Den 27. maj 2009
Kommentar til dagens tal for
arbejdsproduktiviteten 2008

Faldende produktivitet truer fremtidens velstand
•

•

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser at produktiviteten har udviklet sig negativt i
de sidste to år. De seneste fem års økonomiske vækst i dansk økonomi har været drevet af flere præsterede arbejdstimer og ikke gennem øget produktivitet.
Udviklingen i produktiviteten er ikke holdbar og truer fremtidens velstand.

Store fald i produktiviteten i 2007 og 2008
De seneste fem års økonomiske vækst i dansk økonomi har været drevet af flere præsterede arbejdstimer og ikke gennem
øget produktivitet.
Det danske velstandsniveau afhænger af vores evne til at skabe
værdi i produktionen af varer og tjenester. Overordnet set kan
der skabes økonomisk vækst ved enten at:
• Øge arbejdsudbuddet og dermed tilføre produktionsapparatet flere arbejdstimer.
• Øge arbejdsproduktiviteten og dermed værdiskabelsen pr.
arbejdstime.
Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag
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Kilde: Danmarks Statistik og DI

Siden 1966 er produktiviteten i gennemsnit vokset med 2,8
procent om året i den markedsmæssige del af økonomien. Men
fra et højt niveau i 1960’erne og 1970’erne har væksten i produktiviteten stort set været aftagende frem til 2008.
I perioden fra 2004 til 2008 var produktivitetsudviklingen negativ. Den økonomiske vækst blev i denne periode skabt af flere præsterede arbejdstimer.

Der er betydelige branchemæssige forskelle i udviklingen i
produktiviteten i løbet af de seneste 5 år. De største produktivitetsstigninger har der været inden for fremstillingsindustrien.
Gennemsnitlig procentvis årlig vækst i produktiviteten (2004-2008)
Industri
Transport, post og tele
Bygge og anlæg
Markedsmæssig økonomi i alt
Handel, hotel og restauration
Finansiering og forretningsservice
Energi- og vandforsyning
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
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Der er flere brancher der i løbet af de seneste fem år har døjet
med negativ vækst i produktiviteten. Overordnet set har hele
den markedsmæssige del af økonomien i gennemsnit haft en
negativ produktivitetsudviklingen i løbet af de seneste 5 år.
Citater:
”Det er bemærkelsesværdigt at den økonomiske vækst i perioden fra 2004 til 2008 har været drevet af flere præsterede arbejdstimer og ikke gennem øget produktivitet.” siger Allan Sørensen, økonomisk konsulent i DI
”Mangel på arbejdskraft er en del af forklaringen på den faldende produktivitet. Det har i mange situationer ikke været
muligt at besætte stillinger med personer med de rette kompetencer, hvilket er gået ud over produktiviteten”
”Kan man ikke få en bestemt type maskinoperatør, må man
måske i stedet f.eks. ansætte en elektriker som skal omskoles
til den pågældende maskine. Det medfører typisk en periode
med lavere produktivitet.” lyder vurderingen fra Allan Sørensen
”De foregående års svage produktivitetsudvikling i dansk
økonomi er ikke en holdbar situation på længere sigt. I de
kommende mange år bliver arbejdsstyrken reduceret årligt,
da de årgange der forlader arbejdsmarkedet er større end
dem der kommer til.” udtaler Allan Sørensen, og fortsætter
”Øget produktivitet er derfor stadig vigtigere hvis ikke velstandsniveauet skal falde i de kommende mange år.”
”Eksporterhvervene udmærker sig ved at have en højere vækst
i produktiviteten end de mange hjemmemarkedsorienterede
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erhverv. Men den dårlige produktivitetsudvikling i de mere
hjemmemarkedsorienterede erhverv skader eksportvirksomhederne, da det er den samme knappe arbejdsressource de
konkurrerer om.” siger Allan Sørensen

3

