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KAPITEL III  

BRANCHEFORSKYDNINGER OG 
VÆKSTUDSIGTER 

III.1 Indledning 

Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi er bestemt  
af væksten i de enkelte brancher og branchernes relative 
størrelse, som afhænger af efterspørgslen efter branchernes 
produkter. I dette kapitel belyses det, hvordan forskelle  
i produktivitetsvæksten mellem brancher og økonomiens 
efterspørgselsstruktur påvirker økonomiens branche-
sammensætning og dermed kan forventes at påvirke fremti-
dens vækst. 
 
Debatten om vækstudsigterne er rig på pessimistiske syns-
punkter. Eksempelvis argumenterer Gordon (2016) for, at 
væksten var usædvanlig høj i årene 1870-1970 som følge af 
opfindelsen af blandt andet elektricitet og forbrændings- 
motoren, og at der næppe er udsigt til, at fremtiden byder på 
tilsvarende produktivitetsfremmende opfindelser. Andre 
varianter af det vækstpessimistiske synspunkt lægger vægt 
på forhold som overbefolkning, udtømning af naturres-
sourcer og klimaforandringer.  
 
I modsætning hertil står et vækstoptimistisk synspunkt, der 
betoner de teknologiske fremskridt, som landvindinger in-
denfor IT, kunstig intelligens og bioteknologi har gjort mu-
lige. Blandt andre Brynjolfsson og McAfee (2014) argu-
menterer for, at disse fremskridt vil transformere produkti-
onsprocessen og indebære, at robotter i stigende grad vil 
erstatte menneskelig arbejdskraft. I den økonomiske debat 
fremføres dette under betegnelser som “disruption”, “indu-
strialisering 4.0” og “singularity”.  
 
 

Udsigt til vækst-
afmatning … 

… eller disruption 
og høj vækst? 
 

Kapitlet er færdigredigeret den 25. september 2017. 
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Kapitlets bidrag til denne debat er at undersøge, hvilken 
betydning økonomiens efterspørgselsstruktur har for øko-
nomiens branchesammensætning. Efterspørgselsstrukturen 
er vigtig, fordi den har afgørende betydning for branchernes 
relative størrelser, og en branches relative størrelse afgør, 
hvor meget dens produktivitetsvækst bidrager til den samle-
de produktivitetsvækst. 
 
Et konkret eksempel er IT-branchen. IT-branchen har i en 
årrække haft meget kraftig produktivitetsvækst, hvilket har 
øget produktionskapaciteten betragteligt. Det stigende  
udbud af IT-produkter har dog sænket priserne markant, 
hvilket indebærer, at produktionsværdien i IT-branchen er 
steget meget mindre end produktivitetsvæksten. Derfor 
fylder IT-branchen ikke så meget i økonomien, og bran-
chens høje produktivitetsvækst er kun i begrænset omfang 
slået igennem på produktiviteten i den samlede økonomi. 
 
Kapitlet analyserer denne problemstilling ved at undersøge, 
hvordan forskelle i produktivitetsvæksten mellem brancher 
har påvirket branchesammensætningen i dansk økonomi 
siden 1960’erne. Konkret undersøges det, om brancher med 
høj produktivitetsvækst har haft en svag prisvækst, og i hvor 
høj grad den svage prisvækst har øget efterspørgslen. Der-
ved kan det afklares, om forskelle i produktivitetsvækst 
mellem brancher har trukket økonomiens branchesammen-
sætning i retning af høj- eller lavvækstbrancher. Analysen 
af produktionen i dansk økonomi er suppleret med en ana-
lyse af, hvordan husholdningernes forbrugsefterspørgsel har 
påvirket branchestrukturen i dansk økonomi. 
 
Det tilfælde, hvor lavvækstbrancherne kommer til at fylde 
mere i økonomien, og økonomiens samlede produktivitets-
vækst derved dæmpes, kaldes Baumols syge. Selvom til-
standen betegnes som en “syge” i den økonomiske litteratur, 
kan den ikke tages som udtryk for et problem. Den skyldes, 
at forbrugerne ønsker at købe produkter fra lavvækstbran-
cher, selvom priserne stiger mere end priserne på produkter 
fra højvækstbrancher og afspejler i praksis velfungerende 
markedsmekanismer. 
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Kapitlets analyser foretages alene for den markedsmæssige 
del af dansk økonomi. Den offentlige sektors stigende andel 
af økonomien har haft en direkte og betydelig påvirkning af 
økonomiens branchesammensætning, ligesom skatter og 
afgifter givetvis har påvirket branchestrukturen i den  
markedsmæssige del af økonomien. Denne problemstilling 
diskuteres ikke i kapitlet, men i baggrundsnotatet Analyse af 
Baumols syge i dansk økonomi er analyserne foretaget  
inklusive den offentlige sektor1. Resultaterne er i det store 
hele de samme som for den markedsmæssige økonomi. 
 
Den samlede konklusion fra analyserne er, at der ikke er 
tegn på Baumols syge i dansk produktion, idet der ikke 
findes belæg for, at branchestrukturen er blevet trukket i 
retning af brancher med lav produktivitetsvækst. Det er på 
trods af, at analyserne også finder, at husholdningernes for-
brugsefterspørgsel har trukket i retning af Baumols syge. Da 
produktionen enten kan sælges til indenlandske forbrugere 
eller på eksportmarkederne, tyder det på, at nettoeksporten 
har trukket i modsat retning af den hjemlige forbrugs-
efterspørgsel og modvirket tendensen til Baumols syge fra 
forbrugsefterspørgslen. Derfor er Danmark indtil videre 
ikke præget af den Baumol-syge, som lader til at karakteri-
sere USA og store dele af Europa under ét, jf. Nordhaus 
(2008) og Hartwig (2011).2 
 
Forklaringen på, at nettoeksporten formentlig har modvirket 
Baumols syge i Danmark, er sandsynligvis, at danske virk-
somheder har specialiseret sig i brancher, hvor væksten har 
været relativ høj. Da virksomhederne har haft adgang til at 
afsætte produkter på eksportmarkedet, er de vokset mere, 
end de ville have gjort i fravær af internationale handelsmu-
ligheder. Dermed har udenrigshandlen trukket branche-
sammensætningen i retning af brancher med høj produktivi-
tetsvækst. Det har modvirket trækket i retning af Baumols 
syge fra husholdningernes forbrugsefterspørgsel.  
 

 
1) Baggrundsnotat findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 

2) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 
Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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Det er sandsynligt, at Danmark på et tidspunkt vil blive 
præget af Baumols syge. Efterspørgslen fra de indenlandske 
husholdninger har historisk trukket i denne retning og vil 
formentlig fortsætte hermed i fremtiden. Tendensen er hidtil 
blevet modvirket af udenrigshandlen, fordi den har ført til 
en specialisering i brancher med relativ høj produktivitets-
vækst. Udenrigshandlen kunne lige så vel have ført til en 
specialisering i brancher med relativ lav produktivitets-
vækst. Det kan ikke udelukkes, at udenrigshandlen vil fort-
sætte med at opveje trækket i retning af Baumols syge fra 
husholdningernes forbrugsefterspørgsel i en længere perio-
de, men det er usandsynligt, at den vil gøre det i al fremtid.  
 
Kapitlet indeholder desuden en dekomponering af produkti-
vitetsvæksten i dansk økonomi i perioden 1966 til 2013. 
Dekomponeringen opdeler produktivitetsvæksten i bidrag 
fra vækst i økonomiens brancher og i bidrag fra branchefor-
skydninger. Beregningen viser, at brancheforskydningerne 
har bidraget positivt til produktivitetsvæksten i dansk øko-
nomi. Det positive bidrag skyldes, at brancheforskydninger-
ne er sket i retning af brancher med et højt produktivitets-
niveau. Det trækker produktivitetsvæksten i den samlede 
økonomi op. Det positive bidrag fra brancheforskydninger 
til den samlede produktivitetsvækst indebærer, at det fald i 
produktivitetsvæksten, som Danmark har oplevet de senere 
årtier, hovedsageligt skyldes et fald i produktivitetsvæksten 
i økonomiens enkelte brancher og ikke forhold som 
Baumols syge. 
 
I afsnit III.2 redegøres for teorien om Baumols syge. Afsnit 
III.3 fremdrager symptomerne på sygen på baggrund af 
Nordhaus (2008) og præsenterer resultaterne af de empiri-
ske analyser. Derefter undersøges i afsnit III.4, hvordan 
brancheforskydningerne siden 1960’erne har påvirket pro-
duktivitetsvæksten. Afsnit III.5 sammenfatter og diskuterer. 
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III.2 Hvad er Baumols syge? 

Begrebet Baumols syge dækker over en række makroøko-
nomiske mekanismer, som blev beskrevet i blandt andre 
Baumol og Bowen (1965) og i Baumol (1967). Kernen i 
Baumols syge er en forklaring på, hvordan et samspil mel-
lem forskelle i branchernes produktivitetsvækst og efter-
spørgslens prisfølsomhed påvirker økonomiens branche-
sammensætning og produktivitetsvækst. Som det forklares 
nedenfor, består Baumols syge i en omkostningssyge og en 
vækstsyge. 
 
Teorien om Baumols syge lægger til grund, at økonomien 
kan opdeles i brancher med henholdsvis høj og lav produk-
tivitetsvækst. Teorien kan eksemplificeres ved at foretage 
en grov opdeling af økonomien i industri og service. Den 
afgørende forskel mellem disse hovedbrancher er, at service 
er arbejdskraftintensiv og følgeligt har begrænsede mulig-
heder for at øge produktiviteten. Det er således intuitivt, at 
mulighederne for at øge produktiviteten indenfor områder 
som eksempelvis undervisning, hoteldrift og personlig pleje 
er begrænsede. Industrien er derimod kapitalintensiv og har 
teknologiske fremskridt, der gør vedvarende produktivitets-
fremskridt mulige. Derfor antages servicebranchen at have 
lavere strukturel produktivitetsvækst end industrien.3 
 
Forskellene i produktivitetsvækst mellem service og industri 
medfører, at servicebranchen bliver presset af stigende om-
kostninger. Årsagen er, at industriens produktivitetsvækst 
gradvist presser industrilønningerne op. Servicebranchen er 
nødt til at tilbyde samme løn som i industrien, da arbejds-
kraften ellers søger bort fra service og mod industrien. Det 
stigende lønniveau indebærer, at enhedsomkostningerne  
er stigende i service. Dette omkostningspres, betegnes 
Baumols omkostningssyge. Omkostningspresset tvinger 
servicebranchen til at hæve prisen på de producerede tjene-
steydelser i forhold til prisen på industriprodukter, da ser-
viceproduktion ellers bliver urentabel. Dermed bliver ser-

 
3) Baumols syge forbindes ofte med den offentlige sektors frem-

vækst. Teorien vedrører imidlertid forskelle i produktivitetsvækst 
mellem brancher generelt. 
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vicebranchens lave produktivitetsvækst opvejet af en høj 
prisstigning. 
 
Hvilke konsekvenser omkostningssygen har for økonomiens 
branchesammensætning og samlede produktivitetsvækst 
afhænger af, hvor kraftigt efterspørgslen reagerer på æn-
dringer i den relative pris mellem industrivarer og tjeneste-
ydelser. Dermed bliver det afgørende for Baumols teori, 
hvad der antages om efterspørgslens prisfølsomhed. 
 
Den første mulighed er, at efterspørgslen har en lille prisføl-
somhed. Det svarer til, at forbrugerne ønsker at fastholde et 
omtrent konstant forhold mellem forbruget af industrivarer 
og tjenesteydelser. Med andre ord er forbrugerne uvillige til 
at erstatte ydelser som rådgivning, sundhed og uddannelse 
med industrivarer, selvom priserne på disse ydelser stiger i 
forhold til prisen på industrivarer. I så fald fører den stigen-
de relative pris på tjenesteydelser kun til et beskedent fald i 
den efterspurgte mængde tjenesteydelser.  
 
Når efterspørgslen efter tjenesteydelser kun falder svagt, når 
prisen stiger, kommer servicebranchen til at udgøre en stør-
re andel af økonomiens værdiskabelse, og beskæftigelsen 
flytter fra industri til service. Konsekvensen er, at økonomi-
ens produktivitetsvækstrate falder gradvist ned mod niveau-
et i servicebranchen. Baumols omkostningssyge fører i så 
fald til Baumols vækstsyge, jf. boks III.1.  
 

Effekterne af 
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af efterspørgslen 
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Boks III.1 Substitutionsmuligheder 

Forbrugernes efterspørgsel efter eksempelvis industrivarer og tjenesteydelser af-
hænger af den relative pris mellem disse. Forbrugernes villighed til at ændre ef-
terspørgslen, når priserne ændres, kan udtrykkes ved substitutionselasticiteten. 
Substitutionselasticiteten angiver, hvor mange pct. forholdet mellem de efter-
spurgte mængder ændres, når de relative priser ændres med 1 pct. Hvis substituti-
onselasticiteten er stor, er forbrugerne i høj grad villige til at ændre forbrugs-
mønstret, når de relative priser ændres. Det modsatte gælder, når substitutions-
elasticiteten er lille. 

 

Substitutionselasticitetens størrelse er afgørende for, hvad der sker med udgifts-
andelen til en varer, når prisen på varen stiger. Hvis substitutionselasticiteten er 
større end 1, gælder det, at udgiftsandelen falder, når den relative pris stiger. Det 
skyldes, at mængden falder relativt mere, end prisen stiger. Hvis substitutions-
elasticiteten er mindre end 1, gælder det modsatte. 

 

Hvis substitutionselasticiteten er mindre end 1, vil Baumols omkostningssyge føre 
til Baumols vækstsyge. Det skyldes, at efterspørgslen kun falder relativt lidt, når 
den lave vækst i en branche presser prisen op, hvorved væksten i værdiskabelsen 
(produktet af prisen og mængden) afhænger positivt af branchens produktivitets-
vækst. Væksten i værdiskabelsen er vigtig, fordi branchens bidrag til den samlede 
produktivitetsvækst afhænger af branchens andel af den samlede værdiskabelse 
(nominelt BVT), jf. boks III.7. Med andre ord indebærer en substitutionselasticitet 
mindre end 1, at den svage vækst i lavvækstbrancher kommer til at påvirke den 
samlede produktivitetsvækst mere over tid, fordi disse brancher kommer til at fyl-
de mere i økonomien. 

 
 
Den anden mulighed er, at forbrugerne i høj grad er villige 
til at erstatte tjenesteydelser med industrivarer, når prisen på 
tjenesteydelser stiger. I så fald har efterspørgslen en stor 
prisfølsomhed, og den stigende relative pris på tjenesteydel-
ser fører til et stort fald i den efterspurgte mængde. I dette 
tilfælde kommer industrien over tid til at fylde mere i øko-
nomien på bekostning af service, og produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi stiger gradvist op mod produktivi-
tetsvæksten i industrien. Nordhaus (2015) diskuterer denne 
mulighed i forbindelse med de mulige konsekvenser af digi-
talisering, robotter og kunstig intelligens. Forløses det fulde 
potentiale indenfor disse områder, kan der ifølge Nordhaus 
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(2015) opstå hastigt stigende produktivitetsvækst i den sam-
lede økonomi. Denne tilstand betegnes Baumol-eufori. 
 
I Baumols oprindelige teori blev det lagt til grund, at ind-
komststigninger påvirker efterspørgslen efter industrivarer 
og tjenesteydelser i samme omfang. Hvis efterspørgslen 
efter varer og tjenesteydelser reagerer forskelligt på ind-
komststigninger, vil indkomstudviklingen bidrage til bran-
cheforskydninger. Det er ikke oplagt, om disse branche-
forskydninger i så fald kan forventes at styrke eller svække 
de brancheforskydninger, som forårsages af ændringer i de 
relative priser. 
 
Baumols syge er en mulig forklaring på de brancheforskyd-
ninger, der har fundet sted i de avancerede økonomier de 
seneste mange årtier. I det omfang brancheforskydningerne 
er sket mod brancher med lav produktivitetsvækst kan 
Baumols syge også bidrage til at forklare det fald i produk-
tivitetsvæksten, som har fundet sted. 
 
Selvom tilstanden betegnes som en “syge”, er der reelt ikke 
i sig selv tale om en problematisk tilstand, der kræver hand-
ling, idet sygen ikke er drevet af markeds- eller politikfejl. 
Markeds- eller politikfejl er problematikker, der bør adres-
seres, uanset om sygen er til stede eller ej. Brancheforskyd-
ningerne og deres påvirkning af produktivitetsvæksten er 
alene et resultat af samspillet mellem forbrugernes præfe-
rencer og den teknologiske udvikling. Hvis produktivitets-
væksten er lav i servicebranchen – men ønsket om at for-
bruge tjenesteydelser er stort – er servicebranchens frem-
vækst ønskelig set fra forbrugernes synspunkt. Den medføl-
gende lave produktivitetsvækst i økonomien som helhed er 
et vilkår, som der ikke er noget fagøkonomisk argument for 
at forsøge at ændre på.   
 
Som nævnt tager Baumols teori udgangspunkt i, at produk-
tivitetsvæksten er højere i nogle brancher end i andre, fordi 
mulighederne for at intensivere brugen af kapital mv. er 
bedre. Det er naturligvis en mulighed, at den lavere produk-
tivitetsvækst i blandt andet servicebranchen skyldes mar-
kedsfejl eller dårlige rammevilkår. I så fald er det afgørende 
at få afhjulpet disse fejl, fordi deres negative effekt på øko-
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nomien forstærkes af, at de bidrager til at forskyde økono-
miens branchesammensætning i retning af service. I Søren-
sen (2013) fremføres netop den pointe, at en højere produk-
tivitetsvækst i servicebranchen kan bidrage til at bremse 
brancheforskydningen fra industri til service. 

III.3 Baumols syge i dansk økonomi? 

I dette afsnit undersøges det, om dansk økonomi er præget 
af de mekanismer, som fører til Baumols syge. Undersøgel-
sen består i en analyse af henholdsvis branchestrukturen og 
husholdningernes forbrugsmønster. I det efterfølgende af-
snit III.4 undersøges det, hvordan brancheforskydningerne 
har påvirket produktivitetsvæksten i dansk økonomi.  
 
Analyse af Baumols syge i brancher 
 
Som beskrevet i afsnit III.2 dækker begrebet Baumols syge 
over henholdsvis en omkostningssyge og en vækstsyge, som 
har at gøre med, hvordan forskelle i branchernes produktivi-
tetsvækst påvirker økonomiens branchesammensætning og 
den samlede produktivitetsvækst. Nordhaus (2008) opstiller 
en økonomisk model, som viser, hvordan Baumols syge 
påvirker en økonomi med mange brancher, jf. boks III.2. 
Denne model danner baggrund for analyserne i dette afsnit. 
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Boks III.2 Baumol-Nordhaus-modellen 

Baumol-Nordhaus-modellen er en strukturel økonomisk model, som beskriver, 
hvordan samspillet mellem produktivitetsvæksten i økonomiens brancher genere-
rer omkostningssyge og brancheforskydninger. Modellen er beskrevet i Nordhaus 
(2008). 

 

I modellen består økonomien af et stort antal brancher, som har hver deres pro-
duktionsfunktion af Cobb-Douglas-typen med konstant skalafkast og branchespe-
cifik TFP-vækst. Væksten i priserne er bestemt af væksten i virksomhedernes 
marginalomkostninger. Økonomiens faktormarkeder består af et arbejdsmarked 
og et marked for leje af kapitalgoder. Disse markeder er præget af fuldkommen 
konkurrence, og såvel kapital som arbejdskraft er fuldt mobile mellem brancher-
ne. Dermed har økonomien ét løn- og ét renteniveau, som er uafhængige af pro-
duktivitetsvækst mv. i de enkelte brancher. 

 

Efterspørgslen efter output fra de enkelte brancher afhænger af branchernes out-
put-priser og økonomiens indkomstniveau. Efterspørgslens pris- og indkomst-
elasticitet er konstant over tid og ens på tværs af output fra de enkelte brancher. 
Derved sammenfattes efterspørgselssystemets relevante egenskaber i én parame-
ter, nemlig efterspørgslens priselasticitet. 

  

I modellen bestemmes væksten i branchernes output, priser, værdiskabelse og be-
skæftigelse som et resultat af branchernes TFP-vækst og efterspørgslens reaktion 
på ændringer i prisstrukturen. Lønvæksten bliver bestemt af TFP-væksten i den 
samlede økonomi. Efterspørgslens prisfølsomhed er afgørende for, hvordan for-
skelle mellem branchernes produktivitetsvækst påvirker økonomiens branche-
sammensætning og den samlede produktivitetsvækst. 

 
 
Analysemetoden i Nordhaus (2008) ser bort fra internatio-
nal handel. Samhandel påvirker branchestrukturen, fordi der 
er en tendens til, at lande specialiserer sig i brancher, hvor 
de producerer relativt effektivt, jf. Uy mfl. (2013). Uden-
rigshandlen kan derfor bidrage til, at brancher med enten 
høj eller lav produktivitetsvækst vokser mere, end de ville 
have gjort i fravær af eksportmuligheder. Derfor er det rele-
vant at supplere brancheanalysen med en analyse af, om 
husholdningernes forbrug isoleret set har trukket i retning af 
vækstsyge. En eventuel forskel mellem resultaterne i bran-
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cheanalysen og forbrugsanalysen kan tilskrives, at nettoek-
sporten har trukket i modsat retning af den indenlandske 
efterspørgsel fra husholdningerne. Derved opnås et mere 
nuanceret billede af, hvilke mekanismer der er på spil. Der 
vendes tilbage til denne pointe nedenfor. 
 
Modellen i Nordhaus (2008), som ligger til grund for bran-
cheanalysen i dette afsnit, implicerer en række sammen-
hænge mellem produktivitetsvæksten i en branche og væk-
sten i branchens outputpris, output, værdiskabelse, beskæf-
tigelse og løn. Disse sammenhænge kan alle undersøges 
empirisk, hvilket giver mulighed for at afgøre, om økono-
mien er præget af Baumols syge. Herunder beskrives de fem 
sammenhænge, og det forklares, hvordan de hænger sam-
men med, om økonomien lider af henholdsvis omkostnings- 
og vækstsyge. Dette fremgår også af boks III.3. 
 
Når produktiviteten stiger i en branche, falder produktions-
omkostningerne pr. enhed (med mindre lønnen øges i sam-
me omfang, jf. test 5 nedenfor). De faldende enhedsom-
kostninger sænker prisvæksten. Dermed består den første 
empiriske sammenhæng i en negativ relation mellem pro-
duktivitets- og prisvæksten i en branche. Sammenhængen 
indebærer, at brancher med lav produktivitetsvækst er pres-
set af stigende enhedsomkostninger og følgelig må hæve 
deres priser for at forblive rentable.  
 
Et fald i prisvæksten må forventes at føre til en stigning i 
efterspørgslen og dermed i produktionen. Da produktivi-
tetsvæksten sænker prisvæksten, jf. ovenfor, kan produktivi-
tetsvæksten forventes at øge produktionen ved at sænke 
prisvæksten. Således består den anden empiriske sammen-
hæng i en positiv sammenhæng mellem produktivitetsvæk-
sten og realvæksten i en branche. Hvor meget realvæksten 
stiger, når produktivitetsvæksten øges, afhænger af efter-
spørgslens prisfølsomhed. 
 
De ovenstående to punkter indebærer, at brancher med lav 
produktivitetsvækst har relativ høj prisvækst og relativ lav 
realvækst. Dermed er det usikkert, hvordan væksten i en 
branches værdiskabelse (produktet af prisen og mængden) 
afhænger af branchens produktivitetsvækst. Sammenhæn-
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gen er positiv, hvis efterspørgslen reagerer kraftigt på pris-
ændringer, og negativ i modsat fald. Dette er afgørende for, 
om brancher med høj produktivitetsvækst kommer til at 
fylde mere eller mindre over tid i økonomien. 
 
Når produktivitetsvæksten stiger i en branche, mindskes 
behovet for beskæftigelse umiddelbart. Som beskrevet 
ovenfor medfører produktivitetsvæksten også et fald i prisen 
og dermed en stigning i efterspørgslen, hvilket øger beskæf-
tigelsesbehovet. Dermed er der to modsatrettede effekter på 
beskæftigelsen i branchen, når produktivitetsvæksten stiger. 
Den samlede effekt afhænger af, hvor kraftigt efterspørgslen 
øges, når prisen falder. I modellen i Nordhaus (2008) er 
produktivitetsvækstens effekt på beskæftigelsesvæksten lige 
så stor som dens effekt på den nominelle BVT-vækst.  
 
Den sidste sammenhæng består i, at lønvæksten i en bran-
che er uafhængig af branchens produktivitetsvækst. Det 
skyldes, at forskelle i lønnen mellem brancher udlignes, 
fordi arbejdskraften antages at kunne skifte frit mellem 
brancher. Lønvæksten bestemmes derimod af produktivi-
tetsvæksten i den samlede økonomi. Uafhængigheden mel-
lem produktivitetsvækst og lønvækst på brancheniveau har 
relation til test 1 ovenfor. Hvis der i stedet for uafhængig-
hed er en positiv sammenhæng, er lønvæksten lavere i bran-
cher med lav produktivitetsvækst. Dermed er lavvækstbran-
cherne i mindre omfang (evt. slet ikke) presset af stigende 
enhedsomkostninger. Omkostningssygen er til stede, så 
længe produktivitetsvæksten reducerer lønvæksten mindre 
end 1-1. 
 
Hvis testene 1 og 5 er opfyldt, er lavvækstbrancher udsat for 
et omkostningspres, som tvinger dem til at hæve priserne. I 
så fald er økonomien præget af Baumols omkostningssyge. 
Det er forventeligt, at markedsøkonomier er præget af om-
kostningssygen. Konsekvenserne af omkostningssygen er 
mere usikre og afhænger af testene 2-4. Hvis efterspørgslen 
reagerer svagt på prisændringer, fører høj produktivitets-
vækst i en branche til lavere vækst i branchens beskæftigel-
se og nominelle BVT. Dermed kommer branchen til at fylde 
mindre i økonomien, hvilket trækker i retning af lavere  
produktivitetsvækst generelt. Dette betegnes Baumols 
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vækstsyge. I det modsatte tilfælde er der væksteufori.4 I en 
empirisk analyse kan det forekomme, at produktivitets-
væksten påvirker væksten i nominelt BVT og beskæftigel-
sen forskelligt. I så fald kan produktivitetsvækstens effekt 
på den nominelle BVT-vækst opfattes som vigtigst. Det 
skyldes, at det er effekten på væksten i nominelt BVT, som 
afgør, hvordan brancheforskydninger påvirker produktivi-
tetsvæksten i den samlede økonomi, jf. afsnit III.4. 
 
De fem test bruges til at undersøge, om dansk økonomi er 
præget af Baumols syge. Det gøres ved at analysere sam-
menhængen mellem produktivitetsvæksten og væksten i de 
relevante variable, jf. boks III.3. Analysen er baseret på  
modellen i Nordhaus (2008) og medtager derfor kun produk-
tivitetsvæksten som forklarende variabel. Det kan ikke ude-
lukkes, at der også er andre relevante forklarende variable. 
Det skyldes blandt andet, at udledningen af de fem sammen-
hænge er baseret på, at økonomien ikke har samhandel med 
andre økonomier. Analysens resultater skal fortolkes med 
dette forbehold. Der vendes tilbage til denne problemstilling 
i forbindelse med forbrugsanalysen nedenfor. 
 

 
4) Kapitlet anvender samme betegnelser som i litteraturen og skel-

ner mellem Baumols omkostningssyge og Baumols vækstsy-
ge/væksteufori. Betegnelsen “syge” kan opfattes som misvisende, 
da tilstanden ikke nødvendigvis er problematisk, da den kan være 
et udtryk for velfungerende markedsmekanismer. 

Analyse af 
perioden 
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Boks III.3 Regressionsanalyse af Baumols syge i dansk økonomi 

Tilstedeværelsen af Baumols syge i dansk økonomi kan undersøges ved at opstille 
følgende regressionsmodel: 
 , = + / , +  (1) 

 

hvor  angiver gennemsnitlig årlig vækst beregnet som logaritmedifferens, og 
fodtegn  angiver branche. I regressionerne er variablen  henholdsvis outputpri-
sen (BVT-deflatoren), mængden (realt BVT), værdien (nominelt BVT), beskæfti-
gelsen og lønnen. /  er timeproduktiviteten,  er et fejlled, som opfanger andre 
forhold, der har betydning for væksten i . Sammenhængen mellem Baumols sy-
ge og fortegnet på parameteren  i de enkelte regressioner fremgår af tabel A.  

Tabel A. Sammenhæng mellem fortegn på parametre og Baumols syge 

Variabel ( ) Omkostningssyge Vækstsyge Væksteufori 

Prisvækst < 0 < 0 < 0 

Realvækst  > 0 > 0 

Nominel vækst  < 0 > 0 

Beskæftigelsesvækst  < 0 > 0 

Lønvæksta)  < 1 < 1 < 1 

a)  I teorien er branchernes lønvækst og produktivitetsvækst uafhængige, svarende til = 0. 
 Omkostningssygen er dog til stede, så længe produktivitetsvæksten øger lønvæksten mindre 
 end 1-1. 

Parametrene i (1) estimeres med OLS-metoden på den gennemsnitlige årlige 
vækst for hver branche i årene 1966-2013 for brancherne i nationalregnskabets 
117-gruppering. Der er således tale om en tværsnitregression, hvor resultaterne 
drives af forskellene mellem udviklingen i brancherne. Det betyder, at regressio-
nen af den branchespecifikke prisvækst på branchens produktivitetsvækst reelt er 
en regression af den relative pris i branchen på produktivitetsvæksten i branchen. 
 

Estimationsmetoden kan forventes at give valide resultater, hvis fejlledet  er ek-
sogent. Det forudsætter, at det er produktivitetsvæksten. som bestemmer variablen 
på venstre side, og at der ikke er andre forklarende variable, som korrelerer med 
produktivitetsvæksten. En mulig udeladt variabel er ændringer i branchernes pris-
markup’er.  
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Boks III.3 Regressionsanalyse af Baumols syge i dansk økonomi, fortsat 

Hvis en intensivering af konkurrencen i en branche sænker virksomhedernes pris- 
markup’er og øger produktivitetsvæksten, overvurderes produktivitetsvækstens 
effekt på prisen i analysen. Det giver en skævhed i retning at, at analysen vil finde 
tegn på Baumols syge, selvom den ikke er til stede. 

 

Modellen er også forsøgt estimeret med brug af paneldata, men det har ikke været 
muligt at opstille en velspecificeret model. Analysen er dokumenteret nærmere i 
baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i dansk økonomi, der findes på De 
Økonomiske Råds hjemmeside. 
 

 
 
Analysen af de fem empiriske sammenhænge udføres på 
danske nationalregnskabsdata for perioden 1966-2013.  
Nationalregnskabet indeholder en opdeling af dansk øko-
nomi i 117 brancher, hvoraf ca. 70 pct. er markedsmæssige. 
Særligt for brancher i service- og byggesektoren er der væ-
sentlige metodiske og praktiske problemer forbundet med at 
opgøre produktivitetsvæksten retvisende. Der er imidlertid 
ikke noget bedre alternativ til nationalregnskabets data, så 
disse lægges til grund for analysen, men det indebærer, at 
resultaterne skal fortolkes med varsomhed. Analysen er 
dokumenteret i baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i 
dansk økonomi, som kan fås ved henvendelse til De Øko-
nomiske Råds Sekretariat.5 
 
Analysen foretages på gennemsnitlige årlige vækstrater over 
perioden 1966-2013. Som mål for produktiviteten benyttes 
BVT pr. arbejdstime. I data ses en klar negativ sammen-
hæng mellem den gennemsnitlige timeproduktivitetsvækst 
og prisvæksten i økonomiens brancher, jf. figur III.1. Det 
indikerer, at i hvert fald omkostningssygen er til stede, jf. 
test 1 og 5 ovenfor. 
 

 
5) I kapitlet præsenteres analysen af hele den markedsmæssige 

økonomi. I baggrundsnotatet er foretaget en række robusthedstest 
af analyseresultaterne herunder at frasortere de brancher, hvor de 
metodemæssige problemer med at opgøre pris- og mængdevæk-
sten er størst. Det ændrer på enkelte punkter analyseresultaterne, 
men ikke på en måde, som påvirker kapitlets konklusioner. 
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Figur III.1 Timeproduktivitets- og prisvækst 
 

 

Anm.: Figuren viser krydsplottet mellem væksten i timeproduktivi-
teten og væksten i BVT-deflatoren for de markedsmæssige
brancher i nationalregnskabets 117-gruppering. Væksten er den 
gennemsnitlige årlige vækst i årene 1966-2013. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den statistiske analyse tyder også på, at dansk økonomi er 
præget af Baumols omkostningssyge. Analysen finder, at en 
stigning i den gennemsnitlige produktivitetsvækst i 1966-
2013 på 1 pct.point i en branche er forbundet med et fald i 
prisvæksten på 0,82 pct.point og et fald i lønvæksten på 
0,24 pct.point, jf. tabel III.1. Brancher med lav produktivi-
tetsvækst har dermed, ifølge analysen, generelt stigende 
relative priser, som gør det muligt for dem at forblive ren-
table trods det stigende relative omkostningsniveau. 
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Tabel III.1 Estimationsresultater, brancheanalyse 
 

Variabel Parameter Omk.syge? Vækstsyge? 

BVT-deflator -0,82 *** Ja Ja 

Realt BVT 0,72 ***  Ja 

Nominelt BVT -0,13   ? 

Beskæftigelse -0,28 **  Ja 

Timeløn -0,24 ** Ja Ja 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimationen af sammen-
hængen mellem produktivitetsvæksten og væksten i den angiv-
ne variabel, jf. boks III.3. Regressionen er foretaget på den
gennemsnitlige årlige vækstrate fra 1966 til 2013. *** og **
angiver statistisk signifikans på henholdsvis 1 og 5 pct.-niveau. 
Kolonnerne omkostningssyge og vækstsyge angiver, om para-
meterestimatet er konsistent med de to former for “syge”. Esti-
matet på timelønnen er signifikant forskelligt fra 1 på et 5 pct.-
niveau, så testene 1 og 5, jf. ovenfor, er opfyldt. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den negative sammenhæng mellem produktivitetsvæksten 
og lønvæksten er overraskende, da der ifølge teorien ikke 
skulle være nogen sammenhæng mellem de to. Resultatet 
kan skyldes, at analysen ikke tager højde for blandt andet 
arbejdskraftens kvalifikationsniveau, jf. Hartwig (2011). 
Denne effekt forstærker omkostningssygen, idet den bidra-
ger til stigningen i de relative enhedsomkostninger i bran-
cher med lav produktivitetsvækst. 
 
Analysen indikerer, at vækstsygen ikke er til stede i dansk 
økonomi. Der estimeres en negativ sammenhæng mellem 
produktivitetsvæksten og væksten i nominelt BVT på -0,13 
pct.point, men i statistisk forstand kan det ikke afvises, at 
der ikke er nogen sammenhæng mellem de to variable. Til 
gengæld er der statistisk belæg for en negativ sammenhæng 
mellem produktivitets- og beskæftigelsesvæksten, så høj-
vækstbrancherne afgiver beskæftigelse til resten af økono-
mien. På baggrund af teorien forventes en negativ sammen-
hæng mellem produktivitetsvæksten og væksten i såvel 
nominelt BVT som beskæftigelsen, såfremt økonomien er 
præget af Baumols vækstsyge. Dog kan produktivitetsvæk-
stens effekt på den nominelle BVT-vækst betragtes som 
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omkostnings-
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Ikke tegn på 
vækstsyge 
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vigtigst, fordi branchernes bidrag til den samlede produkti-
vitetsvækst afhænger af deres andele af nominelt BVT, jf. 
afsnit III.4. Derfor er den samlede konklusion, at der ikke er 
tegn på vækstsygen.  
 
I baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i dansk økono-
mi indgår en robusthedsanalyse, hvor analysen ovenfor ud-
føres uden de servicebrancher, hvor der er store metode-
mæssige problemer med at opgøre pris- og mængdevæksten 
retvisende. Når disse brancher udelukkes fra analysen, er 
der ikke statistisk belæg for nogen sammenhæng mellem 
produktivitetsvæksten og henholdsvis beskæftigelses- og 
lønvæksten. Det underbygger ovenstående konklusioner. 
 
Der er også undersøgt, om der er en stabil sammenhæng 
mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
igennem analyseperioden, jf. boks III.4. Konklusionen er, at 
sammenhængen ændres noget over tid, og at der i begyndel-
sen af analyseperioden er en meget svag indikation af 
vækstsyge. Til gengæld er der en klar afvisning af vækst-
syge i den resterende del af analyseperioden. Dermed fore-
kommer konklusionen om fravær af vækstsyge i dansk øko-
nomi i årene 1966-2013 som relativt robust.  
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analyse 
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Boks III.4 Estimation over delperioder 

For at undersøge, om sammenhængen mellem produktivitetsvæksten og den  
nominelle BVT-vækst er stabil over tid, er regressionen udført med “rullende 15-
års vinduer”, jf. figur A. Således er tallet ud for eksempelvis 1980 parameteresti-
matet, når regressionen udføres for perioden 1973-1987.  

 

Figur A Parameterestimat for nominelt BVT 

Anm.: Figuren viser parameterestimatet for sammenhængen 
mellem timeproduktivitetsvæksten og den nominelle BVT-
vækst i rullende 15-års perioder. Eksempelvis er tallet ud 
for 1980 parameterestimatet, når regressionen udføres for 
perioden 1973-1987. Væksten er den gennemsnitlige årlige 
vækst over perioden. De stiplede linjer er konfidensbånd 
på 95-pct.-niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 

Figuren viser, at parameterestimatet ændres noget igennem perioden. I de første år 
er sammenhængen mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
negativ og signifikant forskellige fra 0, mens det i årene 1979-1995 er positivt og 
signifikant. Robusthedsanalysen tyder dermed på, at sammenhængen mellem pro-
duktivitetsvæksten og den nominelle vækst ikke er konstant over tid, som det  
antages i analysen. Samlet set, er der dog ingen indikation af, at konklusionen om 
fravær af vækstsyge i dansk økonomi er forkert. 
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Analysen er også foretaget separat for brancher, der er hen-
holdsvis hjemmemarkedsorienterede og internationalisere-
de. Ved internationaliserede brancher forstås, at de afsætter 
store dele af deres produktion på eksportmarkeder. For hele 
analyseperioden 1966-2013 estimeres en sammenhæng 
mellem produktivitetsvæksten og den nominelle BVT-vækst 
på -0,06 pct.point for de hjemmemarkedsorienterede bran-
cher og på 0,26 pct.point for de internationaliserede bran-
cher, jf. tabel III.2. Det peger i retning af en meget svag 
tendens til vækstsyge i de hjemmemarkedsorienterede bran-
cher, mens der ikke er nogen tendenser til vækstsyge i de 
internationaliserede brancher. For begge branchetyper gæl-
der dog, at der ikke er statistisk belæg for nogen sammen-
hæng mellem produktivitetsvæksten og den nominelle 
BVT-vækst. Konklusionen skal derfor tages med forbehold. 
 
 

Tabel III.2 Estimationsresultater, hovedbrancher 

 Internatio-
naliseret 

Hjemme-
marked 

Industri Service 

BVT-deflator -0,85 *** -0,86 *** -0,83 *** -0,84 *** 

Realt BVT 1,08 *** 0,80 *** 0,92 *** 0,88 *** 

Nominelt BVT 0,26  -0,06  0,07  0,04  

Beskæftigelse 0,08  -0,20  -0,08  -0,12  

Løn 0,11  -0,19  -0,01  -0,13  
 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimationen af sammenhængen mellem produktivitets-
væksten og den angivne variable for hver af de viste hovedgrupper. Landbrug er ikke medtaget,
fordi landbrug kun består af tre underbrancher. Opdelingen af brancherne i hjemmemarkeds-
orienterede og internationaliserede brancher bygger på Produktivitetskommissionen (2014).
*** angiver statistisk signifikans på 1 pct.-niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Der er også undersøgt, om hovedbrancherne industri og 
service hver især lider af Baumols syge. Nationalregnskabet 
gør det muligt at opdele industrien i 47 underbrancher og 
service i 40 underbrancher. Analysen viser, at der indenfor 
såvel industrien som servicebranchen er tegn på Baumols 
omkostningssyge, idet produktivitetsvæksten er forbundet 
med et fald i prisvæksten. Til gengæld er der ikke statistisk 
belæg for nogen sammenhæng mellem produktivitetsvæk-
sten og væksten i hverken nominelt BVT eller beskæftigel-
sen i de to hovedbrancher. Der kan altså ikke konstateres 
symptomer på Baumols vækstsyge indenfor hverken indu-
stri eller service. 
 
Analyse af Baumols syge i husholdningernes forbrug 
 
Om økonomien er præget af Baumols syge kan også under-
søges ved at analysere forbrugsdata, jf. Nordhaus (2015). I 
analysen undersøges det, om der kan konstateres en positiv 
sammenhæng mellem prisvæksten og væksten i udgifts-
andelene til de enkelte varegrupper i husholdningernes for-
brug, jf. boks III.5. En positiv sammenhæng er en indikation 
af Baumols vækstsyge i husholdningernes forbrug. Det 
skyldes, at brancher med lav produktivitetsvækst har en høj 
prisvækst. Hvis efterspørgslen har en lille prisfølsomhed, vil 
husholdningerne fortsat købe disse varer i stort omfang, 
hvilket får varegrupper produceret i lavvækstbrancher til at 
fylde mere i forbruget. I så fald trækker husholdningernes 
forbrugsefterspørgsel i retning af vækstsyge i branchestruk-
turen i dansk økonomi. 
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Boks III.5 Regressionsanalyse af Baumols omkostningssyge, forbrugssiden 

Sammenhænge mellem nominelle forbrugsandele og prisvæksten kan afdækkes 
ved at opstille en regressionsmodel af følgende type: 

 = , + , + +  (1) 

 

hvor  angiver vækstrate beregnet som logaritmedifferens, og fodtegn  og   
angiver varegruppe og år. Variablen  er andelen af husholdningernes  
nominelle forbrugsudgifter til de enkelte varegrupper,  er varegruppens pris, og 

 er en tidsdummy. Det gruppespecifikke konstantled ,  opfanger uobserverede 
faktorer, som er konstante og bidrager til at forklare væksten i variablen på ven-
stre side, mens fejlleddet ϵ opfanger alle øvrige forhold.  

 

Parameteren  afgør, om væksten i varegruppernes andele af husholdningernes 
nominelle forbrugsudgifter afhænger positivt eller negativt af deres prisvækst. En 
positiv sammenhæng er indikation af, at efterspørgslens priselasticitet er lille, 
hvilket er konsistent med, at økonomien er præget af Baumols vækstsyge. 

 

Da modellen (1) opstilles for varegrupper og år, er der tale om en panelmodel. Det 
står i modsætning til brancheanalysen, som er en tværsnitsanalyse af gennemsnit-
lige årlige vækstrater. I analysen af branchedata viste det sig ikke muligt at opstil-
le en velspecificeret panelmodel, jf. baggrundsnotatet Analyse af Baumols syge i 
dansk økonomi, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 

 

Parametrene i (1) estimeres med Fixed effect-estimatoren. Estimationsmetoden 
kan forventes at give valide resultater, hvis fejlledet er eksogent.1 Det forudsætter, 
at prisvæksten bestemmer væksten i den nominelle forbrugsudgift, og at der ikke 
er andre forklarende variable, som korrelerer med prisvæksten.  

 

1) Det formelle krav for konsistens af Fixed effects-estimatoren er streng eksogenitet, jf. Verbeek 
(2005). Betingelsen indebærer, at der ikke må være nogen sammenhæng mellem fejlleddets 
forventede værdi og produktivitetsvæksten for alle varegrupper og alle tidspunkter.  
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Analysen af forbrugsdata bygger på samme teoretiske 
grundlag som brancheanalysen. Modsat brancheanalysen  
er der dog ikke grund til at tro, at samhandlen påvirker ana-
lyseresultaterne. Husholdningernes reaktion på prisændrin-
ger kan forventes at være den samme uanset samhandlens 
størrelse. Handlen kan dog påvirke forbrugssammensæt-
ningen indirekte gennem dens effekt på priser og indkom-
ster. Som det blev forklaret ovenfor, betyder Danmarks 
omfangsrige udenrigshandel, at der kan fås forskellige  
resultater i brancheanalysen og forbrugsanalysen. Branche-
strukturen påvirkes af husholdningernes efterspørgsel, men 
også af udenrigshandlen. De to kan trække branchestruktu-
ren i hver deres retning. 
 
Analysen foretages på nationalregnskabets opdeling af hus-
holdningernes forbrug på 72 vare- og tjenestekategorier. 
Analysen viser, at der i perioden 1966-2013 er en tydelig 
positiv sammenhæng mellem væksten i andelen af for-
brugsudgifter til de enkelte varegrupper og varegruppernes 
prisvækst, jf. tabel III.3. En stigning i prisvæksten på 1 
pct.point er forbundet med en stigning på 0,46 pct.point i 
varegruppens nominelle andel af forbrugsudgifterne. Det er 
en tydelig indikation på tilstedeværelse af Baumols vækst-
syge i husholdningernes forbrug.  
 
 

Tabel III.3 Estimationsresultater, forbrugsanalyse 

Gruppe  Estimat 

Samtlige grupper  0,46 *** 

Internationaliseret  0,42 *** 

Hjemmemarked  0,53 *** 

Anm.: Tabellen viser parameterestimatet for estimation af sammen-
hængen mellem væksten i varegruppernes andele af de nomi-
nelle forbrugsudgifter og deres prisvækst, jf. boks III.5. Opde-
lingen i internationaliserede og hjemmemarkedsorienterede
varegrupper er skønsmæssig og fremgår af baggrundsnotatet
Analyse af Baumols syge i dansk økonomi. *** angiver signifi-
kans på 1 pct.-niveau. Der er ikke signifikant forskel på estima-
terne for de to typer varegrupper. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

Forskellige 
resultater i 
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er mulige 

Vækstsyge i 
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Det er også undersøgt, om sammenhængen mellem pris-
vækst og vækst i nominelle forbrugsandele er forskellig 
mellem varegrupper, som skønsmæssigt kan kategoriseres 
som henholdsvis internationaliserede og hjemmemarkeds-
orienterede. Ved internationaliserede varegrupper forstås 
varer, der i høj grad handles internationalt, mens der ved 
hjemmemarkedsorienterede varer forstås det modsatte. For 
begge grupper finder analysen klar indikation på Baumols 
vækstsyge. Effekten er lidt mindre for varegrupper, som er 
internationaliserede. Den statistiske usikkerhed på estima-
terne er dog for stor til, at der er statistisk belæg for nogen 
forskel mellem varegrupperne.  
 
Sammenfatning 
 
Analysernes overordnede konklusion er, at der er klare tegn 
på, at dansk økonomi er præget af Baumols omkostningssy-
ge i årene 1966-2013. Resultaterne er konsistente med, at 
brancher med lav produktivitetsvækst er udsat for et om-
kostningspres, som tvinger dem til at hæve deres priser i 
forhold til brancher med høj produktivitetsvækst. Det skal 
igen bemærkes, at Baumols vækstsyge ikke i sig selv kan 
tages som udtryk for et problem, men reelt blot afspejler 
husholdningernes præferencer for varer og tjenester. Hvad 
angår Baumols vækstsyge, er der ikke nogen tegn på, at den 
præger dansk økonomi.  
 
I den økonomiske litteratur er der foretaget tilsvarende ana-
lyser af Baumols syge i USA og Europa, jf. Hartwig (2011) 
og Nordhaus (2008).6 I disse analyser er resultaterne ikke 
entydige, men peger overordnet set i retning af, at Europa 
og USA er præget af såvel omkostnings- som vækstsyge. 
Det ser dermed ud som om, at Baumols omkostningssyge er 
en international tendens, som Danmark er en del af. Til 
gengæld skiller Danmark sig ud ved ikke at være præget af 
vækstsygen. 
 

 
6) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 

Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 

Mest vækstsyge i  
hjemmemarkeds-
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en international 
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Produktionen i de enkelte brancher kan enten afsættes til 
indenlandske forbrugere eller eksporteres. Da forbrugsana-
lysen viser, at husholdningernes efterspørgsel har trukket i 
retning af Baumols vækstsyge, er det nærliggende at antage, 
at fraværet af vækstsyge i produktionen skyldes udenrigs-
handlen. Denne fortolkning harmonerer med, at der er svage 
indikationer på vækstsyge i de hjemmemarkedsorienterede 
brancher og slet ingen tegn på vækstsyge i de internationali-
serede brancher. 
 
Det er naturligt, at international handel påvirker branche-
sammensætningen, fordi lande kan forventes at specialisere 
sig i brancher, hvor produktionen er relativt effektiv. Det 
kan enten trække branchesammensætning i retning af høj- 
eller lavvækstbrancher. Til gengæld er der ikke grund til at 
forvente en tilsvarende påvirkning af husholdningernes 
forbrugsmønster, jf. Uy mfl. (2013). Handlen kan påvirke 
indkomster og priser, men husholdningernes reaktion på 
prisændringer afhænger næppe af eksportens størrelse. Der-
for er det sandsynligt, at fraværet af vækstsyge, som findes 
på produktionssiden af dansk økonomi, skyldes udenrigs-
handlen. Med andre ord tyder analyserne tilsammen på, at 
brancher med høj vækst har kunnet afsætte deres produkter 
på eksportmarkeder og dermed har kunnet vokse mere, end 
de ville have gjort i fravær af handel. 

III.4 Dekomponering af den danske produktivi-
tetsvækst 

I dette afsnit dekomponeres timeproduktivitetsvæksten i den 
markedsmæssige del af dansk økonomi fra 1966 til 2013 i 
bidrag fra timeproduktivitetsvækst i økonomiens brancher 
og i bidrag fra brancheforskydninger. For at illustrere de-
komponeringen foretages den indledningsvist for en opde-
ling af økonomien i hovedbrancherne landbrug, industri og 
service. Herefter foretages dekomponeringen så detaljeret 
som muligt for nationalregnskabets brancheopdeling. 
 

Handel har 
formentlig 
modvirket 
vækstsyge … 

… som følge af 
specialisering i 
brancher med  
høj vækst 
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Siden 1960’erne har branchesammensætningen i dansk 
økonomi gennemgået betydelige forandringer. Den økono-
miske aktivitet er gradvist flyttet fra landbrug og industri til 
servicebranchen, som i dag fylder omkring tre fjerdedele af 
økonomien målt på såvel beskæftigelsesandelen som ande-
len af værdiskabelsen (nominelt BVT), jf. figur III.2. 
 
 

Figur III.2 Branchefordeling i markedsmæssig økonomi 

Timebeskæftigelse  Værdiskabelse 
 

 

 

 

Anm.: Venstre figur viser fordelingen af timebeskæftigelsen i den markedsmæssige del af dansk
økonomi på hovedbrancherne landbrug, industri og service. Højre figur viser ditto for værdi-
skabelsen (nominelt BVT). 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Der er stor forskel på, hvor meget timeproduktiviteten er 
steget i de enkelte hovedbrancher. Landbruget og industrien 
har haft en gennemsnitlig timeproduktivitetsvækst på hen-
holdsvis 5,8 og 3,1 pct. årligt i perioden 1966-2013, mens 
servicebranchen har præsteret en vækst på 2,1 pct. årligt, jf. 
figur III.3. De markante forskelle i produktivitetsvæksten 
indebærer, at økonomiens branchesammensætning kan på-
virke produktivitetsvæksten i den samlede økonomi i bety-
delig grad. 
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Figur III.3 Timeproduktivitet 
 

 

Anm.: Figuren viser timeproduktiviteten (BVT i faste 2010-kr. pr. 
arbejdstime) i den markedsmæssige del af dansk økonomi. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Brancheforskydningers effekt på produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi afhænger ikke kun af forskellene i 
produktivitetsvækst mellem brancher. Branchernes relative 
produktivitetsniveau spiller også en rolle: Hvis en beskæfti-
get flytter fra en branche med et lavt produktivitetsniveau til 
en branche med høj produktivitetsniveau, stiger produktivi-
teten i den samlede økonomi, selv hvis brancherne har 
samme produktivitetsvækst. Derfor afhænger branchefor-
skydningernes effekt på den samlede produktivitet både af 
vækst- og niveaueffekter, jf. boks III.6. 
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Boks III.6 Illustration af brancheforskydninger og produktivitetsvækst 

I figur A herunder er vist et eksempel med to brancher. Branche A har et timepro-
duktivitetsniveau på 100 i periode 1 og en timeproduktivitetsvækst på 8 pct. I 
branche B er produktivitetsniveauet 150 og produktivitetsvæksten 1 pct. I figur B 
er vist timeproduktivitetsvæksten i den samlede økonomi under to scenarier. I 
grundforløbet antages brancherne A og B at vægte lige meget, når økonomiens 
produktivitetsniveau opgøres som et gennemsnit af branchernes produktivitets-
vækst. I forløbet med sektorforskydning ændres branchernes vægte, så branche A 
udgør 30 pct. og branche B 70 pct. fra og med periode 2.  

 

Figur A 
Produktivitet i branche A og B 

 Figur B 
Produktivitet i samlet økonomi 

 

Anm.: Venstre figur viser produktivitetsniveauerne i brancherne A og B. Højre figur viser pro-
duktivitetsvæksten i den samlede økonomi. 

 

Eksemplet viser, at brancheforskydningen i periode 2 øger produktivitetsvæksten 
i periode 2. Årsagen er, at branche B har et højt produktivitetsniveau. En branche-
forskydning påvirker således produktivitetsvæksten gennem en niveaueffekt. 
Branche B har til gengæld lavere produktivitetsvækst end branche A, så væksten i 
den samlede økonomi fra år til år bliver lavere, når branche B bliver større. Bran-
cheforskydningen virker derfor også gennem en væksteffekt. Væksteffekten ak-
kumulerer fra år til år og vil på sigt komme til at betyde mere end niveaueffekten. 
I eksemplet sker det i periode 7, hvor produktiviteten i den samlede økonomi er 
lavere, end den ville have været i fravær af brancheforskydningen.1  

 

1) Eksemplet er illustrativt og ser derfor bort fra den komplikation, at niveaueffekten afhænger af 
nominelt BVT pr. arbejdstime og ikke af timeproduktiviteten (realt BVT pr. arbejdstime),  
jf. boks III.7. 
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Brancheforskydningernes effekt kan opgøres ved at foretage 
en dekomponering af timeproduktivitetsvæksten i den sam-
lede økonomi. Dekomponeringen opdeler produktivitets-
væksten i et bidrag fra produktivitetsvækst i økonomiens 
brancher og i et bidrag fra forskydninger mellem brancher, 
jf. Nordhaus (2002) og Tang og Wang (2004). Dekompo-
neringen er en mekanisk beregning, som ikke tager højde 
for, at produktivitetsvæksten i de enkelte brancher kunne 
have udviklet sig anderledes end, hvis brancheforskydnin-
gerne ikke var sket.  
 
Dekomponeringsformlen viser, at produktivitetsvæksten i 
den samlede økonomi kan opdeles i følgende tre bidrag, jf. 
boks III.7: 
 

• Et bidrag fra timeproduktivitetsvæksten indenfor 
økonomiens brancher 

• Et bidrag fra brancheforskydninger som følge af 
forskelle i væksten i timeproduktiviteten mellem 
brancher 

• Et bidrag fra brancheforskydninger som følge af 
forskelle i niveauet for værdiskabelse pr. arbejds-
time mellem brancher 

 

Dekomponering 
af produktivitets-
vækst 

Dekomponerings-
formel 
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Boks III.7 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst 

I en økonomi, som består af  brancher, kan timeproduktivitetsvæksten i år   
dekomponeres på følgende vis: 

 

, ≈ , ⋅ , ∗ + , ⋅ , − , ∗  

 + , ⋅ ( , − , ) 
 

hvor  angiver vækstrate beregnet som logaritmedifferens, og fodtegn i og t angi-
ver branche og år. = /  er timeproduktiviteten,  er realt BVT,  er time-
beskæftigelsen, og  og  er branche ’s andel af henholdsvis værdiskabelsen 
(nominelt BVT) og timebeskæftigelsen. ∗ er et valgt år, som brancheforskydnin-
gerne ses i forhold til. Formlen er fra Nordhaus (2002). Den gælder kun som en 
approksimation.  

 

Formlen viser, at timeproduktivitetsvæksten i den samlede økonomi kan dekom-
poneres i følgende tre bidrag: 

 

• (I) Branchevækst: Den vægtede sum af produktivitetsvæksten i de enkelte 
brancher, hvor vægtene udgøres af branchernes andele af værdiskabelsen i et 
valgt reference-år. Dette led er den interne vækst i økonomiens brancher. Hvis 
der ikke sker nogen ændringer i branchernes andele af værdiskabelsen, er 
produktivitetsvæksten i den samlede økonomi lig med dette led 

 

• (II) Vækst-effekt: Den vægtede sum af produktivitetsvæksten i de enkelte 
brancher, hvor vægtene udgøres af ændringen i andelene af værdiskabelsen i 
forhold til et referenceår. Dette led opfanger, at produktivitetsvæksten i den 
samlede økonomi påvirkes, når værdiskabelsen forskydes mellem brancher, 
der har forskellig produktivitetsvækst. Hvis eksempelvis værdiskabelses-
andelen stiger i en branche med lav produktivitetsvækst, trækker det den sam-
lede produktivitetsvækst ned 
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Boks III.7 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst, fortsat 

• (III) Niveau-effekt: Den vægtede sum af væksten i timebeskæftigelsen i de 
enkelte brancher. Vægtene består af forskellen mellem andelen af værdi-
skabelsen og andelen af beskæftigelsen i branche : 

 

, − , = −  

 

hvor  er BVT-deflatoren. Vægten er positiv for branche , hvis branchen har 
et niveau for værdiskabelse pr. arbejdstime, der er højere end økonomiens 
gennemsnit, og negativ i modsat fald. Leddet opfanger dermed, at produktivi-
tetsvæksten stiger i den samlede økonomi, hvis beskæftigelsen stiger i en 
branche, som har en relativ høj værdiskabelse pr. arbejdstime.1 Dette er en  
niveaueffekt 

 

Dermed viser formlen, at produktivitetsvæksten i den samlede økonomi kan opde-
les i den interne vækst i økonomiens brancher og i et bidrag fra brancheforskyd-
ninger. Bidraget fra brancheforskydninger består af en ren væksteffekt og en  
niveaueffekt.  

 

1) Det kan forekomme kontraintuitivt, at niveaueffekten afhænger af værdiskabelsen (nominelt 
BVT) pr. arbejdstime og ikke timeproduktiviteten (realt BVT pr. arbejdstime). Det afspejler 
brugen af kædeindeks i nationalregnskabets opgørelse af mængdevæksten. Hvis mængde-
væksten i stedet opgøres ved brug af indeks med fast basisår (som det tidligere var tilfældet), 
afhænger niveaueffekten af timeproduktiviteten. 

 
 
Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi er dekompo-
neret i bidrag fra vækst i hovedbrancherne landbrug, indu-
stri og service og i bidrag fra forskydninger mellem disse.7 
Dekomponeringen viser, at brancheforskydninger har bidra-
get beskedent til produktivitetsvæksten i den samlede mar-
kedsmæssige økonomi siden 1966, jf. figur III.4. Det fald  
i produktivitetsvæksten, som har fundet sted i perioden, 
skyldes derfor hovedsageligt et fald i produktivitetsvæksten 
indenfor de tre hovedbrancher. 
 
7) I denne dekomponering indgår forskydning mellem under-

brancher indenfor landbrug, industri og service ikke. Denne ef-
fekt inddrages i den efterfølgende dekomponering. 

Beskedent bidrag 
fra branche-
forskydninger … 
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Figur III.4 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst 
 

 

Anm.: Figuren viser dekomponeringen af den årlige timeproduktivitets-
vækst i den markedsmæssige del af dansk økonomi, jf. boks III.7.
Vækst- og niveaueffekten udgør tilsammen bidraget til produkti-
vitetsvæksten fra brancheforskydninger, mens branchevæksten er
væksten i fravær af brancheforskydninger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Den beskedne effekt af brancheforskydninger på produktivi-
tetsvæksten dækker over, at vækst- og niveaueffekten begge 
er små og har trukket i hver deres retning. De to effekter  
er vist alene i figur III.5. Væksteffekten svinger noget fra  
år til år, men har generelt været negativ. Den negative 
væksteffekt afspejler, at servicebranchen har haft en lavere 
timeproduktivitetsvækst end industrien og navnlig land-
bruget. Niveaueffekten er derimod positiv de fleste år. Ni-
veaueffekten afspejler, at værdiskabelsen pr. arbejdstime  
er relativ høj i servicebranchen, særligt i periodens første 
årtier, jf. figur III.6. 
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Figur III.5 Vækst- og niveaueffekt  Figur III.6 Værdiskabelse pr. time 
 

 

 

 

Anm.: Venstre figur viser vækst- og niveaueffekterne, jf. boks III.7. I 2008 er væksteffekten 1,24, og 
i 2010 hhv. 2012 er væksteffekten -2,46 og -1,17. Højre figur viser værdiskabelsen (nominelt
BVT) pr. arbejdstime i de enkelte hovedbrancher i pct. af niveauet for hele den markeds-
mæssige økonomi. Disse niveauer har betydning for den beregnede niveaueffekt. De viste 
gennemsnit er 5-års centrerede glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Dekomponeringen viser også en klar tendens til, at bidraget 
fra brancheforskydninger bliver negativt i løbet af perioden. 
Både vækst- og niveaueffekten har bidraget til denne udvik-
ling. Den aftagende niveaueffekt afspejler, at industrien i 
slutningen af 1990’erne overhaler service som den hoved-
branche, hvor værdiskabelsen pr. arbejdstime er højst. Der-
med begynder brancheforskydningerne fra industri til ser-
vice at påvirke den samlede produktivitetsvækst negativt 
gennem både vækst- og niveaueffekten. 
 
Forskydninger mellem nationalregnskabets brancher 
 
Den ovenfor viste dekomponering af timeproduktivitets-
væksten i den markedsmæssige del af dansk økonomi er 
foretaget på en opdeling af økonomien i hovedbrancherne 
landbrug, industri og service. Der er imidlertid også sket 
forandringer af branchestrukturen indenfor hver af disse 
hovedbrancher. Derfor foretages dekomponeringen nu på 
nationalregnskabets opdeling af økonomien i 117 brancher 
svarende til datagrundlaget for brancheanalysen i afsnit 
III.3. Dekomponeringen foretages fortsat kun på den mar-
kedsmæssige del af økonomien. 
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Tabel III.4 Dekomponering af timeproduktivitetsvækst, 1966-2013 

 
Vækst 

Branchefor-
skydning 

Vækst-
effekt 

Niveau-
effekt 

 Pct. ---------------- Pct.point ----------------- 

Markedsmæssig økonomi 2,96 0,35 -0,35 0,69 

Industri 3,29 0,92  0,62 0,29 

Service 2,22 0,29 -0,27 0,56 
 

Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årlige vækstrate i timeproduktiviteten og beregningen af 
vækstbidrag fra brancheforskydninger beregnet som summen af vækst- og niveaueffekten.
Beregningerne dækker kun den markedsmæssige økonomi.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Dekomponeringen viser, at brancheforskydninger har bidra-
get med 0,35 pct.point til den gennemsnitlige årlige produkti-
vitetsvækst på knap 3,0 pct., jf. tabel III.4. Bidraget er et re-
sultat af, at en negativ væksteffekt på -0,35 pct.point er blevet 
mere end opvejet af en positiv niveaueffekt på 0,69 pct.point. 
 
Det er også undersøgt, hvordan brancheforskydninger in-
denfor industri og service har påvirket væksten i disse. I 
industrien har brancheforskydninger bidraget med 0,9 
pct.point til den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i 
industrien under ét som følge af en moderat niveaueffekt, 
men positiv og stor væksteffekt. Blandt industriens under-
brancher er forskydningerne således sket mod brancher, der 
både har haft høj produktivitetsvækst og et højt niveau for 
værdiskabelsen pr. arbejdstime. I servicebranchen har for-
skydningerne mellem brancher haft mindre betydning, og 
modsat industrien er de sket mod brancher med lav produk-
tivitetsvækst, men med høj værdiskabelse pr. arbejdstime. 
 
For at undersøge udviklingen over tid er dekomponeringen 
også foretaget for produktivitetsvæksten i de enkelte år. 
Denne beregning viser, at væksteffekten svinger betydeligt, 
men den er generelt negativ og har ingen klar tendens til at 
stige eller aftage. For niveaueffekten ses derimod en mar-
kant aftagende tendens, jf. figur III.7. Dermed skifter bran-
cheforskydningerne i løbet af perioden fra at have bidraget 
positiv til at have bidraget negativt til den årlige produktivi-
tetsvækst. Effekterne på den gennemsnitlige årlige vækstra-

Positivt bidrag 
fra branche-
forskydninger, 
men negativ 
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Forskydninger 
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te er sammensat af relativt store positive bidrag i begyndel-
sen af perioden og senere negative bidrag. I årene 2000 til 
2013 har brancheforskydningerne, dvs. summen af vækst- 
og niveaueffekten, samlet set reduceret den årlige produkti-
vitetsvækst med i gennemsnit 0,34 pct.point.  
 
 

Figur III.7 Niveau- og væksteffekter 
 

 

Anm.: Figuren viser vækst- og niveaueffekterne for dekomponeringen 
af den årlige produktivitetsvækst baseret på nationalregnskabets 
117-gruppering, jf. boks III.7. I 2006 er væksteffekten -3,05.
Vækst- og niveaueffekten udgør tilsammen bidraget til produk-
tivitetsvæksten fra brancheforskydninger. De viste gennemsnit 
er 5-års centreret glidende gennemsnit. Figuren adskiller sig fra 
figur III.5, idet den benytter en individuel brancheopdeling på 
117-grupperingen. I figur III.5 blev der benyttet tre overordne-
de brancher (industri, landbrug og service). 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Sammenfatning 
 
Samlet viser dekomponeringen, at brancheforskydninger 
mellem nationalregnskabets brancher har bidraget positivt 
til produktivitetsvæksten i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi i perioden 1966-2013. Forskydningerne er 
ganske vist sket mod brancher med lav produktivitetsvækst, 
men dette er blevet mere end opvejet af, at disse brancher 
har haft et højt niveau for værdiskabelse pr. arbejdstime. 
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Fokuseres på de seneste årtier ses derimod et negativt  
bidrag til produktivitetsvæksten fra brancheforskydninger.  
 
I Nordhaus (2008) og Hartwig (2011) beregnes væksteffek-
ten for henholdsvis USA og Europa. I begge tilfælde er den 
negativ og af betydelig størrelsesorden. I disse studier be-
regnes niveaueffekten ikke. Derfor er det ikke muligt at 
sammenligne den samlede effekt af brancheforskydninger i 
Danmark med USA og Europa8. 
 
I analysen i afsnit III.3 var det ikke muligt at finde evidens 
for Baumols vækstsyge i dansk økonomi. Der var ganske 
vist en svag sammenhæng mellem produktivitetsvæksten og 
væksten i nominelt BVT mellem brancher på -0,13 pct.point 
over hele perioden 1966 til 2013, men der var ikke statistisk 
belæg for, at sammenhængen ikke blot er en tilfældighed. I 
dekomponeringen findes en væksteffekt på -0,35 pct.point. 
Hvis Baumols vækstsyge faktisk har været til stede i dansk 
økonomi i perioden 1966-2013, tyder analyserne på, at den 
højst har ydet et begrænset negativt bidrag til produktivi-
tetsvæksten, og effekten er blevet overdøvet af en positiv 
niveaueffekt. 

III.5 Sammenfatning og diskussion 

Nærværende kapitel er et indspark i debatten om vækst-
udsigterne, hvor der de senere år er fremført en række 
vækstoptimistiske synspunkter på baggrund af potentialet 
for teknologiske fremskridt indenfor områder som IT, kun-
stig intelligens og bioteknologi, jf. Brynjolfsson og McAfee 
(2014). Overfor dette synspunkt står blandt andre Gordon 
(2016), som argumenterer for, at det i fremtiden bliver svæ-
rere at gøre nye opfindelser og dermed holde produktivi-
tetsvæksten oppe. Kapitlet bidrager til denne debat ved at 
pointere og analysere det forhold, at efterspørgselssiden er 
afgørende for økonomiens branchesammensætning og der-

 
8) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 

Irland, Portugal og Sverige er præget af Baumols syge. 
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med for, i hvor høj grad teknologiske fremskridt i økonomi-
ens brancher påvirker den samlede produktivitetsvækst. 
 
Kapitlets analyser tager udgangspunkt i teorien om Baumols 
syge. Ifølge denne teori er brancher med lav produktivitets-
vækst udsat for et vedvarende omkostningspres, fordi øko-
nomiens lønniveau presses op af brancher med høj produk-
tivitetsvækst. De stigende relative enhedsomkostninger i 
lavvækstbrancher tvinger dem til at hæve deres priser mere 
end højvækstbrancherne. Dette omkostnings- og prispres 
betegnes Baumols omkostningssyge. Selvom tilstanden be-
tegnes en “syge”, kan den ikke i sig selv tages som udtryk for 
et problem, da den ikke afspejler markeds- eller politikfejl. 
 
De stigende priser på produkter fra brancher med lav pro-
duktivitetsvækst fører til et fald i den efterspurgte mængde. 
Hvis efterspørgslen er meget prisfølsom, falder mængden 
kraftigt, og lavvækstbrancherne kommer til at fylde mindre 
i økonomien. Dermed dæmper de den samlede produktivi-
tetsvækst mindre. I dette tilfælde fører omkostningssygen til 
væksteufori. Hvis efterspørgslen derimod har en lille pris-
følsomhed, kommer lavvækstbrancherne til at fylde mere i 
økonomien og dæmpe den samlede produktivitetsvækst 
mere. I så fald fører omkostningssygen til vækstsyge. 
 
Den samlede konklusion fra analyserne er, at der er klare 
tegn på, at dansk økonomi er præget af Baumols omkost-
ningssyge i årene 1966-2013. Det er et forventeligt resultat, 
da omkostningssygen kan formodes at være til stede i de 
fleste markedsøkonomier i hvert fald i et vist omfang. Det 
er mere usikkert, om markedsøkonomier er prægede af 
vækstsyge. I analyserne findes klare tegn på vækstsyge i 
husholdningernes forbrug, men ikke i virksomhedernes 
produktion. Det tyder på, at husholdningernes forbrugsefter-
spørgsel har trukket i retning af vækstsyge, men at dansk 
økonomi alligevel ikke er præget af vækstsygen. 
 
Forskellen mellem resultaterne i brancheanalysen og for-
brugsanalysen skyldes formentlig udenrigshandlen. Det er 
forventeligt, at handel påvirker økonomiens branchesam-
mensætning, fordi lande har en tendens til at specialisere sig 
i brancher, hvor de producerer relativt effektivt. Hvis pro-
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duktivitetsvæksten i disse brancher er høj, trækkes branche-
sammensætningen i retning af højvækstbrancher. Samtidig 
giver den internationale handel mulighed for, at disse høj-
vækstbrancher kan vokse ved at afsætte deres stigende pro-
duktion på eksportmarkedet. Til gengæld er der ikke grund 
til at tro, at handel påvirker husholdningernes ønske om en 
bestemt forbrugssammensætning, jf. Uy mfl. (2013). Derfor 
er det nærliggende at antage, at fraværet af vækstsyge på 
produktionssiden stammer fra nettoeksporten. Denne for-
tolkning stemmer overens med, at der i kapitlets analyser er 
en klarere afvisning af vækstsyge i de internationaliserede 
brancher end i de hjemmemarkedsorienterede brancher. 
 
I den økonomiske litteratur er der foretaget tilsvarende ana-
lyser af Baumols syge i USA og Europa, jf. Nordhaus 
(2008) og Hartwig (2011).9 I disse analyser er resultaterne 
ikke entydige, men peger overordnet set i retning af, at Eu-
ropa og USA er prægede af såvel omkostnings- som vækst-
syge. Det ser dermed ud som om, at Danmark i forhold til 
omkostningssygen er en del af en international tendens, 
mens det ikke er tilfældet i forhold vækstsygen. 
 
Det er sandsynligt, at Danmark på et tidspunkt vil blive 
præget af Baumols syge. Efterspørgslen fra de indenlandske 
husholdninger har historisk trukket i denne retning og vil 
formentlig fortsætte med at gøre det i fremtiden. Historisk 
er tendensen blevet modvirket af udenrigshandlen, fordi den 
har ført til en specialisering i brancher med relativ høj pro-
duktivitetsvækst. Udenrigshandlen kunne lige så vel have 
ført til en specialisering i brancher med relativt lav produk-
tivitetsvækst. Det kan ikke udelukkes, at udenrigshandlen 
vil fortsætte med at opveje trækket i retning af Baumols 
syge fra husholdningernes forbrugsefterspørgsel i en længe-
re periode, men det er usandsynligt, at den vil gøre det i al 
fremtid.  
 
I forhold til debatten om de fremtidige vækstudsigter har 
kapitlets konklusioner ingen klare implikationer, fordi 
Danmark hverken er præget af vækstsyge eller det modsatte, 

 
9) Hartwig (2011) undersøger, om EU15 eksklusive Grækenland, 
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væksteufori. Som nævnt er der dog en risiko for, at Dan-
mark i fremtiden vil blive præget af vækstsygen. I så fald vil 
udviklingen tale imod det vækstoptimistiske synspunkt, som 
betoner mulighederne for fremskridt indenfor områder som 
IT, kunstig intelligens og bioteknologi. Effekterne af tekno-
logiske fremskridt i enkelte brancher på den samlede pro-
duktivitetsvækst vil blive dæmpet af brancheforskydninger. 
 
Kapitlet indeholder også en dekomponering af timeproduk-
tivitetsvæksten siden 1966 i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi. Beregningen viser, at brancheforskydninger 
mellem nationalregnskabets brancher har bidraget positivt 
til produktivitetsvæksten i den markedsmæssige del af 
dansk økonomi i perioden 1966-2013. Denne konklusion 
indebærer, at det fald i produktivitetsvæksten, som Dan-
mark har haft de senere årtier, hovedsageligt skyldes et fald 
i produktivitetsvæksten indenfor økonomiens brancher og 
ikke forhold som Baumols syge. Der er dog en tendens til, 
at bidraget til produktivitetsvæksten fra brancheforskydnin-
ger er blevet mindre over tid, og de seneste år er det svagt 
negativt. 
 
Når den økonomiske aktivitet forskydes fra en branche til 
en anden, påvirkes produktivitetsvæksten i den samlede 
økonomi af to grunde: Der kan være forskel på produktivi-
tetsvæksten i de to brancher, og der kan være forskel på 
produktivitetsniveauet i de to brancher. En brancheforskyd-
ning påvirker dermed den samlede produktivitetsvækst 
igennem såvel en vækst- som en niveaueffekt. I dekompo-
neringen opdeles bidraget fra brancheforskydninger i disse 
vækst- og niveaueffekter.  
 
Beregningerne viser, at væksteffekten bidrager negativt til 
den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 
1966-2013 med 0,35 pct.point, mens niveaueffekten er posi-
tiv og bidrager med 0,69 pct.point. Niveaueffekten er dog 
faldende over tid, hvilket er hovedårsagen til, at branche-
forskydningerne ophører med at bidrage positivt til den 
samlede produktivitetsvækst i løbet af perioden. 
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I analysen i afsnit III.3 var der ikke belæg for Baumols 
vækstsyge i dansk økonomi. Der var ganske vist en svag 
negativ sammenhæng mellem produktivitetsvæksten og 
væksten i nominelt BVT mellem brancher over hele perio-
den 1966-2013, men statistisk set kan det blot være en til-
fældighed. Hvis Baumols vækstsyge faktisk har været til 
stede i dansk økonomi, kan den højst have ydet et svagt 
negativt bidrag til produktivitetsvæksten, og den er blevet 
overdøvet af en positiv niveaueffekt. 
 
Kapitlets overordnede konklusion er, at Danmark forment-
lig ikke har været præget af Baumols vækstsyge i perioden 
1966-2013. Det vil sandsynligvis ændre sig i fremtiden, da 
vores vigtigste samhandelspartnere lader til at være prægede 
af Baumols syge, hvorfor det bliver stadigt vanskeligere for 
Danmark at kompensere for trækket i retning af Baumol 
syge med international handel. I givet fald er det vigtigt at 
huske, at sygen ikke afspejler markeds- eller politikfejl. 
Dermed er der ikke nogen fagøkonomisk begrundelse for at 
forsøge at undgå en sådan situation. Vækstsygen afspejler, 
at efterspørgerne ønsker at købe de varer og tjenesteydelser, 
som produceres i lavvækstbrancher, selvom priserne stiger 
mere. Det udelukker naturligvis ikke, at væksten i nogle 
brancher er lav, netop fordi de er præget af markedsfejl eller 
underlagt dårlige rammevilkår. I økonomier med vækstsyge 
forstærkes denne type problemer af, at lavvækstbrancherne 
gradvist kommer til at fylde mere i økonomien. 
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