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INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Produktivitet er en afgørende drivkraft bag  

økonomisk vækst. Produktivitetsvæksten i dansk 

økonomi, målt ved bruttoværditilvækst, BVT, pr. 

time, har imidlertid været svag i kølvandet på 

finanskrisen. Det gælder særligt fra 2. halvår 2015 

og frem, hvor afkoblingen mellem produktion og 

situationen på arbejdsmarkedet sætter spørgs

målstegn ved den fremadrettede produktivi

tetsvækst, samt hvor solidt funderet fremgangen 

i beskæftigelsen det seneste års tid egentlig er. 

Lønkvoten for de beskæftigelsestunge private 

byerhverv eksklusive transport peger dog ikke på 

en generel ubalance mellem produktivitet og løn. 

Når der korrigeres for udsving relateret til trans

portbranchen, afspejler det, at erhvervet aktuelt 

præges af vigende indtjening i skibsfart, som har 

et begrænset indenlandsk beskæftigelsesindhold. 

Fremgangen i beskæftigelsen skønnes derfor 

aktuelt at være velfunderet, om end der kan være 

regionale og branchespecifikke forskelle. 

Den lave produktivitetsvækst i økonomien un

der ét er resultatet af en række forhold. Faldende 

Nordsøaktivitet har siden midt2000’erne trukket 

ned i produktivitetsvæksten for økonomien som 

helhed med i størrelsesorden 0,3 procentpoint pr. 

år. Derudover er beskæftigelsen under opsvinget  

i højere grad steget i brancher, hvor produkti

vitetsniveauet ligger under gennemsnittet. Det 

bidrager i sig selv til en svagere aggregeret 

produktivitetsvækst. Analysen finder, at sektorfor

skydninger mellem brancher årligt har reduceret 

produktivitetsvæksten i private byerhverv med 0,3 

procentpoint fra 2011 til 2015, mens produktivi

tetsvæksten inden for de enkelte brancher om

vendt har trukket op med 0,7 procentpoint.

En sammenligning af overlevelsesgraden blandt 

virksomheder under forskellige konjunkturtilbage

slag antyder desuden, at det lave renteniveau kan 

have hindret en produktivitetsfremmende realloke

ring af produktionsressourcer og holdt produkti

vitetsvæksten tilbage under opsvinget. Endvidere 

dæmpes produktivitetsvæksten også af en lavere 

kapitalintensitet, både som følge af den struktu

relle omstilling fra industri til serviceerhverv og de 

senere års begrænsede investeringsomfang. 

Produktivitetsvækst er ikke den eneste kilde til 

øget velstand. Danmark har igennem en længere 

periode oplevet en markant bytteforholdsfor

bedring og stigende afkast fra udlandsformuen. 

Det har forbedret forbrugsmulighederne og givet 

større velstand, også selv om produktiviteten 

samtidig har udviklet sig svagt. I praksis kan det 

være svært at adskille kvalitetsforbedringer og 

prisudvikling. Analysen finder, at den nominelle 

værdiskabelse pr. time i byerhvervene har udviklet 

sig noget bedre end den reale produktivitet sam

menlignet med tidligere opsving. 

Nedgangen i produktivitetsvæksten kan 

principielt afspejle midlertidige udsving såvel 

som mere strukturelle forhold. Nationalbankens 

prognose bygger på en forudsætning om gradvis 

genopretning af produktivitetsvæksten de næste 

par år til omtrent det langsigtede niveau siden 

midt1990’erne. Sektorforskydninger og lavere 

kapitalintensitet kan de kommende år lægge et 

større nedadrettet pres på produktivitetsvæksten 

end forudsat i prognosen. Det indebærer en risiko 

for en længere periode med lav vækst. 
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DANSK PRODUKTIVITET HAR 
UDVIKLET SIG SVAGT UNDER 
OPSVINGET

En længerevarende tendens til svag dansk pro

duktivitetsvækst synes forstærket i kølvandet på 

finanskrisen. Produktiviteten målt ved BVT pr. time 

for hele økonomien er reelt ikke vokset de seneste 

fem år, jf. figur 1.1 Særligt svag var udviklingen i  

2. halvår 2015, hvor bruttonationalproduktet, BNP, 

stagnerede efter otte kvartaler med jævn frem

gang. Afmatningen står umiddelbart i kontrast til 

et stærkt arbejdsmarked med stigende beskæf

tigelse og faldende ledighed, der også er fortsat 

ind i 2016, jf. figur 2. Den svage danske produkti

vitetsudvikling er ikke et enkeltstående tilfælde, 

men i høj grad et internationalt fænomen. Største

delen af de europæiske lande, vi normalt sam

menligner os med, har således oplevet en lavere 

produktivitetsfremgang efter krisen, jf. boks 1.

1 Der findes flere relevante mål for produktivitetsudviklingen. I ana
lysen fokuseres generelt på timeproduktiviteten, dvs. produktionen 
målt ved BVT i mængder divideret med antal præsterede timer.   

FALDENDE NORDSØ-PRODUKTION BIDRAGER  
TIL SVAG PRODUKTIVITETSUDVIKLING
Den moderate produktivitetsudvikling for dansk 

økonomi som helhed skyldes i nogen grad en 

faldende Nordsøaktivitet siden midt2000’erne. 

Nedgangen betyder, at det høje niveau for BVT 

pr. time, som kendetegner olie og gasindvinding, 

løbende vægter mindre i økonomiens samlede 

produktivitet. Det har de senere år isoleret set 

svækket produktivitetsvæksten med omtrent  

0,3 procentpoint, jf. figur 3. Selv om faldende 

Nordsøproduktion er en faktor bag den mo

derate produktivitetsvækst, så er det også en 

længerevarende tendens, som ikke er ensbety

dende med en strukturel produktivitetsudfor

dring for økonomien generelt. I den resterende 

del af analysen fokuseres derfor primært på de 

private byerhverv, dvs. den markedsmæssige del 

af økonomien fraregnet råstofindvinding, bolig og 

landbrug.2

2 Afgrænsningen vurderes at give det mest retvisende billede af den 
underliggende produktivitetsvækst. Råstofindvinding, landbrug og 
bolig oplever ofte store produktivitetsudsving og har et forholdsvis 
begrænset beskæftigelsesindhold. Måling af produktiviteten i den 
offentlige sektor er forbundet med usikkerhed, da produktionen 
ikke omsættes på et marked og derfor ikke nødvendigvis afspejler 
forbrugernes vurdering af kvaliteten. Der fokuseres således på den 
markedsmæssige del af økonomien.  

Produktivitetsvækst i dansk økonomi 1970-2015 Figur 1
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Anm.: Figuren viser real BVT pr. time. Skraverede områder angiver perioder med lavkonjunktur, jf. Pedersen mfl. (2015).
Kilde: Danmarks Statistik.
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Svag produktivitetsvækst efter krisen er et internationalt fænomen Boks 1

Den afdæmpede produktivitetsudvikling i Danmark er ikke 

et enkeltstående tilfælde. Produktivitetsvæksten er såle

des også aftaget i de europæiske lande, som vi normalt 

sammenligner os med, i kølvandet på finanskrisen, om end 

tendensen er særlig udtalt i Danmark, jf. figur.

Der er fremført flere forklaringer på den aftagende 

produktivitetsvækst i de avancerede økonomier. De private 

investeringer faldt bl.a. til et lavt niveau som følge af et 

konsolideringsbehov blandt virksomhederne, fald i efter

spørgslen og øget usikkerhed i forlængelse af finanskrisen, 

jf. Kramp og Pedersen (2015). Det kan have bidraget til at 

dæmpe produktivitetsudviklingen. Dertil kommer, at der i 

flere avancerede økonomier gradvist er en omstilling i gang, 

hvor serviceerhvervene, der er mindre kapitalintensive, ud

gør en stadig større andel af beskæftigelsen.

Produktivitetsvæksten kan yderligere være hæmmet af en 

mindre dynamisk reallokering af resurser, bl.a. som følge 

af færre virksomhedslukninger og åbninger, som det er 

tilfældet i USA, samt mindre spredning af viden. Et studie 

fra OECD (2015) finder, at de innovative virksomheder, der 

befinder sig på den teknologiske front, fortsat oplever høj 

produktivitetsvækst. Det er derimod hastigheden, hvormed 

viden spredes fra de højproduktive virksomheder til de min

dre produktive, der er aftaget. 

En anden forklaring knytter sig til målefejl, bl.a. som følge 

af den teknologiske udvikling, hvor fx internethandel, gratis 

programmer på internettet og kvalitetsforbedringer på 

eksempelvis smartphones kan være svære at måle. 

International produktivitetsvækst
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Anm.: EU19 dækker over lande, der er med i eurosamarbejdet.
Kilde: OECD.

Den svage udvikling i produktiviteten efter krisen har for

stærket debatten om, hvorvidt den teknologiske udvikling 

fremover vil bidrage betydeligt til produktivitetsvæksten. 

Her argumenterer bl.a. Gordon (2012) for, at produktivitets

gevinsten af den teknologiske udvikling er aftaget og ikke 

nødvendigvis vil løfte sig fremadrettet. Ifølge Gordon har de 

teknologiske gennembrud som fandt sted i det 19. og tidlige 

20. århundrede, som eksempelvis elektricitet og forbræn

dingsmotorer, i større grad bidraget til at løfte produktivi

teten, end de gennembrud der er fulgt i de seneste årtier, 

herunder fladskærms-TV, smartphones mv. 

Andre ser omvendt mere optimistisk på fremtiden, herunder 

Brynjolfsson og McAfee (2011), Byrne mfl. (2013) samt Miller 

og Atkinson (2014). Her argumenteres det bl.a. for, at vi kun 

er i begyndelsen af en proces, hvor digitalisering vil fort

sætte med at effektivisere de enkelte sektorer i økonomien, 

mens indbyrdes forbundne innovationer vil danne grundsten 

til øget produktivitetsvækst i fremtiden. Historien viser dog, 

at det er forbundet med betydelig usikkerhed at forudsige 

teknologiske gennembrud og virkningen på produktivitets

væksten.
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AFDÆMPET PRODUKTIVITETSVÆKST  
ER BREDT FUNDERET PÅ BRANCHER
Den træge produktivitetsvækst under opsvinget 

er bredt funderet på byerhvervene, men virker 

særlig udtalt inden for byggeri, finansiering og 

forsikring samt handel og transport mv., jf. figur 4.3 

En del af faldet i handel og transport mv. afspej

3 Der kan være statistisk usikkerhed tilknyttet produktivitetsudviklingen 
på brancheniveau, herunder særligt for byggeriet, jf. Produktivitets
kommissionen (2013).

Produktion og beskæftigelse i dansk økonomi Figur 2
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Anm.: Højre figur: Produktiviteten er opgjort som BVT pr. time for hele økonomien.
Kilde: Danmarks Statistik.

Bidrag til samlet produktivitetsvækst 
fra råstofindvinding 

Figur 3
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2006, hvor Nordsøproduktionen begyndte at aftage.

Kilde: Danmarks Statistik.

ler formentlig tilbagegang i søtransport i løbet af 

2015. I industrien har produktiviteten overvejen

de været stigende de senere år, om end den har 

udvist en vis volatilitet. Produktiviteten i informa

tion og kommunikation har igennem en længere 

periode udvist en støt stigende tendens. 

PRODUKTIVITETSVÆKSTEN HAR VÆRET SÆRLIGT 
TRÆG UNDER DET AKTUELLE OPSVING
Træghed i tilpasning af arbejdskraften indebærer 

ofte en mere intensiv ressourceudnyttelse blandt 

virksomhederne i takt med øget efterspørgsel. 

Produktiviteten vil derfor normalt være særligt 

tiltagende i begyndelsen af en konjunkturbed

ring. Det synes imidlertid ikke at være tilfældet 

under det aktuelle opsving, hvor produktiviteten 

i byerhvervene har været endda meget moderat, 

jf. figur 5 (venstre). Efterhånden som kapacitets

presset stiger i løbet af opsvinget, vil en øget 

del af beskæftigelsesfremgangen typisk bestå af 

arbejdskraft med løsere tilknytning til arbejds

markedet, hvilket dæmper produktivitetsvæksten.

Kvalitetsforbedringer og prisudvikling kan 

være svære at adskille i praksis, herunder særligt 

på brancheniveau, jf. Produktivitetskommissionen 

(2013). Ser man på den nominelle værdiskabelse 

pr. time i de private byerhverv, har den udviklet 

sig noget bedre end den reale produktivitet sam

menlignet med tidligere opsving, jf. figur 5 (højre). 

Det er i høj grad industri samt finansiering og for

sikring, der har haft en relativt stærk prisudvikling.
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Produktivitetsudvikling i private byerhverv fordelt på brancher Figur 4
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information og kommunikation 7 pct. samt bygge og anlæg 7 pct.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Real og nominel timeproduktivitet i private byerhverv under økonomiske opsving Figur 5
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SEKTORFORSKYDNINGER 
BIDRAGER TIL EN SVAG 
PRODUKTIVITETSVÆKST

Produktivitetsvæksten inden for de enkelte bran

cher har naturligvis en betydelig indflydelse på 

den aggregerede produktivitetsudvikling i øko

nomien. Sammenhængen er dog ikke nødvendig

vis entilen, da den samlede produktivitetsvækst 

også afhænger af branchernes relative størrelse 

samt produktivitetsniveau. Selv hvis ingen bran

che individuelt oplever produktivitetsfremskridt, 

så kan der alligevel opnås produktivitetsvækst i 

økonomien set under ét ved at flytte ressourcer

ne over i de mere produktive brancher og vice 

versa. 

BESKÆFTIGELSESFREMGANGEN  
SKER PRIMÆRT I SERVICE
Igennem opsvinget har fremgangen i beskæftigel

sen hovedsageligt fundet sted i den private sek

tor, hvor antallet af præsterede timer er steget ca. 

5 pct. siden 2012. Det svarer til, at knap halvdelen 

af tilbagegangen i de præsterede timer fra 2008 til 

2012 i den private sektor er reverseret de seneste 

tre år. Fremgangen er bredt funderet, men synes 

særligt udtalt blandt brancher med en lav BVT 

pr. time, jf. figur 6. Kun få brancher har oplevet et 

decideret fald i beskæftigelsen. Det drejer sig bl.a. 

om brancher med en høj BVT pr. time, herunder 

finansiering og forsikring, hvor de præsterede 

timer er faldet de senere år. 

Enkelte brancher, særligt blandt serviceerhver

vene, har i større grad bidraget til et øget antal 

præsterede timer, jf. tabel 1. Det drejer sig bl.a. 

om arbejdsformidling og vikarbureauer, rengø

ring og anden operationel service, hoteller og 

restauranter, post og kurertjenester, engroshan

del, samt mere uddannelsestunge erhverv som 

advokater, revisorer, arkitekter og ingeniører.  

I byggeriet og medicinalindustrien er de præste

rede timer også steget betydeligt.

For enkelte erhverv kan beskæftigelsesud

viklingen være særligt præget af politiske tiltag 

Stigning i præsterede timer i 
private byerhverv 2012-15

Figur 6
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Anm.: En branche vurderes at have en høj BVT pr. time, hvis den 
overstiger gennemsnittet i private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

eller udviklingen i underlæggende tendenser. 

For eksempel har boligjobordningen formentlig 

bidraget til at flytte efterspørgsel over mod byg

geri og rengøring, der begge har en forholdsvis 

lav BVT pr. time. Stigende handel over internettet 

kan ligeledes have øget beskæftigelsen i post og 

kurertjenester.

SEKTORFORSKYDNINGER HAR DÆMPET  
PRODUKTIVITETSVÆKSTEN UNDER OPSVINGET 
Når en stigende andel af beskæftigelsen kommer 

fra en branche som erhvervsservice, hvor BVT  

pr. time under ét er forholdsvis lav, så bidrager 

det i sig selv til en svagere aggregeret produk

tivitetsvækst, jf. figur 7.4 Der gælder tilsvarende,  

at beskæftigelsestilbagegangen i fx finansiering 

og forsikring isoleret set har medvirket til en  

lavere aggregeret produktivitetsvækst, da BVT  

pr. time her generelt er relativt høj5. 

En dekomponering peger på, at sektorforskyd

ninger mellem brancherne alene har holdt pro

duktivitetsvæksten i byerhvervene nede med 0,3 

procentpoint årligt fra 2011 til 2015, jf. figur 8. Det 

4 Erhvervsservice dækker over brancherne rejsebureauer, rengøring og 
anden operationel service samt videnservice.

5 En sektorforskydning kan både opstå på grund af en ændret forde
ling af branchernes andel af præstererede timer og nye relative priser. 
Hvis en højproduktiv branche oplever en relativ prisforværring, så 
kan det trække i retning af lavere aggregeret produktivitetsvækst, da 
den efterfølgende vægter mindre i økonomiens samlede produktion.
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Stigning i præsterede timer fordelt på brancher 2012-15 Tabel 1

Pct.
Stigning i 

præsterede timer
Andel af den samlede  

stigning i præsterede timer

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 16 19

Videnservice 10 18

Bygge og anlæg 8 16

Hoteller og restauranter 15 12

Industri 3 11

Transport 5 9

Handel 2 9

Øvrige brancher 0 6

Anm.: Tabellen er baseret på tal for hele økonomien. Branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service dækker bl.a. over vikar
bureauer, mens videnservice dækker over advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører mv. Tilsammen benævnes rejsebureauer, rengøring 
og anden operationel og videnservice som erhvervsservice. Transport dækker foruden post og kurertjenester også skibs og luftfart samt 
landtransport, mens handel dækker bil, engros og detailhandel. Hoteller og restauranter og handel under ét kaldes ofte for handel, mv.  

Kilde: Danmarks Statistik.

Sektorforskydninger i private byerhverv under opsvinget Figur 7

Anm.: I figuren fokuseres på brancher inden for private byerhverv, dog ekskl. enkelte mindre brancher. Det skraverede område indikerer, at 
sektorforskydninger har bidraget negativt til den aggregerede produktivitetsvækst. Boblernes størrelse er proportionel med brancher
nes andel af nominelt BVT i private byerhverv. Handel mv. dækker over handel, hoteller og restauranter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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indikerer, at sektorforskydninger mellem brancher 

i nogen grad har bidraget til den svage produk

tivitetsvækst under opsvinget, også i et større 

omfang end tidligere set. Sektorforskyd ninger kan 

være udtryk for efficiente tilpasninger til ændre

de efterspørgselsmønstre, der overordnet set er 

hensigtsmæssige, også selv om de umiddelbart 

påvirker produktivitetsvæksten på makroplan 

negativt. 

Produktivitetsvæksten inden for selve bran

cherne har isoleret set trukket op med 0,7 pro

centpoint fra 2011 til 2015. Det er dog mindre 

end tidligere, hvilket også bidrager til en svagere 

produktivitetsvækst i de private byerhverv6.

LAVERE KAPITALINTENSITET DÆMPER  
PRODUKTIVITETSVÆKSTEN 
Arbejdsproduktiviteten angiver omfanget af 

den produktion, der opnås pr. time, uden at 

tage hensyn til anvendelsen af eventuelle andre 

produktionsfaktorer. Effektiviteten i fremstillin

gen af varer og tjenester afhænger imidlertid 

også af virksomhedernes kapitalapparat, fx 

6 Dekomponeringen af produktivitetsvæksten i bidrag fra sektorfor
skydninger og produktivitetsudviklingen inden for brancherne er 
baseret på de 16 individuelle brancher i de private byerhverv, hvor 
data er tilgængelig til og med 2015. Beregningen tager ikke højde 
for mulige sektorforskydninger mellem virksomheder inden for disse 
brancher.     

maskiner og bygninger, samt økonomiens øvrige 

ressourcer såsom arbejdskraftens kvalitet og 

uddannelsesniveau. For at tage højde for disse 

forhold kan produktiviteten dekomponeres i 

bidrag fra observerbare inputfaktorer og total

faktorproduktivitet, som dækker over den del af 

produktivitetsvæksten, der ikke umiddelbart kan 

forklares af inputfaktorerne. Totalfaktorprodukti

viteten indeholder bl.a. tekniske fremskridt i bred 

forstand, men også sektorforskydninger mellem 

erhvervene. 

Resultaterne peger på, at en reduceret kapita

lintensitet har bidraget til den faldende produkti

vitetsvækst i dansk økonomi siden midt1990’erne, 

jf. figur 9. Det afspejler delvist en strukturel omstil

ling fra industriproduktion til serviceerhverv. Der 

er tegn på, at tendensen mod en lavere kapita

lintensitet er taget yderligere til under opsvinget, 

bl.a. som følge af en afdæmpet investeringsakti

vitet efter krisen. Nedgangen i produktivitetsvæk

sten skal i høj grad også tilskrives bortfaldet af en 

tidligere høj vækst i totalfaktorproduktiviteten, 

hvis årsag ikke er entydig.

En del af forklaringen kan være, at overlevel

sesgraden blandt virksomhederne har været for

holdsvis høj efter finanskrisen sammenlignet med 

tidligere konjunkturtilbageslag. Det har formentlig 

svækket en produktivitetsfremmende reallokering 

af økonomiens ressourcer, jf. boks 2.

Dekomponering af produktivitets- 
vækst i private byerhverv 

Figur 8
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Anm.: Den anvendte dekomponering er baseret på metoden i 
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Bidrag til timeproduktivitetsvæksten Figur 9
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FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN  
ER VELFUNDERET

IKKE TEGN PÅ UBALANCE MELLEM  
UDVIKLING I PRODUKTIVITET OG LØN 
Afkoblingen mellem produktion og situationen 

på arbejdsmarkedet sætter spørgsmålstegn ved 

den fremadrettede produktivitetsvækst, samt 

hvor solidt funderet fremgangen i beskæftigel

sen det seneste års tid egentlig er. Lønkvoten, 

der afspejler forholdet mellem produktrealløn og 

        Holder det lave renteniveau hånden under lavproduktive virksomheder? Boks 2

Oprettelse af nye virksomheder og nedlæggelse af gamle 

udgør en vigtig del af den dynamiske ressourcealloke

ring, som sikrer, at produktionen foretages mest effektivt. 

Økonomisk vækst betyder ikke kun tilvækst af nye job og 

virksomheder, men samtidig at en række eksisterende bliver 

overflødiggjorte og forsvinder. En lavere efterspørgsel i 

forbindelse med et økonomisk tilbageslag tilskynder ofte en 

sådan tilpasningsproces, idet virksomhedernes indtjening 

mindskes, hvilket særligt blandt lavproduktive virksomheder 

kan føre til beskæftigelsesnedgang eller konkurser. Det på

virker på kort sigt økonomien negativt, men frigiver samtidig 

ressourcer og arbejdskraft, som under et efterfølgende 

opsving kan anvendes af mere produktive virksomheder. 

Overlevelsesgraden for virksomhederne i private byer

hverv har seks år efter finanskrisen været højere end under 

tilbageslaget i begyndelsen af 2000’erne, jf. figur. Det er sket 

på trods af, at det negative stød til økonomien i 2008 og 

den efterfølgende tilbagegang var væsentlig kraftigere. En 

afgørende forskel mellem de to perioder er, at renteniveau

et aktuelt er lavere, hvilket kan have bidraget til at holde 

hånden under lavproduktive virksomheder med høj gæld og 

hindret en produktivitetsfremmende allokering af økonomi

ens ressourcer.

Andel overlevende virksomheder i private byerhverv og BNP under forskellige tilbageslag

Andel overlevende virksomheder BNP pr. capita 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af virksomhedsdata for private byerhverv fra Danmarks Statistik.

produktivitet, kan benyttes til at vurdere, hvor

vidt beskæftigelsesfremgangen er holdbar eller 

ej7. Lønkvoten vil være stigende, hvis produktivi

teten udvikler sig ude af takt med virksomheder

nes priser i forhold til timelønnen. Lønstigninger 

er altså principielt forenelige med en uændret 

produktivitet og vil i sig selv ikke give anledning 

til en tilpasning af beskæftigelsen, når blot pri

serne stiger tilsvarende.

Udviklingen i lønkvoten tegner ikke et billede 

af en generel ubalance i de beskæftigelsestunge 

private byerhverv eksklusive transport. Når der 

7 Produktreallønnen måler virksomhedernes lønomkostninger pr. time 
relativt til prisen på deres produkter målt ved BVT-deflatoren.
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korrigeres for udsving relateret til transportbran

chen, afspejler det, at erhvervet aktuelt præges af 

vigende indtjening i skibsfart, som har et begræn

set indenlandsk beskæftigelsesindhold. Selv om 

lønkvoten i de private byerhverv eksklusive trans

port er steget de seneste kvartaler, så var der et til

svarende fald mod slutningen af 2014, og set over 

en længere periode ligger lønkvoten på niveau 

med sit gennemsnit siden 2000, jf. figur 10. Det 

peger på en afdæmpet risiko for moderation på 

arbejdsmarkedet, og beskæftigelsesfremgangen 

skønnes aktuelt at være velfunderet, om end der 

kan være regionale og branchespecifikke forskelle. 

I industrien er lønkvoten faldet over de seneste år. 

En del af forklaringen skyldes en brancheforskyd

ning af aktiviteten over mod de dele af industrien, 

hvor lønkvoten er forholdsvis lav. Det gælder sær

ligt for medicinalindustrien, hvis fremgang alene 

har drevet knap halvdelen af faldet i industriens 

samlede lønkvote fra 2008 til 2014.8 De senere 

års løntilbageholdenhed bidrager dog også til en 

faldende lønkvote i industrien. 

Byggeriet er en af de brancher, hvor lønkvoten 

er steget mest under opsvinget. Det indikerer et 

stigende kapacitetspres, hvilket også understøttes 

af indikatorerne for arbejdskraftmangel. I service

8 Data på detaljeret brancheniveau er kun tilgængelig indtil 2014. 

Lønkvote i private byerhverv ekskl. transport og udvalgte brancher Figur 10
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Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.
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erhvervene er lønkvoterne høje, og der spores en 

vis opadgående tendens.  

SVAG PRODUKTIVITETSUDVIKLING KAN MEDFØRE 
EN LÆNGERE PERIODE MED LAV VÆKST
Den seneste produktivitetsudvikling kan prin

cipielt afspejle midlertidige udsving såvel som 

mere strukturelle forhold. BNPvæksten i Natio

nalbankens prognose bygger på en forudsæt

ning om genopretning af produktivitetsvæksten 

til omtrent det gennemsnitlige niveau siden 

1995, jf. figur 11 (venstre). Sektorforskydninger 

og lavere kapitalintensitet kan de kommende 

år lægge et større nedadrettet pres på produk

tivitetsvæksten end forudsat i prognosen. Det 

indebærer i givet fald en længere periode med 

lav vækst i produktionen. Hvis den svage produk

tivitetsvækst varer ved over prognoseperioden, 

vil den ventede efterspørgselsstigning betyde, at 

kapacitetspresset strammer hurtigere til end for

udsat. Det kan give anledning til et opadgående 

pres på lønningerne, hvilket der i et vist omfang 

også er plads til, uden at der dannes ubalancer. 

Mulighederne for øgede lønstigninger skal ses i 

lyset af vedvarende store overskud på betalings

balancen.

PRODUKTIVITET ER IKKE DEN ENESTE  
KILDE TIL VELSTAND
Produktivitet er en afgørende drivkraft bag øko

nomisk vækst, men det er ikke den eneste kilde 

til øget velstand. Danmark har igennem en læn

gere periode oplevet en væsentlig bytteforholds

forbedring, dvs. at de priser, som danske ekspor

tører sælger til på verdensmarkedet er steget 

mere end de importpriser, som danske hushold

ninger og virksomheder køber ind til. Det har 

sammen med et højt afkast fra udlandsformuen 

forbedret forbrugsmulighederne og givet større 

velstand, også selv om produktiviteten samtidig 

har udviklet sig svagt. Udviklingen står i kontrast 

til flere af vores nabolande, hvor bytteforholdet 

har været enten konstant eller faldende, jf. figur 

11 (højre). Produktivitetsgevinster sendes ofte 

videre til forbrugerne i form af lavere priser. Når 

lande er specialiseret i brancher med høj produk

tivitetsvækst, såsom it og elektronikprodukter, så 

ledsages det derfor typisk af et nedadrettet pri

spres. Danmark har på den måde også fået del i 

udlandets produktivitetsfremskridt. Det medvir

ker til, at dansk økonomi siden 2007 har klaret 

sig på linje med de lande, vi normalt sammenlig

ner os med, når man fokuserer på den bredere 

velstandsudvikling, jf. figur 12.   

Nationalbankens prognose og udvikling i bytteforhold Figur 11
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Udvikling i velstand pr. capita i en række lande i perioden 2007-14 Figur 12
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