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Bruttoledigheden 

Kilde: Økonomisk Redegørelse 



Konkurrenceevne (ØR) 

Kilde: Økonomisk Redegørelse 



Fremstillingssektoren ”forsvinder” 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



Danske virksomheder investerer i 

udlandet 

Kilde: Pedersen og Skaksen 



Udenlandske investeringer går udenom 

Danmark 

Kilde: Pedersen og Skaksen 



Især i fremstillingssektoren 

Kilde: Pedersen og Skaksen 



Service tager over i eksporten 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



Men det er transport det meste 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



• Den brændende platform: 

1. Lønkonkurrenceevnen er dårlig  

2. Fremstillingssektoren forsvinder 

3. Udenlandske investeringer går udenom Danmark 

4. Kun meget lidt service eksporteres 

 Der er grund til bekymring, men måske skal det 
modificeres lidt 

 

Bekymringsstatus 



Handelsbalancen 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



Beskæftigede med eksport 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



Handelsbalancen i arbejdskraft 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



Hvad er det vi eksporterer og importerer? 

Kilde: Danmarks Kvalifikationsbalance 



• Der er en brændende platform i forhold til 
fremstillingssektoren 

     men 

• Beskæftigelsen i forhold til eksport har egentlig klaret sig ok 

• Vi får “tilført” ekstra arbejdskraft gennem international 
handel 

• Vi sælger i voksende omfang uddannet arbejdskraft og køber 
ufaglært og faglært gennem international handel     

 

 

 

Bekymringsstatus 



• Ja: 

1. Finansieringen af den offentlige sektor 
– En gyser, som jeg ikke vil tale om idag 

2. Produktivitet 

 

 

 

Er der andet vi skal bekymre os 

om? 



Produktivitetsproblemet 

Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt 



Akkummuleret tab 

Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt 



• Økonomi- og erhvervsministeriet har opdelt erhverv 
i brancher med: 

1. Lav vækst og lavt niveau for arbejdsproduktivitet 
(44% af økonomien, 17% af fremstillingssektor) 

2. Høj vækst og lavt niveau for arbejdsproduktivitet 
(14% af økonomien, 14% af fremstillingssektor) 

3. Lav vækst og højt niveau for arbejdsproduktivitet 
(15% af økonomien, 16% af fremstillingssektor) 

4. Høj vækst og højt niveau for arbejdsproduktivitet 
(26% af økonomien, 53% af fremstillingssektor) 

• Disse resultater tyder på, at fremstillingssektor er 
bedre til at skabe produktivitet end servicesektor. 

 

 

 

Produktivitetsudvikling på 

brancheniveau 



• De mest produktive virksomheder er: 

1. De multinationale 

2. De eksporterende 

3. De importerende 

Nyt papir med Malchow-Møller og Munch: 

1. International handel har i perioden 2002 til 2008 
øget produktiviteten mere i servicesektor end 
fremstillingssektor 

– Men 

2. Det afgørende er handel med varer – ikke 
serviceydelser 

 

Globalisering er en vej til øget 

produktivitet 



• Der er grund til at være bekymret for 
fremstillingssektoren 

– Dårlig konkurrenceevne 

– Udflytning af arbejdspladser 

• Lidt et paradoks, at Danmark har klaret sig godt i 
international handel 

– Handelsoverskud 

– Voksende beskæftigelse ved eksport 

– Sikrer “ekstra hænder” gennem international 
handel 

– Sælger kvalificeret arbejdskraft – køber ufaglært 

 

 

Opsummering 



• Danmark har et produktivitetsproblem 

– Vi går glip af velstand 

• Globalisering er en vej til øget produktivitet 

 

Opsummering 


