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Dansk vækst er lav og svag - for femte år i træk i 2012
Procentvis årlig BNP-vækst i faste priser:

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1960 848064 68 72 76 88 92 96 00 04 08 12

INFOGRAFIK / MALLING KILDE / OECD

Potentiel BNP-vækst fra 2012 til 2017
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Fremtid. Danmark kan godt få en pæn vækst, 
vurderer en professor i økonomi fra Københavns 
Universitet. Men andre er mere skeptiske. De 
frygter stilstand og krise mange år fremover.

Af Lars Erik Skovgaard
// les@berlingske.dk

Smalhals, sparerunder, svie og smerte. Danmark står stille. 
Beskæftigelsen falder, erhvervslivets overskud skrumper, 
mens konkurser ruller, og forbrugerne sparer op som aldrig 
før. 

Danmark er fanget i noget, som mistænkeligt meget min-
der om en fastlåst fælde med lav vækst og stigende ledighed, 
som vil stå på årtier frem i tid. Men skal vi for alvor frygte en 
epoke, hvor det danske samfund sygner hen, taber stort i 
kapløbet om at være blandt verdens rigeste lande og visner 
på det økonomiske område? 

»Nej,« lyder det hurtigt fra professor Henrik Jensen fra 
Økonomisk Institut på Københavns Universitet, der afviser 
at Danmarks økonomiske fremtid ser meget sort ud.

»Ja,« kommer det med lige så sikker stemme fra analyse-
chef David Karsbøl fra Saxo Bank, som ser mange dystre år 
forude.

Henrik Jensen ser ingen grund til, at vi permanent skulle 
være på vej mod en længere periode med lavvækst, som ek-
sempelvis Japan har oplevet det i et par årtier.

Men David Karsbøl kalder det for noget nær en »natur-
lov«, at væksten holder sig lav, og at krisen ruller videre.

»Årsagen er, at den offentlige sektor og skatterne er blevet 
for høje. Jo mere den offentlige sektor lægger beslag på res-
sourcer, jo mindre er der til det private erhvervsliv. Lande 

med høje skatter er dømt til at få lav produktivitet og lav 
vækst,« siger han.

Uddannelse og skat
Større satsning på uddannelse og forskning fremhæves ofte 
som et vidundermiddel, der på elegant vis kan gøre os alle 
klogere og øge vores vækst. Men der er alt for store forvent-
ninger på dette område, vurderer David Karsbøl.

»Det kræver nemlig at vi uddanner markant flere inge-
niører, kemikere og teknikere, som industrien kan bruge, og 
ikke humanister, som kun får job i den offentlige sektor. Men 
det er heller ikke nødvendigvis godt, at unge henslæber syv 
til otte år på en længere uddannelse, hvor de ikke er til rådig-
hed for arbejdsmarkedet. Det er bedre, at få de unge hurtigt 
ud i virksomhederne, så de får erfaring. Learning by dooing 
er noget, der satses meget mere på i USA end herhjemme,« 
siger han.

Henrik Jensen afviser dog, at der er solidt belæg for, at hø-
jere skatter leder til lavere vækst. 

USA er et favoriteksempel. Landet har høj velstand og lave 
skatter på samme tid og går for at være et af verdens mest dy-
namiske samfund, hvor de fleste nye ideer fortsat opstår. 

»Men mange europæiske lande er godt med, selv om de 
har, hvad amerikanere nærmest opfatter som umoralsk høje 
skatter. Det er også vanskeligt at måle den direkte effekt af 
skatter, da de er nødvendige for at opretholde et velfungeren-
de samfund, som er vigtigt for at skabe grobund for vækst. Så 
den isolerede effekt af skatter er meget vanskelig at identifi-
cere,« siger Henrik Jensen.

Han peger også på, at den høje vækst, som Danmark ople-
vede efter Anden Verdenskrig, og især op gennem de gyldne 
1960ere, måske var unormal stor, fordi velfærdssatsen her 
udviklede sig, og udgangspunktet var meget lavt. Samtidig 
blev verdenshandlen liberaliseret i denne periode, hvor 
kvinderne myldrede ud på arbejdsmarkedet, hvilket skabte 
masser af nye muligheder.
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med fortsat vækst?

B spørgsmål/svar

Af Lars Erik Skovgaard, 
økonomisk journalist, 
Berlingske Business
// les@berlingske.dk

? 
Hvorfor er væksten så lav i 
Danmark i disse år.

»Det skyldes den krise, der begyndte i 
2008, og som ramte ikke bare Danmark, 
men hele verden. Den har fået boligpriserne 
til at falde i mange lande og øget arbejdsløs-
heden, hvilket gør forbrugere og virksomhe-
der nervøse for fremtiden, så de ikke bruger 
ret mange penge. Samtidig har mange lande 
vedtaget store sparepakker og hestekure for 
at bringe deres underskud ned. Også det er 
med til at svække væksten i en periode.« 

? 
Hvor længe vil krisen vare ved.

»Det er umuligt at svare på. Men er-
faringen fra tidligere er, at økonomiske kri-
ser som den aktuelle, der også har svækket 
bankerne og hele den finansielle sektor, bli-
ver ret langtrukne.«

? 
Hvad er en langtrukken krise.

»En af de længste kriser, vi har op-
levet herhjemme, varede fra 1987 til 1993, 
altså i tæt ved syv år. Den aktuelle krise be-
gyndte for alvor i 2008 og er altså snart på vej 
mod sit sjette år. Der er ikke mange, som tror 
på den store vending til det bedre i 2013. Så 
den aktuelle stilstand i økonomien kan godt 
gå hen og blive en af de længste nogensinde.« 

? 
Hvorfor er krisen et problem.

»Fordi der er risiko for, at en masse 
ledige mister deres erfaring og låses fast i ar-
bejdsløshed, så de aldrig kommer i arbejde 
igen. Men lav vækst betyder også, at vores 
velstand står i stampe, og at vi ikke bliver 
rigere. Samtidig går mange virksomheder i 
disse år konkurs, og endelig skaber den sva-
ge vækst også store underskud på de offent-
lige finanser med en stigende statsgæld til 
følge. Gælden skal betales tilbage senere og 
svækker vores muligheder for at levere god 
offentlig service.«

? 
Er der slet intet godt ved en krise.

»Jo. Det tvinger os til at tænke nyt 
og luger ud i nogle af alle de dårligdomme, 
der bygges op i gode tider, hvor gælden blev 
for stor mange steder, og alt kunne lade sig 
gøre. Forhåbentlig gør en krise som denne 
os klogere, så vi bedre kan håndtere næste 
krise, når og hvis den kommer om nogle år. 
Problemet er bare, at kriser har det med at 
vise sig på nye måder, så de er svære at undgå 
og forudse. Oliekrisen og IT-krisen, som blev 
forstærket af terrorangrebet på USA i 2001, 
er eksempler på alvorlige kriser, der kom 
hurtigt og uventet. En fordel for nogle er så 
også den lave rente, som er et resultat af kri-
sen, og som især er til gavn for alle, der har 
gæld.«  B

Krisen 
kan blive 
langvarig 

 H 1. Produktiviteten står i stampe.

 H 2. Konkurrenceevnen er under pres.

 H 3. Uddannelsesniveauet sakker bagefter de bedste 
lande.

 H 4. Der kommer flere ældre og færre unge.

 H 5. Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD.

 H 6. Fornyelse og innovation er ikke i top. Danmark har 
for få vækstvirksomheder.

 H 7. Væksten i Europa og de lande, vi handler mest 
med, er også lav. Vi satser for lidt på de steder, hvor 
væksten er høj.

 H 8. Den offentlige sektor er ikke effektiv nok.

 H 9. Konkurrencen i Danmark er for svag.

 H 10. Der er stor usikkerhed om, hvorfor forbrugere og 
virksomheder holder igen og sparer op i stort omfang.

fakta  H 

10 udfordringer hvis væksten skal 
øges

»De nyeste undersøgelser tyder ikke på, at væksten vedva-
rende er blevet specielt meget lavere i Danmark de senere år. 
Det er klart, at væksten lige nu er lav, fordi vi har en lavkon-
junktur og har haft en finanskrise. Men ses der bort fra de 
værste år 2008 og 2009, hvor velstanden faldt med den stør-
ste fart i mange år, ser de sidste ti år ikke specielt dårlige ud. 
Få år med faldende velstand trækker jo voldsomt ned,« siger 
Henrik Jensen.

Nye ideer kan ændre alt
At Japan nu i et par årtier har stået stille, forklarer Henrik 
Jensen med, at landet havde en høj vækst da det indhentede 
USA i velstand op gennem 1980erne og kom fra et lavt niveau. 
Noget af det samme oplever Kina lige nu. Men den store frem-
gang i Kina vil sandsynligvis løje af, når kineserne kommer 
op på et højere niveau. Væksten i Japan har også været hæm-
met af, at landet har haft en bank- og ejendomskrise.

Professor Henrik Jensen tilføjer, at man let kan lave me-
kaniske fremskrivninger, som får de fremtidige vækstmulig-
heder til at se grimme ud, sådan som eksempelvis OECD gør 
med mellemrum.

»Men problemet er, at det, som for alvor skaber vækst, er 
nye ideer, og dem kan man af god grund ikke forudse, ellers 
havde man dem jo allerede. Hjulet og computerchippen er 
sådanne eksempler. Så det kan bestemt ikke udelukkes, at 
der opstår nye ideer, som kan drive væksten de næste 50 år 
eller mere endnu. Det er bare ikke noget, vi kan forudse med 
sikkerhed, eller vide om vil ske.«

De nye ideer, som kan skabe fremgang og optimisme, be-
høver ikke blive opfundet af os selv. De kan også komme fra 
udlandet, som det ofte sker.

»Men det kræver en veluddannet arbejdsstyrke at op-
snappe de mest geniale ideer fra andre lande og omsætte 
dem til produktion. Når Afrika ikke allerede har taget alle 
USAs gode ideer til sig, er det jo netop, fordi afrikanerne ikke 
er uddannet godt nok, og at det er vanskeligt at implemente-
re ny teknologi i et udviklingsland,« siger Henrik Jensen. 

Danmark er et smørhul
Generelt mener han at der ikke er grund til at være pessimi-
stisk om den fremtidige vækst på baggrund af de historiske 
data.

Over de sidste 100 år har væksten i snit været på et par 
procent om året, og det er nok også det bedste bud på, hvad 
vi kan vente fremover. 

»Men det kan kun være et gæt. Danmark har dog gode for-
udsætninger for at blive et sted, hvor der kommer til at ske en 
masse på det økonomiske område fremover. Vi har god in-
frastruktur, et godt juridisk system, nogenlunde rolige politi-
ske og økonomiske forhold og alt det, som skal til for at sikre 
stabile og gode vilkår for økonomisk udvikling. Overordnet 
er vi lidt af et smørhul. Forudsætningerne for, at vi kan klare 
os godt, er nogenlunde gode,« siger Henrik Jensen.

At arbejdsstyrken måske bliver mindre fremover, behø-
ver heller ikke føre til lavere vækst, for det centrale er hvor 
meget produktionen per indbygger stiger, ikke hvordan sel-
ve bruttonationalproduktet udvikler sig, fremhæver Henrik 
Jensen. 

En aldrende befolkning kan måske føre til, at produkti-
viteten svækkes, så væksten midlertidigt tager af. Men det 
behøver ikke nødvendigvis være sådan, fremhæver profes-
soren.

Så måske er det ikke smerte og svie, der venter forude, 
men fornøjelse og fremgang, hvor vi alle kommer til at leve i 
et meget bedre Danmark.  B
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FLande med høje skat-
ter er dømt til at få lav 
produktivitet og lav 
vækst.

David Karsbøl, analysechef, Saxo Bank

F Men mange euro-
pæiske lande er godt 
med, selv om de har, 
hvad amerikanere 
nærmest opfatter som 
umoralsk høje skatter.

Henrik Jensen, professor, KU
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