
Invitation til temamøde

Produktivitets- og vækstudsigterne 
på det lange sigt 
- og er velfærdsudsigterne de samme? 
NETØK, FTF og FOA afholder temamøde om produktivitets- og vækstudsigterne på langt sigt og set i forhold til udvik- 

lingsperspektiverne i den offentlige sektors velfærdsydelser.

Mødet foregår torsdag den 29. september 2016 kl. 14:00 - 16:00 i FTF, Niels Hemmingsens Gade 12, 1010 København K.

I den løbende internationale, især den amerikanske, debat om produktivitet og vækst findes der to hovedsynspunkter – det 

ene er det pessimistiske, og det andet er det optimistiske.

Pessimisterne klarest repræsenteret af Robert J. Gordon fra Northwestern University i USA fremfører det synspunkt, at mens 

vi ser i århundredet fra slutningen af det 19. århundrede frem til slutningen af det 20. århundrede en vækst i produktivitet 

og bruttonationalprodukt med omkring 2 pct. pr. år, så er udsigterne for resten af det 21. århundrede snarere på 1 pct.  pr. år. 

Forklaringen på dette dramatiske skift finder Gordon i at de store vækstdrivere som elektricitetens udbredelse, automobilen 

og sundhedsvæsenet er opfundet og ibrugtaget, og derfor ikke kan bidrage til en ny vækstperiode i de udviklede samfund. 

Optimisterne repræsenteret ved Erik Brynjolfsson fra et af de andre store og kendte amerikanske universiteter, M.I.T., deler 

overhovedet ikke dette pessimistiske synspunkt. De ser informationsteknologien, bioteknologien og mange andre som lige 

så perspektivrige som sidste århundredes store vækstfaktorer.

Professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og medlem af De økonomiske Råds Formandskab Carl-Johan 

Dalgaard vil behandle produktivitets- og vækstudsigterne. 

Hvordan måler vi produktivitet? 

Måling af produktivitet må være udgangspunktet for en diskussion om produktivitetsudviklingen i samfundet. 

Der er mange problemer forbundet med opgørelsen af produktiviteten, men traditionelt er produktionsmål knyttet til pris-

fastsættelsen på de ydelser, der produceres. 

I Danmark udgør den offentlige sektor en væsentlig del af samfundsøkonomien. Det stiller særlige krav til opgørelsen af 

produktivitet, når en væsentlig del af samfundsproduktionen ikke prissættes på et marked.

Der vil blive redegjort for disse problemer og bestræbelserne på at udvikle bedre mål fra to medarbejdere i Danmarks 

Statistik – Specialkonsulent Lars Gustafsson og konsulent Aksel Juel Clemmensen.

Tilmelding kan ske til Lil Foged – lifo@ftf.dk – senest torsdag den 22. september 2016. 
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