
INVITATION TIL MORGENMØDE 

INVESTERINGER OG PRODUKTIVITET – HVAD VED VI, 

OG HVAD ER PROBLEMERNE? 

Axcelfuture inviterer nu førende danske økonomer til debat om disse emner for at klæde os 

på i forhold til den fagøkonomiske debat om produktivitet og investeringer. 

Onsdag d. 21 august 2019 kl. 8.00-10.30 hos Axcelfuture, Sankt Annæ Plads 10 i København 



 

 
 

INVITATION – INVESTERINGER OG PRODUKTIVITET – 
HVAD VED VI, OG HVAD ER PROBLEMERNE? 

Dansk økonomi har de senere år sagt farvel til hele tre kriser – finanskrisen, investeringskrisen og 
vækstkrisen. Tilbage står dog stadig en økonomi med et lavt vækstpotentiale bl.a. som følge af svag 
kapitalopbygning og produktivitetsvækst særligt i servicesektoren. 

Men hvor bredt funderet er den svage kapitalopbygning og produktivitetsvækst i servicesektoren 
egentlig? Og hvor bredt funderet er den modsatte styrke i industrien? Hvordan håndterer vi målefejl i 
produktivitetsberegninger på brancheniveau? Hvor godt kan vi stole på målingen af investeringer i 
intellektuelle rettigheder, som har været i markant fremgang de senere år?  

Disse spørgsmål vil Axcelfuture sætte til debat under morgenmødet, hvor en række af landets 
dygtigste økonomer vil forsøge at bringe svarene.  

 

Vi glæder os meget til at se dig. 

 

Bestyrelsesformand Christian Frigast 

Direktør Joachim Sperling 

Vicedirektør Thomas Bernt Henriksen 

Seniorøkonom Jens Hjarsbech 

 

 

  



AXCELFUTURE 2 

Program 

8.00-8.30: Velkomst og morgenbrød. 

8.30-8.40: Joachim Sperling, direktør for Axcelfuture, byder velkommen. 

8.40-9.05: Intellektuel kapital gør forskellen – indlæg af seniorøkonom Jens Hjarsbech, Axcelfuture. 
Opponenter: Økonomisk politisk chef Morten Granzau Nielsen, DI, og cheføkonom 
Thomas Søby, Dansk Metal. 

9.05-9.30: Produktivitetsforskelle mellem service og industri – indlæg af professor Carl-Johan 
Dalgaard, Københavns Universitet.  
Opponenter: Cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F, og seniorøkonom Jens Hjarsbech, 
Axcelfuture.   

9.30-9.55: Kan vi stole på produktiviteten i brancherne? – indlæg af cheføkonom Frederik I. 
Pedersen, 3F.  
Opponenter: Vicedirektør Jesper Linaa, De Økonomiske Råds sekretariat, og kontorchef 
Kirsten Balling, Danmarks Statistik. 

9.55-10.25:  Debat: Hvad har vi lært, og hvor er der brug for ny viden? Ordstyrer er vicedirektør og 
cheføkonom Thomas Bernt Henriksen, Axcelfuture. 

10.25-10.30:  Opsummering og afslutning. 

Om Axcelfuture 
Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi 
investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtigt økonomisk vækst til 
gavn for det danske samfund. 

Siden sin grundlæggelse i 2012, der skete på baggrund af en donation for medarbejderne i Axcel, har 
Axcelfuture gennemført en række store projekter om bl.a. investering, uddannelse, Amazon, 
offentligt-privat partnerskab, integration, hovedstaden som finansielt centrum og senest globalisering. 
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