
den globale økonomiske krise stod allerede skrevet på væggen, længe inden den finansiel-
le boble eksploderede. Det er i sin essens det opsigtsvækkende budskab i en ny analyse fra de vest-
lige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. Sat på spidsen er den finansielle krise
blot et symptom på et langt dybere, alvorligere og mere strukturelt problem i realøkonomien: den
faldende produktivitet. 

Det ændrer ikke bare forståelsen af krisens årsager – men også karakteren af de politiske svar,
der er brug for. Den vestlige verden var nemlig røget ind i en dyb produktivitetskrise, flere år før
finanskrisen brød ud, boligmarkedet kollapsede, og højt gearede finansinstitutioner begyndte at
vælte omkuld som dominobrikker. USA oplevede voldsomme fald i produktiviteten for bygnings-
arbejdere allerede fra 2002. I den vestlige verden som helhed kan man fra 2004 og frem se, at pro-
duktivitetsvæksten aftager støt for at ende på under én procent om året.  

I det lange historiske perspektiv er arbejdsproduktiviteten – dvs. udbyttet pr. arbejdstime –
næsten gået i stå. De europæiske lande har haltet bagefter i de sidste ti år, og det er gået ud over
den økonomiske vækst, som over tid har været lavere end i USA. Det nye er, at produktivitetskri-
sen har ramt hele den vestlige verden. Statistikkens nøgne tal fortæller historien om et kapløb mod
bunden. 

Det er dybt alvorligt. Produktiviteten er nemlig selve nøglen til at skabe vækst og styrke kon-
kurrenceevnen. Uden den kan man ikke skabe en holdbar velstandsfremgang. 

Den nye analyse fra OECD afslører, at man må søge en mere kompleks forklaring på den dybe
globale økonomiske krise end markedsfejl og moralsk svigt i den finansielle sektor. 

I alt for mange år har beslutningstagerne ignoreret truslen fra en produktivitetskrise, der bur-
de få alle alarmklokker til at ringe. Produktiviteten dykkede kraftigt i 2004-2006, samtidig med at
låne- og boligmarkedet indledte sit vilde amokløb mod de historiske højder, og de vestlige forbru-
gere kunne bade sig i en kunstig overflod af kapital, velstand og formuestigninger. Finansboblen
udskød det realitetschok, som produktivitetskrisen var på vej til at skabe for realøkonomien. 

Danmark er et af de lande, der er særlig hårdt ramt. I offentligheden føres for tiden mange over-
fladiske økonomiske diskussioner. Om det er blevet grønt forår, om den seneste aktiekurs giver nyt
håb, og om regeringen på mirakuløs vis kan løse krisen ved at trække en vækstpakke op af hatten.

Danmark risikerer minusvækst på op imod 4 pct. i år. Men alt for få gør sig den anstrengelse at
forstå de dybereliggende årsager til, at vi er vidne til så store fald i produktionen, forbruget og
væksten. 

mandag morgen mener, at der bør indledes en seriøs national krisedebat om, hvordan pro-
duktiviteten øges. Det er frem for noget den, der er med til at øge velstanden i samfundet, viser al-
le beregninger. I stedet for at lave en kortsigtet konjukturkur med øget offentligt forbrug eller kort-
sigtede vækstpakker, har Danmark brug for en national produktivitetskur.

For nylig udsendte Danmarks Statistik en meddelelse, som ingen nyhedsmedier har givet den
seriøse behandling, den fortjener: Danmark har oplevet aftagende vækst i produktiviteten siden 1960’er-
ne, og fra 2001 har den årlige vækst i arbejdsproduktiviteten ligget under 1 pct. Som nation klare-
de vi os fremragende i tresserne, og i halvfjerdserne og firserne var vi blandt de bedste i den vest-
lige verden. Men siden har Danmark tabt tempo. Derfor står vi nu i fare for at blive et permanent
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Den nye produktivitetskur
Kapløb mod bunden

Produktivitetskrise i den
vestlige verden.

Sat på spidsen er den finansielle krise blot et
symptom på et langt dybere, alvorligere og
mere strukturelt problem i realøkonomien.

Note1: Alle tallene er eksklusiv produk-
tivitet i den offentlige sektor, og tallene 

for 2006 og 2007 er foreløbige tal.
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.
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lavvækstland, som kan få svært ved at finansiere velfærdsstatens høje serviceniveau i de næste ge-
nerationer. 

Tallene viser, at vi er ramt tidligere og dybere af produktivitetskrisen end den øvrige vestlige ver-
den. Fra 2006 til 2007 faldt produktiviteten i den private sektor med hele 2,8 pct., og når Danmarks
Statistik i næste uge udsender de reviderede tal for 2008, kan man vente et mindst lige så stort
fald. Konsekvensen er, at vi har udsigt til at blive fattigere frem for rigere.

En veluddannet arbejdsstyrke, effektiv organisering af arbejdet, ændringer i kapitalapparatet
og intelligent udnyttelse af ny teknologi er afgørende forudsætninger for at øge produktiviteten.
Det ved man alt om i de danske virksomheder, som konkurrerer på det globale marked. Og nogle
af industriens vindervirksomheder har bevist, at det kan lade sig gøre at få succes på verdens ni-
chemarkeder gennem innovation og målrettet værdiskabelse. Men som nation er Danmark desværre
faldet tilbage i det globale produktivitetskapløb. Jo før vi får en grundig offentlig debat om årsa-
gerne, jo bedre.

Noget tyder desværre også på, at den højt berømmede danske model, herunder arbejdsmarke-
dets internationalt roste flexicurity-system, er en hæmsko for produktitivetsvækst. Det høje skat-
tetryk og et stagnerende uddannelsesniveau spiller helt sikkert også ind. I et moderne videnssam-
fund skal der spilles på alle tangenter for at holde produktiviteten oppe. Det stiller store krav til po-
litiske beslutningstagere, erhvervsledere og lønmodtagere om sammen at trække Danmark ud af
vækstfælden.

En del af produktivitetsgåden er endnu uopklaret, og eksperternes forklaringer på, hvorfor nog-
le lande klarer sig bedre end andre, peger i mange retninger. USA har f.eks. flere transaktioner på
markedet end de europæiske velfærdssamfund. Men omvendt er det muligt, at Danmark har haft
en institutionel konkurrencefordel, som har kompenseret lidt for den flade produktivitetskurve. I
de senere år har vi opnået flotte topplaceringer i de internationale ranglister over nationers kon-
kurrenceevne. Men det ændrer ikke ved, at vi stadig har brug for høj produktivitet for at kunne
fastholde velstanden. 

zoomer man nærmere ind på de enkelte branchers bidrag til den danske produktivitetsud-
vikling siden 1966, fremkaldes et tydeligt billede af vindere og tabere: De offentlige serviceydelser
har siden 1994, hvor den socialdemokratiske regering kom til, bidraget negativt til produktivitets-
balancen, og udviklingen er fortsat under den nuværende VK-regering. Også inden for byggefage-
ne og finansiel service har produktivitetsudviklingen været overvejende negativ i de sidste ti år,
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Lavvækstland

Danmark hører til taberne.

Kilde: OECD, 2009
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selvom disse brancher, der red højest på det økonomiske boom. Omvendt har detailhandlen op-
levet en positiv produktivitetsudvikling, mens væksten har været lav eller – i de seneste år – nega-
tiv. 

Industrien og ikke mindst landbruget har bidraget til at holde produktiviteten oppe, så Danmark
ikke er sakket helt agterud. Men skal Danmark, som altovervejende er en serviceøkonomi, igen
præstere vækst i produktiviteten, er det pinedød nødvendigt at udvikle nye og mere effektive orga-
nisationsmodeller, managementsystemer og teknologiske løsninger, der for alvor kan bryde den
negative spiral. 

Danskerne har samlet set øget produktiviteten med 183 pct. siden 1966. Men det største spring
frem blev taget for mere end to årtier siden, og nu befinder Danmark sig i en dyb vækstkrise, der
kun kan løses ved, at vi atter tager et stort produktivitetsspring.

Der er også brug for at mangedoble Danmarks energiproduktivitet. Det kan i sig selv give sto-
re besparelser. Ved at investere i nye teknologier og nye innovative løsninger kan man mere end ti-
doble energiproduktiviteten, viser beregninger fra konsulentfirmaet McKinsey. Danmark har unik-
ke kompetencer på feltet. De bør udnyttes optimalt.

Skal fremtidens velstand og velfærd finansieres, må produktiviteten hæves på alle områder.
Udfordringen skærpes i de kommende år, når arbejdsstyrken af demografiske årsager begynder at
skrumpe. Der fødes færre børn, der bliver flere ældre, og den voksne befolknings beskæftigelses-
grad er i forvejen så høj, at det bliver svært at finansiere velfærden, hvis ikke vi bliver meget mere
produktive. 

Mandag Morgen vil gerne opfordre regeringen til at tage initiativ til en ny national produktivi-
tetskommission, der undersøger de dybereliggende årsager til krisen og finder nye, innovative
løsninger til at hæve produktiviteten i den offentlige sektor og serviceerhvervene. Den må munde
ud i en langsigtet strategi, der peger ud af krisen. 

Danmark har ikke brug for nye bankpakker eller offentlige vækstpakker for at bringe os ud af
den økonomiske krise. Vi har brug for en produktivitetspakke.

Mandag Morgen
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Ny national kommission

Langsigtet løsning på krisen.


