
Tirsdag den 15. november 2011 ERHVERV 13

Redigeret af Vivian Stampe

A
nført af økonomi- og

indenrigsminister
Marianne Vestager
(R) havde den libera-

listiske tænketank Cepos
bragt nogle af de skarpeste
danske vækstøkonomer
sammen i København. 

Konferencen viste, at øko-
nomerne er kommet langt
tættere på at udpege konkre-
te løsninger på det danske
vækstproblem. 

Konturerne til Danmarks
fremtidige produktivitets-
politik er således begyndt at
tegne sig. Og den kan blive
meget mere fokuseret på ser-
vicesektoren end tidligere
væksttiltag. 

Et af de mere iøjnefalden-
de forslag stod professor
Carl-Johan Dalgaard fra Kø-
benhavns Universitet for.
Ifølge ham, kan servicevirk-
somheder som sælger til ud-
landet være en af genvejene
til fremtidig vækst. 

Han pegede på, at den
danske og den vesteuropæi-
ske vækst er blevet hægtet af
den amerikanske siden
1995, og at forklaringen skal
findes i de to kontinenters
servicesektorer. Nye under-
søgelser viser nemlig, at
mens produktivitets-
væksten i servicesektoren er
accelereret i USA, har den
stået i stampe i Europa. 

Øget samhandel
Undersøgelserne viste også,
at lande, som har accelereret
deres produktivitet og vækst
over en længere periode,
næsten alle har gjort det i
forbindelse med, at de har
øget samhandlen med om-
verdenen. 

Dermed tyder meget på, at
Danmark bør gøre mere for
at udvikle vores handel med
tjenesteydelser, mener pro-
fessoren. 

»Det kan tyde på, at vi kan
få meget mere ud af vores
servicesektor,« siger Carl-
Johan Dalgaard, som er et
varmt emne til den kom-
mende produktivitets-
kommission, der skal kom-
me med forslag til vækst-
fremmende tiltag til regerin-
gen. 

»Vi bør snakke noget mere
med tjenestevirksomheder,
som sælger til udlandet. Vi
bør forstå deres behov og
forhindringer bedre,« fort-
sætter han.

For at sætte ekstra skub i
tjenestehandlen kan Dan-
mark bruge sit EU-formand-
skab næste år på at fjerne
nogle af forhindringerne til
salg af serviceydelser som
eksempelvis software i det
indre marked, mener han. Vi
skal også blive bedre til at

finde og integrere uden-
landsk teknologi i vores eg-
ne virksomheder.

Tjenestehandlen udgør i
dag omtrent 40 pct. af eks-
porten, og servicesektoren
udgør halvdelen af økono-
mien. Transport udgjorde i
2007 omtrent to tredjedele
af tjenestehandlen med ud-
landet.

Tidligere på dagen rede-
gjorde Lars Haagen Peder-
sen, afdelingschef i det Øko-
nomiske Råd og fra decem-
ber afdelingschef i Finans-
ministeriet, for, at Danmark
siden midten af 1990’erne
hvert år er sakket en lille
smule bagud i forhold til de
fleste vesteuropæiske lande.

Årsagen skal findes i, at
nye virksomheder ikke er
produktive nok, og at upro-
duktive virksomheder får
lov til at sidde på en alt for
stor del af markedet og de
gode medarbejdere. 

»Det er mærkeligt, at der
kan være så mange virksom-
heder med nulvækst i pro-
duktiviteten, og at de bliver
ved med at være i marke-
det,« siger Lars Haagen
Pedersen, som også er et
varmt emne til regeringens
produktivitetskommission. 

Analysen lægger sig op ad
andre undersøgelser fra vis-
mændene, som viser, at sto-
re dele af servicesektoren har
været blandt de mindst pro-

duktive brancher siden
midten af 1990’erne. 

Regeringens Vækstforum
konkluderede tidligere på
året, at servicesektoren skul-
le underlægges meget hårde-
re konkurrence for at tvinge
de svage virksomheder ud af
markedet. 

Falder i god jord
At servicesektoren skal have
mere opmærksom falder
ikke overraskende i god jord
hos branchens interesse-
organisation, Dansk
Erhverv. Organisationen
mener heller ikke, at den har
et konkurrenceproblem.

Til gengæld mener analy-
sechef Geert Laier Christen-

sen, at industriens behov er
blevet tilgodeset i alt for
mange tilfælde. 

Han ser bl.a. gerne, at man
var mere lydhøre over for
servicevirksomhedernes be-
hov for at uddanne flere
samfundsvidenskabelige
kandidater, at man gør mere
for at hjælpe servicevirk-
somhedernes tav på eksport-
markederne, og at man fjer-
ne nogle af alle de mange
regler og afgifter, som, han
mener, tynger branchen. 

»Fordi servicesektoren
kommer til at have en større
og større betydning for øko-
nomien, skal produktivitets-
væksten i sektor også op,« si-
ger Geert Laier Christensen.

Større servicesektor 
kan være løsningen 
VÆKST: En stor satsning på servicesektoren kan være løsningen på Danmarks 
langsigtede vækstproblemer, mener en ekspert. Konturerne til en ny 
produktivitetspolitik begynder at vise sig.
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Økonomi- og indenrigsminister Marianne Vestager (R) talte i går på Cepos’ vækstkonference. Foto: Lars Krabbe

Ministeren svarede på mange
spørgsmål om vækst og pro-
duktivitet uden at sige ret
meget. 

I regeringsgrundlaget læg-
ger man op til reformer, som
skal skaffe omtrent 135.000
ekstra hoveder til arbejds-
styrken frem mod 2020.

Hvor de vil forbedre de of-
fentlige finanser betragteligt,
ved at øge indtægter og sænke
udgifter, vil reformerne ikke
gøre alverden for den langsig-
tede vækst. Her har regerin-
gen ud over planer om at satse
på nogle enkelte brancher og
på uddannelse været mere
vag. 

Man afventer konklusio-
nerne fra en produktivitets-
kommission, som endnu ikke
udpeget. Kommissionen kan
ifølge kritikere ende som lyn-
afleder for ubehagelige
spørgsmål, som den forrige
regerings Vækstforum blev
det.

Marianne Vestager var hel-
ler ikke parat til at åbne op for
posen på spørgsmål om skat-
tereformen eller på hendes
mål for forbedringer i den
offentlige produktivitet. 

Til gengæld varmede hun
op til, at de langsigtede vækst-
tiltag vil gennemsyre mange
grene af administrationen.

»Produktivitetsforbedrin-
ger kommer ikke fra en lille,
marginal øgning af budget-
terne. Det skal være måden, vi
bruger alle pengene på,« siger
Margrethe Vestager. 

Beregninger fra Cepos vi-
ser, at det bliver meget svært
at lukke væksthullet til de an-
dre nordiske lande ved
arbejdsmarkedsreformer ale-
ne. 

Den nye regerings bebude-
de reformer, hvoraf tilbage-
trækningsreformen er den
største, skal skaffe i alt
135.000 flere hoveder på ar-
bejdsmarkedet i 2020. Til-
sammen vil de øge den gen-
nemsnitlige årlige økonomi-
ske vækst frem til 2026 med
omtrent 0,3 pct.-point til 1,5
pct. de næste 15 år, mener Ce-
pos. Det vil placere Danmark
som nummer 9 fra bunden i
vækst blandt de 30 OECD-
lande. 

Sverige, Norge, Finland og
Island står derimod til en gen-
nemsnitlig vækst på 2,1 pct.
årligt, ifølge OECD. For at
komme derop med arbejds-
markedsreformer alene skal
der skaffes yderligere 265.000
personer i arbejdsstyrken. 

»Det kan synes ambitiøst,
men vi skal huske på, at vi i
dag har to mio. danskere på
overførselsindkomst. Så der
er et potentiale«, siger chef-
økonom Mads Lundby Han-
sen, Cepos.

Vestager 
vag om 
vækst
N Økonomi- og indenrigs-
minister Marianne Vest-
ager (R) havde bevæget
sig ind i løvens hule, da
hun i går talte til vækst-
konferencen i den borger-
lig-liberale tænketank,
Cepos.
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