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Medicinalindustrien har stigende betydning for dansk økonomi  

Medicinalindustrien spiller i dag en langt større rolle i dansk økonomi end for 10 
år siden. Det gælder fx for værdiskabelsen, investeringerne og eksporten. 

I dag udgør medicinalindustrien godt 3½ pct. af den samlede økonomi mod 1½ 
pct. i årene op til finanskrisen, jf. figur 1. Modsat fylder den øvrige industri nu 1 
pct.-point mindre. Medicinalindustrien har også i høj grad været drivkraften bag 
væksten i eksporten de senere år. Sidste år eksporterede danske medicinalvirksom
heder for omtrent 100 mia. kr., og i år er der udsigt til en eksport på 125 mia. kr. 
Det svarer til ca. 15 pct. af den samlede danske vareeksport.  

Der er også flere beskæftigede i medicinalindustrien, men den udgør fortsat under 
1 pct. af den samlede beskæftigelse. Den markante stigning i værditilvæksten er 
dermed langt fra afspejlet 1:1 i antallet af beskæftigede. Det afspejler også, at pro
duktiviteten i branchen er vokset stærkt – og langt hurtigere end for den samlede 
økonomi. 

Flere drivkræfter har bidraget til den betydelige produktivitetsvækst. For det første 
har branchen gennem intensiv investering i forskning og udvikling opbygget en 
stor beholdning af immateriel kapital i form af intellektuelle rettigheder. For det 
andet er de ansatte højt uddannede, hvilket skal ses i sammenhæng med den store 
udviklingsindsats. Endelig er de store medicinalvirksomheder multinationale i den 
forstand, at deres produktion er organiseret på tværs af landegrænser. Internatio
nal arbejdsdeling kan i sig selv understøtte høj produktivitet, men også påvirke op
gørelsen af produktiviteten.   

Figur 1  
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Anm.:  Bruttoværditilvækst i årets priser. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

-

-

-
-


	Faktaark Medicinalindustrien har stigende betydning for dansk økonomi 



