utsiktene for B/A markedet i Danmark er fortsatt negative. Det er
investeringer i boliger som trekker markedet mest ned.
Nedgangen har vart i tre år og aktivitetsnivået er svært lavt. Som
i de andre skandinaviske land er det anleggsmarkedet som hol-
der sysselsettingen oppe. For 2008 var nedgangen på mellom 6
og 7% og det ventes ytterligere nedgang i B/A investeringene på
vel 6%  i 2009. Sysselsettingen innen bygg og anlegg ventes 9%
ned i 2009 i forhold til året før  For 2010 ventes en 0 vekst og med
utsikter til svak vekst i 2011 og 2012.

Det er utsikter til en bedring av anleggsinvesteringene i Danmark.
Det er særlig innen miljø, vei og jernbane at det ventes en opp-
gang. Regjeringens infrastrukturplan varsler en betydelig satsing
på vei og jernbane og avsetter 90 mrd danske kroner til ytterli-
gere satsing på  effektivisering og oppgradering av vei- og jern-
banenettet. I tillegg vil det i løpet av 2009 iverksettes finanspoli-
tiske tiltak som vil bidra til vekst innen anlegg. 

Investeringene i yrkesbygg har vært stabile i 2008 som følge av
høy aktivitet i igangsettingen ved inngangen av året. For 2009
ventes en nedgang på 7% i investeringer i yrkesbygg. Det er 
private kontorbygg og industribygg som går ned med 12 %.
Investeringene i landbruksbygg går ned med 8 % mens investe-
ringer i offentlige bygg øker markant i år.

Boliginvesteringen ventes å falle med 18% i 2009 og nær 15% i
2010. Det medfører at aktiviteten er nede på nivået fra 2002.  
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Anleggsinvesteringene 
gradvis opp

Lavere B/A aktivitet i Danmark de
neste to årene



Antallet igangsatte boliger ventes i 2009 å falle ned til under 
13 000, fra 17 000 i 2008. Nedgangen kommer innen alle typer
boliger, men størst innen blokker. 

Boligmarkedet
Boligmarkedet i Danmark er inne i en periode med markert pris-
fall. Av landets 98 kommuner opplever 83 av disse en betydelig
nedgang i prisene. Tilbudet av boliger har steget kraftig fra 
ca 30 000 i 2006 til ca 65 000 i 2008, mens antallet omsatte er
nær halvert i samme periode. Det ligger derfor til rette for et fort-
satt svakt boligmarked i 2009. Et lavt rentenivå og noe vekst i
husholdningenes realdisponible inntekter vil minske prisned-
gangen noe. Tilbudet av nye boliger vil avta betydelig etter flere
år med svært lav boligbygging i storbyregionene. Dette vil også
gjøre prisnedgangen mindre. Men økt arbeidsledighet og pessi-
misme om den fremtidige økonomiske utviklingen kombinert
med mange boliger for salg vil fortsatt dominere boligmarkedet.

Prisene falt i København med 12 % i 2008. Trenden blir også 
negativ i 2009. Vi antar en fortsatt nedgang i prisene med 9 % 
i 2009.   
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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

København

Hele landet

Fortsatt prisfall i  København
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