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Ny metode viser højere produktivitet i det offentlige
Nationalregnskabet udvikler en ny metode, der gør det muligt at beregne arbejdsproduktivitet i det offentlige. Den nye metode (output-metoden) viser 1,3 procentpoint højere vækst i den offentlige arbejdsproduktivitet i perioden 2005 til 2012,
end når væksten beregnes efter den nuværende metode i nationalregnskabet (input-metoden). Den nye output-metode vil blive implementeret i det danske nationalregnskab fra september 2014. Læs mere om metoderne på næste side.
Realvækst i ikke-markedsmæssig offentlig produktivitet opdelt efter ny og gammel metode
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Højere offentlig produktion – og højere BNP-vækst
Output-metoden viser også højere vækst i den offentlige produktion i perioden
2005 til 2012. Input-metoden viser en gennemsnitlig årlig vækst på 0,8 pct., mens
output-metoden viser en vækst på 1,6 pct. Den nye metode vil også betyde generelt
højere vækstrater for det samlede BNP og vil øge BNP-væksten med omkring 2,1
procentpoint over perioden 2005-2012 som helhed. Den største effekt ses i 2011 og
2012, hvor output-metoden hæver BNP-væksten med hhv. 0,4 og 0,6 procentpoint.
Mængdevækst for ikke-markedsmæssige offentlige tjenesteydelser
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Den nuværende metode – input-metoden
Hidtil er den såkaldte input-metode blevet anvendt til belysning af den offentlige
produktion. Her tages udgangspunkt i omkostningerne i produktionen, og ikke i
værdien af det producerede (output). Det skyldes, at offentlige tjenesteydelser
normalt ikke sælges på markedet og værdien af dem kan derfor ikke måles vha.
omsætningen, som det er tilfældet for den markedsmæssige del af økonomien. Ved
anvendelse af denne metode vil væksten i produktiviteten mellem to perioder pr.
definition være nul, såfremt sammensætningen af arbejdskraft og kapital er identisk. Derfor har metoden ikke været brugbar til at belyse udviklingen i produktiviteten i det offentlige.
Den nye metode – output-metoden
Den nye metode måler mere direkte væksten i mængden af offentlig produktion og
gør det også muligt at belyse produktivitetsændringer i det offentlige. Samtidig
opfylder output-metoden EU’s retningslinjer til beregning af nationalregnskabet i
faste priser, dvs. korrigeret for prisændringer. Metoden er fortsat under udvikling.
Baserer sig på indikatorer
Internationale retningslinjer anbefaler at beregne realvæksten i det individuelle
offentlige forbrug med output-metoden, hvor man måler mængden af offentlig
produktion ved at udvælge indikatorer for antallet af offentlige ydelser. Det individuelle offentlige forbrug inkluderer sundhed, uddannelse, social sikring samt fritid
og kultur. Indikatorerne kan fx være antal operationer på hospitalerne, antal elever
i skolerne og antal ældre på plejehjem mv.
Metoden er stadig genstand for betydelig teoretisk debat, og identifikation af tilstrækkeligt mange og retvisende indikatorer for de offentlige ydelser er af væsentlig
betydning for resultatet. Den nye temapublikation gennemgår en række udvalgte
mængdeindikatorer samt metoder og beregninger ved anvendelse af sådanne
mængdeindikatorer til opgørelse af udviklingen i de offentlige tjenesteydelser.
Selve output-metoden og dens resultater er beskrevet i en ny temapublikation fra
Danmarks Statistik, Offentlig produktion og produktivitet 2005-2012. Publikationen findes også på engelsk General Government Output and Productivity 20052012.

Mere information: Se mere detaljerede oplysninger i temapublikationen General Government Output and
Productivity 2005-2012 og den danske version Offentlig produktion og produktivitet 2005-2012, som begge
udkommer i dag.
Beregningerne vil blive implementeret i nationalregnskabets opgørelser af offentlig produktion og
bruttonationalprodukt (BNP) fra september 2014.
Kilder og metoder: Oplysningerne er baseret på data fra nationalregnskabet, Sundhedsstyrelsen (eSundhed),
Den sociale ressourcestatistik, Danmarks Statistiks uddannelsesregister og statistik for Den offentlige sektors
finanser. Nationalregnskabets oplysninger er fra november-version 2012. (Nyt fra Danmarks Statistik nr. 597).
Næste offentliggørelse: Offentlig produktion og produktivitet 2006-2013 udkommer uge 40 i 2014.
Henvendelse: Nura Deveci, tlf. 39 17 36 74, nde@dst.dk

