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SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 
 
Formandskabet for De Økonomiske Råd er udpeget til at 
være produktivitetsråd fra 1. januar 2017. Formandskabet 
vil derfor fremover præsentere en årlig produktivitets-
rapport. Denne første produktivitetsrapport indeholder  
fire kapitler. 
  
Sammenfatning og anbefalinger giver et overblik over  
rapportens konklusioner. Derudover præsenterer  
formandskabet en række centrale vurderinger og  
anbefalinger vedrørende tiltag, der kan fremme  
produktiviteten. Vurderingerne bygger på  
gennemgangen i rapportens øvrige kapitler. 
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1 PRODUKTIVITETSRÅD 

Formandsskabet for De Økonomiske Råd er udpeget til at være pro-
duktivitetsråd fra 1. januar 2017. Loven om De Økonomiske Råd er i 
den forbindelse udvidet med nedenstående tekst.  
 

OPRETTELSE AF PRODUKTIVITETSRÅD 

 
Formandskabet skal endvidere årligt overvåge produktivitets-

udviklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i 

produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalin-

ger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og foretage 

effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag. 

 

Jf. Lov nr. 1751 af 27. december 2016. 
 

 
Oprettelsen af et dansk produktivitetsråd skete i forlængelse af, at 
Det Europæiske Råd i efteråret 2016 anbefalede landene i euro-
området at oprette nationale produktivitetsråd. Anbefalingen var rettet 
til eurolandene, men indeholdt også en opfordring til EU-lande uden-
for euroområdet, herunder Danmark, om at oprette lignende råd.  
 
Ønsket fra EU’s side om at etablere produktivitetsråd skyldes, at den 
potentielle økonomiske vækst i euroområdet og EU er faldet betyde-
ligt i de seneste årtier. Formålet med de nationale produktivitetsråd er 
at fremme strukturreformer på nationalt plan, herunder reformer, der 
understøtter innovation, øger arbejdsstyrkens færdigheder og ar-
bejds- og produktmarkedernes fleksibilitet.1 
 
Den danske regering har desuden indført en målsætning om, at pro-
duktiviteten i dansk økonomi skal styrkes frem mod 2025. 
 

REGERINGEN ØNSKER HØJERE PRODUKTIVITET 

 
Regeringen har en målsætning om at øge BNP med 80 mia. kr. i 

2025. Heraf skal de 35 mia. kr. komme fra højere produktivitet, jf. 

Vækst og Velstand 2025. 
 

                                                           
1) Jf. pressemeddelelse fra Det Europæiske Råd d. 20/9-2016:  
 http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/09/20-national-

productivity-boards/ 
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I sin egenskab af produktivitetsråd vil formandskabet præsentere en 
årlig produktivitetsrapport, hvor denne er den første. Formandskabet 
vil løfte opgaven som produktivitetsråd i samarbejde med andre insti-
tutioner, der også analyserer produktivitet og konkurrenceevne. Det 
vil ske i form af løbende interaktion med de relevante parter, herun-
der afholdelse af et årligt produktivitetsseminar, og ved at indgå i 
samarbejde med produktivitetsråd i de øvrige EU-lande.  
 
 

2 PRODUKTIVITET OG VELFÆRD 

Produktivitetsudviklingen er resultatet af en lang række forhold i øko-
nomien. Forskydninger mellem økonomiens brancher, hastigheden 
hvormed virksomhederne implementerer nye teknologier, arbejds-
styrkens uddannelsesniveau og konkurrenceforholdene på marke-
derne er eksempler på forhold, der er med til at bestemme, hvordan 
produktiviteten udvikler sig. 
 
Den økonomiske politik kan påvirke produktiviteten via en lang række 
kanaler. Indretningen af skattesystemet påvirker eksempelvis virk-
somhedernes tilskyndelse til at investere i ny teknologi og lønmod-
tagernes tilskyndelse til at opkvalificere sig og til at søge efter bedre 
aflønnede stillinger. Offentlige udgifter indenfor områder som uddan-
nelse og sundhed kan bidrage til at skabe en mere effektiv arbejds-
styrke, ligesom offentlige infrastrukturinvesteringer kan påvirke pro-
duktiviteten. Også konkurrencelovgivning spiller en central rolle i 
forhold til at sikre effektive markeder, hvor højproduktive virksom-
heder udkonkurrerer mindre effektive virksomheder. 
 
Den økonomiske politik bør have som overordnet formål at sikre en 
så høj samfundsmæssig velfærd som muligt, dvs. at stille borgerne 
så godt som muligt. Ud fra et velfærdsmæssigt synspunkt bør øko-
nomisk-politiske tiltag begrundes ud fra, at de afhjælper markeds- 
eller politikfejl eller varetager fordelingshensyn. 
 
Der er en række eksempler på, at tiltag, der afhjælper markedsfejl, 
kan være produktivitetsfremmende. En styrkelse af konkurrencelov-
givningen kan eksempelvis fremme konkurrencen og styrke produkti-
viteten. Et andet eksempel er offentlig støtte til private virksomheders 
forskningsindsats. Såfremt der er positive spillover-effekter tilknyttet 
forskning, kan støtte til forskning bringe de privat- og samfundsøko-
nomiske gevinster ved forskning i tættere overensstemmelse, samti-
dig med at det generelle videns- og produktivitetsniveau styrkes. 
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Der er imidlertid også eksempler på, at markedsfejl kan begrunde 
offentlig regulering og politiske tiltag, der isoleret set indebærer en 
svækkelse af produktiviteten. Arbejdsmiljøregler, hastighedsbe-
grænsninger i trafikken og miljø- og klimaregulering er eksempler på 
politiske tiltag, der kan være velfærdsforbedrende, selvom produktivi-
teten svækkes. 
 
En optimalt designet økonomisk politik, der varetager en politisk 
målsætning om at øge ligheden, kan have som konsekvens, at pro-
duktiviteten svækkes. Fordelingshensyn kan eksempelvis begrunde 
progressiv indkomstbeskatning, hvorved høje indkomster pålægges 
høje marginalskatter. Dette kan svække incitamenterne til at tage en 
uddannelse og hæmme mobiliteten på arbejdsmarkedet, hvilket 
trækker i retning af lavere produktivitet. 
 
Forskellige hensyn kan derfor begrunde politiske tiltag, der isoleret 
set indebærer en svækkelse af produktiviteten. Det er imidlertid vig-
tigt, at den økonomiske politik ikke er indrettet på en måde, så pro-
duktiviteten svækkes unødigt meget.  
 
 

3 RAPPORTENS INDHOLD 

Denne første produktivitetsrapport fra De Økonomiske Råds for-
mandskab består af fire kapitler. 
 
Formandskabets centrale vurderinger og anbefalinger på baggrund af 
kapitlernes analyser fremgår af det følgende afsnit nedenfor. Anbefa-
lingerne bygger i høj grad på beskrivelsen i kapitel III af tidligere 
anbefalinger og gennemførte tiltag. 
 

PRODUKTIVITETSRAPPORTEN 2017 

 
Denne første produktivitetsrapport består af fire kapitler: 

 
 Kapitel I  Produktivitet, velstand og konkurrenceevne 
 Kapitel II  Produktivitetsudviklingen 
 Kapitel III  Tidligere anbefalinger og gennemførte tiltag 
 Kapitel IV  Produktivitetsforskelle mellem virksomheder 
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Kapitel I forklarer, hvad der forstås ved produktivitet, og hvordan 
produktiviteten kan måles. Produktiviteten er vigtig, fordi den er den 
primære kilde til velstand på længere sigt. Generelt er det godt at 
have en høj produktivitet, men højere produktivitet bør ikke stå alene 
som mål. Der er nemlig andre forhold end produktiviteten, som påvir-
ker velfærden. Det kan være hensynet til forhold som miljøet, sund-
hedstilstanden, trafiksikkerheden og fordelingen af goderne. Det bør 
tages med i betragtningen, når et politisk tiltag skal vurderes. Konkur-
renceevnen er forholdet mellem virksomhedernes omkostninger og 
produktivitet. Konkurrenceevnen kan være dårlig, men det er et mid-
lertidigt fænomen, som går væk af sig selv som følge af økonomiens 
indbyggede mekanismer. 
 
Kapitel II giver en oversigt over den danske produktivitetsudvikling. 
Gennemgangen viser, at Danmark har et højt produktivitets- og vel-
standsniveau i forhold til andre lande. Produktivitetsvæksten har til 
gengæld været lav i flere årtier, jf. figur A. Det er dog vurderingen, at 
Danmark ikke har et egentlig produktivitetsproblem i forhold til andre 
sammenlignelige lande. Kapitlet viser desuden, at den lave produkti-
vitetsvækst i Danmark især skyldes lav vækst i de enkelte brancher 
og kun i begrænset omfang brancheforskydninger. 
 
Kapitel III giver et overblik over de senere års anbefalinger vedrøren-
de produktivitetsfremmende tiltag fremsat af formandskabet, Produk-
tivitetskommissionen og andre uafhængige institutioner. Kapitlet giver 
desuden et overblik over nogle af de nyere økonomisk-politiske tiltag, 
der kan forventes at påvirke produktiviteten. Disse involverer blandt 
andet ændringer af konkurrencelovgivningen, den branchespecifikke 
regulering indenfor servicesektoren, klima- og miljøpolitikken, skatte-
systemet og uddannelsessystemet. 
 
Kapitel IV indeholder en analyse af spredningen i produktiviteten 
mellem virksomheder. Analysen peger på, at gruppen af virksom-
heder med høj produktivitet indenfor servicesektoren er løbet fra de 
øvrige virksomheder (hovedgruppen), primært siden 2008. Tenden-
sen er mindre udtalt end set på OECD-plan. Resultaterne i kapitel IV 
peger på, at de stigende produktivitetsforskelle indenfor servicesekto-
ren skyldes stigende teknologiske forskelle mellem de mest produkti-
ve virksomheder og hovedgruppen. Indenfor industrien er forskellene 
ikke blevet større. En mulig forklaring på de stigende forskelle inden-
for servicesektoren er, at finanskrisen har ramt de teknologiske inve-
steringer i virksomheder i hovedgruppen særligt hårdt. En anden 
mulighed er, at udviklingen skyldes et mere langsigtet skifte i typen af 
nye teknologier, som særligt er kommet de mest produktive virksom-
heder til gode.  
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FIGUR A DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST OG VELSTANDSNIVEAU 

 
Danmark har haft en relativ lav vækst i timeproduktiviteten i forhold til andre OECD-lande særligt i 

perioden 1995-2015. Danmarks velstandsniveau – målt ved NNI pr. indbygger – er imidlertid 

blandt de højeste i verden.  

 

Timeproduktivitetsvækst 1995-2015 

 

NNI pr. indbygger i 2015 

 

Anm.: Figuren viser gennemsnitlig årlig vækst i årene 1995-2015 (tv) og købekrafts- og bytteforholdskorrige-

ret NNI pr. indbygger i niveau (th). NNI (nettonationalindkomst) er beregnet som BNI (bruttonational-

indkomst) fratrukket nedslidningen af kapitalapparatet efter OECD’s opgørelse. Købekraftskorrektio-

nen er foretaget med købekraftspariteter i 2010, og væksten er bytteforholdskorrigeret som beskrevet i 

boks II.1. 

Kilde: OECD, OECD.Stat, og egne beregninger. 
 

 
 
 

4 VURDERINGER OG 
ANBEFALINGER 

De senere år er der gennemført en række politiske initiativer, der kan 
påvirke produktiviteten i hele eller dele af økonomien. Flere af disse 
initiativer er gennemført i forlængelse af Produktivitetskommissionens 
anbefalinger. I denne første produktivitetsrapport fra De Økonomiske 
Råds formandskab giver formandskabet en vurdering af nogle af 
disse initiativer, og der peges på forskellige tiltag indenfor de nævnte 
områder, som kan styrke produktiviteten. 
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GENEREL LOVGIVNING DER PÅVIRKER KONKURRENCEN 

Konkurrencelovgivningen og rammerne for håndhævelsen heraf er af 
central betydning for produktivitetsudviklingen. Konkurrencesituatio-
nen på markederne er med til at bestemme virksomhedernes tilskyn-
delse til at anvende ressourcer på innovation og på at implementere 
nye teknologier.2 Samtidig er en skarp konkurrence med til at sikre, at 
produktionsressourcer flytter fra mindre produktive til mere produktive 
virksomheder.  
 
Konkurrencelovgivningen er i 2015 blevet skærpet. Konkurrence-
myndighedernes uafhængighed af det politiske system og interesse-
organisationerne er blevet styrket. Blandt andet udpeges medlemmer 
af Konkurrencerådet fremover udelukkende ud fra deres faglige kom-
petencer, og rådets størrelse er blevet reduceret. Det er positivt, at 
konkurrencemyndighedernes uafhængighed er blevet styrket. Dette 
forbedrer mulighederne for at sikre håndhævelsen af konkurrencelo-
ven, hvilket forventeligt vil bidrage positivt til produktiviteten.  
 
Et andet tiltag, der trækker i retning af øget konkurrence, er den be-
grænsning af virksomhedernes muligheder for at anvende ansættel-
sesklausuler overfor deres medarbejdere, der blev gennemført i for-
bindelse med vedtagelsen af Vækstplan 2014. Disse ændringer ven-
tes at bidrage til at øge arbejdsmarkedets mobilitet og videnspredning 
ved at begrænse virksomhedernes muligheder for at lægge hindrin-
ger i vejen for deres medarbejderes mulighed for at skifte til et andet 
job. 
 
Det er vigtigt løbende at undersøge, om konkurrencelovgivningen er 
indrettet hensigtsmæssigt, herunder om konkurrencemyndighedernes 
muligheder for at håndhæve loven er tilstrækkelige. Der er fortsat 
dele af lovgivningen, hvor de institutionelle rammer i Danmark adskil-
ler sig fra de tilsvarende rammer i andre lande. Eksempelvis har de 
danske konkurrencemyndigheder ikke mulighed for at udskrive bø-
der, ligesom det er sværere at straffe en virksomhed for misbrug af 
dominerende stilling på markedet end i mange andre lande. 
 
Et af de områder, hvor der kan være et potentiale for at styrke pro-
duktiviteten via øget konkurrence, er realkreditsektoren, hvor bi-
dragssatserne er steget betydeligt de senere år. Konkurrencerådet 
har i sin rapport fra 2017 påpeget, at der er tydelige tegn på mangel-
fuld konkurrence i realkreditsektoren. Den svage konkurrencesituati-

                                                           
2) Der kan være tilfælde, hvor øget konkurrence mindsker tilskyndelsen til innovation og 

implementering af ny teknologi, jf. kapitel IV. 
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on kan blandt andet hænge sammen med, at der er få aktører i bran-
chen, og at der er barrierer, som forhindrer nye aktører i at etablere 
sig. Samtidig er kundemobiliteten meget lille set i forhold til markeder 
som bank og forsikring, hvor produkterne også er meget komplekse. 
 
Formandskabet bakker derfor op om Konkurrencerådets anbefalinger 
af, at både den nationale lovgivning og EU-lovgivningen gennemgås 
med henblik på at fjerne unødige barrierer for konkurrencen, og at 
der indføres tiltag, som øger gennemsigtigheden og kundemobilite-
ten. Hvis disse tiltag ikke viser sig tilstrækkelige, bør der overvejes 
mere vidtgående tiltag eksempelvis at lægge et loft over alle andre 
låneomkostninger end bidragssatsen. Dette ville kunne bidrage til at 
øge gennemsigtigheden omkring de reelle låneomkostninger og foku-
sere konkurrencen om én synlig parameter i form af bidragssatsen. 
 
Problemstillingen har en berøringsflade med spørgsmålet, om Dan-
mark bør deltage i euroområdets bankunion. I bankunionen har lan-
dene fælles tilsyns- og afviklingsmyndigheder, hvilket trækker i ret-
ning af en mere ensartet praksis i de enkelte lande. Danmark er ikke 
medlem af bankunionen, men hvis Danmark vælger at deltage, vil 
danske banker og realkreditinstitutter i højere grad blive ligestillet 
med banker i euroområdet, hvad angår reguleringspraksis. Det kan 
bidrage til at øge konkurrencen i den danske banksektor, da det kan 
gøre det mere interessant for udenlandske banker at slå sig ned i 
Danmark. Der er dog flere aspekter, som bør overvejes i forhold til 
eventuel dansk deltagelse i bankunionen. 

OFFENTLIG REGULERING 

Servicesektorens betydning for økonomien er vokset over tid, og 
aktuelt er omkring 70 pct. af den private beskæftigelse ansat i ser-
vicesektoren. I lyset heraf er det bemærkelsesværdigt, at produktivi-
tetsvæksten over en årrække har været lav i servicesektoren. Det 
rejser naturligt spørgsmålet, om den offentlige regulering rettet mod 
servicesektoren er hensigtsmæssigt indrettet. 
 
Produktivitetskommissionen anbefalede en række ændringer af regu-
leringen af servicesektoren, der sandsynligvis ville kunne styrke pro-
duktiviteten. En del af disse forslag er efterfølgende blevet helt eller 
delvist gennemført, mens andre ikke er. Blandt de forslag, der efter-
følgende er blevet delvist gennemført, er liberaliseringer af planloven 
og taxaloven. 
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Der blev i 2016 indgået aftale i Folketinget om en opblødning af plan-
lovens bestemmelser for detailhandlen. Lovændringen giver blandt 
andet videre rammer for, hvor store butikker må være, og hvor de må 
placeres. Ud fra et rent produktivitetshensyn er der imidlertid et po-
tentiale for, at en yderligere liberalisering kan styrke produktiviteten i 
detailhandelen. Eksempelvis tillader planloven fortsat ikke opførelse 
af de såkaldte hypermarkeder, der er store varehuse, som kombine-
rer supermarked og stormagasin. Disse var mulige at opføre før plan-
lovens ikrafttrædelse i 1992. 
 
Der ligger forskellige hensyn bag udformningen af planloven. Blandt 
andet afspejler loven et politisk ønske om, at butikker placeres i byer 
og bymidter. Disse hensyn må indgå i en politisk afvejning overfor de 
potentielle produktivitetsgevinster, der kan opnås ved en yderligere 
liberalisering af planlovens bestemmelser. 
 

ÆNDRING AF PLANLOVEN 

 
I 2016 blev der indgået aftale i Folketinget om ændring af planloven. 

Et af elementerne i aftalen retter sig mod at sikre friere rammer for 

detailhandelen. I planloven skelnes mellem dagligvarebutikker og 

udvalgsvarebutikker, der sælger mere varige forbrugsgoder såsom 

tøj, bøger og hårde hvidevarer.  

 

Med ændringen af planloven bliver størrelsesbegrænsningen (brut-

toareal) for dagligvarebutikker: 

 
 i lokalcentre eller som enkeltstående butikker 1.200 m2 i 

stedet for som tidligere 1.000 m2 
 i bymidter og handelscentre 5.000 m2 i stedet for som tid-

ligere 3.500 m2 
 i aflastningsområder (som findes i mellemstore og store 

byer) 3.900 m2 i stedet for som tidligere 3.500 m2. 
 

Samtidig bliver der mulighed for, at det lokalt kan besluttes, at plan-

lægge udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger. 
 

 
Folketinget har i 2017 vedtaget en liberalisering af taxilovgivningen 
med virkning fra 2018. Ændringerne indebærer blandt andet en fjer-
nelse af antalsbegrænsninger og geografiske begrænsninger. Disse 
ændringer forekommer hensigtsmæssige. Det er meget vanskeligt at 
se, hvilke hensyn der skulle kunne begrunde, at konkurrencen i taxi-
branchen på den måde hindres. Ligeledes forekommer det hensigts-
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mæssigt, at det bliver gjort muligt, med samme tilladelse at køre taxi 
på nogle tidspunkter og eksempelvis at køre sygetransport på andre. 
Denne øgede fleksibilitet muliggør en mere effektiv udnyttelse af 
køretøjerne. 
 
Med ændringen af taxilovgivningen fastholdes imidlertid krav om 
sædefølere, videoovervågning og taxametre. Dette er primært be-
grundet med hensynet til at undgå skatteunddragelse. Disse krav kan 
imidlertid udgøre en barriere, der hindrer potentiel konkurrence på 
taximarkedet og øget anvendelse af digitale teknologier. Ud fra et 
produktivitetshensyn kan der derfor være et yderligere potentiale ved 
at lempe disse regler. Det bør derfor undersøges, i hvilket omfang 
sædefølere, videoovervågning og taxametre er nødvendige for at 
modvirke skatteunddragelse, eller om de eksisterende digitale tekno-
logier alternativt kan bidrage til at hindre skatteunddragelse. 
 
Der er som nævnt også dele af Produktivitetskommissionens anbefa-
linger af ændret regulering i servicesektoren, som ikke er blevet fulgt. 
Eksempelvis foreslog kommissionen, at der fjernes ejerskabs-
begrænsninger i dele af sundhedssektoren og indenfor advokatbran-
chen. Denne type af regulering kan indebære betydelige konkurren-
cebegrænsninger. Det bør derfor overvejes, om den tjener sit formål 
på den mest effektive måde. 
 
I 2016 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag om at gøre 
det lettere at indgå tidsbegrænsede erhvervslejeaftaler, som ikke er 
blevet vedtaget. Derfor er der i dag fortsat lovmæssige begrænsnin-
ger, som betyder, at der indgås meget få tidsbegrænsede aftaler. 
 
En lempelse af disse begrænsninger vil være hensigtsmæssig, idet 
det kan øge mobiliteten på erhvervslejemarkedet til gavn for konkur-
rence og produktivitet. Ved at tillade tidsbegrænsede kontrakter bliver 
det i højere grad op til udlejer og lejer hver især at afveje fordele og 
ulemper ved kontraktlængde, husleje, genforhandlingsvilkår og andre 
kontraktvilkår og finde et kompromis, som afspejler deres respektive 
behov. 
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KLIMA-, MILJØ- OG SKATTEPOLITIK 

Indretningen af skattesystemet er sammen med den generelle miljø-
regulering med til at bestemme virksomhedernes rammevilkår. Skat-
ter og afgifter påvirker eksempelvis virksomhedernes valg mellem 
forskellige produktionsfaktorer og dermed effektiviteten i produktions-
processen, ligesom den offentlige regulering er med til at bestemme 
virksomhedernes omkostningsniveau. Indretningen af skattesystemet 
kan desuden påvirke husholdningernes incitamenter, herunder de 
typer af job lønmodtagerne ønsker at skifte til, og derigennem mobili-
teten på arbejdsmarkedet. 
 
Folketinget vedtog i 2016, at finansieringen af PSO-ordningen, der 
blandt andet omfatter støtte til vindmøller, frem mod 2022 skal om-
lægges fra en ekstra elafgift (PSO-tarif) til at indgå på finansloven 
sammen med de øvrige statslige udgifter. Analyser fra formandskabet 
og Skatteministeriets afgifts- og tilskudsanalyse har peget på, at 
finansieringen af PSO-ordningen over elregningen indebar et betyde-
ligt velfærdstab i forhold til en finansiering via eksempelvis bundskat-
ten. Omlægningen af PSO-finansiering vil derfor bidrage til et produk-
tivitetsløft for virksomhederne og en velfærdsgevinst for samfundet. 
 

PSO 

 
PSO (Public Service Obligation) er en offentlig ordning, der giver 

støtte til blandt andet elproduktion med vindmøller samt til forskning 

og udvikling af vedvarende energiteknologier. I 2015 udgjorde støt-

ten 8,3 mia. kr. 

 

Tidligere blev PSO-støtten finansieret via et tillæg på elregningen 

(PSO-tarif), som var 22,5 øre/kWh i 2015. I efteråret 2016 blev ord-

ningen omlagt, så PSO-tariffen bliver gradvist afskaffet over fem år, 

og omkostningerne til PSO-støtten i stedet finansieres over finans-

loven. 
 

 
Specifikke afgifter bør generelt kun pålægges af to årsager. Først og 
fremmest bør afgifter afspejle eventuelle negative eksternaliteter 
tilknyttet forbruget af den pågældende vare, eksempelvis partikelforu-
rening fra brændeovne. Derudover kan politiske målsætninger eller 
internationale aftaler om lavere forbrug af særlige varer begrunde 
specifikke afgifter. Et eksempel herpå kunne være et mål for CO2-
reduktion, der kan opnås ved en afgift på fossile brændsler. Hvis 
varer pålægges yderligere afgifter for at tilvejebringe et skatteprove-
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nu, forvrides virksomheders og husholdningers beslutninger, hvilket 
fører til et tab af produktivitet og velfærd. Provenu til at finansiere 
offentlige udgifter bør i stedet opkræves via skatter og afgifter på 
brede skattebaser. Det kan eksempelvis være i form af en ensartet 
momssats på alle forbrugsvarer eller en indkomstskat. PSO-tariffen 
er et eksempel på en afgift, der ikke var pålagt elforbruget på grund 
af negative effekter af elforbruget, men af provenuhensyn. 
 
En af de afgifter, som blandt andre formandskabet har anbefalet 
bliver sat ned, er elafgiften. Både set i forhold til CO2-indhold og 
energiindhold, er afgiften på el højere end på andre brændsler, hvil-
ket forvrider virksomheder og husholdningers energiforbrug med 
produktivitets- og velfærdstab til følge.3 
 
For at nå politiske mål anvendes også i betydeligt omfang regelregu-
lering, eksempelvis specifikke krav til isolering i nye bygninger via 
bygningsreglementet. Generelt vil det være mere omkostningseffek-
tivt at opnå målsætninger ved at pålægge målrettede afgifter, da det 
dels giver den enkelte virksomhed og husholdning mulighed for at 
vælge den billigste løsning, dels giver et incitament til forskning og 
udvikling indenfor tekniske løsninger, der kan bidrage til at opfylde 
det politiske mål. En omlægning af regulering fra regler til afgifter vil 
derfor i mange tilfælde kunne bidrage til en velfærdsgevinst. Den 
øgede fleksibilitet, som en sådan ordning medfører, vil samtidig øge 
produktiviteten, uden at målopfyldelsen på andre områder reduceres.  
 
Formandskabet har desuden peget på, at registreringsafgiften har 
været højere, end miljøhensyn og andre eksternaliteter kunne be-
grunde, og at registreringsafgiften med fordel kunne sænkes som led 
i en omlægning, der samtidig indfører kørselsafgifter. Kørselsafgifter 
er den mest direkte måde at regulere trængselseksternaliteter på, og 
en sådan omlægning ville derfor kunne forøge produktiviteten ved at 
reducere trængsel. Folketinget har for nyligt vedtaget en reduktion af 
registreringsafgiften, der primært finansieres via højere grønne ejer-
afgifter. Den lavere registreringsafgift er isoleret set hensigtsmæssig, 
da registreringsafgifter generelt forvrider mere end ejerafgifter, men 
en omlægning, der i højere grad havde lagt vægt på direkte kørsels-
relaterede afgifter, havde været bedre. 
 

                                                           
3) Den 12. november 2017 indgik regeringen en aftale med en række partier om en 

erhvervs- og iværksætteraftale. Aftalen er kort omtalt i boks III.3 i kapitel III, men for-
mandskabet har som følge af tidspunktet for indgåelsen af aftalen i forhold til færdig-
gørelsen af denne rapport ikke fundet det muligt at vurdere de enkelte elementer 
nærmere. Som en del af aftalen sænkes afgiften på el til opvarmning.  
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De seneste reformer af arbejdsindkomstbeskatningen har reduceret 
marginalskatterne på arbejdsindkomst. Uagtet heraf er beskatningen 
af de højeste arbejdsindkomster fortsat relativ høj i Danmark. Høje 
marginalskatter på arbejdsindkomst kan begrundes ud fra fordelings-
hensyn, men hæmmer samtidig produktiviteten. Blandt andet vil høje 
marginalskatter på arbejdsindkomst begrænse afkastet ved at tage 
en uddannelse, ligesom de kan risikere at svække mobiliteten på 
arbejdsmarkedet.  
 
Med boligskatteaftalen fra foråret 2017 ophæves skattestoppets 
nominalprincip for ejendomsværdibeskatningen. Dette er hensigts-
mæssigt, men den effektive ejendomsværdiskat fastholdes på et 
niveau, der er lavere end den neutrale ejendomsværdiskattesats. 
Dette betyder, at skattesystemet fortsat begunstiger investeringer i 
fast ejendom relativt til andre typer af investeringer. På denne bag-
grund vil det være hensigtsmæssigt at forøge ejendomsværdiskatte-
satsen. En højere ejendomsværdiskattesats vil desuden give mulig-
hed for at reducere forvridende skatter på eksempelvis arbejdskraft 
eller andre typer af kapitalindkomst, hvilket potentielt kan styrke pro-
duktiviteten.  
 
Den nuværende indretning af selskabsbeskatningen indeholder en 
begunstigelse af fremmedkapitalfinansiering relativt til egenkapital-
finansiering. Dette skyldes, at det er muligt at fratrække renteudgifter i 
beskatningen af overskud, mens der ikke er noget fradrag for forrent-
ningen af egenkapital. Dette indebærer en tilskyndelse til, at virksom-
heder i for høj grad finansierer sig ved hjælp af fremmedkapital.  
 
Regeringen fremsatte i 2016 et forslag om indførelsen af et såkaldt 
ACE-fradrag (Allowance for Corporate Equity), der indebærer et 
egenkapitalfradrag i selskabsskatten for nyinvesteringer. Såfremt et 
sådant egenkapitalfradrag fastsættes, så det kommer til at svare til 
normalafkastet af investeringer, vil favoriseringen af fremmedkapital 
blive ophævet, og selskabsskatten vil reelt virke som en skat, der ikke 
forvrider investeringsomfanget. Der er derfor flere årsager til, at et 
sådant egenkapitalfradrag kan være hensigtsmæssigt. Der kan imid-
lertid være praktiske problemer forbundet med at tilrettelægge et 
egenkapitalfradrag på den rigtige måde, og forslaget er endnu ikke 
blevet vedtaget.  
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Regeringens erhvervsbeskatningsudvalg, der blev nedsat i forbindel-
se med Vækstplan 2014, vil formentlig komme med anbefalinger til, 
hvordan de praktiske udfordringer forbundet med indførelsen af et 
ACE-fradrag kan løses.4 Erhvervsbeskatningsudvalget har generelt til 
formål at undersøge, om der kan skabes et mere neutralt og symme-
trisk regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og kapitalafkast. 
 
I 2017 blev arveafgiften ved generationsskifte af familieejede virk-
somheder reduceret fra 15 til 5 pct. Ændringen har den konsekvens, 
at arv ved generationsskifte fremover ikke skattemæssigt er sidestillet 
med anden arv. Konsekvensen er, at der indføres en forvridning i 
valget mellem forskellige typer af arv, da der gives en tilskyndelse til, 
at familier overdrager en familieejet virksomhed til næste generation 
fremfor at sælge til tredjepart. 
 
Den reducerede arveafgift kan have en negativ effekt på produktivite-
ten eksempelvis ved at bidrage til, at virksomheder ikke anvender de 
mest effektive ledelses- og ejerskabsformer. Flere undersøgelser har 
således peget i retning af, at familieejede virksomheder, der har væ-
ret igennem et generationsskifte, er dårligere ledet og opnår lavere 
indtjening end andre virksomheder.  
 
Såfremt kapitalmarkederne ikke fungerer hensigtsmæssigt, og det 
ikke er muligt at lånefinansiere skattebetalingen, kan en lavere arve-
afgift være gavnlig som følge af en styrket likviditet på tidspunktet for 
virksomhedsoverdragelsen. Dermed kan frasalg af vigtige aktiver 
eller i værste fald lukning af ellers sunde virksomheder undgås. Der 
kan desuden være en positiv indvirkning på virksomhedernes inve-
steringsniveau. Dette kan i princippet udgøre et argument for, at en 
lavere skat ved familieoverdragelse er effektivitets- og produktivitets-
forbedrende. 
 
Der er imidlertid også andre måder at forsøge at undgå et sådant 
likviditetsdræn. Eksempelvis kan mulighederne for afdrags- eller 
indefrysningsordninger udvides. En sådan løsning er en mere direkte 
måde at håndtere likviditetsproblemet på, og samtidig vil en sådan 
løsning ikke forvride beslutningen om generationsskifte. 

                                                           
4) Et af initiativerne i den nylige erhvervs- og iværksætteraftale består i en analyse af 

mulighederne for at indføre et ACE-fradrag.  
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INDRETNINGEN AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 

Den offentlige sektor udgør i Danmark en betydelig del af den samle-
de økonomi, og den offentlige sektors effektivitet har dermed stor 
indflydelse på effektiviteten af den samlede ressourceudnyttelse i 
samfundet. Det er vigtigt løbende at overveje, om den offentlige sek-
tor er indrettet hensigtsmæssigt, herunder om de enkelte offentlige 
enheder har tilstrækkelig tilskyndelse til at levere offentlig service på 
den mest omkostningseffektive måde. Der er imidlertid betydelige 
udfordringer forbundet med at opgøre effektiviteten i den offentlige 
sektor, da offentlige serviceydelser ikke omsættes på et marked, og 
det dermed er vanskeligt at opgøre værdien af disse. 
 
På forskellige delområder er det i et vist omfang muligt at opgøre mål 
for ressourceanvendelsen og resultaterne heraf. Produktivitets-
kommissionen vurderede eksempelvis på baggrund af analyser på 
folkeskole-, ældre- og dagplejeområdet, at der er et betydeligt poten-
tiale for at styrke ressourceeffektiviteten, såfremt mindre effektive 
enheder kan nå op på samme effektivitetsniveau som de mest effek-
tive enheder. Lignende undersøgelser har fundet tilsvarende resulta-
ter for andre områder. 
 
En af de mulige årsager til, at der kan være betydelig forskel på de 
enkelte enheders effektivitet i den offentlige sektor, er manglen på 
konkurrenceudsættelse. På denne måde adskiller den offentlige 
sektors rammevilkår sig grundlæggende fra den private sektors ram-
mevilkår. Der har igennem en årrække været fokus på i højere grad 
at konkurrenceudsætte den offentlige sektor via udlicitering. På nogle 
områder har det været en succes, mens der omvendt også har været 
eksempler på, at udlicitering har vist sig at være uhensigtsmæssig. 
 
Et af de forhold, der kan være medbestemmende for effektiviteten i 
den offentlige sektor, er kvaliteten af ledelsen. Gode offentlige ledere 
er vigtige for, at de offentlige midler bliver anvendt hensigtsmæssigt, 
og for at medarbejderne tilskyndes til at yde deres bedste. Det er 
derfor positivt, at regeringen i foråret 2017 nedsatte en ledelseskom-
mission. Kommissionen skal blandt andet komme med anbefalinger 
til, hvordan kvaliteten af den offentlige ledelse kan forbedres. Kom-
missionen skal afslutte sit arbejde ved udgangen af 2017. 
 
Budgetloven blev indført i 2014 med det primære formål at sikre 
sunde offentlige finanser på såvel kort som lang sigt. Budgetlovens 
udgiftslofter og økonomiske sanktioner har tilskyndet til, at de fastlag-
te udgiftsrammer i højere grad overholdes, og budgetloven har der-
med styrket disciplinen til at overholde budgetterne. 
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Budgetloven kan påvirke effektiviteten af den offentlige sektors res-
sourceudnyttelse. Klare og veldefinerede udgiftslofter med et flerårigt 
sigte kan på den ene side muliggøre skarpere og mere effektive 
prioriteringer af de offentlige ressourcer. På den anden side kan et-
årige sanktioner hindre en langsigtet og effektiv planlægning.  
 
Den nuværende sanktionslovgivning indebærer begrænsede mulig-
heder for at bruge opsparede midler. Det kan medvirke til, at offentli-
ge myndigheder holder en vis sikkerhedsafstand til budgetterne i den 
første del af året og forbruger mere i slutningen af året, når der er 
sikkerhed for, at budgettet ikke overskrides. I værste fald kan det give 
anledning til såkaldt benzinafbrænding i slutningen af året, hvor tilba-
geværende midler anvendes på projekter med en lav samfundsøko-
nomisk værdi. Med mere fleksible muligheder for at videreføre ubrug-
te midler mellem årene, vil den enkelte institution kunne indrette sin 
styring, så ressourcerne kan anvendes, når der er behov. Det kan 
bidrage til at modvirke benzinafbrænding. 
 
Trods fireårige udgiftslofter bliver den offentlige udgiftsvækst kun 
fordelt på stat, regioner og kommuner for et år ad gangen. Udgifts-
lofterne udstikker dermed ikke et retvisende flerårigt planlægnings-
perspektiv for de enkelte myndighedsniveauer, hvilket kan vanskelig-
gøre en langsigtet planlægning.  
 
Der er dermed flere argumenter for et mere langsigtet planlægnings-
perspektiv. Mere fleksible muligheder for videreførelser i de enkelte 
institutioner mellem årene kan imidlertid risikere at bringe målsætnin-
gerne for de offentlige finanser i fare i år, hvor underskuddet på de 
offentlige finanser ligger tæt på grænsen. Et mere langsigtet plan-
lægningsperspektiv i udgiftspolitikken og mere fleksible muligheder 
for at forbruge af opsparede midler skal ske på en måde, så budget-
lovens og sanktionsmekanismernes disciplinerende effekt ikke un-
dergraves.  

DET VIDEREGÅENDE UDDANNELSESSYSTEM 

En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for, at nye teknolo-
gier kan tages i anvendelse, og for at arbejdsmarkedet hurtigt kan 
tilpasse sig nye organisations- og produktionsmetoder. Danmark 
anvender i forhold til andre lande mange ressourcer på uddannelse, 
men der er en række indikationer af, at der er betydelige udfordringer 
tilknyttet uddannelsessystemet. Det er vigtigt løbende at overveje, om 
uddannelsessystemet er indrettet hensigtsmæssigt, herunder om 
studerende og uddannelsesinstitutioner har de rigtige incitamenter. 
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I 2014 indførte regeringen et loft over optaget på videregående ud-
dannelser med høj dimittendledighed. Formålet var at øge andelen af 
unge, der vælger en uddannelse med gode beskæftigelsesmulighe-
der. I 2017 har regeringen yderligere foreslået at omlægge bevillings-
systemet til de videregående uddannelser, så der gives relativt flere 
midler til uddannelser med bedre arbejdsmarkedstilknytning målt ved 
beskæftigelsesgraden blandt dimittender. Det nuværende bevillings-
system tilskynder til at producere mange dimittender, men ikke direk-
te til at sikre gode beskæftigelsesudsigter.5 
 
Der er stor forskel på lønafkastet forbundet med de forskellige vide-
regående uddannelser. Samtidig har der gennem en årrække været 
en tendens til, at optaget er øget relativt mere på uddannelser med 
dårligere beskæftigelsesudsigter. Dette tyder på, at der ville være et 
produktivitetspotentiale forbundet med at omfordele de studerende, 
så relativt flere vælger uddannelser med gode jobudsigter, eller at 
ændre indholdet på uddannelser med relativt lavt lønafkast, så job-
udsigterne bedres.  
 
Samtidig er der et principielt argument for at regulere uddannelses-
valget, så der bliver lagt mere vægt på beskæftigelsesudsigterne. I 
Danmark er der som nævnt en relativ høj marginalskat på arbejds-
indkomst. Dette kan forvride uddannelsesvalget, så der bliver lagt for 
meget vægt på forbrugselementet ved uddannelserne, idet dette er et 
ubeskattet gode, og for lidt vægt på beskæftigelsesmulighederne. 
 
Loftet over optaget på de videregående uddannelser indebærer i sin 
nuværende form ikke en direkte tilskyndelse til, at uddannelserne 
skaber gode beskæftigelsesudsigter. Regeringens forslag om at lade 
bevillingerne afhænge af beskæftigelse kan tilskynde at skabe bedre 
beskæftigelsesudsigter. Det kan øge produktiviteten, idet uddannel-
ser med lav dimittendledighed typisk også har højt lønafkast. I forbin-
delse med den foreslåede omlægning af bevillingssystemet vil det 
desuden være naturligt at overveje at lade bevillingerne tage højde 
for forskelle i elevernes faglige udgangspunkt før uddannelsesstart, 
således at uddannelserne belønnes for deres evne til at løfte elever-
nes niveau og ikke for deres evne til at tiltrække de dygtige studeren-
de og udelukke de dårlige.  
 

                                                           
5) Kort før færdiggørelsen af denne rapport, er der indgået aftale i Folketinget om en 

ændring af bevillingssystemet for de videregående uddannelser. Med aftalen introdu-
ceres et resultattilskud, der blandt andet kommer til at afhænge af de nyuddannedes 
beskæftigelse og de studerendes gennemsnitlige studietid. 
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Bestræbelserne på at øge fokus på beskæftigelse kan styrkes ved at 
supplere tiltag rettet mod uddannelsesinstitutionerne (udbudssiden) 
med tiltag rettet mod de studerende (efterspørgselssiden). Dette 
kunne ske ved at sænke skatten på arbejdsindkomst, hvilket vil øge 
den økonomiske gevinst ved at vælge uddannelser med højt lønaf-
kast og dermed produktiviteten. Indretningen af SU-systemet kan 
også spille en rolle for de studerendes valg af uddannelse. 
 
Reformer af indkomstskatten og SU-systemet kan dog også have 
konsekvenser for indkomstfordelingen og den sociale mobilitet. Disse 
konsekvenser skal fra politisk hold afvejes mod produktivitetsgevin-
sterne. 

OPSUMMERING 

Danmark har et højt velstandsniveau, som i høj grad er et resultat af 
et højt produktivitetsniveau. Fremgangen i produktiviteten har imidler-
tid været relativ lav igennem en årrække, hvilket er en udvikling, 
Danmark deler med mange andre lande. 
 
Det er altid væsentligt, at samfundet udnytter sine ressourcer så 
effektivt som muligt, og uagtet det høje danske velstandsniveau er 
det et ofte fremført politisk ønske at øge velstandsniveauet via en 
styrkelse af produktiviteten. 
 
Der er de senere år er gennemført en række politiske initiativer, der 
kan forventes at påvirke produktiviteten. Der er imidlertid fortsat om-
råder, hvor det bør overvejes, om den økonomiske politik kan indret-
tes mere hensigtsmæssigt og i mindre grad hæmme konkurrence og 
produktivitet. Den offentlige regulering, driften af den offentlige sektor, 
indretningen af uddannelsessystemet, konkurrenceforholdene og 
infrastrukturen er eksempler herpå. 
 
Selvom øget produktivitet generelt er gavnligt, vil politiske tiltag ofte 
påvirke forhold som miljøet, sundheden, den sociale tryghed, ar-
bejdsmiljøet og indkomstfordelingen. Disse effekter bør så vidt muligt 
tages med i betragtning, når det overvejes at gennemføre tiltag med 
henblik på at styrke produktiviteten. Ligeledes bør de forventede 
konsekvenser for produktiviteten anslås og tages med i betragtning, 
når det overvejes at gennemføre større politiske initiativer, der tjener 
andre formål, ligesom disse initiativer bør udformes, så eventuelle 
negative konsekvenser for produktiviteten reduceres mest muligt. 
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