
 

 

 
 

 

 

 

Danmarks produktivitetsudfordring 
 

Produktivitetsudviklingen er afgørende for økonomisk vækst og dermed udviklingen i 

velstand på længere sigt. Det gælder også for dansk økonomi, hvor stigende velstand over 

tid i overvejende grad kan tilskrives produktivitetsfremskridt. I Økonomisk Redegørelse, 

december 2018 ses der nærmere på, om Danmark står med en produktivitetsudfordring. 

Danmark har længe haft en svag produktivitetsudvikling. De seneste ti år har væksten i 

timeproduktiviteten i de private erhverv været knap 1 pct. om året. Det er langt fra vækst-

raterne frem til 1995 på ca. 4 pct. om året, jf. figur 1. Den svage produktivitetsudvikling er 

ikke et isoleret dansk problem. Andre lande har for eksempel også oplevet, at bidraget til 

produktivitetsvækst fra investeringer i nyt kapitalapparat er faldet markant. Det er især 

sket i kølvandet på den finansielle krise. 

Der er ikke en enkeltstående årsag til den svage danske produktivitetsudvikling. Der er 

sket en forskydning mod serviceerhverv, hvor der er et mindre potentiale for produktivi-

tetsfremgang ved indførelse af ny teknologi og produktionsudstyr. Det har også reduceret 

den samlede virksomhedsdynamik. For i serviceerhverv sker der typisk en mindre omfor-

deling af ressourcer til mere produktive virksomheder. 

Den generelt svage produktivitetsudvikling i serviceerhvervene dækker over ganske bety-

delige forskelle, når man ser på underbrancher og på tværs af virksomheder. Der kan 

være andre årsager end manglende konkurrence. Det kan blandt andet være viden og 

evne til at håndtere ny teknologi.  

Se kapitel 2 i Økonomisk Redegørelse, december 2018 om produktivitetsudviklingen i 

Danmark. 

 
Figur 1  

Vækst i timeproduktiviteten 

 

 Anm.: Timeproduktiviteten er målt ved real værditilvækst i private erhverv pr. arbejdstime. Der er anvendt et femårigt glidende gen-

nemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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