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BNP er opjusteret med 0,8 pct.point for 2016 og 0,9 pct.point for 2018, mens 2017 er nedjusteret
0,3 pct.point. Dansk økonomi har dermed været i topform siden 2015.
Med opjusteringen af dansk økonomi er produktivitetsudviklingen kommet op på et acceptabelt
niveau. Produktivitetsvæksten i 2018 er nu den næsthøjeste siden 1994.
Opjusteringen af BNP skyldes primært ny information, der bl.a. omfatter nye oplysninger om
virksomhedernes aktiviteter uden for dansk territorium – især eksporten af tjenester.
Fødevareklyngens eksport forventes ikke at blive justeret af betydelig karakter i årende 20162018.
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Væksten er betydeligt opjusteret i 2016 og 2018
Danmarks Statistik har med november-udgaven
af nationalregnskabet opjusteret BNP-væksten
for 2016 og 2018 med henholdsvis 0,8 og 0,9
pct.point. Vækstskønnet for 2017 er nedjusteret
med 0,3 pct.point.
Dermed er væksten for 2016 nu opgjort til 3,2
pct. i 2016, 2,0 pct. i 2017 og 2,4 pct. i 2018. Der
har således været tale om et solidt opsving de
seneste år. Væksten i 2016 var kun på 1 pct.
ved første nationalregnskabstal i 2017.
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Med opjusteringen af BNP har produktiviteten
ligeledes fået et pænt løft. Fra at have haft
relativt lav produktivitetsvækst i den markedsmæssige økonomi i 2016 og 2018 ses nu en
produktivitetsvækst på hhv. 1,1 pct. og hele 3,4
pct. Dermed er produktivitetsvæksten for de
seneste fem år dobbelt så høj, som tidligere
antaget
(1,4
pct.
ift.
0,7
pct.).
Produktivitetsvæksten i 2018 er nu den
næsthøjeste siden 1994 kun overgået af 2010
(4,8 pct.).
Årlig produktivitetsvækst i den markedsmæssige
økonomi (uden offentlig forvaltning og service)
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Produktiviteten ligger nu på et højt niveau i
2018

2,3

2,4

2,3

2,0

1,6

4

Før revison

Pct.

Efter revision

1,5

0,5

3

0,0
-0,5
2014

2015

2016

2017

2018

2

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.
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I lyset af de mange årsopjusteringer de seneste
år har væksten siden 2015 nu ligget på et
relativt pænt niveau og kan karakteriseres som
en robust højkonjunktur.
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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 økonomisk velstand at arbejde
flere timer.
Historisk høj beskæftigelse
Udviklingen i beskæftigelsen har i noget tid
indikeret, at opsvinget har været stærkere, end
hvad BNP-tallene hidtil har vist. Beskæftigelsen
befinder sig lige nu på et historisk højt niveau.
Antallet af lønmodtagere har været støt
stigende siden foråret 2013. I august 2019 var
der 2.791.000 lønmodtagere, hvilket er 68.600
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.
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2.850 1.000 personer
2.800

Opjusteringerne sker pba. ny information, der
bl.a.
omfatter
nye
oplysninger
om
virksomhedernes aktiviteter uden for dansk
territorium, som reflekteres i reviderede tal for
betalingsbalancens tal for im- og eksport samt
ændret periodisering af en patentbetaling.
Opjusteringen af eksporten er især drevet af
manglende indberetning af handel med især
søtransport. Tjenesteeksporten er blevet løftet
med henholdsvis 16 mia. kr. og ca. 48 mia. kr. i
2017 og 2018 pga. de nye oplysninger.
Generelt er opgørelsen af eksporten af
tjenesteydelser været kilde til opjusteringer de
seneste år, mens vareeksporten er mindre
belastet af justeringer. Fødevareklyngens
eksport forventes ikke at blive justeret af
betydelig karakter i årene 2016-2018.
Tjenesteeksport forventes fremadrettet fortsat
at være en udfordring for foreløbige BNP-tal, da
den tjenestebaserede eksport er sværere, at
opgøre end når fysiske varer sendes over
grænsen. En lang række øvrige indikatorer bør
dermed inddrages når man skal vurdere den
økonomiske udvikling i Danmark.
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik.

BNP er de seneste år opjusteret jævnligt
Det er ikke unormalt, at skønnet for BNPvæksten opjusteres løbende. Væksten fra
2014-2018 er for alle årene blevet opjusteret i
forhold til den første opgørelse.
Den seneste revision af november-tallene
skyldes navnlig en opskrivning af investeringer,
handel med udlandet og privatforbruget.

Kilde: Landbrug & Fødevarer
november-udgave, 2015-18.
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