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Øget vækst og velstand kommer grundlæggende to steder fra. 
Enten kan vi øge arbejdsudbuddet ved at arbejde længere eller 
få flere danskere og udlændinge ind på arbejdsmarkedet. Eller 
også kan vi øge produktiviteten – dvs. producere flere varer 
og tjenester med det samme arbejdsudbud. Netop produktivi-
teten er vejen frem mod øget velstand pr. indbygger. Produk-
tivitetsstigninger får vi bl.a. gennem erhvervsinvesteringer, da 
de vedligeholder og udbygger virksomheders kapitalapparat 
som IT-udstyr, software, maskiner, bygninger mv. Investerin-
ger spiller dermed en central rolle i væksten i samfundet, da 
de både indgår i BNP-væksten i det år, investeringen foretages, 
men også ofte lægger grundstenen til fremtidig vækst gennem 

produktivitetsstigninger. Som vi viser her, har udviklingen i er-
hvervsinvesteringerne været meget træg efter finanskrisen. Det 
gælder særligt for de mindre virksomheder. Da investeringer 
altså er essentielle for produktiviteten, og dermed velstanden, 
er det vigtigt at forstå de bagvedliggende årsager til den træge 
udvikling.

Årsagen til den svage investeringsudvikling efter krisen har 
været genstand for mange analyser. En hovedårsag til den svage 
udvikling i investeringerne er konjunkturudviklingen. Efter fi-
nanskrisen var efterspørgslen lav og vækstudsigterne usikre, jf. 
bl.a. Kramp og Pedersen (2015). Det lægger en naturlig dæm-
per på investeringslysten, da det sænker det forventede afkast af 
investeringen. Samtidig havde mange virksomheder et konsoli-
deringsbehov efter høj gældsætning op til krisen, hvilket lige-
ledes har lagt en dæmper på investeringsaktiviteten (Kramp og 
Pedersen, 2015).

Derudover nævner Kramp og Pedersen (2015) globalise-
ring og teknologiske fremskridt som mere strukturelle årsager. 
Globaliseringen kan have flyttet visse typer investeringer til 
højvækstlande, mens teknologiske fremskridt bl.a. kan have 
muliggjort en bedre udnyttelse af kapitalapparatet.

En del af investeringsudviklingen kan også skyldes, at be-
skæftigelsen faldt efter finanskrisen. Det betød, at mængden af 
kapital pr. medarbejder (K/L-forholdet) steg som følge af færre 
medarbejdere. Det har skabt en overkapacitet i kapitalapparatet, 
der naturligt lægger en dæmper på investeringsaktiviteterne i en 
periode, jf. De Økonomiske Råd (2016). Var kapitalapparatet 
med andre ord tilpasset antallet af medarbejdere før krisen, kan 
der altså være ledig produktionskapacitet også i en opgangspe-
riode. Det kan afholde virksomheder fra at udvide kapitalappa-
ratet. 

Men der kan også være andre, strukturelle årsager, som kan 
have indflydelse på investeringsudviklingen på både kort og 
lang sigt. I denne artikel undersøger vi to specifikke faktorer, 
der kan betyde lavere registrerede investeringer i samfundet 
som helhed og specifikt for forskellige typer af virksomheder 
som fx mindre virksomheder. Men det er faktorer, der ikke 
påvirker produktivitetsudviklingen negativt, og dermed slører 
faktorerne investeringsudviklingens signal om den fremtidige 
velstandsudvikling. De to faktorer er:

Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres 
af øget brug af leasing og IT-abonnementer 
– navnlig hos mindre virksomheder 
Erhvervsinvesteringerne har udviklet sig svagt siden finanskrisen, og investeringskvoten ligger stadig under det historiske  
gennemsnit. Især små virksomheder investerer mindre end tidligere. Der er flere forklaringer på udviklingen, hvoraf 
konjunk turudviklingen er den vigtigste. Men andre forhold spiller også ind. I de mindste virksomheder er udgifterne til 
 operationel leasing steget markant mere end investeringerne. Det vil regnskabsmæssigt medføre lavere investeringer hos de 
virksomheder, der leaser. Derudover betaler virksomheder – især små – i højere grad for deres IT gennem leje eller abonne
mentsordninger frem for som investeringer. Dette er med til at trække investeringerne ned, uden at det påvirker produktivi
teten negativt. Men produktivitetsvæksten er stadig lav, og derfor er den svage investeringsudvikling stadig bekymrende.
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 • Øget brug af leasing: Bliver kapitalapparatet tilvejebragt 
gennem leasing frem for en investering, vil det ikke længe-
re fremstå som en investering hos brugeren af kapitalappa-
ratet.1

 • Anvendelse af IT-abonnementer i stedet for investeringer: 
Bliver IT-udgifter ført over driften frem for over balancen, 
vil de ikke længere fremstå som en investering. 

Disse to faktorer har været i vækst siden finanskrisen, men det 
er os bekendt endnu ikke undersøgt, hvordan det har påvirket 
investeringsudviklingen. I denne artikel forklarer vi, hvordan 
det påvirker investeringsudviklingen teoretisk, og vi undersø-
ger empirisk, i hvilket omfang det har haft en indflydelse på 
investeringsudviklingen både på makroplan og for forskellige 
virksomhedstørrelser. Først giver vi dog et kort overblik over 
udviklingen i erhvervsinvesteringerne.

Erhvervsinvesteringerne blev ramt  
hårdt og længe af finanskrisen
Siden finanskrisen har erhvervsinvesteringerne i Danmark ud-
viklet sig svagt. Det gælder også, når vi sammenligner med an-
dre lande, jf. Figur 1 (venstre). Fra 2011 har investeringerne dog 
været svagt stigende, men investeringskvoten ligger stadig un-
der det historiske gennemsnit siden 1990 og frem til finanskri-
sen, jf. Figur 1 (højre).

Sammenligner vi med tidligere perioder med nedgang i er-
hvervsinvesteringerne, har faldet denne gang både været eks-
traordinært stort, og genopretningen har taget længere tid, jf. 
Figur 2. Først efter ni år var investeringerne i 2017 på samme 
niveau som i 2008. Det er første gang i den datadækkede pe-
riode fra 1971, at genopretningen har taget så lang tid. At fal-

1. Dette gælder den operationelle leasing, mens kapitalapparatet 
registreres hos brugeren ved finansiel leasing.

det og genopretningen har været ekstraordinær denne gang kan 
ikke tilskrives ekstraordinær høj investeringsvækst op til toppen 
i 2008, da denne periode ligger i midterfeltet, når vi ser på væk-
sten op mod toppen sammenlignet med tidligere perioder.

Investeringsudviklingen er ikke ensartet på tværs af virk-
somhedsstørrelser. Som det fremgår af Figur 3, er det særligt de 
mindre virksomheder, der har haft en træg investeringsudvik-
ling, når vi måler investeringsudgifterne i forhold til virksomhe-
dernes værditilvækst. Investeringskvoten for de store virksom-
heder med 100 eller flere ansatte var i 2015 næsten på højde 
med 2008. Det samme gælder virksomheder med 10-19 ansatte. 
Omvendt lå investeringskvoten markant lavere for virksomhe-

FIGUR 1: Krisen gav et markant fald i erhvervsinvester ingerne, og investeringskvoten er stadig lav
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FIGUR 2: Genopretningen i danske erhvervsinvesteringer 
har været ekstraordinært træg denne gang
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der med 20-49 ansatte og 0-9 ansatte, og til dels også virksom-
heder med 50-99 ansatte. 

Erhvervsinvesteringerne har altså udviklet sig ekstraordi-
nært trægt siden finanskrisen, og det er især de mindre virk-
somheder, der stadig har en investeringskvote et stykke under 
kvoten lige op til krisen. Vi viser nu, at hhv. øget leasing og 
overgang fra IT-investeringer til IT-abonnementer kan være en 
forklarende faktor i denne udvikling, særligt hvad angår de min-
dre virksomheder.

Øget brug af leasing:  
Små virksomheder har fuld fart på billeasing
Når investeringer i transportmidler og maskiner afløses af lea-
sing af samme aktiver, medfører det alt andet lige mindre regi-
strerede investeringer hos brugeren af aktivet. Det skyldes, at 
kapitalapparatet nu registreres på udlejers balance. Dette gælder 
den operationelle leasing, som vi undersøger her, mens kapi-
talapparatet registreres hos brugeren ved finansiel leasing (se 
også Boks 1). 

Vi viste ovenfor, at især små virksomheder nu investerer 
mindre, end de gjorde før krisen. Hvis de virksomheder om-
vendt er begyndt at lease mere, er det en medvirkende årsag til 
den lave investeringsaktivitet. 

Det er derimod mindre sandsynligt, at øget leasingaktivitet 
påvirker de samlede erhvervsinvesteringer i hele økonomien, da 
det udelukkende flytter kapitalapparatet fra en virksomhed til en 
anden. Dog kan det påvirke de samlede investeringer, hvis ka-
pitalapparatet i højere grad registreres i udlandet i stedet for hos 
danske leasingselskaber, hvorved leasingtjenesten bliver impor-
teret. Det virker dog ikke til at være tilfældet, da importen af 
operationelle leasingtjenester har været faldende frem til 2014 
og stagnerende herefter, jf. Danmarks Statistik (2018). Med an-
dre ord forventer vi ikke, at øget leasing kan forklare den svage 
investeringsudvikling i hele økonomien. Vi fokuserer derfor på 
forskelle i udviklingen af brugen af leasing inden for de forskel-
lige virksomhedsstørrelser for at søge en forklaring på de lave 
investeringer hos mindre virksomheder.

BOKS 1: Leasing og IFRS 16

Virksomheder, der aflægger regnskab efter de internationale regnskabs-
standarder (IFRS), skal fra 1. januar 2019 ændre den regnskabsmæssige 
behandling af leasing, da den nye regnskabsstandard for leasing (IFRS 
16) træder i kraft. Efter det nye regelsæt vil stort set alle leje- og leasing-
kontrakter skulle fremgå af balancen hos lejer som et såkaldt ”Right of 
Use Asset” med en tilhørende gæld. For udlejer er der ikke væsentlige 
ændringer, hvorfor vi vil se tilfælde, hvor leasingaktivet fremgår af både 
udlejers og lejers balance. 
Det er dog kun et fåtal af danske virksomheder, der aflægger regnskab 
efter IFRS-standard, og det er typisk store virksomheder. Det er derfor 
sandsynligt, at det ikke vil have en stor effekt på resultaterne af vores 
analyse af leasingudviklingen, da det i høj grad er de mindre virksomhe-
der, der ses at have ændret adfærd.

FIGUR 4: Operationel leasing til erhverv er næsten fordoblet 
siden 2012
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BOKS 2: Regnskabsdata fra Danmarks Statistik

Vi benytter os af Danmarks Statistiks database med regnskaber for 
private virksomheder. Vi har data for perioden 2008-2015 for 7.000-
10.000 virksomheder pr. år.

Regnskabsstatistikken indeholder mange flere observationer, men vi fra-
sorterer alle virksomheder, hvor dele af regnskabsoplysningerne er impu-
terede. Vi frasorterer desuden virksomheder, hvis de i et år står for mere 
end 60 pct. af den enkelte variabel i deres størrelses- eller branchegrup-
pe. Dette gøres for at undgå, at en enkelt eller få virksomheder med et 
stort udsving i en variabel kommer til at være toneangivende for udviklin-
gen i den enkelte gruppe. Det drejer sig om ca. 10 virksomheder i alt.

Igennem de detaljerede regnskabsdata kan vi analysere udviklingen i de 
enkelte virksomheders leasingudgifter. De tilgængelige data muliggør 
en opgørelse af virksomhedernes udgifter til langtidsleje og operationel 
leasing og altså ikke kun leasingudgifter. Begge dele kan betragtes som 
en måde at finansiere et investeringsgode, uden at det bogføres som et 
aktiv. Vi benævner det frem over som leasingudgifter. 

De opgjorte leasingudgifter kan undervurdere den reelle stigning pga. det 
kraftigt faldende renteniveau i perioden. For eksempel faldt den 10-årige 
effektive statsrente fra ca. 4 pct. i 2008 til 0,5 pct. i 2015. Derfor kan 
leasingaktiviteten være øget, uden at udgifterne er steget tilsvarende. In-
vesteringsudgifterne er også påvirket af renteniveauet, men da investerin-
ger også kan finansieres ad andre kanaler end ved gældsoptagelse, er det 
sandsynligt, at leasingudgifterne påvirkes mere end investeringsudgifter.

FIGUR 3: De mindre virksomheder har sænket  
investeringerne mest
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Øget leasingaktivitet i Danmark
Interesseorganisationen Finans og Leasing, der bl.a. organiserer 
leasingselskaber som Nordania Leasing og Leaseplan, oplyser, 
at den samlede leasingomsætning hos deres medlemmer er ste-
get fra 25,3 mia. kr. i 2012 til 45,2 mia. kr. i 2017 – altså næsten 
en fordobling på fem år. Det dækker både den finansielle og 
den operationelle leasing. For at det skal have indflydelse på 
de registrerede investeringer hos brugeren af aktivet, skal den 
operationelle leasing være steget, jf. diskussionen ovenfor. Den 
operationelle leasing lader nemlig det leasede aktiv være på 
leasingselskabets balance modsat den finansielle leasing, hvor 

aktivet forbliver på brugerens balance og dermed ses som en 
investering i nationalregnskabet.

Vi har derfor ligeledes fået data stillet til rådighed af Fi-
nans og Leasing om operationel leasing. Værdien af nysalget til 
erhverv hos interesseorganisationens medlemmer er steget fra 
4,7 mia. kr. i 2012 til 8,3 mia. kr. i 2017, jf. Figur 4. Det har 
givet en stigning i værdien af de operationelt leasede aktiver fra 
2013 til 2017 på 5,4 mia. kr. Den operationelle erhvervsleasing 
er næsten udelukkende transportmidler. Ca. 75 pct. af nysalg af 
operationel leasing i 2017 var personvogne til erhverv, mens ca. 
25 pct. var last- eller varevogne. Finans og Leasing vurderer, 

FIGUR 5: Leasingudgifter er steget mest i de helt små virksomheder
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at deres medlemmer står for langt størstedelen af leasingmar-
kedet i Danmark, og at en stigning i medlemstallet kun i meget 
begrænset omfang påvirker disse tal. Derfor er tallene en god 
indikator for, at leasingaktiviteterne har været kraftigt stigende 
de senere år. 

Leasing stiger mest i mindre virksomheder
Vi benytter os nu af Danmarks Statistiks database med regnska-
ber for private virksomheder for at vurdere, i hvor høj grad øget 
leasing-aktivitet kan have påvirket investeringsaktiviteten for 
virksomheder af en bestemt størrelse, jf. også Boks 2. 

På baggrund heraf kan det konstateres, at udgifterne til lea-
sing samlet set faldt fra 2008 til 2010 for alle virksomheder set 
under ét. Siden da har der været en opadgående tendens, og 
leasingudgifterne var i 2015 tilbage på 2008-niveau, jf. Figur 
5. Udviklingen er i høj grad drevet af de største virksomheder 
med 100 ansatte eller flere. Denne gruppe virksomheder stod 
i 2015 for 88 pct. af de samlede leasingudgifter og 83 pct. af 
investeringerne.

I de mindste virksomheder med 0-9 ansatte blev leasing-
udgifterne derimod næsten seks gange større i perioden 2008-
2014, hvorefter de faldt, så de i 2015 var 3,5 gange større. Det 
er en markant udvikling set i lyset af det faldende renteniveau i 
perioden. Leasingudgifterne er også steget mere end investerin-
gerne i de fleste andre størrelsesgrupper – især gruppen af virk-
somheder med 20-49 ansatte. Det er kun i de største virksom-
heder med 100 eller flere ansatte, at leasingudgifterne i 2015 
lå under niveauet i 2008. Tager man det faldende renteniveau i 
betragtning, er det dog sandsynligt, at brugen af leasing også er 
steget i disse virksomheder.

Leasingaktiviteten er altså steget mest relativt til investerin-
gerne i de samme størrelsesgrupper, som også har udvist det 
største fald i investeringskvoten, jf. Figur 3 ovenfor. Det tyder 
således på, at mindre virksomheder i høj grad er begyndt at lea-
se frem for at investere selv. For størrelsesgruppen 20-49 an-
satte, som er gruppen med det største fald i investeringskvoten, 
er investeringsudgifterne stadig højere end leasingudgifterne, jf. 
Figur 6. Men for de mindste virksomheder var de årlige udgifter 
til leasing i 2015 mere end dobbelt så høje som investeringerne. 

Det kan bl.a. hænge sammen med, at særligt små virksomheder 
kan have haft svært ved at opnå lån i bankerne efter finanskrisen 
(Danmarks Statistik 2015), hvorfor de i højere grad har leaset 
transportmidler. En anden forklaring kan være, at mindre virk-
somheder har stort fokus på at minimere omkostninger og på 
ikke at binde mere kapital end højst nødvendigt. 

Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor meget den træ-
ge investeringsudvikling for mindre virksomheder skyldes 
øget brug af leasing. Men det er tydeligt, at netop de størrel-
sesgrupper, der har sænket investeringsniveauet mest, også er 
dem, der har øget leasingudgifterne mest. Det ser således ud 
til, at øget leasingaktivitet kan forklare i hvert fald en del af 
udviklingen, mens de øvrige forklaringer som nævnt oven-
for sandsynligvis stadig spiller en rolle. Men uanset om ka-
pitalapparatet er tilvejebragt gennem en investering eller 
gennem leasing, har det samme effekt på produktiviteten.2 

Lavere investeringsaktivitet i små virksomheder som følge af 
øget leasingaktivitet gør derfor den svage investeringsudvikling 
mindre bekymrende.

ITudgifter: Hardware ligger nu i skyen
Når IT-investeringer afløses af abonnementsordninger og lig-
nende cloud-baserede løsninger, der ikke kræver en egentlig 
investering, vil det give et fald i investeringerne. Det samme 
gør sig gældende, hvis IT-udgifter i stigende omfang straksaf-
skrives. Udgifterne bliver ført over driften frem for balancen 
og registreres således ikke som en investering. Denne overgang 
fra investeringsgode til forbrugsgode betyder færre IT-investe-
ringer, uden at det har indflydelse på produktiviteten. Det kan 
endda tænkes at have en positiv effekt på produktiviteten, da det 
muligvis gør det nemmere og billigere for køberne af IT-pro-
dukterne at udskifte eller opgradere ældre softwareversioner og 
dermed hurtigere at udnytte kvalitetsforbedringerne i produktet, 
end hvis det krævede nye investeringer. Vi ser nu nærmere på 
dette ved at dykke ned i virksomhedsregnskaber, jf. Boks 3.

Danske virksomheder havde IT-udgifter for ca. 54 mia. kr. i 
2015. Det er en stigning på 16 pct. siden 2008, hvor de samlede 

2 I nationalregnskabet kan den målte produktivitet principielt 
afhænge af, hvordan kapitalapparatet finansieres. Leasing-
udgifter påvirker produktiviteten negativt, da leasingudgifter 
indgår i forbrugskomponenten i produktionen. Det resulterer i 
lavere bruttoværditilvækst pr. arbejdstime, hvilket er det gæng-
se mål for produktiviteten. Finansieres kapitalapparatet af lån, 
har det også en negativ effekt på produktiviteten, da banker-
nes rentemarginal indgår i forbrug i produktionen. Så både 
leasingudgifter og renteudgifter vil i praksis påvirke forbrug i 
produktionen, og dermed den målte produktivitet, negativt.

FIGUR 6: De allermindste virksomheder har den højeste 
leasingkvote
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BOKS 3: IT-survey fra Danmarks Statistik

Vi benytter os af Danmarks Statistiks survey over virksomheders IT-udgif-
ter. Vi har data for perioden 2008-2015 med besvarelser fra ca. 3.000 
virksomheder pr. år med minimum 10 fuldtidsansatte. Disse data bliver 
opregnet ud fra størrelse og branche for at give et estimat af de samlede 
IT-udgifter. På grund af uoverensstemmelser i 2009 mellem de survey- 
data, vi har til rådighed, og de tilsvarende opregnede tal offentliggjort af 
Danmarks Statistik, har vi valgt at se bort fra informationerne for dette år.
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udgifter var ca. 47 mia. kr. De fleste udgifter går til at købe kon-
sulentydelser og andre tjenester – f.eks. kommunikation – samt 
til leje af IT-udstyr. Men det er især softwareudgifterne, der bi-
drager til stigningen med en vækst på 40 pct. fra 11,5 mia. kr. i 
2008 til 16 mia. kr. i 2015.

Hvis de stigende IT-udgifter skal kunne forklare noget af 
investeringsgabet, skal en større del af udgifterne føres over 
driften frem for at blive aktiveret og dermed fremgå som en 
investering i regnskaberne. Der var frem til 2013 en klar tendens 
til, at IT-udgifterne i højere grad blev udgiftsført i stedet for at 
blive aktiveret, jf. Figur 7. I 2008 blev 23 pct. af IT-udgifterne 
aktiveret, mens det tilsvarende tal for 2015 var 19 pct. Ser vi 
isoleret på udgifter til hardware og andet IT- og teleudstyr, er 
den aktiverede andel faldet med 11 procentpoint. Der er altså en 
meget tydelig tendens til, at virksomheder i højere grad betaler 
for deres IT- og teleudstyr gennem leje eller abonnementsord-
ninger, eller alternativt straksafskriver dem, frem for at registre-
re dem som en investering og lade det indgå på balancen. En 
oplagt delforklaring herpå er, at mange flytter deres serverplads 
op i ”skyen” frem for at have fysiske servere stående i kælderen. 
Ifølge tal fra Danmarks Statistik er andelen af virksomheder, 
der bruger cloud computing, steget fra 25 pct. i 2011 til 37 pct. i 
2015 – og videre til 51 pct. i 2017.

Som det fremgår af Figur 7, er den aktiverede andel af soft-
wareudgifterne steget efter 2013. Det er i høj grad specialsoft-
ware, der trækker aktiveringsdelen opad. Specialsoftware defi-
neres i Danmarks Statistiks survey som software udviklet eller 
tilpasset efter virksomhedens behov og indkøbt af virksomhe-
den. Udgifterne til specialsoftware udgjorde med 5,5 mia. kr. 48 
pct. af virksomhedernes softwareudgifter i 2008. I 2015 var ud-
gifterne steget til 6,6 mia. kr., mens andelen faldt til 41 pct. af de 
samlede softwareudgifter. Aktiveringsandelen for specialsoft-
ware var med 47 pct. aktiveret i 2015 den højeste siden 2008, 
hvor aktiveringsandelen var 32 pct. Standardsoftware havde en 
aktiveringsandel på 18 pct. i 2015, og blev altså i mindre grad 
aktiveret i 2015 end i 2008, hvor 20 pct. blev aktiveret, og i 
2010, hvor 22 pct. blev aktiveret. Specialsoftware kan udgøre 
en stor del af en virksomheds værdi, hvis softwaren f.eks. er en 

definerende del af virksomhedens forretningsmodel. Derfor vil 
det ofte ses som en del af en virksomheds kapitalapparat i form 
af immaterielle aktiver. Efterhånden som økonomien i større og 
større grad bliver en serviceøkonomi3 og i højere grad bygger 
på digitale tjenester, vil en stigende del af investeringerne i sam-
fundet være investeringer i immaterielle aktiver som software, 
databaser mv. frem for fysiske aktiver. Det er altså en del af 
denne tendens, vi også ser her. 

Den først faldende og siden stigende tendens i andelen af 
IT-udgifter, der aktiveres, genfindes i store træk blandt alle 
virksomhedsstørrelser. Det er samtidig tydeligt, at mindre virk-
somheder med under 50 fuldtidsmedarbejdere har en lavere 
aktiveringsandel end større virksomheder, jf. Figur 8. Ligesom 
stigende leasingaktivitet for små virksomheder, jf. Figur 5, kan 

det være med til at forklare den lavere investeringsaktivitet for 
mindre virksomheder. 

Der er altså klare tegn på, at virksomhederne i højere grad 
fører IT-udgifter over driften frem for på balancen. Var aktive-
ringsandelen uændret fra 2008 til 2015, ville det svare til 2 mia. 
kr. ekstra IT-investeringer, end det er tilfældet. Ifølge Danmarks 
Statistiks nationalregnskab var de faste private bruttoinvesterin-
ger, fraregnet boliginvesteringer, på 239 mia. kr. i 2015.4 Den 
lavere tilbøjelighed til at aktivere IT-udgifter medfører altså, at 
de samlede erhvervsinvesteringer ville være knap 1 pct. højere 
ved en uændret aktiveringsandel. Det er altså klart, at denne ud-
vikling ikke kan forklare en stor del af den samlede, svage in-
vesteringsudvikling, men kun er en del af forklaringen sammen 
med de andre faktorer som beskrevet i begyndelsen af artiklen. 
Det er dog ligesom leasingudviklingen en medvirkende faktor 
til den lavere investeringskvote blandt mindre virksomheder.

3. Se mere her: http://axcelfuture.dk/blog/post.php?s=2018-01-
29-brancheforskydninger-123-mia-kr-at- vinde-over-20-r-hvis-
servicesektorens-produktivitetsvaekst-stiger.

4. Statistikbanken.dk Tabel NAHI.

FIGUR 7: Andelen af IT-udgifter, der bliver aktiveret,  
er faldet
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FIGUR 8: Andelen af IT-udgifter, der bliver aktiveret, er 
mindst blandt de mindste virksomheder
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Skal vi stadig være bekymrede for  
investeringsudviklingen?
Der er stadig en svag investeringsudvikling efter finanskrisen, 
især blandt mindre virksomheder, jf. Figur 3. Men som vi har 
vist, er der forhold, der er med til at forklare udviklingen. Nogle 
virksomheder – især de helt små – er begyndt i højere grad at 
lease deres køretøjer frem for at købe dem selv. Og IT-udgifter 
føres i højere grad over driften end tidligere. Begge dele medfø-
rer lavere registrerede investeringer, men det betyder ikke nød-
vendigvis lavere produktivitet. 

Investeringer er i sidste ende essentielle for produktivitets-
udviklingen, som beskrevet ovenfor. Produktiviteten opdeles 
ofte i bidrag fra kapitalapparatet, arbejdskraftens kvalitet (f.eks. 
uddannelsesniveau) og den såkaldte totalfaktorproduktivitet, 
TFP (se fx De Økonomiske Råd (2017)). TFP måler den pro-
duktivitet, der ikke kommer fra investeringer i flere eller bedre 
maskiner eller bedre uddannede medarbejdere, men f.eks. fra 
forbedrede arbejdsgange og teknologiske fremskridt. Dvs. fx 
implementering af software og anden IT, der ikke fremstår som 
IT-kapital. Produktivitetsgevinsten ved øgede IT-driftsudgifter 
frem for IT-investeringer vil derfor skifte fra produktivitetskom-
ponenten IT-kapitalintensitet over til TFP og på den måde stadig 
give sit bidrag til produktiviteten. Derfor kan lavere investerin-
ger forårsaget af dette skift sløre investeringsaktivitetens signal 
om fremtidige produktivitetsstigninger.

Produktivitetsvæksten er faldet de seneste årtier, hvilket har 
resulteret i en årlig vækst i produktiviteten på under 1 pct. i 
gennemsnit fra 2006 til 2015, jf. Figur 9. De seneste 10 års lave 
produktivitetsvækst har især været forårsaget af en meget svag 
TFP-vækst og svag vækst i IT-kapitalintensiteten. TFP-væk-
stens årlige bidrag til produktivitetsvæksten faldt fra 0,63 pro-
centpoint gennemsnitligt i perioden 1996-2006 til 0,03 procent-
point i perioden 2006-2015. IT-kapitalintensitetens bidrag faldt 
fra 0,37 procentpoint til 0,17 procentpoint. Med andre ord har 
skiftet fra IT-investeringer til IT-driftsudgifter ikke medført en 
vækst i TFP, der har modsvaret faldet i kapitalintensiteten. 

Modsat skiftet fra IT-kapital til IT-driftsudgifter vil den 
øgede brug af leasing som udgangspunkt ikke have effekt på 
produktivitetsmålingen i Figur 9, der omfatter hele økonomien, 

da mængden af kapital i økonomien ikke ændres, når den kun 
skifter ejerskab mellem virksomhedstyper. 

Vi har i denne artikel analyseret to specifikke forhold, der 
kan være med til at sløre udviklingen i erhvervsinvesteringerne. 
Men andre strukturelle udviklinger kan spille en lignende rolle. 
Eksempelvis hvis der er øget fokus på uformel, intern uddan-
nelse af medarbejdere i en økonomi, der i mindre grad består 
af rutineprægede produktionsjobs, jf. fodnote 3. Der kan også 
tænkes at være et stigende omfang af egenudviklet software, 
hvor det kan være uklart, om udgifterne skal føres over driften 
eller balancen. Er der således øget fokus hos virksomhederne på 
mere ”uhåndgribelig” kapital som fx uddannelse eller software, 
kan det sløre investeringsudviklingen på samme måde som de 
to forhold, vi har analyseret her.

Selvom dele af investeringsudviklingen kan forklares med 
årsager, der ikke nødvendigvis har effekt på produktiviteten, så 
er der altså stadig god grund til at være bekymret for investe-
ringsudviklingen. For investeringerne har i mange år ikke været 
høje nok til at holde produktivitetsvæksten oppe. Og effekten 
fra f.eks. IT-driftsudgifter på TFP er fortsat ikke høj nok til at 
kompensere for de mindre investeringer. Omvendt er det nok 
mindre bekymrende, at små virksomheder fortsat har lav inve-
steringsvækst, da i hvert fald dele af deres kapitalapparat i dag 
tilvejebringes gennem leasing frem for investeringer, jf. Figur 5, 
ligesom de er mere tilbøjelige til at føre IT-udgifter over driften 
end over balancen, jf. Figur 8.

Investeringer og produktivitet skal øverst  
på den økonomiskpolitiske dagsorden
Et af de vigtigste emner for den økonomiske politik er, hvor-
dan produktivitetsvæksten igen kommer op over 1 pct. om året. 
Her er det åbenlyst, at øget investeringsaktivitet spiller en nøg-
lerolle. Det kræver, at det er attraktivt for virksomheder at in-
vestere og implementere ny teknologi. Om kapitalapparatet er 
tilgængeligt for virksomhederne gennem investeringer, eller om 
de kan tilgå det gennem leasing, abonnementsordninger eller 
lignende, er i den henseende ikke vigtigt. 

Afkastet ved investeringer er usikre, så der skal være et at-
traktivt økonomisk incitament for virksomheden til at foretage 
investeringen. Det er også vigtigt, at virksomheder med gode 
investeringsidéer kan tiltrække den nødvendige kapital. Derfor 
er det vigtigt, at vi har en beskatning af virksomhedsindkomst 
og kapital, der ikke er unødigt væksthæmmende. Sperling m.fl. 
(2016) viste, hvordan det danske IPO-marked fungerer dårlige-
re end i Sverige, og at beskatningen af private personers aktie- 
og andre kapitalindkomster er en medvirkende årsag hertil.

Helt afgørende er det også, at teknologiske fremskridt kan 
implementeres i den danske økonomi, da det ofte er ad den vej, 
de store fremskridt sker. Et negativt eksempel herpå er den nye 
taxalovgivning fra februar 2017, der fik Uber til (i hvert fald 
midlertidigt) at stoppe med at drive virksomhed i Danmark, jf. 
Politiken (2017). Omvendt er Finanstilsynets FT Lab et godt 
eksempel på myndigheder, der lader tvivlen komme de teknolo-
giske fremskridt til gode og arbejder sammen med de innovative 
virksomheder på et tidligt stadie, så de undgår unødige hindrin-
ger på grund af regulatoriske krav.

Bliver vi bedre til at tage imod nye idéer og til at tilskyn-
de til risikotagning, kan vi se frem til en økonomi med højere 
vækst og dermed højere levestandard.

FIGUR 9: Væksten i TFP er næsten helt forsvundet
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