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Opsving i dansk økonomi - Vækst og produktivitet opjusteret betydeligt
-

BNP er opjusteret med 0,7 pct.point for 2015 og 0,4 pct.point for 2016. Dansk økonomi har
dermed været i topform de seneste tre år.
Med opjusteringen af dansk økonomi er produktivitetsudviklingen kommet op på et mere
acceptabelt niveau.
Opjusteringen af BNP skyldes primært rettelser af faste bruttoinvesteringer, samt i opgørelsen for
offentligt ejede virksomheders bygge- og anlægsinvesteringer.

-

Væksten er betydeligt opjusteret siden 2015

Produktiviteten ligger nu på et pænt niveau

Danmarks Statistik har med november-udgaven
af nationalregnskabet opjusteret BNP-væksten
for 2015 og 2016 med henholdsvis 0,7 og 0,4
pct.point. Vækstskønnet for 2017 er indtil videre
uændret.

Med opjusteringen af BNP har produktiviteten
ligeledes fået et pænt løft. Fra at have haft
negativ produktivitetsvækst i den markedsmæssige økonomi i 2015 og 2016 ses nu en
produktivitetsvækst på hhv. 0,9 pct. og 0,2 pct.
Dermed er produktivitetsvæksten for de
seneste fem år dobbelt så høj, som tidligere
antaget (0,8 pct. ift. 0,4 pct.).

Dermed er væksten for 2015 nu på 2,3 pct.
mens den for 2016 er på 2,4 pct. Det foreløbige
skøn for 2017 er på 2,3 pct. Der har således
været tale om et solidt opsving de seneste år.
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

I lyset af de mange årsopjusteringer de seneste
år er det ikke muligt at konkludere, at væksten
toppede i 2016. Med tanke på den historisk høje
beskæftigelse, er det ikke urealistisk, at
opgørelsen for 2017 ender med at blive højere
ved en fremtidig revision.
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Anm.: Produktiviteten er beregnet som bruttoværditilvækst per
arbejdstime.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

Produktivitet er kernen i den økonomiske vækst.
En positiv udvikling i produktiviteten kan sikre,
at Danmark kan forblive konkurrencedygtig og
bevare det danske velfærdssystem og øge
velstanden
i
samfundet.
Hvis
ikke

timeproduktiviteten øges, så er den eneste
alternative vej til velstand at arbejde flere timer.
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Beskæftigelsen befinder sig lige nu på et
historisk højt niveau. Antallet af lønmodtagere
har været støt stigende siden foråret 2013. I
september
2018
var
der
2.760.000
lønmodtagere, hvilket er 37.500 flere
lønmodtagere end den tidligere rekord i april
2008. Målt som andel af befolkningen er der dog
et stykke vej før beskæftigelsen er lige så høj
som lige før finanskrisen. Udviklingen i
beskæftigelsen har således i noget tid indikeret,
at opsvinget har været stærkere, end hvad
BNP-tallene hidtil har vist.
Beskæftigede lønmodtagere
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november-udgave, 2014-17.
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Nationalregnskabet,

Fokuseres der på det område, som revisionen
især har berørt, er det påfaldende at der er et
knæk for 2014 i forhold til årene før og efter. Den
umiddelbare forklaring af, at der for 2014 rent
faktisk skulle være et ’knæk’ udestår, hvilket
kunne tyde på at BNP-væksten for 2014 ikke er
retvisende. BNP-tallene for 2014 er imidlertid
klassificeret som ’endelige’, dvs. låst for
yderligere ændringer. Det betyder at en
eventuel opjustering først vil være mulig, når
Danmarks Statistik foretager en større
hovedrevision af nationalregnskabet.
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BNP er de seneste år opjusteret jævnligt
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Det er ikke unormalt, at skønnet for BNPvæksten opjusteres løbende. Væksten fra
2013-2016 er for alle årene blevet opjusteret i
forhold til den første opgørelse.
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Den seneste revision af november-tallene
skyldes navnlig en opskrivning af de faste
bruttoinvesteringer, herunder i opgørelsen af de
offentlige
virksomheders
byggeog
anlægsinvesteringer.
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Anm: ”Andre bygninger og anlæg” er en undergrupperinger under
”faste bruttoinvesteringer”.
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