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Opsummering
Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer
et billede af Danmark som et rigt land med
en høj universel velfærd, der giver borgerne
et socialt sikkerhedsnet, gratis skolegang
og lige adgang til sundhedsvæsenet. Men
i de senere år er der sået tvivl om, hvorvidt vi kan opretholde den standard. Vores velstand og velfærd afhænger nemlig
af én bestemt ting: Hvor produktive vi er.
Uden produktion af varer og tjenester, som
vi kan sælge videre, ingen arbejdspladser,
købekraft og skat til velfærd.
Danmark blev ramt hårdt af den økonomiske krise i 2008. Vi havde svært ved at
rejse os og halter i dag efter en række andre
EU-lande og USA. Spørgsmålet er, om det
beror på et dybereliggende problem, som
vi har oparbejdet i årene, før krisen satte
ind. I denne publikation ser vi nærmere på,
hvordan det er gået Danmarks produktion
siden 1980, og hvordan Danmark har klaret
sig på internationalt plan i perioden 19802014. Havde Danmark et efterslæb i produktionen i forhold til andre lande i OECD
allerede inden krisen?
For at komme nærmere en forståelse af årsagerne bag udviklingen i dansk økonomi
ser vi nærmere på den private sektor. Den
private sektor leverer langt hovedparten af
alle varer og services i den samlede danske
produktion, og det er derfor et godt sted at
starte. Vi ser nærmere på tiden umiddelbart
før krisen – nemlig perioden 2000-2007.

Medierne giver megen spalteplads til
gældskrisen i landbruget og konkurrencen
fra industrien i Asien. Men hvor meget
bidrager landbrug og industri egentlig til
den danske økonomi, og hvor stor en del
af arbejdsstyrken er ansat her? Kort sagt,
hvad lever vi af i Danmark? Er det landbrug,
energi, industri eller service? Spørgsmålet
er imidlertid også, hvordan både produktionen og beskæftigelsen i de enkelte sektorer har udviklet sig. Det gælder især i
de større sektorer, der udgør det primære
grundlag for vores velfærd. Ved at undersøge det kan vi få et indblik i, hvilke sektorer
der halter mest efter med produktionen,
men også hvilke sektorer der har problemer
med produktiviteten.
Dernæst går vi skridtet videre og undersøger, hvor i Danmark de enkelte sektorer
sakker bagud, og hvor det går frem. Historier om kampen mellem land og by, det begunstigede København og det forfordelte
Udkantsdanmark er ofte på dagsordenen
i medier og blandt politikere. Det ser vi i
diskussionerne om udflytning af offentlige
arbejdspladser, centralisering af uddannelsessystemet, etablering af infrastruktur og
lukning af mindre skoler. Men hvordan ser
det reelt ud med produktionen og væksten
rundt om i landet? Hvilke sektorer fylder
mest i f.eks. København, de tre næststørste
byer og yderkommunerne? Og hvor klarer
sektorerne sig bedst?
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I de fem kapitler ser vi nærmere på disse spørgsmål. I kapitel 1 ser vi på dansk
økonomis generelle udvikling og sammenligner med udlandet. I kapitel 2 og 3
beskriver vi, hvordan de enkelte sektorer i
den private sektor bidrager til den samlede
produktion og beskæftigelse, og hvordan
de fordeler og udvikler sig i sammenligning
med USA og flere lande i EU. I kapitel 4
og 5 ser vi nærmere på den geografiske
fordeling og udvikling i produktionen og
beskæftigelsen inden for de enkelte sektorer i Danmark.
Vi anvender en række forskellige datakilder. Kapitel 1, 2 og 3 er baseret på offentligt
tilgængelige OECD-data, der kan downloades på OECD’s hjemmeside. Kapitel 4 og 5
bygger på data fra Danmarks Statistik med
informationer om arbejdsstedernes branchekategorisering, bruttoværditilvækst og
antal årsværk samt geografiske placering.
Tilsvarende tal, der refereres her, er i vid
udstrækning offentligt tilgængelige på
Danmarks Statistiks hjemmeside.
Temahæftet er skrevet af Bence BojeKovacs og Anders Kamp Høst fra Kraks
Fond Byforskning i samarbejde med Lars
Winther, professor ved Geografi på Københavns Universitet. Marie Lundbo og Lars
Pico Geerdsen har bidraget med ideer, vejledning og korrektur.

Hovedresultater
Den private sektors
svage punkt
I løbet af de sidste 25 år har Danmark løbende tabt økonomisk terræn på internationalt
plan. På en rangliste over de 20 rigeste OECD-landes produktion falder Danmark fra
en femteplads i midten af 1980’erne til en
12. plads i 2014 – den dårligste placering i 25
år. Det skyldes ikke alene, at den økonomiske krise i 2008 rammer Danmark hårdt, og
at vi generelt har sværere ved at komme ud
af krisen end andre lande. Væksten i dansk
produktion halter generelt efter allerede fra
midten af 1990’erne.

Traditionel service er Er den lavteknologden største producent iske industri ved at
og arbejdsgiver – og
forsvinde?
den private sektors
Set i forhold til væksten i dansk produktion
svage punkt
tyder det på, at produktiviteten i den lavServicesektoren bidrager i 2000 med omkring 63 pct. og industrien med 20 pct.
af den samlede produktion i den private
sektor i Danmark. Det samme er tilfældet i
andre avancerede økonomier. Dog står den
videnstunge service og den højteknologiske
industri for en væsentlig mindre produktionsandel i Danmark end i de øvrige lande,
som vi her sammenligner os med.
Væksten i videnstung service og højteknologisk industri i Danmark er dog større
end i de lande, vi generelt sammenligner
os med. Derimod halter traditionel service
og lavteknologisk industri efter – her finder
vi den private sektors svage punkt. Hvis vi
havde haft samme vækst som andre avancerede økonomier, havde vores produktion
her været 60 milliarder kroner større, end
den reelt var i 2007.
Beskæftigelsen følger stort set produktionen. Hovedparten af arbejdsstyrken er altså ansat i servicesektoren. Sammenlignet
med andre lande med samme type økonomi
som vores har Danmark flere ansatte i traditionel service og lavteknologisk industri
og færre i videnstunge service og højteknologisk industri.
Det danske arbejdsmarked er i store træk på
vej i samme retning som andre avancerede
økonomier, men med en anden hastighed.
I industrien i USA går beskæftigelsen tilbage, mens EU-landene og Danmark især
har fremgang i videnstung og til dels traditionel service.
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teknologiske industri øges. Imidlertid går
både produktion og beskæftigelse tilbage,
og det tyder på en sektor i tilbagegang.
Det står i skarp kontrast til udviklingen i
f.eks. USA, hvor produktionen inden for
denne sektor er i kraftig vækst med stadigt færre ansatte. Samtidig synes den
voksende traditionelle service at have
alvorlige problemer med produktiviteten
i Danmark – sektoren ansætter flere og
flere, men produktionen vokser kun med
knap tilsvarende volumen. I USA er denne
sektor også i vækst, men her stiger produktionen hurtigere end beskæftigelsen.
I videnstung service og i højteknologisk
industri kan Danmark godt følge med både
USA og EU-landene.

Større byer døjer
med lav produktivitetsvækst
Produktionen i den private sektor i Danmark
er i høj grad centreret i og omkring de større
byer. Den private sektor i København og omegn står for knap en tredjedel af den samlede produktion, mens de tre næststørste
byer leverer lidt over en tiendedel. Sjælland
og de tre næststørste byers opland producerer tilsammen yderligere en tredjedel.
Produktionen i København og omegn udgør den største andel af både videnstung
og traditionel service samt højteknologisk
industri. Industrien generelt og især lavteknologisk industri er dog primært centreret i de tre næststørste byers opland og
i mellem- og yderkommunerne.
Det står skidt til med væksten i København
og omegn, især for den traditionelle service. Dog er væksten i traditionel service
lav i hele landet. Lavteknologisk industri
er i tilbagegang i København og omegn og
i de tre næststørste byer. I den øvrige del
af landet har den lavteknologiske industri
kun svag økonomisk vækst i produktionen.
Hovedparten af landets arbejdskraft er
ansat i København og omegn samt de tre
næststørste byer. Det stemmer helt overens med, at den største produktion også
foregår her. Tilsvarende er størstedelen af
arbejdsstyrken i den danske servicesektor
ansat i København og omegn. I industrien
er størstedelen af arbejdsstyrken ansat i
de tre næststørste byers opland og i mellem- og yderkommunerne, især inden for
lavteknologisk industri. Imidlertid peger
vores resultater på, at medarbejderne i
både videnstung service og i højteknologisk industri i Købehavn og omegn producerer væsentligt mere end andre steder.
Dette er ikke tilfældet for traditionel service og lavteknologisk industri.

Næsten overalt i Danmark ansætter traditionel service flere hoveder og hænder,
uden at produktionen stiger tilsvarende.
Især København og omegn døjer med lav
vækst i produktiviteten. Desuden viser
det sig, at den faldende produktion og
beskæftigelse i den lavteknologiske industri primært skyldes, at sektoren generelt
oplever en tilbagegang i de større byer i
både produktion og beskæftigelse.
Videnstung service ansætter flere og
flere overalt i landet, og det samme gør
højteknologisk industri i København og
omegn samt i yderkommunerne. Og de
to sektorer producerer væsentlig mere –
væksten i beskæftigelsen er lavere end for
produktionen – de fleste steder i Danmark.
Det gælder især for videnstung service i
mellem- og yderkommunerne samt i de
tre næststørste byer og for højteknologisk industri i mellemkommunerne og på
Sjælland.
Alt i alt peger vores analyse på, at hvis vi vil
den lave produktivitet til livs, skal vi først
og fremmest fokusere på den traditionelle
service i København og omegn samt i de
tre næststørste byer. Det er dog langt fra
tilstrækkeligt, da vi også finder problemer
i andre sektorer og andre steder rundt om
i landet.
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Er Danmarks produktion i krise?
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Danmark blev ramt hårdt af den økonomiske krise i
2008. Vi havde svært ved at rejse os og halter i dag
efter en række andre EU-lande og USA. Spørgsmålet
er, om det beror på et dybereliggende problem, som
vi har oparbejdet i årene, før krisen satte ind. I denne
publikation ser vi nærmere på, hvordan det er gået
Danmarks produktion siden 1980, og hvordan Danmark
har klaret sig på internationalt plan i perioden 19802014. Havde Danmark et efterslæb i produktionen i
forhold til andre lande i OECD allerede inden krisen?
De resultater, vi opnår på baggrund af denne analyse
giver et mere nuanceret billede af, hvilke sektorer der
står for den største produktions- og beskæftigelsesandel, samt hvilke sektorer, der døjer med lav produktions- og beskæftigelsesandel.

