Nationaløkonomisk Tidsskrift 140 (2002): 1-17

Uddannelse, beskæftigelse og
økonomisk vækst
Svend E. Hougaard Jensen
CEBR, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og EPRU, Københavns Universitet
E-mail: shj@cebr.dk

Anders Sørensen
CEBR, Økonomi- og Erhvervsministeriet, E-mail: as@cebr.dk

SUMMARY: This paper reports evidence on relative demand shifts for different educa-

tional groups of the workforce within the private sector in Denmark over the period
1980-98. It is shown that (i) the demand for more educated labour accelerated substantially during the 1980s and slowed in the 1990s; (ii) the relative demand for educated
labour increased monotonically with the length of the course of education; (iii) within
higher education groups, demand for labour with specialties in the humanities, social
sciences and natural sciences increased by relatively more than that for labour with
technical training; and (iv) the relative demand shifts for educated labour have contributed to output growth in the order of at least 15 percent over the period 1980-98.

1. Indledning
Denne artikel har to hovedformål. For det første ønsker vi at studere de bevægelser,
der er sket i såvel udbuddet som efterspørgslen efter forskellige uddannelsesmæssige
kategorier af arbejdskraft i Danmark. Vi ser nærmere på det internationale fænomen,
at efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft har haft en tendens til at stige i de seneste årtier, mens det modsatte har været tilfældet for lavtuddannede. Det beregnes,
hvor stærke disse skift har været i Danmark, og resultaterne sættes i perspektiv ved at
sammenligne med tilsvarende studier på amerikanske data. Det er velkendt, at de vestlige økonomier ikke har reageret på samme måde på de skift, der har været i efter spørgslen efter forskellige kategorier af arbejdskraft. I USA har dette ført til større indVi har modtaget en række nyttige kommentarer til en tidligere version af artiklen. En særlig tak skal rettes til
Mogens Fosgerau, Erling Steigum og to anonyme referees. CEBRs aktiviteter finansieres af Økonomi- og
Erhvervsministeriet, og EPRUs aktiviteter finansieres af Danmarks Grundforskningsfond. Derudover deltager både CEBR og EPRU i det såkaldte EPRU-Netværk, som modtager støtte fra de økonomiske ministerier i Danmark og Danmarks Nationalbank. Vi er taknemlige for den finansielle støtte fra alle involverede
parter.
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komstulighed, mens tilpasningen i Europa typisk er sket i form af stigende ledighed
blandt ufaglærte, hvorimod ændringerne i lønstrukturen ikke har været så dramatiske
(Machin and Van Reenen, 1998). Hvordan Danmark er placeret i dette billede, kommer vi også ind på. Vi undlader derimod at analysere, om skiftene i efterspørgslen efter arbejdskraft har at gøre med globalisering, eller om de snarere skyldes det forhold,
at ny teknologi er skill-biased, dvs. at ny teknologi øger den produktive evne for højtuddannet arbejdskraft og dermed den relative efterspørgsel efter denne type arbejdskraft. Fosgerau, Jensen og Sørensen (2000) argumenterer for, at sidstnævnte effekt er
den primære drivkraft bag efterspørgselsskiftene. I den nedenstående diskussion forudsættes denne præmis at være opfyldt. Dette har igen indflydelse på de opnåede resultater.
Det andet hovedformål er at beregne uddannelsens særskilte betydning for den økonomiske vækst i Danmark. Med udsigt til faldende tilgang til arbejdsstyrken – især
som følge af ændret demografi – er der i de senere år kommet yderligere fokus på muligheden for at stimulere den økonomiske vækst og produktivitet gennem et højere uddannelsesniveau. Baseret på resultater fra den empiriske vækstlitteratur er der imidlertid ikke så meget, der tyder på, at vækstbidraget fra uddannelse er ret stort. F.eks. har
Jorgenson og Fraumeni (1992) ved hjælp af et vækstregnskab vist, at af den gennemsnitlige økonomiske vækstrate i USA i efterkrigsperioden på 3,29 procent kan man
henføre 1,02 procentpoints til den uforklarede del (dvs. Solow-residualet), 1,31 procentpoints til tilgangen af fysisk kapital og 0,96 procentpoints til tilgang af arbejdskraft. Heraf kan ca. en fjerdedel henføres til ændringer i kvaliteten af arbejdskraft. I
det omfang, at dette studium er repræsentativt (f.eks. for OECD-lande), forekommer
det rimeligt at sige, at vækstbidraget fra uddannelse trods alt er ret beskedent. Dette er
også konklusionen i tidligere danske undersøgelser, se f.eks. Dalgaard (1989), Det
Økonomiske Råd (1991, 1995) og Schaumburg-Müller (1994). Men holder dette resultat også, hvis der bruges nyere og bedre data?
2. Udbud og efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i Danmark
2.1. Data
De efterfølgende analyser er baseret på IDA-databasen fra Danmarks Statistik. Data dækker perioden 1980-98 og indeholder hele den danske befolkning opdelt efter en
række forskellige karakteristika. For hver gruppe, der identificeres, kender vi antallet
af personer og deres samlede indkomst. Befolkningen er opdelt efter (i) beskæftigelse
(9 forskellige kategorier); (ii) køn; (iii) alder (8 forskellige kategorier); (iv) uddannelse (29 forskellige kategorier) og endelig (v) arbejdstid (9 forskellige kategorier).
Vi starter med at give et overblik over, hvordan arbejdsstyrken, lønningerne og be-

3

UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ØKONOMISK VÆKST

Tabel 1. Arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige sammensætning, lønstruktur og beskæftigelsesgrad.

Uddannelse:
Ingen
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Uddannelse:
Ingen
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Uddannelse:
Ingen
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående

1980

1985

48,1
35,3
5,0
8,0
3,6

A: Personer, 25-54 år
44,8
42,2
36,3
37,4
5,8
6,4
8,8
9,2
4,3
4,8

0,82
1,00
1,06
1,46
1,57

-15,4
-1,9
1,6
4,1
1,8

0,86
1,02
1,12
1,56
1,60

1990

B: Lønstruktur
0,90
1,01
1,12
1,55
1,64

1995

1998

40,0
37,7
6,9
9,9
5,5

38,7
37,6
6,9
10,7
6,1

0,91
1,00
1,09
1,44
1,57

C: Forskelle i beskæftigelsesgrad
-16,7
-17,1
-20,7
-1,9
-0,2
-1,0
-0,1
3,3
2,6
3,3
5,7
4,5
-1,7
1,1
2,4

0,92
1,01
1,11
1,45
1,60

-20,6
-0,6
2,1
3,5
1,7

Noter: (a ) Arbejdsstyrken er her defineret som befolkningen i aldersgruppen 25-54 år. (b) Lønnen er målt i forhold til
lønnen for arbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse og med ansættelse i den private sektor. (c) Beskæftigelsesgraden
er angivet netto for beskæftigelsesgraden for arbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse.
Kilde: IDA, Danmarks Statistik (2000).

skæftigelsen har udviklet sig for 5 forskellige uddannelsesgrupper i Danmark i perioden 1980-98, se tabel 1. Vi har inddelt personer i aldersgruppen 25-54 år efter, om de
har ingen, en teknisk erhvervsfaglig, en kort videregående, en mellemlang videregående eller en lang videregående uddannelse.1 Gruppen, som ingen uddannelse har,
omfatter personer, hvis højeste afsluttede uddannelse er folkeskolens 8., 9. eller 10.
klasse samt gymnasiale uddannelser, ligesom også indvandrere er placeret i denne
gruppe. Udover inddeling efter uddannelsens varighed er de fire grupper af uddannede yderligere underopdelt efter uddannelsens art, hvilket omfatter følgende grupper:
teknisk, naturvidenskabelig, samfundsfaglig, humanistisk, social og sundhed, handel
og kontor samt service.
Panel A viser udviklingen i arbejdsstyrken fordelt på disse uddannelsesgrupper.
1. Vi udelader aldersgruppen på 55 år og derover, fordi personer født før 1921 ikke er opdelt efter uddannelsesmæssig baggrund. Lønmodtagere under 25 år er også udeladt for ikke at skabe forvirring i forhold til den
variation, der er mht. til alder på tidspunktet for afslutningen af en uddannelse.
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Den gruppe af arbejdsstyrken, som ingen uddannelse har, udgjorde næsten halvdelen i
1980, men er over de forløbne to årtier faldet med ca. 10 procentpoints. På den anden
side er andelen af lønmodtagere med en videregående uddannelse steget med 7 procentpoints, således at denne gruppe nu samlet udgør ca. en fjerdedel af arbejdsstyrken.
I denne stigning er indeholdt en fordobling af den andel, som har en lang, videregående uddannelse. Andelen med en teknisk erhvervsfaglig uddannelse er næsten uændret
over perioden.
I panel B har vi vist lønspredningen i den private sektor. Gennemsnitslønnen for
hver uddannelsesgruppe er her vist i forhold til gennemsnitslønnen for arbejdere med
en teknisk, erhvervsfaglig uddannelse. Det er bemærkelsesværdigt, at lønstrukturen
har været meget stabil over hele perioden. Således har lønniveauet for personer med
hhv. kort, mellemlang og lang videregående uddannelse ligget hhv. 10, 50 og 60 procent over gennemsnitslønnen for personer med en teknisk, erhvervsfaglig uddannelse.
I international sammenligning kan det forekomme bemærkelsesværdigt, at ufaglærte
lønmodtagere har oplevet en indsnævring af lønnen i forhold til faglærte arbejdere.
Endelig viser panel C beskæftigelsesgraden (her defineret som beskæftigelse som
andel af befolkningen) for de samme uddannelseskategorier. Tallene angiver forskellen mellem de forskellige uddannelsestypers beskæftigelsesgrad og beskæftigelsesgraden for personer med en teknisk, erhvervsfaglig uddannelse. Den relative beskæftigelsesgrad for arbejdskraft med en længerevarende uddannelse har været ret konstant,
hvilket er sket selvom antallet af personer i disse uddannelsesgrupper er vokset som
andel af befolkningen i hele perioden siden 1980. Dette billede står i kontrast til erfaringerne for de ikke-uddannede, for hvem beskæftigelsesgraden har været faldende.
Således var denne gruppes beskæftigelsesandel 15 procentpoints lavere i 1980 end for
gruppen af faglærte, og i 1998 var denne forskel steget til 21 procentpoints. Pointen er
således, at til trods for faldet i de ikke-uddannedes andel af arbejdsstyrken, er det i stigende grad blevet svært at bringe denne gruppe i beskæftigelse.
Alt i alt kan vi derfor sige, at udbuddet af arbejdskraft i dansk økonomi igennem de
seneste 20 år har udviklet sig i retning af, at der er kommet relativt flere personer med
uddannelse. Især er der sket en stigning i andelen af personer med en videregående uddannelse. Samtidig hermed har lønstrukturen og beskæftigelsesgraderne været relativt
konstante. Dog er der en enkelt undtagelse fra dette generelle billede, nemlig at de ikke-uddannede arbejdere har fået deres lønefterslæb delvis indhentet, og at dette er sket
samtidig med, at deres beskæftigelsesandel er faldet.2
Formålet med det følgende er at foretage en mere detaljeret analyse af, i hvilket omfang efterspørgslen efter forskellige uddannelsesgrupper af arbejdskraft har ændret sig
i Danmark siden 1980.
2. Se også Risager (1993).
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2.2. Hvordan beregnes de relative efterspørgselsskift?
Det følger af elementær økonomisk teori, at hvis kun det relative udbud af arbejdskraft havde ændret sig i perioden, så ville enten den relative løn for uddannet arbejdskraft være faldet, eller arbejdsløsheden for denne uddannelseskategori være steget.
Det har imidlertid ikke været tilfældet, og derfor foregår der noget udover strukturelle
ændringer i udbuddet af arbejdskraft. En vigtig hypotese i denne sammenhæng er teknologisk udvikling systematisk rettet mod uddannet arbejdskraft, der øger den produktive kapacitet for uddannet arbejdskraft mere end tilfældet er for andre grupper. En
sådan udvikling vil alt andet lige resultere i øget efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i forhold til efterspørgslen efter ikke-uddannet arbejdskraft. Med andre ord vil
teknologisk udvikling rettet mod uddannet arbejdskraft resultere i relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft. I det følgende præsenteres en simpel metode til at
måle disse relative efterspørgselsskift.3
Den valgte metode følger Autor, Katz og Krueger (1998), herefter blot AKK. Udgangspunktet for AKK-modellen er, at økonomiens samlede output produceres ved
brug af arbejdskraft og fysisk kapital. Den produktive kapacitet af den samlede indsats
af arbejdskraft afhænger af indsatsen fra forskellige uddannelsesgrupper. For at forenkle fremstillingen skelner vi her kun mellem uddannet og ikke-uddannet arbejdskraft.
De to uddannelsesgrupper indgår i et såkaldt CES aggregat, således at substitutionselasticiteten mellem uddannet og ikke-uddannet arbejdskraft er konstant. Endvidere
indgår forskellige parameterværdier, som beskriver det teknologiske niveau for den enkelte uddannelsesgruppe. Når det teknologiske niveau for uddannet arbejdskraft stiger
kraftigere, end tilfældet er for ikke-uddannet arbejdskraft, er den teknologiske udvikling rettet mod uddannet arbejdskraft (»skill-biased technological changes«). Det er
indflydelsen herfra på efterspørgslen efter arbejdskraft, som vi ønsker at måle.
Det antages, at virksomhederne i økonomien ikke har indflydelse på lønniveauet,
således at økonomien opererer på efterspørgselskurven efter arbejdskraft.4 Derudover
antages, at virksomhederne søger at minimere lønomkostningerne. Således beskæftiges de enkelte uddannelsesgrupper i et sådant omfang, at der skabes lighed mellem
marginalprodukt og aflønning. Følgelig er forholdet mellem marginalproduktet for de
to uddannelsesgrupper lig med den relative løn. Herefter kan (logaritmen til) den relative løn for uddannet arbejdskraft udtrykkes som en funktion af (logaritmen til) den relative beskæftigelse og forholdet mellem det teknologiske niveau for de to uddannel3. I Fosgerau, Jensen og Sørensen (2000) er formelt vist, hvordan efterspørgselsskiftene beregnes, se
http://www.cebr.dk/main/publications/publications/DP2000-11.html.
4. Den anvendte model dækker dermed over en bred vifte af modeller for lønfastsættelse, såsom perfekte arbejdsmarkeder, monopolfagforeninger, nogle kontrakt type modeller (right-to-manage) m.v.
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Figur 1. Relative efterspørgelsesskift.
sesgrupper. Således vil en stigning i den relative beskæftigelse føre til et fald i den relative løn, idet udbuddet af uddannet arbejdskraft er steget. Desuden vil en relativ stigning i det teknologiske niveau for uddannet arbejdskraft øge det relative lønniveau,
idet produktiviteten af uddannet arbejdskraft er steget.
Hvis eksempelvis den teknologiske udvikling er rettet mod uddannet arbejdskraft,
vil efterspørgslen efter denne type stige, hvilket fanges af en variabel for det relative
teknologiske niveau. Den relative efterspørgsel afhænger af to observerbare variable:
den relative beskæftigelse og den relative løn. Information om den relative efterspørgsel kan derfor udledes på basis af disse to observerbare variable under forudsætning af,
at vi kender substitutionselasticiteten mellem de to uddannelsestyper.
Metoden til måling af relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft er illustreret i figur 1. I udgangssituationen befinder økonomien sig i arbejdsmarkedsligevægten E0, hvor kurven for den relative efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, D0,
skærer kurven for det relative udbud af uddannet arbejdskraft, S0. Over tid øges det relative udbud af højtuddannet arbejdskraft, som dokumenteret i ovenstående afsnit.
Dette fører til en forskydning af den relative udbudskurve fra S0 til S1. I tilfælde af
uændret relativ efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft skifter arbejdsmarkedsligevægten fra E0 til E1 med øget relativ beskæftigelse for højtuddannet arbejdskraft og
faldende relativ løn til følge.
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Skiftet i arbejdsmarkedsligevægt fra E0 til E1 forekommer, såfremt den relative efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft er uændret. Ændres den relative arbejdskraftsefterspørgsel derimod mod uddannet arbejdskraft, eksempelvis som følge af at den
teknologisk udvikling er rettet mod uddannet arbejdskraft, er E1 ikke den relevante arbejdsmarkedsligevægt. I dette tilfælde vil den relative efterspørgselkurve skifte mod
nord-øst i figur 1, og den relevante arbejdsmarkedsligevægt er derfor E2.
I det anvendte datamateriale har vi observationer for relative lønninger og beskæftigelse, og disse antages at afspejle en arbejdsmarkedsligevægt. Det er netop det vandrette skift i den relative efterspørgselskurve, som vi ønsker at måle. Dette horisontale
skift kan beregnes på baggrund af de to arbejdsmarkedsligevægte E0 og E2, samt information om hældningen på den relative efterspørgselskurve givet ved substitutionselasticiteten mellem de to uddannelsesgrupper. Herved beregnes det relative efterspørgselsskift som ændringen i den relative beskæftigelse korrigeret for ændringen i
den relative løn. Teknisk formuleres dette ved ⌬D = ⌬ln(Lud /Luud ) + ⌬ln(wud /wuud ),
hvor D angiver den relative efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, wi angiver lønnen på uddannelsesgruppe i, Li angiver beskæftigelsens størrelse for uddannelsesgruppe i,  angiver substitutionselasticiteten mellem de to typer arbejdskraft og ⌬ angiver ændringen i en variabel.
Hvis lønnen og beskæftigelsen for den enkelte uddannelsesgruppe fastsættes gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, er der et potentielt problem med
ovenstående model for relative efterspørgselsskift. I denne situation forhandles der
over fordelingen af det skabte output, hvor arbejdstagere ønsker at få så høj en løn som
muligt, mens arbejdsgivere ønsker så stort et overskud efter lønbetaling som muligt.
Udfaldet af denne forhandlingssituation afhænger af de to parters forhandlingsstyrke,
og den resulterende arbejdsmarkedsligevægt er ikke generelt placeret på den relative
efterspørgselskurve efter arbejdskraft. Dette er selvsagt et problem i forhold til den
skitserede model i figur 1.
Det beskrevne mål for relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft behøver dog ikke at være fejlbehæftet, selvom arbejdsmarkedsløsningen ikke ligger på efterspørgselskurven. Dette er vist i Fosgerau, Jensen og Sørensen (2000). Her argumenteres der med, at lønnen for en uddannelsesgruppe fastsættes med en mark-up over marginalproduktet. Generelt betyder dette, at den relative løn er givet ved forholdet mellem
marginalprodukterne gange mark-up’en for uddannet arbejdskraft i forhold til markup’en for ikke-uddannet arbejdskraft. I tilfælde af, at det sidstnævnte forhold er konstant over tid, enten fordi de anvendte mark-up’er er konstante eller – mindre restriktivt
– at mark-up’erne følger hinanden perfekt over tid, er den relative løn angivet ved en
konstant gange det relative marginalprodukt for arbejdskraftskategorierne. Dette har
betydning for den relative efterspørgsel efter arbejdskraft. Derimod har det ingen be-
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Tabel 2. Relative efterspørgselsskift i Danmark og USA, procentvise årlige ændringer,
1980-98.
A: Danmark, mellemlang og lang
videregående uddannelse i f.t. resten

1980-85

1985-90

1990-95

1993-98

1980-98

Relative lønændring
Relative lønsumsændring
Skift i observeret relativ beskæftigelse
Relative efterspørgselsskift

0,64
4,25
3,77
4,50

0,33
5,02
4,90
5,16

-0,77
3,06
3,85
2,76

0,63
4,01
3,48
4,26

0,20
4,16
4,09
4,24

B: USA, College graduates i f.t. resten

1980-90

1990-98

Relative lønændring
Relative lønsumsændring
Skift i observeret relativ beskæftigelse
Relative efterspørgselsskift

1,51
4,05
2,53
4,65

0,36
2,62
2,25
2,76

C: Danmark; uddannede vs.
Ikke-uddannede
Relative lønændring
Relative lønsumsændring
Skift i observeret relativ beskæftigelse
Relative efterspørgselsskift

1980-85

1985-90

1990-95

0,29
4,57
4,42
4,69

-0,45
4,21
4,70
4,03

-0,03
2,64
2,69
2,63

1993-98
0,59
2,33
1,76
2,56

1980-98
0,02
3,57
3,61
3,58

Noter: (a) Lange videregående uddannelser i Danmark er stort set ækvivalente med college uddannelser i USA. ( b) Beskæftigelsen i den private sektor inkluderer alle aldersgrupper. (c) Lønninger er eksklusiv pension.
Kilde: IDA, Danmarks Statistik (2000), egne beregninger samt Katz (2000).

tydning for de relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft. Med andre ord
afhænger de relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft ikke kritisk af, at
økonomien befinder sig på efterspørgselskurven efter arbejdskraft.
3. Omfanget af relative efterspørgselsskift i Danmark
I dette afsnit præsenteres beregninger af relative efterspørgselsskift og lønudvikling
for forskellige uddannelsesgrupper, se tabel 2. Panel A viser beregninger af relative efterspørgselsskift mellem gruppen, som enten har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og gruppen, som enten har en kort videregående, en erhvervsfaglig eller slet ingen uddannelse. I panel B har vi sammenlignet vore resultater med en tilsvarende undersøgelse for USA, se AKK og Katz (2000). Vi har valgt de angivne uddannelsesgrupper i panel A for i størst muligt omfang at gøre det realistisk at sammenligne Danmark og USA. Endelig er i panel C vist tilsvarende beregninger, men med en
anden uddannelsesgruppering, idet vi her har beregnet relative efterspørgselsskift
mellem uddannede (dvs. personer som mindst har en teknisk erhvervsfaglig uddannelse) og ikke-uddannede.
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Til grund for alle efterfølgende beregninger ligger en antagelse om en substitutionselasticitet på 1,4. Denne antagelse bygger på, at flere empiriske studier baseret på
amerikanske data er nået frem til, at den aggregerede substitutionselasticitet mellem
arbejdskraft med en videregående uddannelse og arbejdskraft uden en videregående
uddannelse (»college vs noncollege workers«) ligger i intervallet mellem 1,3 og 1,7
(se f.eks. Heckman m.fl. (1998) og Krusell m.fl. (2000)). Johnson (1997) konkluderer,
at om end usikkerheden på disse estimater er stor, så er der nu rimelig konsensus om,
at substitutionselasticiteten ligger mellem 1,4 og 1,5.
Som det fremgår af panel A, har lønforskellen mellem de to uddannelsesgrupper
udviklet sig relativt moderat, hvorimod de relative efterspørgselsskift er markante.
Endvidere ses det af panel B, at selvom der skal tages forbehold for, at vi ikke sammenligner helt identiske uddannelsesgrupper, så er de relative efterspørgselsskift i
Danmark og USA trods alt meget ens. Således er det et fællestræk, at de relative efterspørgselsskift var noget større i 1980erne end i 1990erne. Dog synes der i Danmark
igen at være sket en væsentlig stigning i de relative efterspørgselsskift i sidste halvdel
af 1990erne. Forskellen er, at udbuddet af uddannet arbejdskraft er steget kraftigere i
Danmark end i USA, og at stigningen i lønforskellen mellem uddannede og ikke-uddannede er relativt mindre i Danmark. Resultaterne viser sig at være robuste i forhold
til alternative værdier af substitutionselasticiteten.
Disse resultater giver anledning til at stille et afgørende spørgsmål: Hvorfor er de
relative lønninger steget mere til gunst for de uddannede i USA end i Danmark? Eller:
Hvorfor er det relative udbud af uddannet arbejdskraft steget mere i Danmark end i
USA? Umiddelbart kan vi komme i tanke om tre årsager.
For det første: det amerikanske studium baserer sig på hele den amerikanske økonomi, mens resultaterne for Danmark kun er for den private sektor. Dette skulle gøre det
nemmere at sammenligne resultaterne, fordi USA som bekendt har en forholdsvis
mindre offentlig sektor end Danmark.5 Pointen er, at i Danmark har der traditionelt
været en høj andel af personer med en videregående uddannelse, som har været beskæftiget i den offentlige sektor. I perioden 1980-98 er der imidlertid sket det, at andelen af personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse beskæftiget i
den private sektor er vokset hurtigere end denne gruppes beskæftigelsesandel i økonomien under ét. På den anden side er det fortsat sådan, at der i den private sektor er en
lavere andel af højtuddannede end i den samlede økonomi. Vi kan derfor konstatere, at
den private sektor er ved at indhente det efterslæb, som sektoren har mht. at beskæftige højtuddannet arbejdskraft. Dette kunne antyde, at den danske uddannelsespolitik
5. Således udgjorde den offentlige beskæftigelse i Danmark 31 pct. af den samlede beskæftigelse i 1995,
mens det tilsvarende tal for USA kun var 14 pct.
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Tabel 3. Relative efterspørgselsskift for forskellige uddannelsesniveauer, årlige ændringer (log), 1980-98.

Ingen
Erhvervsfaglig
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående

1980-85

1985-90

1990-95

1993-98

-3,52
0,66
2,42
3,09
2,91

-3,14
0,06
2,09
3,31
4,41

-2,81
-0,73
1,26
1,19
1,23

-1,99
-0,48
2,42
2,42
4,47

1980-98
-2,85
0,00
2,19
2,62
3,40

Kilde: IDA, Danmarks Statistik (2000).

karakteriseret ved at en relativt nem adgang til de videregående uddannelser og høj uddannelsesstøtte faktisk har forsynet arbejdsmarkedet med højt-kvalificeret arbejdskraft og derved bidraget til det relativt store udbudsskift i Danmark.
For det andet: Det forhold, at lønstrukturen indenfor den private sektor i Danmark
har været relativt konstant, kunne have at gøre med den særlige danske organisering af
lønforhandlingerne, som er relativt centraliseret i international sammenligning – og
måske i sammenligning med USA i særdeleshed.
For det tredje: I et nyligt bidrag har Kremer og Maskin (1996) fremført den hypotese, at heterogeniteten af færdigheder (»skills«) kan have betydning, når der sker en
stigning i det gennemsnitlige uddannelsesniveau. Det følger af deres model, at en stigning i det gennemsnitlige uddannelsesniveau vil føre til et fald i den relative løn for
højtuddannede, hvis fordelingen af færdigheder har en relativt lav spredning. Det
modsatte gør sig gældende, hvis spredningen er stor, i hvilket tilfælde en stigning i det
gennemsnitlige uddannelsesniveau fører til en stigning i lønspredningen. Disse sammenhænge kunne måske forklare de observerede forskelle mellem Danmark og USA,
eftersom man ville forvente, at den danske arbejdsstyrke er mere homogen end den
amerikanske. Under alle omstændigheder er der her tale om hypoteser, som det ville
være interessant at studere nærmere i fremtidigt arbejde.
I den resterende del af dette afsnit vil vi mere detaljeret beskæftige os med de relative
efterspørgselsskift, som de meget detaljerede danske data giver mulighed for at studere.
I tabel 3 er vist relative efterspørgselsskift målt i forhold til gruppen med en teknisk erhvervsfaglig uddannelse. Hovedindtrykket er krystalklart, nemlig at størrelsen af det relative efterspørgselsskift er voksende i uddannelsesniveauet. Altså: efterspørgslen efter
personer med en lang videregående uddannelse er vokset i forhold til personer med en
mellemlang videregående uddannelse, som igen har haft en større efterspørgselsstigning end gruppen med en kort videregående uddannelse osv. 6
6. Resultaterne præsenteret i tabel 3 og i tabel 4 er ret robuste i forhold til alternative værdier af substitutionselasticiteten.
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Tabel 4. Relative efterspørgselsskift for mellemlange og lange videregående uddannelser, årlige ændringer (log), 1980-98.

Mellemlang
videregående

Lang
videregående

TekniskSamfundsVidenskabelig
Humanistisk
Social og sundhed
Teknisk
Naturviden-skabelig
Samfunds-videnskabelig
Humanistisk
Social og sundhed

1980-85

1985-90

1990-95

1993-98

1980-98

2,29

1,90

0,74

1,79

1,77

4,84
4,59
1,29

4,78
4,75
6,89

1,21
4,81
0,71

2,49
5,11
3,14

3,51
5,04
3,15

1,71
13,23
4,01
8,70
-0,48

1,89
11,35
6,72
9,74
2,92

-0,73
2,84
3,99
1,91
-0,02

1,81
6,43
7,46
6,96
1,77

1,43
9,09
5,45
7,33
1,25

Kilde: IDA, Danmarks Statistik (2000).

Dette etablerer således et meget klart resultat: Ikke blot er den relative efterspørgsel
stigende for personer med uddannelse, men jo højere uddannelsen er, jo større er den
relative efterspørgselsændring.
Spørgsmålet er, om det kun er uddannelsens niveau (i betydningen uddannelseslængde), som har betydning, eller om også uddannelsens art har betydning? Kan der
f.eks. registreres nogen forskel på de relative efterspørgselsskift, om man har taget en
humanistisk eller en naturvidenskabelig uddannelse, hvor der i begge tilfælde er tale
om en uddannelse af 5 års varighed? Dette diskuteres i det efterfølgende.
Tabel 4 præsenterer de relative efterspørgselsskift for 4 forskellige mellemlange og
5 forskellige lange videregående uddannelser. Igen har vi valgt en teknisk erhvervsfaglig uddannelse som benchmark. Resultaterne bekræfter vigtigheden af også at se på
uddannelsens art. Modsat hvad man måske ville forvente, så er det ikke indenfor de
tekniske uddannelser, men derimod indenfor især naturvidenskaberne, humaniora og
samfundsvidenskaberne, at man finder de største relative efterspørgselsskift. Det viser
sig generelt at forholde sig sådan, at de relative efterspørgselsskift er lavere for de mellemlange tekniske uddannelser (akademi- og teknikumingeniører), for de lange videregående tekniske uddannelser (civilingeniører) og for lange videregående uddannelser inden for social- og sundhedssektoren. I sidstnævnte tilfælde bør man naturligvis
bemærke, at de fundamentale ydelser på det sociale og sundhedsmæssige område i
den danske velfærdsstat finder sted i regi af den offentlige sektor.
Den private sektors efterspørgsel efter personer med hhv. mellemlange og lange videregående uddannelser har traditionelt været koncentreret inden for de tekniske uddannelser og i mindre udstrækning inden for de samfundsvidenskabelige. Således ud-
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gjorde de videregående tekniske uddannelsers lønandel 59 pct. af den samlede lønsum
indenfor mellemlange og lange videregående uddannelser i 1980. Denne andel faldt
imidlertid til 47 pct. i 1998. Dette fald er sket på bekostning af en tilsvarende vækst i
den lønandel, som personer med naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk baggrund tegner sig for. Dette kan tages som udtryk for, at der i den private
sektor nu bliver efterspurgt arbejdskraft med en betydelig bredere akademisk basis,
end det tidligere var tilfældet.
Det fremgår endvidere ved sammenligning af panel A og panel C i tabel 2, at der er
en betydelig forskel i de relative efterspørgselsskift for højtuddannet arbejdskraft og
faglært arbejdskraft. Det bemærkes, at de relative efterspørgselsskift er høje for begge
uddannelsesgrupper i løbet af 1980erne. Det ses også, at de relative efterspørgselsskift
falder i første halvdel af 1990erne. Derimod sker der en markant stigning i den relative
efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft i anden halvdel af 1990erne, hvorimod
der er tale om næsten status quo for faglært arbejdskraft. Tallene i tabel 3 og tabel 4 viser også, at den relative efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft stiger i slutningen af 1990erne, og at de mest markante skift sker indenfor arbejdskraft med en samfundsvidenskabelig baggrund.
Hvad kan vi lære af det? Én fortolkningsmulighed knytter sig til den voksende litteratur, som beskæftiger sig med de økonomiske effekter af informationsteknologi.
Under alle omstændigheder tyder meget på, at der i slutningen af 1990erne er sket et
afgørende skift i den relative efterspørgsel efter arbejdskraft i den private sektor i Danmark. Dette er konsistent med hypotesen om, at højtuddannet arbejdskraft er af afgørende betydning for implementering af IT i produktionsprocessen.7 Ligeledes kan
væksten i den relative efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft med en samfundsvidenskabelig baggrund tyde på, at ændringer i organisationsformer m.v. er nødvendige for at implementere IT i virksomhederne på en succesfuld måde. Indtil videre er
disse fortolkninger dog ret ufuldstændige, og der er klart behov for yderligere forskning på området.
Behovet for yderligere fordybelse gælder også i forhold til at vurdere betydningen
af den centrale antagelse i analysen, at der er en konstant og identisk substitutionselasticitet mellem alle betragtede uddannelsesgrupper. En vigtig implikation af denne antagelse er, at den relative løn mellem uddannelsesgrupperne i og j kun afhænger af de
relative mængde af disse uddannelsestyper – og altså ikke af mængden for en tredje
gruppe (k). Med samme substitutionselasticitet mellem i, j og k gælder det nemlig, at
en ændring i mængden af uddannelsesgruppe k’s arbejdskraft vil have en proportional
virkning på i’s og j’s løn og dermed efterlade den relative løn upåvirket.
Dette vil imidlertid næppe gælde i virkeligheden. Mens der er rimeligt belæg for at
7. Se f.eks. Bresnahan, Brynjolfsson og Hitt (2002) og Black og Lynch (2000).
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hævde, at den aggregerede substitutionselasticitet mellem arbejdskraft med videregående uddannelse i forhold til resten af arbejdskraften er konstant og lig med ca. 1.4,
så er der ikke samme belæg for at hævde, at 1.4 også er en rimelig værdi for substitutionselasticiteten mellem flere vilkårlige uddannelsesgrupper af arbejdskraft. Man ville
f.eks. forvente, at substitutionselasticiteten mellem arbejdskraft med en teknisk-erhvervsfaglig baggrund og arbejdskraft med en mellemlang uddannelse er højere end
1.4, mens substitutionselasticiteten mellem arbejdskraft uden uddannelse og arbejdskraft med en PhD-uddannelse er markant lavere end 1.4. Vi erkender således på den
ene side, at der er et behov for en udvidelse af vort arbejde, som inddrager sådanne forskelle i substitutabiliteten mellem flere end to uddannelsesgrupper. På den anden side
er det en opgave af et så betydeligt omfang – både metodisk og empirisk – at den efter
vores opfattelse ligger uden for rammerne af dette papir.
Endelig skal det nævnes, at det ikke er uproblematisk at udelukke den offentlige beskæftigelse fra analyserne, da arbejdsmarkederne i de to sektorer af økonomien må
formodes at interagere. Således kan det relative udbud af uddannet i forhold til mindre
uddannet arbejdskraft til den private sektor ikke uden videre tages for givet på et givet
tidspunkt, da det må afhænge af den offentlige efterspørgsel og relative lønninger mellem den private og offentlige sektor. Ligeledes er det heller ikke indlysende, at det giver mere mening at sammenligne resultaterne for Danmark med tilsvarende analyser
for USA, når førstnævnte er begrænset til den private sektor, mens sidstnævnte dækker
hele økonomien. Men vi er p.t. ikke i stand til at foreslå en anden fremgangsmåde, der
ville gøre en sammenligning mere troværdig i betragtning af den store forskel på den
offentlige sektors størrelse i de to lande.
4. Har de relative efterspørgselsskift bidraget til den økonomiske vækst?
Problemstillingen i ovenstående gennemgang er, hvorledes den teknologiske udvikling påvirker efterspørgslen efter arbejdskraft med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Et næste skridt i denne analyse er at studere virkningen på produktionsmulighederne i økonomien af den ændrede uddannelsesstruktur i den private beskæftigelse.
Dette er meget svært at vurdere, men det er dog muligt at bedømme den nedre grænse
for væksteffekten på baggrund af det såkaldte vækstregnskab.8
Ideen med et vækstregnskab er ganske enkelt at opdele den økonomiske vækst i bidrag fra udviklingen i produktionsfaktorerne, fysisk kapital og arbejdskraft. Den del af
den økonomiske vækst, der ikke kan tilskrives bidrag fra fysisk kapital og arbejdskraft, kaldes produktivitetsvæksten.9 Denne sidstnævnte størrelse er residualberegnet,
hvilket indebærer, at det indeholder væksteffekter fra alle øvrige vækstgenererende
8. Se for eksempel Jorgenson, Fraumeni og Gallop (1987).
9. Med produktivitet menes her totalfaktorproduktivitet (TFP).
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(eller vækstdæmpende) effekter, således at det ikke præcist er klart, hvad denne komponent indeholder.
De oprindelige vækstregnskab er alene baseret på aggregerede data, hvor væksten i
input fra arbejdskraft var bestemt fra det totale antal arbejdstimer, mens væksten i kapitalinput var bestemt ud fra den samlede kapitalmængde for økonomien. Således var
væksten i faktorindsatsen alene bestemt udfra kvantitetsdimensionen.
Senere arbejder indeholder også en kvalitetsdimension for den økonomiske vækst.
Når eksempelvis det uddannelsesmæssige niveau øges i økonomien, stiger den produktive kapacitet af arbejdskraft også. Man kan altså sagtens forstille sig en situation,
hvor det totale antal arbejdstimer er uændret over tid, samtidig med at det uddannelsesmæssige niveau og dermed den produktive kapacitet øges. I det oprindelige vækstregnskab vil vækstbidraget i arbejdskraftsindput fejlagtigt være bestemt til 0. Dette
korrigeres der for i senere vækstregnskaber ved at inddrage kvalitetsdimensionen. Således beregnes væksten i kvaliteten af arbejdskraft i tilknytning til uddannelse som et
vægtet gennemsnit af ændringer i arbejdstimer inden for de enkelte uddannelsesgrupper, med vægte baseret på lønforskelle. Således vokser kvaliteten af arbejdskraftsinput, når beskæftigelsesstrukturen i den private sektor ændres mod grupper med høj
løn.
Vækstregnskabet er baseret på en mere restriktiv model, end tilfældet var i analysen
af relative efterspørgselsskift, fordi det er nødvendigt at gøre antagelser om adfærd og
markedsformer på andre markeder end arbejdsmarkedet. Således antages perfekte
produkt- og faktormarkeder, samt profitmaksimerende adfærd for virksomhederne.
Der er væsentlig forskel mellem nærværende analyse og det vækstregnskab, som
normalt benyttes i litteraturen. Vores analyse tager udgangspunkt i, at teknologisk udvikling er rettet mod uddannet arbejdskraft, mens den ikke er rettet mod bestemte uddannelsesgrupper under standardmetoden. Denne forskel giver sig udslag i, at produktivitetsudviklingen i standard vækstregnskabet er uafhængig af uddannelsesstrukturen,
hvorimod den er afhængig heraf i vores model. Således vil en uddannelsesstruktur rettet mod uddannet arbejdskraft resultere i højere produktivitetsvækst end for et lavt uddannelsesniveau.
Konsekvensen af ovenstående er, at det ikke er muligt at udskille effekten af uddannelsesstrukturen på produktivitetsvæksten, idet denne bestemmes som forskellen mellem outputvækst og væksten i faktorindsats. Således er det ikke muligt at måle det
samlede vækstbidrag fra de relative efterspørgselsskift. Det er muligt at måle effekten
på kvalitetsudviklingen af arbejdskraft af de relative efterspørgselsskift efter uddannet
arbejdskraft, men effekten på produktivitetsudviklingen kan ikke måles. Med andre
ord angiver kvalitetsudvikling i arbejdskraft den nedre grænse for vækstpåvirkningen
fra de relative efterspørgselsskift.
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I Fosgerau og Sørensen (2000) opstilles et vækstregnskab for Danmark. Den gennemsnitlige vækst i den private sektors output andrager 2,6 procent for perioden 198098, mens vækstbidraget fra fysisk kapital er lig med 0,9 procent. Bidraget fra arbejdskraft andrager 0,1 procent, hvis væksten i indsatsen fra arbejdskraft alene bliver opgjort på basis af det totale antal arbejdstimer. Bidraget andrager derimod 0,5 procent,
når effekten også baseres på skift i uddannelsesstrukturen. Derfor udgør vækstbidraget
fra kvaliteten i arbejdskraft 0,4 procentpoints. Konsekvensen heraf er, at produktivitetsvæksten opgøres til 1,6 procent, når uddannelsesstrukturen ikke inddrages, mens
den udgør 1,2 procent, når den inddrages. Således falder betydningen af produktivitetsvæksten fra at udgøre en andel på 60 til 45 procent af outputvæksten. Produktivitetsvæksten på 1,2 procent ville have været lavere, hvis for eksempel hele indsatsen af
arbejdskraft stammede fra ikke-uddannet arbejdskraft. Årsagen er, at den teknologiske
udvikling er rettet mod uddannet arbejdskraft som derfor bidrager mere til produktivitetsudviklingen end tilfældet er for ikke-uddannet arbejdskraft. Uddannelsesstrukturen har således bidraget til produktivitetsvæksten. Dette bidrag kan dog ikke måles.
Samlet er konklusionen af analysen således, at vækstbidraget fra de relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft er betydeligt og som minimum har udgjort
15 procent af outputvæksten i perioden 1980-98.
5. Sammenfatning
Denne artikel har studeret ændringer i den uddannelsesmæssige sammensætning af
arbejdskraftsudbuddet i dansk økonomi i perioden 1980-98. Vi finder ikke overraskende, at andelen af personer med videregående uddannelse er steget meget. Mens
personer med videregående uddannelse i 1980 udgjorde 17 procent af arbejdsstyrken i
alderen 25-54 år, så var denne andel i 1998 steget til 24 procent. Især andelen med en
videregående uddannelse er steget markant, nemlig fra 3,6 procent til 6,1 procent. I
fravær af ændringer i den relative efterspørgsel efter arbejdskraft i perioden ville den
relative løn for uddannet arbejdskraft alt andet lige falde. Dette har imidlertid ikke
været tilfældet. Tværtimod har lønstrukturen i Danmark stort set været konstant i den
betragtede periode.
Dette peger i retning af, at der er foregået relative efterspørgselsskift efter uddannet
arbejdskraft, som har genereret en modgående effekt på den relative løn. I beregninger
fokuseret på den private sektor har vi påvist, at omfanget af efterspørgselsskiftene ser
ud til at være af stort set samme størrelse som i USA i samme periode. Artiklen viser,
at efterspørgselsskiftene øges i uddannelsesniveauet, dvs. desto længere uddannelsestid, desto større efterspørgselsskift. Endvidere repræsenterer skiftene en udvidelse af
de efterspurgte uddannelsestyper. Fra især at være udgjort af ingeniører og i mindre
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grad af personer med samfundsvidenskabelige uddannelser under mellemlange og
lange videregående uddannelser er andre typer såsom humanister og naturvidenskabelige kandidater trængt ind i den private beskæftigelse.
Endelig skal nævnes, at spørgsmålet om arbejdskraftens opkvalificering er blevet
relevant i forbindelse med diskussionen om befolkningsaldring og tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. Det interessante spørgsmål er her, om man med et højere uddannelsesniveau kan stimulere den økonomiske vækst og derigennem afbøde nogle af de negative samfundsøkonomiske virkninger af faldet i beskæftigelsesgraden blandt især
ældre generationer. Vore beregninger af vækstbidraget fra de relative efterspørgselsskift efter uddannet arbejdskraft kan give et nyttigt fingerpeg til besvarelse af dette
spørgsmål. Artiklen viser således, at vækstbidraget som minimum har udgjort 15 procent af væksten i produktionen i perioden 1980-98. Dette kan næppe siges at være
ubetydeligt, og derfor må man forvente, at der fremover vil blive lagt vægt på ikke blot
gennem ændringer i pensionssystemet at tilskynde til senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, men også at fremme incitamentet til at investere i humankapital. I vort
fremtidige arbejde vil vi gerne medvirke til at afklare, om det er muligt at udvikle initiativer, som både udskyder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet og fremmer en mere produktiv arbejdskraft.
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Vurdering af forventet inflation
og realrente
Dan Knudsen
Danmarks Nationalbank, E-mail: dkn@nationalbanken.dk

SUMMARY: The expected rate of inflation is a crucial element in the ex ante real inte -

rest rate, but is difficult to assesss. Relating the private savings balance to measures of
the real interest rate after tax suggests that the formation of the expected rate of inflation is a sluggish process. Filtering the price series before calculating the price increase for the real rate of interest increases the explanatory power of the real interest
rate measure.

1. Introduktion
Realrenten er en veletableret størrelse i økonomisk teori. Den angiver forskellen på
den nominelle rente og inflationen og påvirker opsparing og investering. Det er mindre
klart, hvordan man bør måle realrenten i praksis. I det følgende søger vi at fastlægge
hvilken makroøkonomisk realrente, der er relevant for den private sektors opsparingsog investeringsbeslutninger. Hermed behandler vi opgørelsen af en makroøkonomisk
realrente som et empirisk problem, og der fokuseres på valget af inflationstakt til brug
for realrenten. Artiklen er en opfølgning til Pedersen (2001).
Da det drejer sig om påvirkningen af fremadrettede beslutninger, søger vi en forventet inflationstakt. Et nemt bud er at anvende prisstigningen over det seneste år. Det implicerer, at husholdninger og virksomheder venter, at det seneste års prisudvikling
fortsætter i investeringsperioden. Når økonomer ofte forfalder til at bruge den seneste
offentliggjorte inflationstakt, er det nu næppe, fordi mange tror, forventningsdannelsen
er så enkel. Det er mere fordi, man normalt undgår det uhåndterlige måleproblem, som
er knyttet til forventet inflation, og bruger en simpel ex post opgørelse af realrenten.
Vores tilgang til at måle forventet inflation og realrente er en makroøkonomisk modellering. Nærmere bestemt fokuseres på det private opsparingsoverskud som funktion af realrenten efter skat, og det undersøges, hvor meget den anvendte prisserie skal
glattes for at optimere effekten fra en realrente baseret på stigningen i den glattede
prisserie. Valget af det private opsparingsoverskud til afhængig variabel er pragmatisk
begrundet med, at opsparing minus investering afhænger dobbelt positivt af realrenArtiklens indhold er præsenteret på Nationaløkonomisk Forenings møde på Koldingfjord i januar 2002.
Kolleger i Økonomisk afdeling, Heino Bohn Nielsen og to skønsmænd takkes for kommentarer.
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ten, hvis opsparingen afhænger positivt og investeringen negativt. Et klart måleresultat
forudsætter en klar effekt af realrenten på den valgte responsvariabel.
Det private opsparingsoverskud er en central makroøkonomiske variabel, der afspejler konjunktursituationen, så samtidig med at vi undersøger, hvordan forventet inflation bedst repræsenteres, får vi indblik i, hvor meget det tilhørende realrenteudtryk
påvirker økonomien. Hovedresultatet er, at forventet inflation synes meget træg, og
med en træg repræsentation af forventet inflation synes realrenten efter skat at have en
betydelig indflydelse på opsparingsbalance og outputgab.
Gangen i artiklen er som følger: Først diskuteres rentens effekt på opsparingsoverskuddet, herunder nominel rente versus simpel realrente. Dernæst estimeres en relation
for opsparingsoverskuddet med glattede inflationstakter i realrenten. Nogle enkeltresultater belyses nærmere, og der uddybes ved at se på andre renter og bla. huspriser
som forklarende variable samt på et BNP-gab i opsparingsbalancens rolle som forklaret variabel. Endelig sammenlignes med andre resultater, og en afslutning runder af.
2. Rente og opsparingsoverskud
Standardtilgangen til måling af forventet inflation og realrente er, jf. Barsky (1994),
at kvantificere Fisher-hypotesen, som siger, at den nominelle rente afspejler forventet
inflation plus et realafkast. Kort fortalt antager man typisk realafkastet konstant og
prøver at finde et inflationsudtryk, der tydeligt samvarierer med den nominelle rente.
Med den danske fastkurspolitik kan den nominelle rente dårligt tilpasse sig den indenlandske inflation. Det er i dag snarere euroområdets inflation, som den nominelle
rente tilpasser sig, ligesom vores inflation tilpasser sig euroområdets. Det gør det mindre interessant at estimere den rene Fisher-hypotese på danske tal. Derimod kan der
hentes noget i den tilhørende mekanisme, at det indenlandske realafkast tilpasser sig
en eksogen realrente.
Vi kan ikke observere realkapitalens afkast, men det indgår i nævnte tilpasningsproces, at realrenten påvirker investering og opsparing. Dermed kan inflationsforventningerne kvantificeres som led i en estimation af adfærdsrelationer for forbrug og investeringer. Det er veltrådte stier, men erfaringsmæssig også en vanskelig tilgang. Vi
vil her prøve at aggregere den empiriske tilgang, så vi måler på inflationsforventningerne ud fra den påvirkning, man ser fra realrente til privat opsparingsbalance.
I en lukket en-sektor-økonomi er faktisk opsparing altid lig faktisk investering, så
der vil realrenten alene påvirke aktiviteten og ikke opsparingsbalancen, som altid er
nul. Den private sektor i dansk økonomi er selvfølgelig ikke lukket, og den private opsparingsbalance kan sagtens svinge som respons på renteændringer. Svingene i opsparingsbalancen er et modstykke til, at offentlige indtægter og udgifter samt udlandshandelen dæmper svingene i aktiviteten.
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Fig. 1. Privat opsparings- og investeringskvote.
Vi er tæt på simpel makroteori. Normalt antages, at ønsket opsparing minus ønsket
investering afhænger positivt af både realrente og aktivitet (= indkomst). For en åben
økonomi med offentlig sektor afbilder den såkaldte IS-kurve den kombination af aktivitet og realrente, som får ønsket privat opsparingsoverskud til at mime summen af betalingsbalanceoverskud og offentligt budgetunderskud.
Sidstnævnte sum afhænger klart negativt af aktiviteten, jf. f.eks. aktivitetsfølsomheden i import, skat og arbejdsløshedsdagpenge. Den negative sammenhæng kommer
også til at gælde mellem faktisk privat opsparingsoverskud og aktivitet, og det gør det
svært at estimere et udtryk for ønsket privat opsparingsoverskud, hvor aktiviteten, som
nævnt, let kan indgå med positivt fortegn.
I stedet kan man kombinere sammenhængen mellem aktivitet og faktisk privat opsparingsoverskud med IS-kurvens sammenhæng mellem realrente og aktivitet til en
sammenhæng, hvor realrenten med positiv koefficient er eneste variabel til at forklare
faktisk opsparingsoverskud. Jo mere stabiliserende offentlig sektor og udland er, jo
større bliver koefficienten til realrenten. Der medfølger ikke nogen teoretisk grund til
at vurdere realrenten ud fra dens indflydelse på opsparingsoverskuddet frem for på aktiviteten; men f.eks. er opsparingsoverskuddet som andel af indkomsten en simplere
variabel at gå til. Aktiviteten skal i praksis vurderes ud fra et outputgab med den måleusikkerhed, det giver.
Den skitserede model er enkel af pædagogiske grunde. I praksis er det f.eks. ikke
klart, hvilken pris og rente vi skal arbejde med i realrenteudtrykket, og det må også
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Figur 2. Nominel rente, simpel realrente og privat opsparingsoverskud.
checkes, om der i den estimerede relation for opsparingsbalancen er brug for væsentlige eksogene forhold som konkurrenceevne, udenlandsk efterspørgsel eller finanspolitik. Dvs. forhold, som kan flytte IS-kurven, og hvis fravær kunne fortegne betydningen af rente og forventet inflation.
Inden vi går til estimation af en relation for det private opsparingsoverskud, vil vi
kigge på data. I det danske forløb siden begyndelsen af 70erne er både den private opsparings- og investeringskvote svinget betydeligt. Specielt bemærkes, at opsparingskvoten faldt og investeringskvoten steg, da opsvinget i midtfirserne toppede, jf. fig. 1.
Det indikerer, at opsvinget i høj grad afspejlede et fald i privat opsparingstilbøjelighed,
og at faldet dominerede enhver tendens til, at ekstra investeringer skaber ekstra opsparing. Den negative samvariation mellem privat opsparings- og investeringskvote gør
det nærliggende at bruge realrentens påvirkning af det private opsparingsoverskud
som omdrejningspunkt, men påvirkningen af et BNP-gab er også testet. Opsparingsbalancen afspejler, som nævnt, i høj grad konjunkturen.
Et håndfast bud på realrenten er at se inflationsforventningerne som en konstant og
simpelthen bruge den nominelle rente som mål for realrenten. Ud fra danske data er
det dog oplagt, at den nominelle rente ikke alene kan bære en forklaring af det private
opsparingsoverskud fra 70erne til nu.
Godt nok følges det nominelle rentefald i begyndelsen af 80erne af et tydeligt fald i
opsparingsoverskuddet, men over hele perioden er der forskellig trend i de to størrel-
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ser. Den nominelle rente har i gennemsnit været faldende, mens opsparingsoverskuddet snarere har været stigende. Den nominelle rente er her den lange obligationsrente
målt efter skat med den sats, der gælder for husholdningers renteudgifter.
Den tilsvarende simple realrente efter skat baseret på den aktuelle stigningstakt i
forbrugsdeflatoren passer bedre til trenden i opsparingsoverskuddet. Derimod er der
ikke megen samvariation omkring vendepunkter i de to størrelser, så den simple realrente alene er heller ikke god til at forklare opsparingsoverskuddet, jf. figur 2.
Sammenfattende tyder sammenstillingen af renteudtryk og privat opsparingsbalance på, at der er brug for et kompromis mellem på den ene side konstante inflationsforventninger, hvor man alene får bevægelsen i den nominelle rente ind i realrenten, og
på den anden side inflationsforventninger, der bare gengiver den aktuelle prisstigning.
3. Estimation
Det er nærliggende at glatte prisserien for at få en roligere prisstigning end den aktuelle. En måde at glatte på er at anvende det såkaldte Hodrick-Prescott-filter, jf. King
og Rebelo (1993). HP-filteret er bl.a. anvendt til at lave forventet inflation i Orr m.fl.
(1995). Det er afgørende at glatte priserne, men der er ikke prøvet andre filtre.
Den HP-filtrerede serie er en slags centreret glidende gennemsnit. Man kan styre,
hvor glat den filtrerede serie bliver vha. en dæmpningsfaktor. Dæmpningsfaktoren
straffer bevægelser i den filtrerede series stigningstakt. Er faktoren nul, er der ingen
forskel på faktisk og glattet serie. Gøres faktoren uendelig stor, får man en trendlinje
med konstant stigningstakt.
Til at afgøre graden af dæmpning bruges stigningen i de glattede priser i en relation
for det private opsparingsoverskud. Sammen med den nominelle rente udgør prisstigningen et realrenteudtryk, og relationen angiver en simpel lineær sammenhæng mellem realrente og opsparingsoverskud. Er opsparingsoverskuddet for lavt i forhold hertil, vokser opsparingsoverskuddet. Relationen for opsparingsoverskuddet er

⌬SI = a l SI -1 + a 2 (1 – T)IL -1 – a 3 ⌬ pglat

-1

+ a4 + 

(1)

SI er det private opsparingsoverskud som andel af privat indkomst, (1-T)IL er lang
nominel rente efter skat, pglat er logaritmen til glattet forbrugsdeflator, og  .er fejlled.
Det er nødvendigt med laggede værdier i relationen, når ændringer i realrenten ikke
har fuld effekt samme år. Omvendt er det med data på årsfrekvens ikke nødvendigt
med mere kompliceret dynamik. Samme års rente er ikke klart signifikant, og det
ændrer ikke væsentligt at udelade den. Vi lægger ud med en simpel relation. Senere i
afsnit 4 og 5 tester vi andre forklarende variable.
Hvis a3 er lig a2 udtrykker den logaritmiske ændring i filtreret pris, ⌬pglat, den for-
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Figur 3. Fit i relation (1) og dæmpningsfaktor i prisfiltrering.
ventede inflation, der indgår i realrenten. Uden restriktionen får man et udtryk for forventet realrente frem i en parentes ved at sætte koefficienten til renten, a2, uden for parentesen:
forventet realrente = ((1 – T)IL

-1

– (a 3 /a 2 ) ⌬ pglat

-1

+ a 4 /a 2 )

(2)

Det fremgår, at (a 3/a 2) ⌬ pglat plus en konstant optræder som den forventede inflation, der indgår i realrenten. Den fulde konstant, a4/a2, er i (2) taget med i forventet inflation; men det er ikke givet, at den skal. Reelt har vi kun et bud på forventet inflation
plus minus en konstant. Sættes noget af konstantleddet uden for forventet inflation og
dermed uden for realrenteudtrykket betyder det blot, at opsparingsoverskuddet afviger
fra nul ved en realrente på nul, og det er muligt. Den glattede prisserie er opstillet for
en række værdier af dæmpningsfaktoren i HP-filtreringen, og relationen er estimeret
for hver værdi. Især med restriktionen a3 = a2 forbedrer det fittet i relationen for opsparingsoverskuddet at bruge stigningstakten i glattede prisserier frem for stigningstakten i den rå prisserie, som svarer til en dæmpningsfaktor på nul. Det ses af figur 3
med residualernes kvadratsum som funktion af dæmpningsfaktoren.
Med a3 = a2 fitter den estimerede relation bedst for en dæmpningsfaktor på 3000.
Det er en usædvanlig høj faktor for årsdata, og det er nærliggende at fravige restriktionen. Muligvis beskrives den forventede inflation næsten lige så godt, når koefficienten
til ⌬ pglat er under én. I et rendyrket steady state forløb ender forventet inflation med
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at være lig faktisk inflation; men selv om vi bruger en glattet tidsserie for at fange et
underliggende forløb, er den glattede serie ikke resultatet af et sådant teoretisk forløb,
jf. McCallum (1984).
Uden restriktionen forbedres fittet så hurtigt, at kurvens begyndelse falder sammen
med y-aksen i figur 3, og residualet i relationen er næsten minimeret for en dæmpningsfaktor på 100. Uden restriktion forringer det kun langsomt relationens fit at øge
udglatningen ud over det optimale. Det afspejler, at jo mindre inflationsleddet varierer,
jo højere bliver til gengæld koefficienten, a3, til inflationsleddet i forhold til koefficienten, a2, til renten.
Der er ikke nogen særlig interessant tolkning af dæmpningsfaktorer på netop 100
eller 3000, men de 100 anvendes ofte til at fjerne konjunktursving i årsdata, jf. f.eks.
Backus og Kehoe (1992). Det er også mere håndterligt at glatte prisserien med dæmpningsfaktor 100 og tillade forskellig koefficient til rente og inflationsled frem for at
glatte med 3000. En stor dæmpningsfaktor svarer til at bruge et glidende gennemsnit
over mange år. Så jo mere man glatter, jo mere afhænger resultatet af antagelser om
den fremtidige prisudvikling. I beregningen er her antaget 2 pct. inflation i 7 år efter
slutåret 2000, og samplet for HP-filtreringen går tilbage til 1948.
De konjunkturmæssige prissving, som dæmpningsfaktoren på 100 fjerner, har afspejlet bl.a. stødene til olieprisen i 70erne og 80erne, jf. figur 4, der viser faktisk prisstigning og tre bud på en dæmpet prisstigning. Når relationen passer bedre uden de
olieafledte prissving, kan det udtrykke, at større oliepriser trods inflationsimpulsen
hæmmer investeringer og forbrug, fordi de svækker realindkomst og afsætningsmuligheder i størstedelen af den private sektor.
Med en dæmpningsfaktor på 100 kan forventet inflation i realrenten – med forbehold for konstanten – udtrykkes ved 0,53*⌬p100+0,026, jf. afsnit 4 om enkeltresultater. Med det udtryk er forskellen på den høje inflation i 70erne og den lave i 90erne
næsten halveret, og det sammentrykte forløb minder meget om stigningen i prisserien
glattet med faktor 3000. Med så stor dæmpning er det ikke bare konjunktursving over
et par år, som glattes væk. Forskellen på prisstigningen i hele tiår som 70erne og 90erne bliver klemt ned.
For det seneste år i samplet er udglatningen med faktor 3000 pænt på vej mod 2
pct., om end den ikke er der helt endnu. Udtrykket med koefficienten 0,53 ligger lidt
højere. Det gør det faktisk i snit over hele samplet, og måske skal konstantleddet reduceres, jf. tidligere om den manglende identifikation. Stigningen glattet med 3000 kan
være at foretrække til en fremadrettet vurdering, da den for en tænkt fremtid med 2
pct. inflation til sidst ender med en forventet inflation på 2 pct. Under alle omstændigheder må der advares mod at overtolke. Vi jagter en serie for forventet inflation, men
opnår kun en indikator behæftet med måleusikkerhed.
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Figur 4. Faktisk og dæmpet prisstigning.
Behovet for at reducere koefficienten til prisstigningen eller for at glatte prisserien
kraftigt tyder på, at skift i inflationstakten er længe om at komme ind i adfærdsmønsteret. Det kan udtrykke, at husholdninger og virksomheder tænker i flerårige opsparings- og investeringsprojekter og ikke umiddelbart venter, at en høj inflationstakt i
dag varer ved. Evt. venter man snarere, at en høj prisstigning følges af en lav pga.
modtryk fra konkurrenceevnen eller fra den økonomiske politik. Sådanne forventninger om prisstabilitet på sigt er særligt nærliggende med den nuværende fastkurspolitik, der blev formuleret midt i estimationssamplet. Til at beskrive inflationsforventningen gennem 30 år, må man repræsentere et gennemsnit af forskellige regimer og de
indtryk, de har gjort på husholdninger og virksomheder.
4. Nærmere om estimationsresultaterne
Forskellen på at anvende rå og glattet prisserie til prisstigningen er belyst af de
første to rækker i tabel 1, som rapporterer en række estimationer.
Række a viser, at realrenten næsten ingenting forklarer, når den alene baseres på
den aktuelle stigning i den rå prisserie, jf. en beskeden t-værdi på 1,0 og en forholdsvis
lille koefficient til renten. For at få en ordentlig relation må man forlade den simple realrente og elaborere på inflationsleddet. I række b er den store dæmpningsfaktor an-
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Figur 5. Opsparingsoverskud og realrente ud fra glattet inflation.
vendt i prisudglatningen. Det forbedrer tydeligt fittet, og den tilhørende realrente får
en t-værdi på godt 6.
Samtidig ligner relationen i række b på mange måder resultatet i række c, hvor prisserien er glattet med den mere standardmæssige dæmpningsfaktor på 100, og koefficienterne til rente og inflationsudtryk får lov at være forskellige. Koefficienten til prisstigningsleddet i række c er kun godt det halve af koefficienten til renten, 2,03/3,81
= 0,53. Den forventede inflation i realrenten er, som nævnt, repræsenteret af
0,53*⌬ p100+0,026 (0,026=0,10/3,81), såfremt hele konstanten i række c tilregnes
den forventede inflation.
Realrenteudtrykket, (1-T)*IL – (0,53*⌬ p100+0,026), ser, jf. figur 5, ud til at drive
opsparingsoverskuddet i højere grad end den nominelle rente eller den simple realrente gjorde i figur 2. Den tilsyneladende gode kvalitet af den viste sammenhæng i figur 5
gør det forholdsvis let at sige noget om forventet inflation og realrente.
En enkel forklaring på den opstillede realrentes betydning er, at renten simpelthen
har bevæget sig meget over de sidste 30 år, ikke mindst i forbindelse med omlægninger i den økonomiske politik. Rentebevægelserne har formentlig i høj grad været med
til at drive den private opsparingsbalance og konjunkturen; men vi kan selvfølgelig ikke være sikre på sammenhængen.
Hvis sammenhængen mellem realrentens elementer og opsparingsbalancen er en
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0,013
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0,022

0,024

0,023

0,024
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0,024
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0,038

1,1/0,1

2,0/1,3

0,7/1,7

3,2/1,6

2,5/5,2

1,3/3,9

0,2/0,1

1,4/4,0

0,3/0,8

1,3/1,7

spredning LM1/JB

Noter: BNPgab ln(BNP/BNP100), FY. husp ln(pris på enfamiliehus), PHK. IK 3-måneders rente dog udlånsrente før 1976q4. IL gennemsnitlig obligationsrente, IWBZ. For IK og IL
er 1 pct. 0,01. p ln(forbrugsdeflator), PCP. py ln(privat BFI-deflator ex energi), ekskluderer sektor O,E,H,QS,NG,NE. SI privat opsparingsoverskud som andel af privat disponibel
indkomst, TFPN/YDP. T skattesats på privates renteudgifter, TSUIH. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM-modellens databank og Danmarks Nationalbank. I variabellisten er den tilknyttede ADAM-notation tilføjet med stort efter komma. Efterstillet 100 og 3000 angiver anvendt dæmpningsfaktor i HP-filter. ⌬3 er ændring over tre år. Estimationsperiode 19722000, t-værdi i parentes. LM1/JB i sidste kolonne er Lagrange Multiplier test for 1. ordens autokorrelation og Jarques-Bera normalitetstest. De er X 2-fordelte med henholdsvis 1 og 2
frihedsgrader. I den instrumenterede estimation i række e er ⌬p-1 og ⌬p-2 instrumentvariable for ⌬p100-1.

j. ⌬BNPgab

-0,33
(2,5)

a. ⌬SI

SI-1

Tabel 1. Relationer for opsparingsbalance og BNP-gab, estimationsresultater.
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anden end i vores simple relation, skal priserne evt. glattes mere eller mindre, end vi
netop er kommet frem til. Men vi kan bruge samme metode på en anden relation for
opsparingsbalancen. Hvis realrenten reelt ikke påvirker opsparingsbalance og konjunktur, kan vi ikke bruge metoden til at måle forventet inflation og realrente. Det er
måske også mindre interessant at måle disse størrelser, hvis der ikke rigtigt reageres på
dem. I de følgende uddybende estimationsforsøg er udgangspunktet formuleringen i
række c med en dæmpningsfaktor på 100 for prisserien og en fri koefficient til ændringen heri. Som vi har set, minder det meget om at bruge faktor 3000 og en bunden koefficient, og med fri koefficient, ser man umiddelbart, om ændrede koefficienter til
rente og inflationsvariabel, evt. inflationsvariable, tyder på mere eller mindre dæmpning.
Valget af forbrugerpriserne, her forbrugsdeflatoren, som prisserie til realrenten er
nærliggende, fordi opsparing og investering ultimativt sigter på at forøge de fremtidige forbrugsmuligheder. For virksomheder vil en investeringsafgørelse dog også afspejle den forventede inflation på produktet. Man kan derfor også overveje den private
sektors BFI-deflator som prisvariabel. Med udglatning ligner den imidlertid forbrugsdeflatoren. Række d i tabel 1 ligner derfor række c, men i række d er kun summen af
koefficienterne til glattet forbrugerpris og glattet BFI-deflator signifikant.
Der er et principielt problem ved at anvende glattede prisserier. Når den HP-filtrerede serie repræsenterer et centreret gennemsnit af grundserien, betyder det, at vi hvert
år i estimationsperioden inddrager information om de følgende års priser. Dvs., at den
estimerede koefficient til inflationsleddet også opfanger, hvis konjunkturen og dermed opsparingssaldoen påvirker de følgende års priser. Ændringen i den glattede prisstigning med 1 års lag kan m.a.o. være endogen, så vi fejlbedømmer indflydelsen fra
inflationsleddet og dermed fra realrenten.
Et simpelt standardtest er at se, om det ændrer resultatet at anvende den faktiske
prisstigning med f.eks. 1 og 2 års lag som instrumenter i regressionen. Det gør det
knap nok, jf. at række e ligner række c. Det har da heller ikke været en fast tendens, at
opsving er blevet fulgt af højere inflation. Stigningen i den glattede prisserie minder
snarere om et dummy-led, som fanger et højere plateau for inflationsforventningen i
begyndelsen af perioden end i slutningen og en glidende overgang, en blød regimeskift-dummy om man vil.
En instrument-estimation tyder som sagt ikke på, at koefficienten til inflationsleddet er for højt. Et andet problem er, hvor signifikant koefficienten reelt er. Ved glattede
variable – specielt når dæmpningsgraden er valgt for at maksimere fittet – kan en høj
t-værdi være tilfældig. Hertil bemærkes, at inflationsleddet også har en høj t-værdi i
række e med instrument-estimationen. Det dækker over, at prisstigningen også uden
glatning, jf. de nævnte instrumenter, kan bidrage til at forklare opsparingssaldoen.
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5. Andre variable
Vi går lidt videre med at teste andre forklarende variable i relationen for opsparingsoverskuddet, og tester også hvordan realrenteudtrykket forklarer outputgabet.
I estimationerne er anvendt en lang rente efter skat. Det kan underbygges af et par
forsøg med henholdsvis kort rente og renten før skat.
Den korte 3-måneders rente bidrager en smule til forklaringen af det private opsparingsoverskud og reducerer samtidig forklaringsbidraget fra obligationsrenten, jf. række f i tabel 1. Man kunne godt bruge et vejet gennemsnit af de to renter; men inddragelsen af korte renter ændrer reelt ikke ved koefficienten til inflationsleddet eller ved
behovet for at udglatte prisserien.
Den anvendte efter-skat-rente kan suppleres med renten før skat, men sidstnævnte
bidrager ikke rigtigt, jf. række g i tabel 1. Det tyder på, at estimationsperiodens omlægninger i husholdningernes rentefradragsret har spillet en rolle. Virksomhedernes
skatteforhold er mere komplicerede, og det er ikke lykkedes at få disse ind i en simpel
relation for det samlede opsparingsoverskud.
I den anvendte relation for opsparingsoverskuddet er det en forbrugerprisbaseret realrente, der spiller rollen som drivende variabel, men f.eks. relateres sving i opsparingskvoten nogle gange til huspriserne.
Det er teoretisk uklart, om huspriserne skal med i niveau eller ændring, men de fungerer bedst som en ændring over tre år. Vi anvender ændringen i den rå husprisserie, og
det kan ses som en udvidelse af inflationsleddet. Mens udglatningen fjerner en negativ
samvariation mellem forbrugerprisstigning og aktivitetspres, kan huspriserne tilføre
lidt positiv samvariation med aktivitetspresset, f.eks. i form af mindre prisstigning i
lavkonjunkturen i begyndelsen af 80erne og højere prisstigning i midtfirsernes boom.
Det ses af et gennemsnit af forbruger- og husprisstigningen med de i række h i tabel 1
estimerede vægte, jf. fig. 6. Jf. række h sammenholdt med række c overtager husprisstigningen lidt forklaring fra den nominelle rente og lidt fra den glattede forbrugerprisstigning. Det er naturligt, at prisudviklingen på et aktiv gør det. I øvrigt er det ikke
afgørende, om husprisstigningen er med i relationen. Det ændrer ikke den relative betydning af nominel rente og glattet forbrugerprisstigning og dermed heller ikke afgørende budet på forventet inflation.
Som opsamling på estimationerne med ekstra forklarende variable, har vi indsat tre
interessante variable på én gang som en generel specifikation. Ud over husprisstigningen er det kort rente og faktisk forbrugerprisstigning. Det fremgår af række i, at faktisk forbrugerprisstigning er insignifikant, når den glattede forbrugerprisstigning er
der, og jf. sit fortegn heller ikke bidrager til en realrenteeffekt. Desuden viser det sig,
at den korte rente også har t-værdi under én, hvis faktisk forbrugerprisstigning droppes. Så vi ender med husprisstigningen som eneste ekstra variabel ligesom i række h.
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Figur 6. Forbruger- og husprisstigning.
Husprisstigningen er principielt ikke en helt ny forklarende variabel, da huspriserne
også afspejler realrenten efter skat. Mere ny ville være konkurrenceevnen, f.eks. relativ løn i fælles valuta, udenlandsk marked målt ved OECD’s mål herfor, samt finanspolitikken, f.eks. målt ved Finansministeriets finanseffekt.
Uden at vise flere estimationer nøjes vi med at nævne, at vi ikke kunne estimere en
målelig effekt fra konkurrenceevnen til den private opsparingssaldo. Måske fordi konkurrenceevnen påvirker konjunkturforløbet gradvist og med forsinkelse. Et HP-filter
baseret mål for konjunkturgabet i det udenlandske marked var mere signifikant, idet
dog t-værdien holdt sig under 1,8, og fortegnet antydede, at variablen ikke kom med,
fordi den øger aktiviteten for given rente. Under alle omstændigheder reduceres nominel koefficient til rente og til dæmpet inflation kun lidt, og forholdet mellem dem er
uændret godt 0,5.
Angående finanspolitikkens rolle, får man en positiv koefficient til Finansministeriets finanseffekt. Det kunne f.eks. vise, at skattelettelser umiddelbart øger opsparingen, men finanseffekten er konjunkturmodløbende og samvarierer negativt med outputgabet, jf. også Finansministeriet (2000), så den umiddelbare samvariation afspejler
nok mest, at en positiv finanseffekt indikerer en svag konjunktur med stort privat opsparingsoverskud. Alt i alt er finanseffekten ikke en væsentlig forklarende variabel og
ændrer ikke ved vort resultat om forventet inflation.
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Figur 7. BNP og privat opsparingsunderskud.
Vi har i hele analysen valgt det private opsparingsoverskud som forklaret variabel,
men kunne have valgt et andet omdrejningspunkt. Forløbet i den private opsparingssaldo ligner f.eks. konjunkturforløbet i BNP, udtrykt ved forholdet mellem faktisk
BNP og BNP HP-filtreret med dæmpningsfaktor 100, jf. fig. 7.
Man får også nogenlunde samme indtryk af at forklare BNP-gabet i stedet for opsparingsbalancen. Prisforventningerne virker endog lidt mere træge ud fra relationen
for BNP-gabet, jf. at koefficienten til prisstigningsleddet i række j i tabel 1 kun er godt
0,4 gange koefficienten til nominel rente mod godt 0,5 i grundligningen i række c.
Det kan tilføjes, at både relationer for BNP-gabet og for opsparingsoverskuddet er
ganske stabile. Det ændrer f.eks. ikke koefficienterne væsentligt at re-estimere række j
og c for en periode, der slutter i 1990 i stedet for 2000. Dog flytter det på koefficienterne, mest i BNP-relationen, at afslutte estimationsperioden før midtfirsernes opsving,
men så er der heller ikke noget større brud i inflationsudviklingen, som inflationsleddet kan fange.
Sammenfattende har forsøg med andre forklarende og forklarede variable ikke rokket ved, at inflationsforventningerne er træge. Det er da heller ikke et kontroversielt
empirisk resultat.
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6. Sammenligning
Den anvendte tilgang til at måle inflationsforventninger er beslægtet med modellering af forbrug og investering, og resultatet minder om, hvad der indgår i danske modeller. F.eks. anvendes i Danmarks Statistiks makromodel ADAM en koefficient på 1/2
til prisstigningen i kapitalomkostningsudtrykkene, jf. ligningsoversigt på Danmarks
Statistiks hjemmeside. Det ligner de 0,53, vi estimerer for et inflationsudtrykk i realrenten.
Det er almindeligt – også for andet end danske tal – at estimerede relationer, som
inddrager realrenten, har et fordelt lag eller lignende i prisændringerne, som kan mime
træge inflationsforventninger. Det er dog svært at præcisere i en sammenligning. Når
man opstiller forbrugs- eller investeringsrelationer er fokus typisk på andet og mere
end forventet inflation. Ofte repræsenteres forventet inflation implicit, uden at størrelsen identificeres.
Det er nemmere at sammenligne med opgørelser, der fokuserer på inflationsforventningerne. Der foreligger en lang række for USA og andre valutaområder, hvor der
med afsæt i Fisher-hypotesen måles på inflationens gennemslag på den nominelle rente. Man kommer typisk til, at inflationsforventningerne er træge, jf. oversigt i Barsky
(1994) og med Summers (1983) som et godt eksempel. Inflationens betydning blev ikke mindst studeret, da inflationen var høj. Nogle peger også på en koefficient under én
til inflationsudtrykket, især for renten efter skat, og der sættes med det udgangspunkt
tit fokus på, om inflationsforventningerne er rationelle. McCallum (1984) var bl.a. en
kritisk replik til, at Summers afviste Fisher-hypotesen, fordi koefficienten til det anvendte inflationsudtryk var under én. McCallum mente, at rationelt forventet inflation
netop kunne repræsenteres af en sådan koefficient gange inflationsudtrykket.
Det er naturligvis interessant, om inflationsforventningerne er rationelle. Det er
imidlertid også en vanskelig empirisk diskussion, som vi ikke har prøvet at løfte. Vi
nøjes med at konstatere, at trægheden og nedvægtningen af inflationsudtryk i andres
resultater minder om vort resultat på danske tal. Målingerne på Fisher-hypotesen viser,
at et valutaområdes prisstigning ikke uden videre overvæltes på områdets nominelle
rente. Vi kan supplere med, at den heller ikke uden videre nedvæltes i den forventede
realrente. Det gør effekten fra prisstigning til realøkonomi uklar.
En lidt anden tilgang med danske resultater er at udlede forventet inflation af spørgeundersøgelser. For danske forhold er der forbrugertillidsundersøgelsens spørgsmål
om, hvordan husholdningerne ser prisudviklingen de kommende tolv måneder. Samme spørgsmål stilles om prisudviklingen over de foregående 12 måneder. Svarene
præsenteres af Danmarks Statistik som nettotal. Nettotallet for forventet prisudvikling
har varieret mindre om nul og ændret niveau langsommere end tallet for seneste års
prisudvikling, jf. figur 8. Husholdningernes svar knytter sig ikke nødvendigvis til en
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Figur 8. Forbrugertillidsundersøgelsen, faktisk og ventet prisstigning.
opgørelse af realrenten, specielt ikke den lange realrente, men det nævnte billede passer i hvert fald kvalitativt med, at inflationsforventningerne er mere træge end de faktiske prisstigninger.
Trægheden i forbrugertillidsundersøgelsens prisforventninger er for længst konstateret og diskuteret hos Engsted (1991) og Christensen (1996). Samt senest hos Dahl og
Hansen (2001), der arbejder med en regimeskiftsmodel.
7. Afslutning
Det mest interessante resultat er muligvis, at realrenten efter skat ser ud til at betyde
en del for det private opsparingsoverskud og i det hele taget konjunkturudviklingen,
når det anvendte udtryk for forventet inflation repræsenterer træge forventninger.
Sammenhængen er klarest med obligationsrenten som nominel rente. Indflydelsen fra
de korte renter, som pengepolitikken umiddelbart kan kontrollere, synes mindre. Renten efter skat forklarer bedre end renten før skat. Det tyder på, at reduktionen af rentebeskatningen har bidraget til vendingen i opsparings- og betalingsbalance fra 70erne
til 90erne.
Hovedresultatet er som nævnt, at inflationsforventningerne virker meget træge. Det
er næppe kontroversielt som empirisk resultat. Der er i hvert fald mange, som har fun-
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det det samme både for Danmark og for andre lande, herunder USA. For store lande
tænkes især på en lang række vurderinger af gennemslaget fra inflation på den nominelle rente.
For danske forhold siden 80erne kan træge inflationsforventninger bl.a. afspejle, at
valutapolitikken forankrer inflationsforventningen. Desuden har inflationsbilledet siden begyndelsen af 70erne bl.a. afspejlet oliepriser og dermed udbudsstød. Det har bidraget til, at høj inflation ofte har samvarieret negativt med aktivitetspresset og formentlig også været ledsaget af ekstra usikkerhed, jf. også stagflationsdiskussionen fra
70erne.
Den typisk negative samvariation mellem høj inflation og aktivitetspres gør det
svært at måle en positiv effekt fra inflationen på aktiviteten og en negativ på opsparingsbalancen. I det hele taget er spørgsmålet om inflationens effekt på realøkonomien
bredere end spørgsmålet om realrentens størrelse. Anvender man den simple realrente
i sin argumentation, kommer man også af den grund let til at fejlvurdere prisstigningstaktens betydning.
Tommelfingerreglen må være, at ændringer i den nominelle rente umiddelbart også
er realrenteændringer. Derimod er ændringer i prisstigningstakten til en begyndelse irrelevante for den realrente, som husholdninger og virksomheder reagerer på. Det tager
tid, før ændringer i prisstigningstakten skal indregnes i den forventede realrente.
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SUMMARY: Due to the failure of immigrants from less developed countries (LDCs) to

integrate into Danish society, and due to the increasing number of second-generation
immigrants from these countries living in Denmark, the focus of policy needs to switch
from simple integration to integration across generations. In studying the second generation of immigrants from LDCs, we find a striking difference in their educational distribution compared with that of ethnic Danes. After correcting for the difference in
age distribution across the two groups studied, we find that the main determinants of
the educational distribution are in the intergenerational transmission process. The parents of second-generation immigrants have less human capital, and the immigrants
show intergenerational mobility which is as low as that of ethnic Danes. The total
effect is slow integration across generations, and consequently we expect only slow
convergence in the educational distributions.

1. Indledning
Den eksisterende forskning i indvandrernes arbejdsmarkedstilknytning i Danmark
tegner relativt dystre perspektiver for fremtiden. Indvandrerne kommer i stigende grad
fra lande i den tredje verden. De mangler uddannelse som kan bruges i Danmark og får
kun i meget lille udstrækning beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, cf. Husted
m.fl. (2001), Nielsen m.fl. (2001a) og Rosholm m.fl. (2001). Desuden er der tegn på,
Vi takker Arbejdsministeriet for finansiel støtte til denne forskning. Desuden takker vi Astrid Würtz og
Claus H. Frederiksen for deres kompetente assistance, samt to anonyme referees for yderst kvalificerede og
konstruktive kommentarer.
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at der forekommer diskrimination i en eller anden form, Nielsen (2001), og Nielsen
m.fl., (2001a).
En række faktorer peger i retning af, at indvandrernes arbejdsmæssige position forværres i fremtiden, idet udviklingen fra industrisamfund til servicesamfund til informationssamfund betyder, at sprog og kulturforståelse spiller en større og større rolle
for opnåelse af beskæftigelse. Desuden kommer der i stigende grad indvandrere fra
den tredje verden, som næsten per definition er lavt kvalificerede, idet de ved ankomsten til Danmark i reglen ikke har en uddannelse, som anerkendes på det danske arbejdsmarked. Disse skal konkurrere om færre ufaglærte jobs, se Smith (2001).
Der er på den anden side også faktorer, som kan trække i retning af at forbedre indvandrernes position på arbejdsmarkedet. Efterspørgselen efter arbejdskraft øges i de
næste årtier på grund af forsørgerbyrdeproblemet, så indvandrerne er måske en uundværlig ressource. Desuden betyder en større gruppe indvandrere i landet, at indvandrernes netværk er større. Dette øger deres muligheder for at anvende uformelle søgekanaler og muligheden for drift af såkaldte etniske virksomheder, som tilfredsstiller
efterspørgselsbehov fra bestemte etniske mindretal. Herudover betyder det naturligvis
noget, at indvandrerne – som tiden går – vil have tilbragt længere tid i Danmark, hvilket vil øge deres beskæftigelsesmuligheder.
Med baggrund i de dårlige integrationserfaringer ser fremtiden dog overvejende dyster ud, se Smith (2001). Derfor er det yderst vigtigt at være opmærksom på, at integrationsproblemerne ikke manifesterer sig i den næste generation. I det omfang andengenerationsindvandrerne er i stand til at komme igennem det danske uddannelsessystem og opnå en kompetencegivende uddannelse, vil de have langt bedre forudsætninger for at klare sig godt på arbejdsmarkedet, end deres forældre havde.
Den sociale mobilitet er et af de forhold, der har betydning for, om unge andengenerationsindvandrere får samme succes i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
som unge danskere. Dette gælder ikke mindst for de efterkommere, der kommer fra
mindre udviklede lande, idet deres forældre har et betydeligt lavere uddannelsesniveau
og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end forældrene til unge etniske danskere. Hvis den sociale mobilitet er lav (dvs. den sociale arv stor), må man derfor forvente, at integrationsprocessen kan strække sig over flere generationer.
Dette er netop emnet for denne artikel, hvor vi præsenterer en detaljeret analyse af
andengenerationsindvandrernes uddannelsesvalg. Analysen foretages udelukkende for
andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande, idet uddannelsesfordelingen
for andengenerationsindvandrere fra mere udviklede lande ikke adskiller sig særligt fra
den tilsvarende fordeling for unge etniske danskere. Analyserne foretages med udgangspunkt i den fuldstændige befolkning af andengenerationsindvandrere i Danmark
samt en 10% stikprøve af unge etniske danskere. Vi undersøger uddannelsesvalget op-
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delt på seks hovedkategorier og analyserer, hvilke faktorer der er forbundet med øget
chance for højere uddannelse. Disse faktorer kan opdeles i fire hovedgrupper; individspecifikke karakteristika, forældrenes karakteristika, den etniske gruppes karakteristika
samt karakteristika ved det boligområde personen er vokset op i.
Artiklen er inddelt som følger: Andet afsnit beskriver baggrunden for analysen af efterkommeres uddannelsesvalg. Tredje afsnit præsenterer det anvendte datamateriale,
mens fjerde afsnit beskriver uddannelsesvalget for andengenerationsindvandrere med
rod i tredjeverdenslande samt unge etniske danskere. Uddannelsesvalget analyseres
økonometrisk i femte afsnit, hvorefter det sidste afsnit konkluderer analysen.
2. Baggrund
2.1. Modeller for uddannelsesvalg
Traditionelt er uddannelsesvalget blevet modelleret på to forskellige måder. Den
simpleste tilgang er at modellere det højeste opnåede uddannelsesniveau som en lineær
funktion af familiebaggrund, jf. Featherman og Hauser (1975). En lidt mere krævende
tilgang (i form af antal estimerede parametre) er, se Mare (1980), at se den højest fuldførte uddannelse som en konsekvens af en række sekventielle beslutninger om at fortsætte eller stoppe og således modellere uddannelsesvalg som en sekvens af overgange i
uddannelsessystemet.
Der ses ofte en effekt af familiemæssig baggrund, som aftager med uddannelsesniveauet, og dette betragtes efterhånden som et »stylized fact« i litteraturen. Cameron og
Heckman (1998) påviser, at dette resultat er spuriøst, idet det blot er en konsekvens af,
at der i sekventielle modeller opstår dynamisk selektionsbias. Således er de individer,
som forlader stikprøven tidligt – når de afslutter et lavt uddannelsesniveau – ikke tilfældigt udvalgte. Cameron og Heckman viser, at dette fører til en bias mod nul af de estimerede parametre i en sekventiel model.
Cameron og Heckman (1998) opstiller en teoretisk økonomisk model for rationelle
agenter. Individdet maksimerer det tilbagediskonterede nettoafkast af uddannelse ved
at vælge mellem forskellige uddannelsesniveauer. Dette vises helt naturligt at lede til en
empirisk specifikation baseret på en ordnet sandsynlighedsmodel (som f.eks. en ordnet
probit). De viser endvidere, at den sekventielle model, som hidtil har været anvendt i
litteraturen, for at kunne begrundes i en økonomisk model må baseres på en antagelse
om myopiske agenter. Udover det manglende teoretiske fundament for den sekventielle
model viser Cameron og Heckman, at denne ikke er ikke-parametrisk identificeret,
med mindre man har adgang til tidsvarierende forklarende variable, det vil sige forklarende variable som skifter værdi mellem de sekventielle trin. Den sekventielle models
resultater hviler således udelukkende på de fordelingsmæssige antagelser, hvis man ikke har adgang til sådanne data.
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I den ordnede (probit) model er problemerne med dynamisk selektionsbias elimineret, og effekten af familiemæssig baggrund er større på de høje uddannelsesniveauer
end i en sekventiel model. Fokus er således flyttet fra at analysere den sekventielle
proces igennem uddannelsessystemet til ganske enkelt at analysere det opnåede uddannelsesniveau.
Af flere årsager vælger sociologerne nu også at gå væk fra antagelsen om, at man
følger en fastlagt vej igennem uddannelsessystemet. Lucas (2001) betragter uddannelsesvalg som »at følge et fleksibelt spor«. Uddannelsesvalg består af beslutninger, der
træffes år for år, og er ikke nogen monoton bevægelse igennem uddannelsessystemet.1
Han finder stærke effekter af familiemæssig baggrund på alle uddannelsesniveauer.
Breen og Jonsson (2000) opponerer ligeledes mod tendensen til at se uddannelsessystemet som en enstrenget sekvens, hvorfor de vælger at tillade mange forskellige, mere eller mindre direkte veje igennem uddannelsessystemet. De finder en tendens til, at
familiemæssig baggrund har stærkest effekt, når man går en indirekte vej til en given
uddannelse.
2.2. Effekten af intergenerationelle transmissioner på uddannelsesvalget
En af de helt afgørende faktorer for, hvorvidt unge påbegynder og afslutter en uddannelse efter grundskolen, er social arv forstået som overførsel af humankapital fra
forældregenerationen til børnegenerationen. Ligesom det meste litteratur om emnet,
f.eks. Heinesen, (1999) betragter vi social arv/mobilitet som synonymt med intergenerationel transmission/mobilitet, hvilket i sagens natur ikke skelner mellem, hvilken
overførsel der kan henføres til genetik, og hvad der kan henføres til sociale faktorer. I
tråd med denne forståelse af begrebet beskriver Hansen (1999) social arv som den
samfundsorden, der betyder, at det kræver en større indsats, flere afsavn eller mere
held at opnå lang uddannelse, et godt job eller høj indkomst for børn af arbejderklassen. Omend hovedvægten ofte lægges på overførsler fra egne forældre, sker der også
overførsler via f.eks. øvrige slægtninge, naboer, nabolag og institutioner.
Om den intergenerationelle mobilitet er større eller mindre for efterkommerne end
etniske danske unge har i høj grad betydning for, om uddannelsesniveauet konvergerer
til uddannelsesniveauet for danske unge. Dette vil også være afgørende for, hvilken
indsats der skal iværksættes for at fremskynde processen.
For indvandrere kan intergenerationelle overførsler foregå via tre kanaler: direkte
fra egne forældre, fra den etniske gruppe (etnisk kapital) eller fra nærmiljøet i opvækstfasen, jf. Solon (1999) og Nielsen m.fl. (2001b). Som udgangspunkt forventes,
at den sociale mobilitet er større for generationer af indvandrere end for generationer
1. Dette er netop, hvad vi også observerer i data, idet mange personer har atypiske uddannelsesforløb.
F.eks. er der en del, som efter endt erhvervsuddannelse fortsætter med en videregående uddannelse.
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af indfødte, fordi indvandrere assimileres over tid, se Borjas (1992, 1995). Dette bekræftes dog ikke umiddelbart af empiriske undersøgelser på området. For at forklare,
hvorfor forskelle i uddannelse og indkomst mellem indvandrere og indfødte består
igennem generationer, definerer Borjas (1992) begrebet etnisk kapital. Akkumulationen af humankapital hos børnegenerationen af indvandrere kan påvirkes af en ekstern
effekt i form af den gennemsnitlige humankapital for den etniske gruppe. Hvis en etnisk gruppe som sådan har lave kvalifikationer, kan dette betyde, at forskelle i kvalifikationer består igennem mange generationer.
Alternativt kan humankapital overføres mellem generationer igennem nærmiljøet i
opvækstfasen, herunder også institutioner. I forbindelse med indvandrere har dette en
speciel fortolkning, idet et nærmiljø med mange eller få indvandrere kan påvirke overførselen af humankapital mellem generationer af indvandrere, se Borjas (1995). Hvis
denne effekt er positiv, kan den afspejle øget sammenhold og identitetsfølelse i etniske
grupper, som er vokset op sammen, eller forbedrede jobmuligheder. Hvis effekten er
negativ, kan den afspejle f.eks. langsommere tilegnelse af sprog og etablering af netværk med indfødte eller fastholdelse af normer, der modvirker social mobilitet. Se diskussion af Hummelgård og Husted (2001), som beskriver fænomenet for Danmark.
Undervisningsministeriet (2001) viser, at der i løbet af de sidste 10 år både for indvandrere og efterkommere er sket en betydelig tilnærmelse til det samlede danske ungdomsuddannelsesniveau. For efterkommere er andelen af de 16-19-årige, som er i gang
med en erhvervsfaglig uddannelse og en erhvervsfaglig gymnasial uddannelse, identisk
med øvrige danskeres, men der stadig er lidt færre, der tager en almen gymnasial uddannelse. Inden for de erhvervsfaglige uddannelser vælger indvandrere og efterkommere primært servicefag og jern- og metalfag. Et særligt problem for indvandrere og efterkommere er, at de generelt har sværere ved at få praktikpladser end andre.
For de videregående uddannelser finder Undervisningsministeriet, at 20-24-årige
efterkommere i lidt mindre grad end andre er i gang med en videregående uddannelse.
Dette skyldes, at de er underrepræsenterede på de mellemlange videregående uddannelser. Efterkommere vælger i højere grad teknik og sundhedsfaglige uddannelser på
alle niveauer. Hovedkonklusionen fra rapporten er, at efterkommeres overgangsrater
mellem uddannelser næsten er på højde med øvrige danskeres, mens frafaldet dog er
betydeligt højere end hos den øvrige befolkning.
3. Data
3.1. Beskrivelse af datakilden
Datagrundlaget for analyserne i denne rapport er dels AKF’s forløbsregister for boligforhold og sociale processer og dels AKF’s indvandrerregister. Førstnævnte register
indeholder oplysninger på individniveau for 10% af befolkningen over 14 år for perio-
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Figur 1. Aldersfordelingen for mænd og kvinder.
Note: ldc angiver mindre udviklede lande.

den 1981-98, hvorfor det er muligt at følge den samme person fra år til år. Registeret
bruges i denne rapport til analyser vedrørende den del af de unge, der ikke er indvandrere eller efterkommere. Analyserne for efterkommere er lavet på baggrund af AKF’s
indvandrerregister, som er et forløbsregister med oplysninger om alle indvandrere og
efterkommere i Danmark for perioden 1984-98.
Fra begge registre udvælges unge, som er mellem 18 og 30 år i 1998. Fra indvandrerregisteret udvælges dog kun personer, som er andengenerationsindvandrere (også benævnt efterkommere) ifølge Danmarks Statistiks definition.2 I 1998 var der 8743 andengenerationsindvandrere i denne aldersgruppe i Danmark. Af disse var 4535 mænd,
fordelt på 1988 fra mere udviklede lande og 2547 fra mindre udviklede lande.3 4208
var kvinder, og heraf var 1840 fra mere udviklede lande, mens de resterende 2368 var
fra mindre udviklede lande.
Til at modellere uddannelsesvalget bruges oplysninger om uddannelsesniveauet i
1998. I analyserne indgår en række variabler, der beskriver opvækstvilkårene for de unge. Det drejer sig dels om oplysninger om forældrene og dels oplysninger om nærmiljø.
Disse oplysninger er hentet fra det år, hvor barnet var 15 år og altså ikke fra 1998.
Antallet af andengenerationsindvandrere er steget kraftigt i de senere år, og sam2. Ifølge denne definition er andengenerationsindvandrere personer, som ikke selv er førstegenerationsindvandrere, men som er børn af førstegenerationsindvandrere.
3. Vi har defineret mere udviklede lande til at omfatte Norden, EU, resten af Europa (+ Israel), Nordamerika, Australien, New Zealand, Singapore, Hong Kong og Japan. Mindre udviklede lande er residualet.
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mensætningen er ændret markant, således at halvdelen i dag kommer fra mindre udviklede lande, og i de yngre aldersgrupper er langt hovedparten fra mindre udviklede
lande. Sammen med den manglende integrationssucces for indvandrere fra mindre udviklede lande begrunder dette, at vi i det følgende kun ser på indvandrere fra mindre
udviklede lande.
Således er aldersfordelingen blandt andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande meget forskellig fra aldersfordelingen blandt etniske danske unge, jf. figur
1. Aldersfordelingen blandt unge etniske danskere er nogenlunde jævn, idet der er 69% i alle aldersgrupper. Blandt andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede
lande er aldersfordelingen betydelig mere skæv, idet over 20% er 18 år, mens der stort
set ikke er nogen over 25 år.
3.2. Den afhængige variabel
I estimationen af uddannelsesvalg er uddannelse inddelt i 6 grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grundskoleuddannelse
Gymnasial uddannelse
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse,

idet efterkommere med uoplyst eller uden uddannelse udelades i estimationerne. Hvis
disse medtages i de beskrivende figurer, betegnes kategorien »0«. Fordelingen af danske unge og efterkommere på uddannelsesgrupperne gennemgås nærmere i næste hovedafsnit.
3.3. Forklarende variable
De forklarende variable i analyserne kan inddeles i oplysninger vedrørende forældrene, etnisk gruppe (kun indvandrere) og nærmiljø i opvækstfasen. Desuden anvendes selvfølgelig oplysninger om individdet selv.
Forældrevariable
For at belyse den sociale arv anvendes forældres uddannelse, bruttoindkomst og erhvervserfaring. For efterkommerne er herudover inddraget forældrenes opholdstid i
Danmark. Den direkte effekt af forældrebaggrund måles ved den største værdi af faderens og moderens oplysning.
Beregningerne af opholdstid laves ud fra oplysninger om indvandringsdato. Da en
person får en ny indvandringsdato, hvis personen har været ude af landet i længere tid,
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bruger vi den tidligste oplysning, der findes for personen i registeret. For en del personer findes der ingen oplysninger om indvandringsdato. Da der først er oplysninger om
indvandringsdato efter 1973, er de fleste af disse personer sandsynligvis indvandret
før 1973. For at korrigere herfor har vi sat disses opholdstid til 0, samtidigt med at en
indikatorvariabel for manglende oplysninger om opholdstid er sat til 1.
Uddannelsesoplysningerne for efterkommernes forældre omfatter oplysninger om
uddannelse, som forældrene har fået i Danmark, og for de, der ikke har taget uddannelse i Danmark, er der brugt oplysninger fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse om indvandreres uddannelsesvalg, som blev lavet i 1999, jf. Mørkeberg (2000).
Erhvervserfaring omfatter kun erhvervserfaring i Danmark. Erhvervserfaring er beregnet som erhvervserfaring som lønmodtager plus erhvervserfaring som selvstændig.
Dette er gjort, fordi en forholdsvis større andel af indvandrerne er selvstændigt erhvervsdrivende sammenlignet med etniske danskere. Den andel af erhvervserfaring,
der er optjent som lønmodtager, er beregnet på baggrund af ATP-indbetalinger, mens
erhvervserfaringen som selvstændig er beregnet som det antal år, hvor personen har
været registreret som selvstændig.
Hvis der – udover opholdstiden – er manglende oplysninger om forældrene (på
grund af død, udvandring, eller andet), er endnu en indikatorvariabel sat til 1, mens de
manglende værdier af forældrevariablene er sat til 0.
Etnisk kapital
Hvor forældrevariablene beskrevet ovenfor angiver den direkte effekt af forældregenerationens humankapital, angiver etnisk kapital den indirekte effekt af forældregenerationens humankapital via den etniske gruppe. Dette måles ved gennemsnittet af
hver af de fire forældrevariable, dvs. opholdstid i Danmark, erhvervserfaring, uddannelseslængde og bruttoindkomst for førstegenerationsindvandrere med samme etniske
oprindelse. Oplysningerne er beregnet som gennemsnittet for alle voksne indvandrere
fra det pågældende oprindelsesland. For en efterkommer fra Tyrkiet er det altså gennemsnitsværdier af disse fire variable for alle voksne tyrkiske indvandrere i Danmark,
der bruges som mål for etnisk kapital.
Nærmiljø-variable
Variable for etnisk koncentration og boligforhold er konstrueret på baggrund af oplysninger om forældrenes bopæl i det år, hvorfra der knyttes forældreoplysninger. Etnisk koncentration måles som andel indvandrere og efterkommere i bopælskommunen
i forhold til befolkningstallet i kommunen. Derudover beregnes et »exposure indeks«,
der har til formål at tage hensyn til, om der er relativt mange i kommunen, der kommer
fra samme land som den unge efterkommers forældre. Dette indeks er beregnet som
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andelen af indvandrere fra oprindelseslandet i kommunen i forhold til andelen af indvandrere fra oprindelseslandet i hele landet.
Variablen »udsatte boligområder« er en indikator for, om personen bor i et af de boligområder, der i 1994 fik støtte fra byudvalget. Variablen »meget udsatte boligområder« er en indikator for, om personen bor i et af de mest belastede af disse boligområder, jf. Hummelgaard m.fl. (1997).
Andre oplysninger
I estimationerne bruges endvidere oplysninger om den unges alder og indikatorer
for, om den unge er gift med en indvandrer eller en dansker. Indikatorerne for, om personen er gift med en indvandrer eller en dansker, omfatter ikke personer, der blot er
samboende. Denne oplysning kan dog være svær at tolke, idet man kan argumentere
for, at ægteskab er endogent, idet der sandsynligvis er uobserverede faktorer, f.eks.
traditioner der både har betydning for om man gifter sig, og for om man tager en uddannelse. Endelig har vi inkluderet indikatorer for at have forældre af pakistansk eller
tyrkisk oprindelse.
4. Beskrivelse af uddannelsesvalget
I dette afsnit beskrives uddannelsesvalget for efterkommere fra mindre udviklede
lande og for danskere. Figur 2 viser andelen i en given alder, som har færdiggjort eller
er i gang med erhvervskompetencegivende uddannelse i 1998. Personer har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis de er faglærte eller har en videregående
uddannelse. På grund af den skæve aldersfordeling er tallene usikre efter 25-årsalderen, hvorfor vi ikke tillægger disse megen vægt.
På alle alderstrin er der en større andel blandt etnisk danske mænd sammenlignet
med efterkommere, der enten er i gang med en uddannelse eller har færdiggjort en
kompetencegivende uddannelse. Forskellen er over 20 procentpoint for individer over
20 år.
For kvinder er billedet lidt mere nuanceret. Blandt de 18-19-årige har kvindelige
andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande den højeste uddannelsesandel. Når kvinderne træder ind i tyverne, ligner billedet mændenes, idet de etnisk danske kvinder har den højeste andel med færdiggjort eller igangværende uddannelse.
Sammenligner vi de mandlige og kvindelige andengenerationsindvandrere, finder vi,
at kvinderne i lidt større omfang er i gang med eller har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse end mændene.
Denne analyse siger noget om efterkommernes tendens til at tage en uddannelse
men ikke noget om, hvorvidt de færdiggør den. Tidligere undersøgelser viser, at efterkommere i mindre udstrækning end befolkningen som helhed fuldfører deres uddan-
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Figur 2. Andelen med/under kompetencegivende uddannelse, for mænd og kvinder
opdelt på alder.
nelser (Undervisningsministeriet, 2001). Ser vi udelukkende på færdiggjort uddannelse, finder vi kvalitativt de samme mønstre, men vi finder også større forskelle på unge
med forældre fra mindre udviklede lande og unge etniske danskere.
I figur 3a og figur 3b vises fordelingen på færdiggjort uddannelse opdelt i 7 kategorier (hvor kategorien »0« angiver manglende oplysninger eller ingen uddannelse, som
nævnt ovenfor). I figurerne ses kun på færdiggjort uddannelse. Det skaber imidlertid
et sammenlignelighedsproblem, idet den gennemsnitligt ældre gruppe af unge etniske
danskere alene som følge af deres alder må forventes at have et højere uddannelsesniveau. For at korrigere herfor har vi i figurerne valgt at vægte danskerne med aldersfordelingen for andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande.4 Figur 3a og
figur 3b viser således den faktiske fordeling på færdiggjort uddannelse for andengene4. Det mest indlysende valg ville egentlig være at give andengenerationsindvandrerne danskernes aldersfordeling, men dette giver problemer, idet de meget tyndt befolkede – og dermed statistisk usikre – høje aldersgrupper for andengenerationsindvandrerne så ville komme til at vælge mere og derved introducere usikkerhed i grafen.
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Figur 3a. Fordeling på færdiggjort uddannelse, mænd.
rationsindvandrere fra mindre udviklede lande, og endvidere vises den uddannelsesfordeling, indfødte danskere ville have haft, hvis de havde samme aldersfordeling som
andengenerationsindvandrerne fra mindre udviklede lande. For at illustrere, hvilken
betydning vægtningen har, vises også den uvægtede fordeling hos etniske danskere.
Næsten halvdelen af alle unge mænd fra mindre udviklede lande har kun en grundskoleuddannelse, mens det blandt unge etniske danskere er 31% af mændene og 26%
af kvinderne, der kun har en grundskoleuddannelse. Ser vi i stedet på de etniske danskeres vægtede uddannelsesfordeling, ser vi, at 43% af mændene og 35% af kvinderne
har en grundskoleuddannelse som højeste uddannelse. Der er altså stadig en større andel efterkommere, der kun har en grundskoleuddannelse, men forskellen er blevet
mindre. Denne forskel modsvares af, at en meget større andel af unge danskere har en
erhvervsfaglig uddannelse (i den vægtede fordeling). For de videregående uddannelser er der imidlertid ikke den store forskel i uddannelsesniveauet. Det kan imidlertid
sagtens være en konsekvens af den valgte vægtning, hvor de høje aldersgrupper (og
dermed dem med potentielt høj uddannelse) ikke har den store vægt.
For kvinder gælder kvalitativt samme mønster, omend de kvindelige andengenerationsindvandreres højere andel med grundskoleuddannelse her modsvares af, at der er
flere unge etniske danske kvinder med både ungdomsuddannelser og erhvervsfaglige
uddannelser. For de højere uddannelseskategorier er der ingen målelige forskelle på de
to grupper.
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Figur 3b. Fordeling på færdiggjort uddannelse, kvinder.
5. Økonometrisk analyse af uddannelsesvalget
I dette afsnit analyseres uddannelsesvalget for andengenerationsindvandrere fra
mindre udviklede lande mere dybtgående. Der fokuseres på, hvilke faktorer der er forbundet med gode chancer for at tage en høj uddannelse, og specielt rettes opmærksomheden på, hvorvidt integration kan forventes opnået over flere generationer. Vi undersøger således intergenerationelle effekter på det opnåede uddannelsesniveau, dvs. effekter stammende direkte fra forældrene, fra den etniske gruppe og fra opvækstvilkårene (nærmiljø), jf. beskrivelsen i tidligere afsnit. Gennemsnitsværdier for de enkelte variable er vist i Appendiks A.
Vi foretrækker til denne analyse – som diskuteret i afsnit 2 – en ordnet probit model
frem for en sekventiel model. Vi undersøger dog følsomheden af vores resultater over
for alternative empiriske specifikationer såsom en multinomial logit. En ordnet probit
indeholder færre parametre end både en sekventiel model og en multinomial logit,
hvilket også taler for at anvende denne. Formålet med nærværende artikel er at undersøge, i hvilket omfang efterkommernes sociale arv hindrer dem i at opnå samme uddannelsesniveau som de etniske danske unge. Til dette formål er en ordnet probit analyse af opnået og/eller igangværende uddannelse tilstrækkelig.5
Analyserne foretages separat for hvert køn og separat for etniske danskere og andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande. Forudsætningen for, at fortolknin5. Hvis formålet derimod havde været at identificere barrierer i uddannelsessystemet, havde en eller anden
form for sekventiel analyse naturligvis været nødvendig. En sådan analyse foretages f.eks. af Jakobsen og
Rosholm (2002).
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gerne af modellens parametre er meningsfuld, er, at vores rangordning er giver mening.
Det potentielt problematiske i rangordningen er især kategorierne 2 (gymnasial uddannelse), 3 (erhvervsfaglig uddannelse) og 4 (kort videregående uddannelse). Vi har imidlertid (som nævnt ovenfor) også estimeret multinomiale logit modeller (som ikke indbærer en rangordning), og de marginale effekter fra den analyse er i generelle træk meget lig de marginale effekter, som vi finder i den ordnede probit model.6
For at tage højde for forskellen i aldersfordeling har vi vægtet bidragene til likelihood funktionen for unge etniske danskere med aldersfordelingen for de unge andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande. Desuden inkluderes alderskategoriske variable.7
Resultaterne fra estimationen af de ordnede probit modeller findes i tabel 1 (mænd)
og tabel 2 (kvinder). Modellen er estimeret med to forskellige afhængige variable; i
model 1 er den afhængige variabel max(igangværende uddannelse, færdiggjort uddannelse), mens den afhængige variabel i model 2 er færdiggjort uddannelse. Argumentet
for ikke blot at se på fuldført uddannelse er, at gruppen af andengenerationsindvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit er yngre end de unge etniske danskere, og
alene af den grund vil der være relativt færre, der har afsluttet en uddannelse. Det er
dog heller ikke uden problemer at tage de igangværende uddannelser med, når man
sammenligner uddannelsesniveauer for de to grupper, idet der er relativt flere efterkommere, der ikke fuldfører deres uddannelse, jf. Undervisningsministeriet (2001).
De kvalitative konklusioner er dog ret ens, idet de samme variable er signifikante i
begge modeller, med en enkelt undtagelse (se nedenfor).
Lad os nu betragte integrationsprocessen over generationer. I begge modeller gælder det for både efterkommere og danskere, at et højere uddannelsesniveau hos forældrene øger barnets uddannelsesniveau. Undtagelsen er unge kvindelige efterkommere,
hvor effekten på færdiggjort uddannelse er tæt på nul og i øvrigt insignifikant.8
For efterkommerne er forældrenes arbejdsmarkedserfaring og opholdstid i Danmark også vigtig, hvorimod bruttoindkomsten kun synes at betyde noget for kvinder6. Resultaterne fra den multinomiale logit model er derfor ikke rapporteret i artiklen.
7. En referee har gjort os opmærksom på, at selv med aldersvægtninger og -korrektion kan vi komme til at
undervurdere indvandrernes uddannelsesniveau sammenlignet med de etniske danske unge. Dette kan forekomme, hvis f.eks. unge efterkommere i højere grad end unge etniske danskere tager folkeskolens 10. klasse, idet de så senere end de unge etniske danskere vil påbegynde og fuldføre deres endelige uddannelse.
Dette er der ikke taget højde for i analysen. Det ville kræve en ældre gruppe af efterkommere, som var færdige i uddannelsessystemet, og en sådan findes som bekendt ikke.
8. Disse resultater afviger fra de, som fandtes i Nielsen et al. (2001b), hvor vi ikke fandt nogen indflydelse
af forældrenes uddannelsesniveau. Forskellene mellem de to analyser er for det første, at vi estimerer en
ordnet probit for uddannelsesniveauet, mens Nielsen m.fl. estimerer en logit model for at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse. For det andet estimerer vi udelukkende modellen for unge efterkommere
fra mindre udviklede lande, mens Nielsen et al. estimerer modellen for alle unge andengenerationsindvandrere, og for det tredje bruger vi data fra 1998 i stedet for 1997.
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ne. For etniske danskere af begge køn er både erhvervserfaring og bruttoindkomst signifikante.
Når man vurderer integration over generationer, er det således væsentligt at notere
sig, at det ikke kun er opholdstid men også erhvervserfaring, som betyder noget for integrationsprocessen. Dette resultat er helt gennemgående i danske undersøgelser, Husted m.fl., (2001); Nielsen m.fl. (2001a), og Nielsen m.fl. (2001b).
For at vurdere, hvorvidt graden af intergenerationelle overførsler (og dermed den
sociale arv) er størst for efterkommere eller etniske danskere, er det nødvendigt at se
på de marginale effekter af variablene på sandsynlighederne for at tage et givent uddannelsesniveau, se Appendiks B.
Hvis vi ser på de relative marginale effekter9 af forældrenes uddannelse (tabel B1,
Appendiks B) ser vi dog, at disse er langt størst for de etniske danskere. 10% mere uddannelse hos forælderen forøger f.eks. chancen for en lang videregående uddannelse
med 3,7 og 2,9% for henholdsvis mandlige og kvindelige andengenerationsindvandrere, mens den øges med 11% for mandlige etniske danskere og 10% for etniske danske
kvinder. En af årsagerne til den store forskel er, at der i estimationen af den sociale arv
for andengenerationsindvandrere er 2 indbyrdes korrelerede effekter, nemlig en effekt
direkte fra forældrene og en effekt fra den etniske gruppe. Derfor skal man for andengenerationsindvandrere også medtage en i øvrigt stor etnisk kapitaleffekt, hvorefter
den sociale arv målt ved uddannelsesniveau er næsten identisk, uanset hvilket uddannelsesniveau vi ser på. Ser vi på forældrenes erhvervsaktivitet (målt ved erhvervserfaringen), har denne stor indflydelse på uddannelsesniveauet for alle grupper.10 Her gælder endvidere, at de marginale effekter har nogenlunde samme størrelse for etniske
danskere og andengenerationsindvandrere, idet 10% mere erhvervserfaring øger sandsynligheden for en lang videregående uddannelse med 5-6% for mænd og 3-4% for
kvinder. Forældrenes opholdstid i Danmark øger sandsynligheden for mere uddannelse i begge modeller, men effekten er mindre sikkert bestemt, hvorfor vi – i forlængelse
af alle tidligere forskningsundersøgelser – må konkludere, at opnåelse af erhvervserfaring er mere effektivt i denne henseende end blot at tilbringe tid i Danmark. Forældrenes årlige bruttoindkomst er ligeledes positivt forbundet med barnets uddannelsesniveau. Disse effekter er lidt større for etniske danskere end for efterkommere. For
mandlige andengenerationsindvandrere spiller forældrenes indkomst ikke nogen rolle
for uddannelsesniveauet.
9. Hvis sandsynligheden for den j’te uddannelses kategori benævnes Pj (x), hvor x angiver de forklarende
variable, så er de marginale effekter givet ved ⭸Pj /⭸x, og de relative marginale effekter er (⭸Pj /⭸x)/Pj .
10. I mange internationale studier findes ofte, at faderens erhvervsaktivitet indvirker positivt på uddannelsesniveauet, mens moderens indvirker negativt. Begrundelsen herfor skulle være, at moderen reducerer sin
erhvervsaktivitet netop for at investere tid i sit barns uddannelse, se f.eks. Gang og Zimmermann (1999).
Disse hypoteser kan ikke testes her, idet vi udelukkende anvender den maksimale værdi hos forældrene.
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Udover forældrevariable og etnisk gruppe kan humankapital fra forældregenerationen overføres via nærmiljøet i opvækstfasen. Både etnisk koncentration og exposure
index i barndomskommunen er signifikante med forventede negative fortegn for efterkommere. Indikatorerne for udsatte boligområder har en negativ effekt på uddannelsesniveauet for de etniske danskere, men spiller ikke nogen stor rolle for andengenerationsindvandrerne, omend den ene koefficient er signifikant positiv for mandlige andengenerationsindvandrere.
Sammenfattende kan det konkluderes, at der er en signifikant og relativt stor indflydelse fra forældregenerationen på børnegenerationens uddannelse. Effekten er af samme størrelsesorden for danskere og efterkommere. Unge etniske danskere er tilsyneladende mere følsomme over for det at vokse op i et udsat boligområde og i områder med
mange indvandrere, end de unge andengenerationsindvandrere er.
Vi har nu set, at de relative marginaleffekter af den sociale arv er nogenlunde ens
for de to grupper. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de to grupper er påvirket i
samme omfang af den sociale arv, idet ikke mindst forældrenes kvalifikationer generelt er betydelig dårligere for andengenerationsindvandrere end for unge danskere. I
Appendiks A ses, at etniske danske unge har forældre med gennemsnitligt 11 års uddannelse og 21 års erfaring, mens de tilsvarende tal for efterkommere er 6 og 15 år.
Forskellene er endnu mere udprægede for etnisk kapital variable, idet forældrevariablene er den største værdi af variablen for moderen og faderen, mens etnisk kapital er de
rå gennemsnit for førstegenerationsindvandrere med samme etniske baggrund.
Derfor ville uddannelsesfordelingen for andengenerationsindvandrere ændres markant, hvis de havde haft de samme karakteristika, forældrebaggrund og boligmæssige
opvækstbetingelser som unge etniske danskere. Der ville være betydeligt færre, der
har grundskole som højeste uddannelse, mens lidt flere ville have en erhvervsfaglig
uddannelse, og langt flere ville have en videregående uddannelse. Vi må altså konkludere, at de intergenerationelle overførsler er store, og at en helt dominerende forklaring på den ufavorable uddannelsesmæssige fordeling blandt andengenerationsindvandrere er, at de arver forældrenes (og forældregenerationens) mangel på succes i det
danske uddannelsessystem og på det danske arbejdsmarked.
Det gælder for alle undersøgte grupper, at sandsynligheden for at have færdiggjort
en uddannelse (model 2) stiger med alderen. Dette gælder også – omend i mindre grad
– for sandsynligheden for at have færdiggjort eller være i gang med en uddannelse
(model 1). At være gift (i forhold til at være ugift) reducerer sandsynligheden for at få
en uddannelse. For efterkommere er kun effekten af at være gift med en indvandrer
signifikant, og denne reducerer sandsynligheden for at tage uddannelse for alle grupper. Som tidligere nævnt skal dette resultatet dog tolkes med varsomhed, idet der kan
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Noter: (a) I model 1 er den afhængige variabel defineret som Max (færdiggjort, igangværende uddannelse). I model 2 er den afhængige varibel færdiggjort uddannelse. (b) Defineret
som maximumsværdien af enten faderen eller moderens variabel. Hvis information om begge forældre mangler, bliver værdien sat til 0, og indikatoren for hhv. manglende oplysninger om år siden indvandring eller andre manglende forældreoplysninger får værdien 1. (c) Se teksten for definition af disse variable.(d) Etnisk-kapital-variable er defineret som gennemsnit af variablen for førstegenerationsindvandrere fra samme oprindelsesland.

Forældrevariable b
Opholdstid, år
Uddannelse, år
Log årlig bruttoindkomst i 1998-kr.
Arbejdserfaring, år
Nærmiljø-variable c
Etnisk koncentration, barndoms-bopælskommune
Exposure indeks, barndoms-bopælskommune
Udsat boligområde
I høj grad udsat boligområde
Etnisk-kapital-variable d
Middelværdi af opholdstid, år
Middelværdi af uddannelse, år
Middelværdi af log bruttoindkomst i 1998-kr.
Middelværdi af arbejdserfaring, år
Andre variable
Aldersdummy 20-21 år
Aldersdummy 22-23 år
Aldersdummy 24-25 år
Aldersdummy 26-30 år
Tyrkiet
Pakistan
Gift med dansker
Gift med indvandrer
Manglende oplysninger om forældrene
Manglende oplysninger om år siden forældreindvandring

LDC
Model 1
Model 2
Koeff.
Std.afv.
Koeff.
Std.afv.

Tabel 1. Resultater for estimation af ordnet probit for mænd.a
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Nærmiljø-variable
Etnisk koncentration, barndoms-bopælskomm.
Exposure indeks, barndoms-bopælskomm.
I middel grad udsat boligområde
I høj grad udsat boligområde

Etnisk-kapital-variable
Middelværdi af opholdstid, år
Middelværdi af uddannelse, år
Middelværdi af log bruttoindkomst i 1998-kr,
Middelværdi af arbejdserfaring, år

Andre variable
Aldersdummy 20-21 år
Aldersdummy 22-23 år
Aldersdummy 24-25 år
Aldersdummy 26-30 år
Tyrkiet
Pakistan
Gift med dansker
Gift med indvandrer
Manglende oplysninger om forældrene
Manglende oplysninger om år siden forældreindvandring

Noter: Som tabel 1.
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Tabel 2. Resultater for estimation af ordnet probit for kvinder.

0,009
0,004
0,062
0,014

0,325
0,419
0,491
0,913
-0,003
0,090
-0,180
-0,203
-0,004
0,119

-0,037
0,099
0,720
-0,089
0,058
0,067
0,084
0,159
0,102
0,101
0,285
0,058
0,092
0,129

0,039
0,052
0,707
0,099

0,684
0,009
0,064
0,084

0,003
0,009
0,021
0,003

Model 2
Koeff.
Std.afv.

-0,811
-0,006
-0,028
-0,042

ldc

0,023
0,024
0,024
0,023

0,030
0,129
0,197

-0,257
0,034
2,012

0,058
0,090

-0,260
-0,048

0,417
0,635
0,733
0,781

0,274

0,002
0,016
0,001

-1,168

0,055
0,090
0,011

0,008
-0,128
1,047

0,314
0,614
0,987
1,280

-0,191
-0,154

-1,279

0,025
0,071
0,015

0,035
0,135
0,162

0,022
0,023
0,026
0,025

0,058
0,092

0,266

0,002
0,013
0,001

Etniske danskere
Model 1
Model 2
Koeff.
Std.afv.
Koeff.
Std.afv.

INTEGRATION OVER GENERATIONER?
51

52

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 1

være et endogenitetsproblem. Ser vi på marginaleffekterne i tabel B1 i Appendiks B,
ses, at sandsynligheden for at få en faglig uddannelse mindskes med næsten 30%, hvis
efterkommere er gift med en anden indvandrer, mens effekten er over 60% for en lang
videregående uddannelse. For etnisk danske kvinder reduceres sandsynligheden for at
tage en lang videregående uddannelse med 40%, hvis hun er gift.
Variablene, som beskriver nationalitet, afslører, at sandsynligheden for at tage erhvervskompetencegivende uddannelse er højere for pakistanere ceteris paribus, mens
tyrkere ikke afviger fra øvrige efterkommere, når der er korrigeret for variable som forældrebaggrund og civilstatus. Effekten af at have forældre af pakistansk oprindelse er
kun signifikant på 10%-niveau for kvinderne.
6. Konklusion
I denne artikel har vi undersøgt, hvorvidt den mislykkede integration af indvandrere fra mindre udviklede lande kan opvejes af integration over generationer. Det kan
den kun i begrænset omfang. Integration i uddannelsessystemet sker på ingen måde
automatisk over generationer, og perspektivet i den generelle målsætning om at integrere førstegenerationsindvandrere rækker derfor langt ud over denne generations
egen integration. Det er klart, at der er en effekt af, at efterkommerne har gået i det
danske skolesystem og derfor har mere uddannelse end deres forældre, men netop forældrenes og forældregenerationens manglende uddannelse og manglende arbejdsmarkedsmæssige integration viser sig at være en alvorlig hæmsko for efterkommernes
muligheder for at opnå uddannelse svarende til den unge generation af etniske danskere. Vores undersøgelse viser, at selve den sociale arv – graden af overførsel af humankapital mellem generationer – er omtrent den samme for danskere og andengenerationsindvandrere. Effekten for etniske danskere stammer primært fra forældrenes kvalifikationer, mens effekten for andengenerationsindvandrere stammer både fra en direkte effekt fra forældrene og fra en effekt fra den etniske gruppe. De dårlige kvalifikationer hos den etniske gruppe og hos efterkommernes forældre overføres derfor til
den næste generation, hvorfor efterkommerne klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end etniske danskere. Efterkommerne får således i mindre grad end etniske danskere en kompetencegivende uddannelse, og hvis de opnår en uddannelse, vil den typisk være kortere end den, som de etniske danskere opnår.
Der er således en alvorlig risiko for, at forældregenerationens relativt lave uddannelsesniveau og manglende arbejdsmarkedskarriere i Danmark vil påvirke efterkommernes uddannelsesniveau negativt, således at disse generelt vil opnå et lavere uddannelsesniveau end de etniske danske unge. Imidlertid er størstedelen af andengenerationsindvandrerne stadig meget unge, så det er endnu muligt at forsøge at ændre på
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dette forhold. Det lavere uddannelsesniveau hos efterkommere skyldes både manglende påbegyndelse og øget frafald fra uddannelser. En mulighed er derfor at styrke vejledningen tidligt i skolesystemet i forhold til valg af uddannelse. Det optimale ville
være vejledning af både den unge og dennes forældre fra en kyndig person med tværkulturel indsigt, eftersom konklusionerne vedrørende den sociale arv tyder på, at også
forældrenes velvilje er essentiel for succes i uddannelsesystemet (se i øvrigt Schmidt
og Jakobsen, 2000).
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Appendiks A. Gennemsnit og standardafvigelser
Tabel A1. Middelværdier og standardafvigelser for 18-30-årige mænd og kvinder fra
mindre udviklede lande, 1998.

Variable
Uddannelseskategori
Stillingskategori
Færdiggjort kompetencegivende uddannelse
Log timeløn, 1998-priser

Mænd, LDC
MiddelStd.
værdi
afvigelse

Kvinder, LDC
MiddelStd.
værdi
afvigelse

1,613
2,916
0,117
4,640

1,225
2,525
0,321
0,559

1,807
3,260
0,155
4,578

1,312
2,472
0,362
0,480

24,408
8,794
11,950
14,913

7,736
3,166
0,528
7,225

24,504
8,808
11,949
14,922

7,249
3,096
0,563
7,167

Nærmiljø-variable c
Etnisk konc., barndoms-bopælskommune
Exposure indeks, barndoms-bopælskommune
Udsat boligområde
I høj grad udsat boligområde

0,106
7,536
0,306
0,136

0,044
3,043
0,461
0,343

0,106
7,491
0,304
0,131

0,044
3,110
0,460
0,337

Etnisk-kapital-variabled
Middelværdi af opholdstid, år
Middelværdi af uddannelse, år
Middelværdi af log bruttoindkomst i 1998-kr,
Middelværdi af arbejdserfaring, år

10,800
3,124
11,714
4,450

1,080
0,646
0,102
0,721

10,768
3,148
11,719
4,509

1,174
0,678
0,107
0,769

Andre variable
Alder
Aldersdummy 20-21 år
Aldersdummy 22-23 år
Aldersdummy 24-25 år
Aldersdummy 26-30 år
Tyrkiet
Pakistan
Arbejdserfaring, år
Uddannelseslængde, år e
Gift med dansker
Gift med indvandrer
Andre manglende oplysninger om forældrene
Oplysninger om forældres opholdstid mangler

20,769
0,279
0,225
0,105
0,028
0,367
0,357
1,659
10,201
0,003
0,110
0,283
0,070

2,324
0,448
0,418
0,306
0,166
0,482
0,479
1,773
2,784
0,052
0,312
0,451
0,255

20,770
0,281
0,214
0,112
0,026
0,377
0,340
1,395
10,506
0,006
0,232
0,269
0,068

2,290
0,449
0,410
0,316
0,158
0,485
0,474
1,593
2,995
0,079
0,422
0,443
0,252

Forældrevariable b
Opholdstid, år
Uddannelse, år
Log årlig bruttoindkomst i 1998-kr.
Arbejdserfaring, år

Antal observationer

2547

2368

Noter: (a) Missing values er ikke sat til 0 i dette tilfælde, (b) Defineret som maximumsværdien af enten faderen eller moderens variabel. Hvis information om begge forældre mangler, bliver værdien sat til 0, og indikatoren for hhv. manglende oplysninger om år siden forældreindvandring eller andre manglende forældreoplysninger får værdien 1. (c) Se teksten
for definition af disse variable. (d) Etnisk-kapital-variable er defineret som gennemsnit af variablen for førstegenerationsindvandrere fra samme oprindelsesland. (e) 55 personer har registreret en uddannelse i »hjemlandet«. Dette er der set
bort fra. Desuden kan uddannelseslængde antage værdien 0 år, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre for andengenerationsindvandrere.
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Tabel A2. Middelværdier og standardafvigelser for danske mænd og kvinder i alderen
18-30 år i 1998.

Variable

Uddannelseskategori
Færdiggjort kompetencegivende uddannelse
Log timeløn, 1998-priser
Forældrevariable
Uddannelse, år
Log årlig bruttoindkomst i 1998-kr.
Arbejdserfaring, år
Nærmiljø-variable
Etnisk konc., barndomsbopælskommune
Udsat boligområde
I høj grad udsat boligområde
Andre variable
Alder
Arbejdserfaring, år
Uddannelseslængde, år
Gift med dansker
Gift med indvandrer
Andre manglende oplysninger
om forældrene
Antal observationer
Noter: Som tabel A1.

Mænd, DK
MiddelStd
værdi afvigelse

Kvinder, DK
MiddelStd
værdi afvigelse

Alle DK, vægtet
MiddelStd
værdi
afvigelse

2,928

1,801

2,954

1,812

2,379

1,811

0,487
4,832

0,500
0,492

0,444
4,677

0,497
0,472

0,305
4,611

0,540
0,598

11,151
12,525
20,771

4,187
0,54
6,94

11,137
12,524
20,817

4,197
0,534
6,907

11,615
12,551
21,087

4,340
0,566
7,707

0,034
0,034
0,012

0,027
0,181
0,107

0,034
0,038
0,014

0,027
0,191
0,116

0,038
0,033
0,012

0,032
0,200
0,121

24,239
5,108
11,650
0,092
0,004

3,697
3,944
2,314
0,289
0,06

24,252
3,827
11,965
0,157
0,007

3,694
3,311
2,198
0,364
0,085

21,478
2,641
11,410
0,037
0,002

3,172
2,981
2,450
0,222
0,058

0,078

0,267

0,080

0,271

0,165

0,435

44596

42265

86861
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Appendiks B. Udvalgte relative marginaleffekter.
Tabel B1. Den relative effekt på sandsynligheden for at fuldføre/gå igang med uddannelser, 18-30-årige.
Mænd
Efterkommere Danskere
Forældrevariable

Kvinder
Efterkommere
Danskere

Ændring i sandsynligheden for at tage de
respektive uddannelser (procent)

Faglig uddannelse-:
- antal år i Danmark
- uddannelse (antal år)
- bruttoindkomst
- arbejdsmarkedserfaring (år)

–
1,3
–
2,0

1,4
0,1
0,6

0,8*
0,8
0,3
0,9

1,1
0,2
0,4

Kort videregående udd.-:
- antal år i Danmark
- uddannelse (antal år)
- bruttoindkomst
- arbejdsmarkedserfaring (år)

–
2,0
–
3,2

5,6
0,4
2,5

1,4*
1,5
0,5
1,5

3,8
0,6
1,4

Mellemlang videregående udd.:
- antal år i Danmark
- uddannelse (antal år)
- bruttoindkomst
- arbejdsmarkedserfaring (år)

–
2,5
–
4,0

7,0
0,5
3,1

1,7*
1,9
0,6
1,9

5,5
0,8
2,0

Lang videregående udd.:
- antal år i Danmark
- uddannelse (antal år)
- bruttoindkomst
- arbejdsmarkedserfaring (år)

–
3,7
–
5,9

10,9
0,8
4,8

2,6*
2,9
0,9
2,9

10,0
1,5
3,5

Etnisk kapital (uddannelse)
Faglig uddannelse
Kort videregående udd.
Mellemlang videregående udd.
Lang videregående udd.

2,8
4,5
5,6
8,3

Civilstand
Faglig uddannelse
- gift med dansker
- gift med indvandrer
Kort videregående udd.
- gift med dansker
- gift med indvandrer

1,8
3,2
4,0
6,1

–
-29,8

-2,9
–

–
-26,7

-5,3
–

–
-42,0

-10,4
–

–
-41,9

–
–

Fortsættes næste side ...
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fortsat ...
Mellemlang videregående udd.
- gift med dansker
- gift med indvandrer
Lang videregående udd.
- gift med dansker
- gift med indvandrer
Nationalitet
Pakistaner
- faglig uddannelse
- kort videregående udd.
- mellemlang videregående udd.
- lang videregående udd.

–
-48,7

-12,7
–

–
-50,6

-25,7
–

–
-63,4

-18,9
–

–
-70,0

-41,5
–

15,7
26,3
33,0
50,9

9,7*
17,8*
22,9*
35,9*

Noter: "-" angiver, at den pågældende forældrevariabel ikke har en statistisk sikker (signifikant) indflydelse på sandsynligheden for at foretage den pågældende uddannelse. Alle medtagne effekter er signifikante på 5%-niveau med undtagelse af de med * mærkede effekter, som er signifikante på 10%-niveau. I tabellen er alene medtaget de variable, der har en
signifikant betydning for mindst én af grupperne, og hvis variablen ikke er en indikatorvariabel, angiver tallene effekten
af en 10% ændring i den pågældende variabel.
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Debat og kommentarer
Tobinskatten: arbitrær og ineffektiv?
Niels Peter Hahnemann
Danmarks Nationalbank

Tobinskatten er igen aktuel. James Tobin foreslog i 1972 og 19781 at indføre en skat på
valutatransaktioner «for at kaste sand i den internationale kapitals maskineri«. Formålet
med skatten er at øge omkostningerne ved
kortfristet valutahandel og dermed begrænse
omfanget af kortfristede, spekulative kapitalbevægelser, hvorved markedsdeltagerne vil
fokusere på langfristede forhold, så pengepolitikken i lande med en fast valutakurs vil få et
større manøvrerum. Tobin har senere selv på peget, at hovedformålet med hans forslag er
sidstnævnte: at give pengepolitikken mere
manøvrerum. Efter de senere års kriser i flere
emerging market økonomier er Tobins forslag igen dukket op, men denne gang er det
især ideen om at bruge skatten som instrument til at indsamle bistand til fattige udviklingslande, der vækker interesse.
Meget af debatten for og imod tobinskatten handler om den evige diskussion om marked kontra styring.2 Det følgende prætenderer
ikke at løse dette spørgsmål, men søger at
komme med nogle konkrete bud på tobin skattens mulige konsekvenser. Det konkluderes for det første, at tobinskatten ikke er en
god ide, selv hvis man forudsætter, at de nødvendige politiske og tekniske betingelser er til
stede. Argumenterne kan opsummeres til, at
tobinskatten vil ramme de kapitalbevægelser,
man ikke ønsker at ramme, men ikke stoppe
dem, som man ønsker at stoppe. Det konkluderes for det andet, at der er tale om en skat,
som især vil blive betalt af små, åbne økono1. James Tobin (1978).
2. Se f.eks. Haq, Kaul og Grunberg (1996), som indeholder artikler af Eichengreen, Frankel, Kenen,
m.fl.

mier. Tobinskatten indebærer således en arbitrær omfordeling.
1. Forvridninger
Tobinskattens formål er at begrænse spekulative, kortfristede kapitalbevægelser. Den
gør det ved at beskatte valutahandler. Valutahandler har kort løbetid. Det gør dem imidlertid ikke spekulative.
Bankernes valutahandler sker primært i
kraft af deres rolle som formidlere af finansiering, f.eks. af international varehandel eller
kapitaltransaktioner. Bankerne tager sjældent
risiko på valutamarkederne. Deres virksomhed kan ikke betegnes som valutaspekulation.
Styring af valutakursrisiko forudsætter indgåelse af valutatransaktioner.
En transaktionsskat, som gør det dyrt at tage spekulative positioner, vil også gøre det
dyrt at sikre sig herimod og dermed dyrere at
formidle finansiering af f.eks. udenrigshandel
eller lån til udviklingslande.
Bag en kapitaltransaktion kan ligge flere
valutatransaktioner, som typisk vil gå via dollar, fordi dollar i kraft af sin likviditet fungerer som mellemvaluta for mange valutahandler. Hertil kommer valutatransaktioner knyttet til risikostyring af den pågældende kapitaltransaktion. Tobinskatten rammer hver enkelt
af disse transaktioner. Effekten heraf vil ikke
have noget at gøre med den underliggende
transaktion.
De internationale kapitaltransaktioner, der
ikke involverer valutatransaktioner, vil ikke
blive berørt. Et virksomhedsopkøb i et fremmed land kan f.eks. betales med aktier i den
opkøbende virksomhed. Hvis sælgeren beholder aktierne, bliver der ikke nogen valuta transaktion.
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Valutatransaktioner behøver heller ikke at
involvere kapitalbevægelser, som f.eks. når to
bankafdelinger i London udveksler valuta
mellem hinanden, men de vil alligevel blive
beskattet af tobinskatten.
Tobinskatten skaber således talrige muligheder for forvridninger. Det vil være et skridt
i den forkerte retning, hvis formålet er at skabe et gennemskueligt og effektivt internationalt kapitalmarked.
2. Det internationale betalingssystem
I forsøget på at ramme kapitaltransaktioner rammer man i virkeligheden det internationale betalingssystem. Valutahandel er, i en
verden med flere valutaer, en vigtig del af det
internationale betalingssystems infrastruktur.3 En tobinskat vil indebære indskrænkning i det internationale betalingssystems likviditet.
Tobinskatten kan indebære en markant
forøgelse af omkostningerne ved handel med
valuta. I dag er spændet mellem købs- og
salgspris omkring 2 basispoint på de likvide
valutamarkeder mellem de store valutaer. En
tobinskattesats på 0,1 pct. pr. transaktion,
som ofte har været nævnt i debatten, vil øge
dette spænd med 10 basispoint. Det er en betydelig forøgelse, som vil medføre reduktion i
både udbud og efterspørgsel på valutamarke3. Se Antti Suvanto (2001). Den globale handel med
valuta er senest af BIS opgjort til 1210 mia. dollar
pr. dag (BIS 2001). Dette tal bør, snarere end at blive sammenholdt med det betydelig mindre omfang
af den internationale handel med varer og tjenester,
sammenlignes med omsætningen i nationale eller
regionale betalingssystemer. I det amerikanske Fed wire (centralbankens system for bruttobetalinger) er
den daglige omsætning 2000 mia. dollar pr. dag, og
i det tilsvarende europæiske system Target er omsætningen 1200 mia. euro pr. dag. Størrelsen af den
globale handel med valuta er således ikke uden sidestykke. Der kan inden for økonomisk teori argumenteres for en positiv sammenhæng mellem markedernes omsætning og efficiens, dvs. »volumen
har værdi« pga. informationsmængden. Jo mere
omsætning, jo mere information om præcisionen af
individuelle private signaler.

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 1

derne. Spørgsmålet er kun, hvor meget. Det
afhænger af to forhold:
– en del af valutatransaktionerne vil flytte til
skattely eller forsvinde helt og i stedet foregå som interne overførsler mellem datterselskaber, handel med statsgældsbeviser i
stedet for kontanter, m.v.
– elasticiteten mellem de tilbageblevne valutahandler og transaktionsomkostningerne.
Der findes ingen økonometriske beregninger herfor.
Det franske finansministerium antager4 tre
mulige værdier for denne elasticitet (-0,5, -1,0
og -1,5). Det finske finansministerium5 antager, at 20 pct. af valutatransaktionerne vil
unddrage sig beskatning og beregner under
antagelse af en elasticitet på -1,0, at en tobinskat på 0,1 pct. vil reducere den globale omsætning af valuta med 83 pct. og give et årligt
provenu på 49 mia. dollar.
Der er her kun tale om et regneeksempel.
Det afgørende er at forstå, at der er en pris for
provenuet, nemlig en betydelig nedgang i den
globale omsætning af valuta. Tobinskatten
kunne således i teorien muliggøre øgede tilførsler af offentlige midler til regeringer i fattige lande, men det bliver til prisen af vanskeligere adgang til hård valuta for den private
sektor i disse lande. Dette i en situation, hvor
alt tyder på, at ulande og emerging market
økonomier har brug for flere kapitaltilførsler,
ikke færre. »There’s no such thing as a free
lunch.«
3. Små åbne økonomier
Men vil færre kortfristede kapitalbevægelser ikke begrænse spekulation og på denne
måde være til fordel for fattige lande? Gevinsten ved valutatransaktioner med et spekulativt sigte, som udnytter lave transaktionsomkostninger til at spekulere i renteforskelle, vil
kunne reduceres med en transaktionsskat á la
4. Ministere de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (2000).
5. Ministry of Finance, Finland (2001), s. 48 og 56.
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Tobin. Det vil påvirke handlen med de store
valutaer, f.eks. dollar og euro.
I de valutaer, hvor der i forvejen er høje
transaktionsomkostninger, f.eks. mange fattige udviklingslande eller emerging market
økonomiers valutaer, vil en transaktionsskat
kun forøge omkostningerne ved valutahandel
relativ lidt, og dermed vil den være relativ ineffektiv.
Hvis der til normale rentedifferentialer
knyttes forventninger om blot små ændringer
i valutakursen, vil tobinskatten skulle have en
urealistisk høj sats for at forhindre spekulation. I forbindelse med valutakriser i ulande
og emerging market økonomier vil forventningerne om valutakursændringer ofte være
betydelige. Disse lande vil ikke kunne bruge
tobinskatten. En tobinskat vil altså ikke være
til fordel for de lande, som den angiveligt
tænkes at hjælpe.
Tobinskatten er en indirekte beskatningsform. Den højere pris på valuta vil blive overvæltet helt eller delvist i priserne på både imog eksport. Reale investeringer vil blive belastet på samme måde som ved en flerleddet
omsætningsafgift og til forskel fra en moms.
Det vil det påvirke verdenshandlen, det globale investeringsniveau og den globale vækst
negativt.
Åbne økonomier med forholdsvis megen
handel med udlandet bliver belastet forholdsvis hårdt. En lukket økonomi, som den amerikanske, der oven i købet kan låne i egen valuta, vil have en relativ fordel. Det er faktisk
tankevækkende, at verdens rigeste økonomi
bliver en relativ lille bidragyder til tobinskatten. Skatten vil især blive båret af små, åbne
økonomier med egen valuta.
4. Konklusion
Konklusionen er, at tobinskatten er en dårlig ide. Argumentet om, at det er urealistisk at
gennemføre skatten i praksis, skal derimod
næppe overgøres. Det vil stadig være attraktivt at handle på de mest likvide markeder,
selv om de er underlagt en tobinskat, og hvis
G7 landene går forrest vil der være en over grænse for, hvor meget kapital, der flygter i
skattely.
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Det vil også være teknisk muligt at administrere skatten. Tobinskatten kan f.eks. udformes som en fast afgift på bankers omveksling af indenlandske bankindskud til udenlandsk valuta. Afgiften opkræves af banken
eller dealeren, der sælger valutaen, og provenuet tilfalder staten, der herefter overfører det
til en international organisation, f.eks. IMF
eller FN.6
Der bliver tale om at afgive nationalt opkrævet skatteprovenu til en eller flere internationale organisationer, som så videreformidler det til de rette formål. Det er en hidtil
ukendt form for national suverænitetsafgivelse, og det vil kræve en markant styrkelse af
internationale organisationers position både
politisk og administrativt.
De eneste argumenter for tobinskatten synes at være provenuet. Hertil kunne føjes et
argument om kontrol/sikkerhed, som efter begivenhederne 11. september 2001 kan vise
sig nok så hårdtslående. En skat på valutahandel vil, som alle beskatningsformer, give offentlig indsigt i finansielle transaktioner og
dermed en mulighed for kontrol med illegal
virksomhed, international hvidvask, m.v. –
men kun for de transaktioner, som ikke unddrager sig beskatning.
Argumenterne imod går basalt set alle på,
at tobinskatten vil virke forvridende. Men det
gør alle beskatningsformer jo et eller andet
sted. I sidste instans er det altså et argument
om, hvilke økonomisk-politiske instrumenter,
man ønsker at bruge, og hvilke ikke. En tobinskat vil i denne forstand være et skridt tilbage til den mere regulerede internationale
økonomi fra 1960erne og 70erne. Tilbageskridtet bliver næppe til »de svages«, dvs.
emerging market økonomiernes eller de fatti6. En anden model er at lægge skatten på de valutatransaktioner, som fremover kommer til at blive afviklet gennem den privatejede Continuous Linked
Settlement, CLS, bank, jf. Rodney Schmidt (1999).
Modellen har dog det grundlæggende problem, at
man dermed rammer noget, som man gerne vil
fremme, nemlig et internationalt afviklingssystem
for valutahandler. Skattegrundlaget vil blive reduceret til CLS-bankens markedsandel, og det store detailmarked for valutahandel vil ikke blive omfattet.
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ge udviklingslandes, fordel. Men nogen gange kan tilbageskridt jo alligevel være nødvendige…
En tobinskat vil være en slags globaliseringsskat. Den kunne tænkes at modvirke en
kommende og på visse punkter allerede igangværende tendens til erodering af nationalstaternes skattegrundlag som følge af f.eks. skatte-konkurrence mellem lande, stigende brug
af elektronisk handel og elektroniske transaktioner, m.v.7 Det bliver en skat, som arbejder
med, ikke mod, globaliseringen, men problemet er, at det er uklart, hvem der er nettobidragsyder, og hvad effekterne er på den globale ressourceallokering. Tobinskatten er kun tilsyneladende et transparent skatteinstrument.
Det er muligt, at en eller anden form for fi-
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nansiel omsætningsafgift på det lange sigt giver mening i en globaliseret verdensøkonomi,
hvor:
– nationalstaternes skattegrundlag er klemte,
– de stærkeste af emerging market landenes
økonomier er i så god en forfatning, at de
kan modstå de negative effekter af skatten,
– amerikansk økonomi deltager på mere lige
grundlag end det er tilfældet i øjeblikket, og
– internationale organisationer har en stærkere position.
Men det er ikke her, vi er lige nu, og det er
heller ikke dette perspektiv og sådanne overvejelser, man fornemmer er fremtrædende i
(gen)fremsættelsen af forslaget om en tobinskat.

7. Vito Tanzi (2000).
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Økonomisk teorihistorie
– Overflødig information eller brugbar ballast?
Finn Olesen
Institut for Miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet. E-mail: finn@sam.sdu.dk

1. Indledning1
I Estrup (2001) gøres der nogle refleksioner over den økonomiske teorihistories rele1. Tak for konstruktive kommentarer til Tommy S.
Poulsen, tidsskriftets redaktør Christian Hjorth-Andersen samt en anonym referee.

vans for en nutidig økonoms forståelse af moderne mainstream økonomisk teori. Med,
hvad Estrup benævner, en scientistisk opfattelse (moderne teori kan forstås i sig selv) får
den økonomiske teorihistorie en ganske beskeden rolle at spille for nutidige økonomers
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forståelse af deres fag. Jævnfør fremstillingen
i Estrup er en sådan approach dog diskutabel,
om end den måske nok er den fremherskende
holdning blandt mange økonomer. Med en
moderne matematisk økonomisk tilgang til
økonomiske problemstillinger kan den økonomiske teorihistorie synes at udgøre et overflødigt fagelement. Omvendt kunne man hævde, at netop som følge af den større grad af
ensartethed i uddannelsen af økonomer og i
den økonomiske main stream forskning har
behovet for en perspektivering, som en teorihistorisk refleksion kan tilbyde, næppe været
større og mere påtrængende end nu. Jf. eksempelvis Skott (1998:43) som netop påpeger
det paradoksale i, at mens nyuddannede økonomer forventes at kunne beherske matematiske modeller med stor sikkerhed, stilles der
forbavsende få krav om kendskab til teorihistorie og den økonomiske historie. Ved en for
snæver tilgang til økonomi risikerer moderne
økonomer vel også muligheden for på relevant vis at diskutere samfundsspørgsmål med
andre end netop fagøkonomerne selv. Fremmende for samfundsdebattens kvalitet kan
man næppe sige, at et sådant forhold vil være.
Og måske også på grund af denne tendens
til ensidighed i indhold fravælger unge i dag
en økonomisk uddannelse.2 Som påpeget af
Nielsen (2001) skyldes det i hvert tilfælde ikke aftagerproblemer, behovet for flere økonomer er klart til stede. Mens interessen for
samfundsspørgsmål nok er til stede hos unge i
dag, synes accepten af matematisk formalisme betydelig mindre. Formentlig netop derfor
vælger mange unge at læse statskundskab
frem for økonomi. Og dette er naturligvis
problematisk, når Albæk (2001) med data fra
politstudiet klart kan dokumentere, at jo
bedre matematikkundskaber de nye studerende kommer ind på studiet med, desto større er
deres sandsynlighed for at bestå 1. årsprøve.
2. Ved den seneste revision af bac-econ uddannelsen ved SDU i 1999 blev der efter ønske fra de studerendes side netop udviklet et fag omhandlende
teorihistorie og økonomisk historie med placering
på studiets 1. semester. Og som de hidtil indhøstede
erfaringer synes at vise med betydelig succes.
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Interessant bliver det derfor at se på erfaringerne fra Aarhus Universitet, hvor man har
brudt undervisningen op i forhold til tidligere
og nu underviser i tværfaglige blokke, hvor
de matematiske og statistiske metoder er indarbejdet i fagblokkene, jf. Andersen (2001).
Inspireret af fremstillingen i Estrup (2001),
og med den dalende interesse hos unge for at
læse økonomi in mente, skal der i det følgende
fremføres nogle argumenter for den økonomiske teorihistories fortsatte berettigelse som et
relevant økonomisk genstandsområde. Konkret er papiret organiseret i fem afsnit. Først
påpeges den historiske dimension i økonomi,
dernæst præsenteres et bud på det tilsyneladende paradoks: nok synes økonomisk teorihistorie efter manges mening at mangle videnskabelig progressivitet, men interessen for
området målt ved tidsskrifter, konferencer
m.m. synes alligevel at være tiltagende. I afsnit 4 og 5 præsenteres dels et metodologisk
syn på økonomi dels en opfattelse af kausalitetsbestemmelse, som understreger økonomis
placering som en samfundsvidenskabelig fagdisciplin, og som har betydning ved en vurdering af den økonomiske teorihistories relevans eller mangel på samme. Endelig afrundes papiret med nogle få afsluttende bemærkninger.
2. Hvorfor teorihistorie?
Begrundelsen for at beskæftige sig med
den økonomiske teoris udvikling gennem historien er ikke forskellig fra begrundelsen for
at beskæftige sig med historie i al almindelighed. Søger man en tilfredsstillende forståelse
af nutiden og dens konflikter, er det nødvendigt med et grundigt kendskab til fortiden.
Dette gælder naturligvis også for den økonomiske teoris vedkommende, idet økonomi er
en samfundsvidenskabelig disciplin med en
afgørende indbygget historisk dimension.
Den økonomiske teori og dennes udvikling
gennem tiderne bør således altid betragtes og
evalueres i en given historisk kontekst, jf.
Galbraith (1987:1-2). I sin teorihistoriske
fremstilling skriver han således indledningsvist: … economic ideas are always and intimately a product of their time and place; they
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cannot be seen apart from the world they
interpret. And that world changes – is, indeed, in a constant process of transformation –
so economic ideas, if they are to retain relevance, must also change. En sådan erkendelse
skal ikke tages til indtægt for den opfattelse,
at økonomi lader sig kendetegne ved, at der til
stadighed fremkommer nye teoretiske ad hoc
løsninger på tidens aktuelle problemer, hvorved en teorihistorisk indsigt bliver overflødig.
Økonomi er mere struktureret og paradigmeagtigt end som så. Derimod kan en teorihistorisk forståelse måske hindre, at nogle teorier
eller specifikke teorielementer bliver anvendt
på problemstillinger, hvortil de ikke er designet f.eks. på grund af en manglende opfyldelse af teoriens forudsætninger.3
Da den samfundsmæssige udvikling ikke
altid har fulgt et pænt og entydigt mønster,
burde det ikke overraske, at noget tilsvarende
også gør sig gældende for den økonomiske
teoris udviklingsforløb. Til tider har en bestemt økonomisk opfattelse eller tankegang
været meget fremherskende med mange fortalere og tilhængere, mens den økonomiske
fagdisciplin til andre tider har været karakteriseret ved en mere synlig strid mellem forskellige teoriretninger, jf. Samuelson (1962).
Eller som Heilbroner (1979) har påpeget:
økonomi er som fagdisciplin betragtet ikke
kumulativ videnskabelig, som naturvidenskaberne er det. Nok udvikler de formalistiske
metoder, som økonomerne i et stadigt større
omfang gør brug af, f.eks. økonometri, sig
kumulativt, men de interessante økonomiske
problemstillinger, som enhver økonomgeneration bør og må forholde sig til, er og bliver i
en eller anden forstand tidsspecifikke. Eller
som Heilbroner (1979:194) har sagt det: The
history of economic thought cannot be read
3. Helt banalt er et traditionelt neoklassisk homogent arbejdsmarked nok anvendeligt til en forståelse
af relevante arbejdsmarkedsforhold, når en gryende
industrialiseringsproces skal belyses. Tilsvarende er
relevansen af en sådan teoretisk tilgang minimal
ved en belysning af det yderst heterogene arbejdsmarked, som kendetegner et moderne IT- og ser vicesamfund.
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as a single long investigation of one clearly
defined »problematic«, but as a series of investigations into those aspects of the reproduction process that at different periods offer
the greatest intellectual or social challenge to
the investigators of the time.
Også i vores samtid gør dette forhold sig
selvfølgelig gældende. Udover at opfatte og
forstå virkeligheden forskelligt, bekender de
fleste økonomer sig til forskellige teoriretninger eller skoler, der alle uden undtagelse har
deres rødder tilbage et eller andet sted i den
teorihistoriske udvikling. En teorihistorisk
indsigt er således væsentlig ikke blot for at
forstå økonomernes indbyrdes faglige uenighed, men også for at forstå den aktuelle samfundsdebat. I økonomi, som i de andre samfundsvidenskabelige fagdiscipliner, vil der
derfor altid være indeholdt et element af en
subjektiv vurdering. Også selvom normative
aspekter i nogle sammenhænge forsøges ligefrem bevidst undertrykt. Eller med Keynes
(1938): I also want to emphasize strongly the
point about economics being a moral science
… it deals with introspection and values … it
deals with motives, expectations, psychology
uncertainties.4
Og så giver en teorihistorisk indsigt naturligvis også et element af videnskabelig dannelse. Måske er en sådan ikke umiddelbar
brugbar til at optimere et videnskabeligt karriereforløb, men bør der ikke også være tid til
fordybelse og refleksion selv for økonomer?
Eller som Boulding (1971:234) ser det: it is a
mark of intellectual poverty to know only one’s
own time and place.
4. Eller som Perregaard (2000) repræsenterende den
seneste danske teorihistoriske fremstilling, skriver
det i sin indledende sammenfatning: »Hovedsynspunktet i denne bog er, at økonomisk teorihistorie
bør skrives ud fra en totalitetsbetragtning. Som enhver form for historieskrivning bliver det subjektive
element, både historieskriverens egen personlighed
såvel som personligheden ved de mennesker, han
skriver om, en vigtig del af fremstillingen. Da mennesker er forskellige, vil den subjektivt orienterede
teorihistorie nødvendigvis fokusere på fortidens
økonomiske debatter og kontroverser«.
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3. No History of Ideas, Please, We’re Economists
Med den ovennævnte titel har Blaug
(2001) forsøgt at forholde sig til det åbenbare
teorihistoriske paradoks ved årtusindskiftet:
mindre synlighed i økonomernes uddannelse
kombineret med en tilsyneladende større interesse for feltet blandt forskerne i de forskellige akademiske miljøer. Som det fremgår af
eksempelvis Samuelson (1987), er dette paradoks dog ikke af en nyere dato. Således opregner han i alt fire dynamiske udviklingstendenser inden for økonomi, som fandt sted efter 1930, og som kan begrunde, hvorfor der
derefter blev mindre tid til fordybelse og refleksion over fortidens økonomisk teoretiske
bidrag hos de økonomistuderende. Som de fire
»forstyrrende« elementer opregner Samuelson
den monopolistiske konkurrence revolution,
den keynesianske makro revolution, den matematiske og endelig den økonometriske revolution. Og som Samuelson (1987:182) selv formulerer det: Graduate students need at least 4
hours a night of sleep: that is a universal constant. So something had to give in the economics curriculum. What gave, and gave out,
was history of thought – followed quickly by
attrition of foreign language requirements and
of minima for economic history.
I sin gennemgang reflekterer Blaug over,
om interessen for den økonomiske teorihistorie blandt forskere måske snarere skyldes et
fra- end et egentlig tilvalg. I dag er den økonomiske mainstream tankegang i udpræget
grad præget af en formalistisk tilgang til på ståede økonomisk relevante problemstillinger.5 Hvad gør da de økonomer, som enten
ikke er så stærke i forståelsen eller anvendelsen af matematik og økonometri, eller som
ønsker at udforske den økonomiske fagdisciplins mere kvalitative aspekter? 6 De bevæger
5. Dette er en approach, som naturligvis indebærer
såvel fordele som ulemper. Eller med Heilbroner
(1979:198): »the prestige accorded to mathematics
in economics has given it rigor, but, alas, also mortis«.
6. Eller som Kenneth Boulding med stor skepsis
skrev allerede i 1971 om tingenes tilstand på denne
tid, hvor han stiller en ultrahistorisk tradition op
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sig af nød eller interesse over i den mere heterodokse del af den økonomisk teoretiske verden, hvor en forskellighed i opfattelsen af,
hvad der dels er den bedst egnede metodologi
dels det relevante økonomiske problem at studere, stadigvæk er accepteret. Eller med
Blaug (2001:147): If you are philosophically
inclined – an intellectual rather than a technocrat – but are attracted to economics because of its policy relevance or the belief that
society rests essentially on economic foundations, you may well find yourself drifting
towards history of economic thought … history of economic thought is a haven for heterodoxy, a heterodoxy which no doubt has many
sources but at its foundation takes its departure … from a certain type of mind, a certain
congenial style of thinking.
Og på sin vis bygger da også enhver nutidig teori på fortidens teoretiske erkendelse.
imod den fremherskende main stream tendens: »The
antihistorical school, which is now so common in
the United States, where the history of thought is regarded as slightly depraved entertainment … so that
one became a fully-fledged, chartered Ph.D. economist without ever reading anything that was published more than ten years ago … leads to the development of slick technicians who know how to use computers, run massive correlations and regressions
but who do not really know which side of anybody’s
bread is buttered, who are incredibly ignorant of
economic institutions, who have no sense at all of
the blood, sweat and tears that have gone into the
making of economics and very little sense of any
reality which lies beyond their data«. Derudover
medfører denne approach, at økonomernes »main
preoccupation consists of analyzing data« og
»leads to a rejection of any information which cannot easily be fitted onto punched cards«. Alt i alt betyder dette, at økonomerne, ifølge Boulding, ofte
kommer til at arbejde med »an endless modification
of variables and equations in regions of strongly diminishing returns in the knowledge function, and
still sharper diminishing returns in the significance
function«, s. 232-33. Jf. også Samuelson (1962:5),
der sin egen anvendelse af formalisme til trods også
har øje for nogle af formalismens svagheder, idet
han påpeger: »if economists spend more and more of
their time on highly technical mathematics and statistics, they must not be surprised if the intelligent
man of affairs comes to ignore this part of their activities«.
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Og er den økonomiske erkendelse, som flere
vil argumentere, path-dependent, må dette på
afgørende vis kendetegne den økonomiske
fagdisciplin. En viden om det økonomiske system og hvordan vi mener, at dette fungerer,
er derfor ikke en nyopdaget viden, men en viden som bygger på the sum of all discoveries,
insights and false starts in the past, Blaug
(2001:156).
Som en naturlig konsekvens heraf bør en
teorihistorisk belysning derfor, mener Blaug,
følge et historisk snarere end et rationalt konstruktionsprincip i sin opbygning. Forsøger
man at se et givet økonomisk teoretisk bidrag
i den rette historiske kontekst, får man dels en
bedre forståelse af bidragets fortræffeligheder
som dets mangler dels en større (og nødvendig) ydmyghed overfor det udviklingsforløb,
som økonomi som fagdisciplin har gennemlevet. Og samtidig får man en erkendelse af, at
nutidens teoretiske landvindinger, som noget
helt selvfølgeligt, bygger på fortidige generationers, om end måske ufuldendte og til en vis
grad fragmenterede, teoretiske forståelse og
formåen. Lykkes disse bestræbelser, bliver et
studie af den økonomiske teoris udvikling
gennem tiderne not a specialization within
economics. It is economics – sliced vertically
against the horizontal axis of time, Blaug
(2001:157).7 Iagttagelsen hos Blaug er dog
ikke blot et moderne fænomen, jf. Boland
(1987:455): For most of the last 200 years a
primary symbol of intellectualism (especially
among economists) was the ability to display
a thorough understanding or proper methods
of scientific investigation. Since World War
II, however, it appears that any overt expression of interest in methodology is considered
a clear sign of weakmindedness or premature
senility.8
7. Og derved opnår man måske, som Blaug
(2001:150) håber, at: »The history of economic
thought seems to me of potentially wide applicability for many students in getting a »deeper« or
»gut-level« understanding of a wide range of concepts«.
8. At metodologiske diskussioner også tidligere kunne ægge til skepsis og afstandtagen vidner eksempelvis Machlup (1936:39) om: »The antipathy to
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4. Et metodologisk synspunkt
Som andre videnskabelige fagdiscipliner
er også den økonomiske i høj grad præget af
Karl Popper og hans ide om falsifikationisme
som metodologisk princip. Således har formuleringen af testbare hypoteser for mange
stået som idealet for den rationelle og progressive forsker. Dermed har den økonomiske videnskab forsøgt at kopiere det traditionelle naturvidenskabelige forskningsmønster.
Et af formålene hermed har uden tvivl været
ønsket om at opnå en høj grad af videnskabelig troværdighed.
Om end tilslutningen til denne opfattelse
inden for økonomi har været omfattende, har
dog også andre synspunkter været fremført i
den metodologiske debat, jf. Keynes’ opfattelse af, at økonomi er en kvalitativ samfundsvidenskabelig fagdisciplin, der ikke ensidigt blot
kan overtage den formalistiske og kvantitativt
orienterede naturvidenskabelige approach.
Men også John Hicks var betænkelig ved at
underkaste økonomi en for håndfast naturvidenskabelig vurdering. Som påpeget af Blaug
(1990) voldte dette især Hicks problemer,
hvis en given økonomisk teorirelation var i
modstrid med de empiriske kendsgerninger.
Med udgangspunkt i Poppers videnskabsteoretiske univers burde et sådant forhold bevirke, at den pågældende teorirelation enten med
det samme blev forkastet eller i hvert tilfælde
blev forsøgt justeret på basis af de indhøstede
empiriske erfaringer. Men dermed er det fundamentale metodologiske problem ikke løst.
Hvor svag skal nemlig en given relation være,
førend denne endegyldigt forkastes? Og, hvornår er »svagheden« kun af en sådan størrelsesorden, at en måske marginal justering af teorirelationen er tilstrækkelig?
Måske på baggrund af, at Hicks synes at
kunne tilslutte sig den metodologiske grundholdning, der helt i overensstemmelse med
Keynes anerkender, at økonomiske fænomemethodology … originated … when such discussions
consisted mainly in advertising the writers’ and
maligning others’ method. Everybody wanted to
promote his method among his competitors and
colleagues«.
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ner og hændelser er historisk set unikke fænomener,9 fortolker han økonomiske modeller
bredt. Han betragter således disse, ifølge
Blaug, som et art laboratorium, hvor forskellige ideer kan forsøges formuleret, diskuteret
og testet.10
At såvel de økonomiske teorier som de
problemer, teorierne forsøger at forholde sig
til, bør ses i det rette historiske perspektiv, betinger ifølge Blaug, at en given økonomisk
teori kun kan karakteriseres som en sand eller
en falsk teori vurderet på baggrund af de faktiske historiske og institutionelle forhold, der
var gældende på det tidspunkt, hvor teorien
blev fremsat. Men en sådan relativistisk opfattelse af videnskabens videnskabelighed er
jo netop, hvad også Karl Popper altid har
hævdet, er kendetegnende for al videnskabelig aktivitet, når han taler om provisorisk sande videnskabelige teorier. Og en forståelse af
en given teoris relative sandhedsgrad kan erhverves ved at studere sit fags fortid. Med et
relativistisk syn på den videnskabelige udviklingsproces bliver en teorihistorisk indsigt
derfor et hensigtsmæssigt og værdifuldt redskab i den enkelte forskers videnskabelige erkendelsesproces.
5. Om kausalitetsbestemmelse i samfundsvidenskaberne
Som et centralt og et afgørende tema for de
9. Konkret skriver Hicks (1983:372): »An economic
time-series is a sequence of observations of a
historical process, each item having its own distinct
individuality«.
10. Eller som Blaug (1990:108-09) kritisk har formuleret det: »Economics, Hicks is telling us, is a
game, a discipline game played according to cer tain formal rules – logical consistency, simplicity,
elegance, and generality – but still a game, and
truth does not come into it«. Hvorfor økonomi derfor bliver en form for applied logic without any empirical content, Blaug (1990:111). Dette er en opfattelse af økonomi som videnskab, der også synes at
være i god overensstemmelse med Machlup
(1936:45), idet: »The statements of pure economic
theory are the statements which assume the most
general and anonymous types of behaviour. They
allow us … to proceed in the economic analysis
without restating and reiterating the assumptions
again and again«.
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naturvidenskabelige fagdiscipliner står ønsket om præcist og entydigt at få fastlagt de
forskellige lovmæssigheder, der måtte være
gældende inden for det givne fagområde. Også den økonomiske teori forfølger et sådant
formål. Inden for økonomi forsøger vi også at
afdække de kausale strukturer, der måtte være
gældende i det økonomiske system.
Om end en given kausalitetsbestemmelse
naturligvis altid må være teoretisk betinget,11
behøver fastlæggelsen af kausalitetsmønstrene
dog ikke at være ens inden for natur- og samfundsvidenskaberne. Således har f.eks. Hayek,
i god overensstemmelse med den østrigske tradition, gjort sig til talsmand for den opfattelse,
at fænomener fra samfundsvidenskaberne ofte er betinget af væsentligt flere faktorer end,
hvad der generelt gør sig gældende for de naturvidenskabelige fænomeners vedkommende.12 Dette besværliggør naturligvis, som påpeget af Addison m.fl. (1984), generelt kausalitetsbestemmelsen inden for samfundsvidenskaberne. Måske er det muligt at afgrænse de
væsentligste variable, men at bestemme også
deres kvantitative styrke er formentlig bety11. Eksempelvis skriver Addison m.fl. (1984:4-5)
herom: »judgments of causation imply the existence
of some fairly well articulated theory of how the
events under study are related together. If this were
not the case, causality and coincidence could not be
separated in our knowledge«.
12. Denne opfattelse hos Hayek synes således at
være ganske sammenfaldende med Keynes’ synspunkt på samfundsvidenskabernes kompleksitet. I
hvert tilfælde ville Keynes næppe have haft besvær
med at tilslutte sig den følgende sammenfatning af
Hayeks grundholdning: »in the social sciences we
are dealing with phenomena that belong to a different category of existence from that of the pheno mena studied by the physical sciences«, Addison
m.fl. (1984:10). At Keynes og Hayek måske på
mange punkter havde en grundlæggende ensartet filosofisk opfattelse, er forsøgt sandsynliggjort af
Steele (1993:90): »Hayek and Keynes were as close
in their perceptions of human ignorance and frailty,
and of their consequences, as they have been set
apart by their respective approaches to economic
policy«. For en anderledes vurdering af dette forhold, kan der for eksempel henvises til Foss (1994),
der argumenterer for det standspunkt, at der tværtimod eksisterer endda dybe politisk-filosofiske forskelle mellem Hayek og Keynes.
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delig vanskeligere, hvorfor: … the failure of
the social sciences, including economics, to
measure up to the quantitative exactness and
explanatory and predictive precision of
physics, Addison m.fl.(1984:10).
Og i hvor stor en udstrækning skal den videnskabelige tilgang til økonomiske problemer være præget af positivistiske elementer?
Ifølge Beed (1991) bygger positivistisk metodologi på især tre centrale udsagn. For det
første forudsættes det, at der eksisterer en universel videnskabelig metode. For det andet
skal ethvert teoriudsagn kunne formuleres på
en matematisk logisk måde, mens det for det
tredje samtidig bør sikres, at normative vurderinger af enhver art ikke bør påvirke hverken dataindsamlingen, specifikationen af de
enkelte teorirelationer eller selve verifikationsproceduren.
Den noget restriktive fortolkning og historisk set gammeldags version af positivismen,
som Beed præsenterer, var oprindelig udformet som en approach for naturvidenskaberne.
Med et sådant absolutistisk metodologisk udgangspunkt var der ikke længere plads til metafysiske overvejelser og religiøse forestillinger, hvilket helt klart styrkede naturvidenskabernes videnskabelige status betydeligt. Som
tiden gik, viste den rendyrkede positivistiske
approach sig dog for restriktiv, hvorfor tendenser til et metodologisk opgør begyndte at
manifestere sig. Og med Karl Popper blev falsifikationsprincippet det centrale element i
den herskende metodologi. Al videnskabelig
aktivitet har dermed til formål at opstille testbare udsagn der gennem en fortløbende forkastelsesproces til stadighed gøres dels mere
specifik dels mere detaljeret i deres konkrete
udformning. Om end Popper for mange fremstår som en repræsentant for en rationalistisk
og absolut orienteret videnskabsteoretisk opfattelse, er han dog mere nuanceret end som
så i sin opfattelse. Således tillader han også de
metafysiske aspekter at spille en rolle som en
inspirationskilde, der kan påvirke forskeren i
hans valg af forskningstema og konkret angrebsvinkel. Med udgangspunkt i Poppers
forfatterskab har flere forsøgt at frembringe
videnskabsteorier med en mere synlig relati-
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vistisk sandhedsopfattelse. Såvel Popper som
disse andre opfattelser, fremført af eksempelvis Thomas Kuhn og Imre Lakatos, har naturligvis i et ganske betydeligt omfang påvirket
den økonomiske forskning. Således påpeger
Blaug (1994), at falsifikationsprincippet betinger, at økonomiske teorier optimalt set burde kunne frembringe relevante testbare forudsigelser. Er der overensstemmelse mellem en
given teoris forudsigelser og den efterfølgende faktiske historiske udvikling, har teorien
sandsynliggjort sin berettigelse. Men kan dette altid lade sig gøre i praksis? Økonomi er jo
en samfundsvidenskabelig fagdisciplin, der i
et betydeligt omfang beskæftiger sig med
kvalitative aspekter og problemstillinger. En
ren kvantitativ vurdering af økonomiske udsagn og forudsigelser er derfor ikke alene et
brugbart redskab til at fastlægge økonomis videnskabelige status. Inden for samfundsvidenskaberne er det derfor ikke uproblematisk:
… to point to many theories whose universal
truth has been established. The history of the
human sciences is replete with theories whose
predictive success in explaining, controlling,
or changing the world has turned out in the
long run to be minimal, Beed (1991:488).
Vurderet alene på baggrund af falsifikationismen er samfundsvidenskabernes videnskabelige image altså af en noget dubiøs karakter, hvis Beeds udsagn skal stå til troende.
Andre anlægger dog et betydeligt mere optimistisk syn på økonomis videnskabelige status. Her skal blot peges på to vurderinger af
Blanchard (2000) og Lazear (2000), der vel
ganske godt repræsenterer main stream opfattelsen. Begge disse bidrag fremhæver netop
økonomis videnskabelige progressivitet, idet
der argumenteres for, at økonomi har gjort
mange bemærkelsesværdige landvindinger
især henimod slutning af det 20. århundrede.
Økonomi som fag kan derfor kendetegnes
ved a surprisingly steady accumulation of
knowledge, Blanchard (2000:1375), ligesom
Lazear (2000:102) heller ikke undlader at
påpege, at økonomi derfor fremstår betydeligt
mere videnskabelig end alle andre samfundsvidenskabelige fagdiscipliner: economics is
scientific; it follows the scientific method of
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stating a formal refutable theory, testing the
theory, and revising the theory based on the
evidence.
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ude, og at vi med møje kan komme den stadig
nærmere. Også selvom den økonomiske sandhed måske er mere usikker end andre fagdiscipliners og dermed i en poppersk forstand virkelig kan kendetegnes som en provisorisk
sandhed. Eller som Samuelson (1962:18) noget højstemt har udtrykt sig: Ours is an uncertain truth and economic scholars are humble
about its precision – but our humbleness is
built out of knowledge, not out of ignorance.
Not for us is the limelight and the applause.
But that doesn’t mean the game is not worth
the candle or that we do not in the end win the
game. In the long run, the economic scholar
works for the only coin worth having – our
own applause.
Og vurderet med nutidens øjne har økonomi som fag betragtet da også gjort mange videnskabelige landvindinger. Men måske overvurderer Blanchard (2000) og Lazear (2000)
alligevel økonomis videnskabelige status. Sikkert og vist er det, at økonomi har undergået
en betydelig udvikling og nu fremstår som
mindre snakkende (humanistisk?) og mere
formalistisk (naturvidenskabelig inspireret)
end tidligere.13 Men har Estrup (2001) ret,
undertrykker scientismen en humanistisk eller hermeneutisk dimension i økonomi, som
denne ikke kan undvære som en samfundsvidenskabelig fagdisciplin. Og skal denne dimension have lov til at udspille sig, er der
måske alligevel behov for en vis teorihistorisk ballast selv hos moderne scientistisk prægede økonomer.

6. Derfor teorihistorie
At også nutidige økonomisk teoretiske bidrag i en eller anden forstand bygger på fortidige generationers bidrag er der vel en udbredt enighed om. Derfor bør også moderne
økonomer have et vist kendskab til deres fags
historiske udvikling. Alene af den grund, at
historien synes at vise, at ikke alt, der skinner,
er af det pureste guld; ofte er ræsonnementet
tænkt og argumentationen set før om end naturligvis i en anden og måske mindre raffineret iklædning end, hvad der nu karakteriserer
den i dag fremherskende udformning af tankegangen.
Nok fremstår den økonomiske fagdisciplin
måske ikke altid ligeså åbenbar videnskabelig, som tilfældet hævdes at være i naturvidenskaberne. Men økonomi er jo også i en historisk sammenhæng en relativ ung videnskab, hvis fødsel ofte dateres til udgivelsen af
Adam Smiths Wealth of Nations i 1776. Og
selvom samfundsvidenskaberne og dermed
naturligvis også økonomi indeholder klare
subjektive elementer, så mener vi alligevel, at
der findes en økonomisk erkendelse i samfundet, som vi kan afdække substansen af. Nok
er ikke alle økonomer enige om det præcise
indhold af givne økonomiske strukturer eller
disses stabilitet eller måske mangel på samme
over tiden, men næppe nogen vil betvivle disse strukturers eksistens og vigtigheden af at
have kendskab til dem. Så også økonomer 13. Hvorfor også uddannelsen af økonomer i Dantror, i overensstemmelse med Karl Poppers mark har gennemgået en betydelig specialisering,
videnskabsteoretiske opfattelse, i en eller an- jf. Kyed m.fl. (2002).
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Om at undervise i økonomi som et fag til at forstå virkeligheden
Poul Thøis Madsen
Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Europæiske Studier, Aalborg Universitet*

»[at]der med fordel kan ske justeringer i retning
af en styrket anvendelsesorientering, dvs. forøget evne hos de studerende til at bruge den
økonomiske metode og analyse på konkrete
økonomiske problemstillinger«1
* Nu Specialkonsulent ved Nordjyllands Amt.

1. Evalueringscenteret, 1998, »Økonomiuddannelserne«. Citeret fra Jesper Jespersen (1999), »Quo
Vadis?« »Politstudiet gennem 25 år«, i »Socialøkonomisk debat gennem 25 år«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Den dalende tilgang til økonomifaget ved
de højere læreanstalter og en kritisk evaluering
(se note 1) har rejst spørgsmålet om, hvorvidt
man kan undervise i faget på en mere hensigtsmæssig måde. Jesper Jespersen (JJ) har i flere
indlæg i medierne forholdt sig kritisk til denne
økonomiundervisning. 2 Hovedkritikken har
2. Hans grundlæggende synspunkter finder man udtrykt i op.cit.
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især gået på den overdrevne matematisering af
faget, men JJ har også gjort sig til talsmand
for, at vi atter gør økonomi til et virkelighedsnært fag.
1. Matematikken er ikke hovedproblemet
Der er tale om en særdeles væsentlig debat
for mere end en relativt snæver kreds af økonomer. Bl.a. fordi de konklusioner, der drages
herudfra, også kan få konsekvenser for den
måde, vi underviser det langt større antal ikke-økonomer i faget på såvel universitært niveau som på handelshøjskoler, handelsskoler
og gymnasier (i samfundsfag). Ved universiteterne har økonomiundervisning for ikkeøkonomer i høj grad været den type af matematiseret mainstream økonomi, som JJ kritiserer. Imidlertid har der også været tendenser
til, at man ved uddannelser på føruniversitetsniveau er begyndt at undervise i simple Keynes-modeller og i det hele taget i højere grad
bygge på en matematiseret udgave af økonomi.
Spørgsmålet om matematisering er væsentligt, fordi matematiseringen især for ikkeøkonomer, men også for potentielle økonomer kan udgøre en væsentlig hindring for
at lære faget, men flere år som koordinator
af økonomiuddannelsen for ikke-økonomer
ved Aalborg Universitet (cand.scient.adm. og
samfundsfag) har ført mig frem til den konklusion, at det imidlertid ikke er matematikken, som udgør hovedproblemet.
2. Hovedproblemet er autisme
Hovedproblemet er det, som i den franske
debat om økonomiuddannelsen er blevet betegnet som »autisme«.3 Faget kunne således
præsenteres rent verbalt og stadig opleves
som abstrakt og virkelighedsfjernt og dermed
også vanskeligt at tilegne, fordi faget, som det
præsenteres i lærebøger, ikke forholder sig til
konkrete økonomier, men primært til model 3. Debatten om at gøre økonomiundervisning mindre autistisk og mere virkelighedsnær og pluralistisk, kan ses på www: http://www.paecon.net.
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økonomier.4 I de modeløkonomier er der eksempelvis noget, som hedder »arbejdsløshed«. Hvordan det relaterer til den arbejdsløshed, som er eksempelvis i den danske økonomi, overlades det i høj grad til den studerende
selv at finde ud. Typisk når de studerende hos
os ofte frem til, at den danske arbejdsløshed
på 5% er strukturarbejdsløshed. Men når man
så spørger dem, hvorfra de ved, at de 5% er
udtryk for strukturarbejdsløshed, så svarer de
lidt forlegent: »Det siger modellen« eller
»Det siger regeringen«. De har reelt ikke lært
at forholde sig til arbejdsløshed som et konkret eksisterende fænomen, men ser det som
et rent modelfænomen. Som undervisere forventer vi, at de selv finder ud af, hvad modellen kan fortælle dem om den faktiske økonomis virkemåde. De fleste økonomi-lærebøger
bygger således på den implicitte filosofi, at jo
flere modeller de studerende lærer, i jo højere
grad kan de forstå den faktiske økonomi forstået som såvel den konkrete økonomiske udvikling som debatten herom.
Denne konklusion er lige så fristende som
forkert. Ligeledes er det fristende, men forkert
at konkludere, at det er matematikken, der er
hovedproblemet. Modeller behøver ikke at
udtrykkes matematisk for at være modeller –
de kan også formuleres verbalt og stadig være
modeller. Min egen undervisningserfaring
med ikke-økonomer har ført mig frem til, at
hovedproblemet er, at vi underviser for lidt i
forholdet »model-virkelighed«. Vi underviser
for lidt i, hvordan vores modeller relaterer til
den virkelighed, som vores studerende faktisk
er meget interesseret i at forstå og fortolke. I
videnskabsteoretiske termer er vores undervisning i for høj grad baseret på en deduktiv
frem for en induktiv tænkning.
3. Illustration af problemerne ved modelundervisning
Lad mig gennem et eksempel illustrere
nogle af de problemer, man nemt løber ind i i
4. Det er min erfaring, at der er en tendens til, at man
som underviser ved en mere verbaliseret tilgang i
højere grad »tvinges« til at forholde sig til virkeligheden. Hvorfor kan jeg ikke umiddelbart forklare.
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standardundervisning. Mange ser det af for
mig uransagelige årsager som helt uomgængeligt, at ikke-økonomer lærer ISLM-modellen. I
den gængse udlægningen af ISLM-modellen
fremføres det gerne, at en ekspansiv finanspolitik (som flytter IS-kurven til højre) fører til
en højere rente. Det er en af de kausaliteter,
som de studerende gerne lærer og tror er »rigtig«. Især ikke-økonomer (men lur mig, om
ikke det også gælder mange økonomer in spe)
opdager slet ikke, at denne kausalitet kun opstår, fordi der opereres med en implicit antagelse om en fast pengemængde (altså at LMkurven ligger fast). I bedre lærebøger vil denne implicitte antagelse blive nævnt, men det
vil ikke blive diskuteret, hvorvidt der er tale
om en realistisk antagelse. Den studerende
lærer sig nemt en model-kausalitetstankegang
og kun det. Den gennemsnitlige studerende
lærer ikke at stille relevante spørgsmål som:
(1) Stiger renten også i virkeligheden ved en
ekspansiv finanspolitik? (2) Og i givet fald –
hvorfor? Fordi pengemængden er konstant?
Eller er der andre forklaringer, som ikke behandles i modellen?
Hvad værre er, at såvel ikke-økonomen
som økonomen in spe normalt heller ikke gøres bekendt med, at en ligning ikke i sig selv
siger noget om kausaliteten. Det gør den kun,
fordi vi lader, som om den gør det. Eller rettere vi putter en crowding out teori på, som vi så
postulerer, at modellen illustrerer. Det gør den
ikke. Det er noget, vi leger. Det eneste ISLMmodellen udtrykker er, at givet en mere ekspansiv finanspolitik end i punkt A, så vil en ligevægt på pengemarkedet forudsætte en højere rente. Bevægelsen fra A til B siger modellen
ikke noget om. Men i vores undervisning lader
vi, som om modellen siger følgende (men så
indviklet udtrykker vi det normalt ikke – slet
ikke over for ikke-økonomer): vi befinder os i
en ligevægt (punkt A). Så forstyrrer vi ligevægten ved at øge de offentlige udgifter, men
modeløkonomiens implicitte selvregulerende
kræfter sørger på en eller anden uigennemskuelig måde for, at indkomsten stiger og ren ten stiger, så vi meget hurtigt ender i en ny ligevægt.
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Men i vores undervisning – specielt af ikke-økonomer – lader vi implicit som om, at
den rentedrivende effekt er veldokumenteret
(eller rettere vi diskuterer det slet ikke) og
faktisk forekommende. Vi lader, som om modellen siger noget om, hvad der vil ske, hvis
man begyndte at føre ekspansiv finanspolitik
i morgen i dagens Danmark.
4. Undervis i kausaliteter frem for modeller
Hvad er alternativet til den gængse undervisning? Mit første bud på en alternativ undervisningsform har som for JJ været en mere
verbaliseret udgave af faget. Efterhånden gik
det imidlertid op for mig, at det, som de studerende bør lære som det grundlæggende, ikke er forskellige økonomiske modeller eller
forskellige økonomiske teorier, men derimod
den del af den økonomiske teori, som omhandler faktisk forekommende økonomiske
kausaliteter så som: en lavere rente kan medføre øget privatforbrug, øgede byggeinvesteringer og måske også øgede private investeringer (og i den forbindelse præcisere grundlæggende begreber som rente, forbrug og investering). Det fører igen til en øget generel
efterspørgsel, som givet at der er ledig kapacitet (og kapacitetsbegrebet diskuteres indgående med dem) fører til en øget beskæftigelse og dermed også en øget indkomst og
øget efterspørgsel i samfundet. De forskellige
teoretiske retninger kan relateres til denne
kausalitetskæde, og man kan inddrage såvel
empiriske undersøgelser som modelkørsler til
belysning af kausalitetskæden. Man kan også
inddrage de politiske partiers holdninger og
spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er
muligt at sænke renten politisk i Danmark.
Her kan temaer som, hvad der styrer obligationsrenten og den korte rente introduceres.
Specielt i forhold til min type af politikinteresserede studerende er spørgsmålet om centralbankuafhængighed helt centralt. Avisartikler, som på forskellige måde relaterer til
denne grundlæggende kausalitet, kan med
fordel inddrages. Ekstremt hurtigt bliver faget
virkelighedsnært og relevant.
Der eksistererer en række sådanne grund-
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læggende økonomiske kausaliteter, som de
studerende skal kunne, og hvor ord som »kan«
og »måske« skal betones, når vi i kausalitetskæderne går fra a til b til c. Herigennem kan
man nærme sig de grundlæggende økonomiske teorier, der skal præsenteres verbalt, og
hvor de skal introduceres til en udbuds- og efterspørgsselssideforståelse og »en både og
forståelse«. Modellerne bliver derfor kasseog pilediagrammer, som ofte af økonomer betragtes som noget mindre fint. Som noget man
nødtvungent bruger, når man er nødt til at formulere sig ift. den gemene hob. Men denne
metode er ikke »second best« – den er den formelle fremstillingsform overlegen, fordi den
giver et mere realistisk billede, idet der rent
visuelt er en sekvens, hvor man kan operere
med komplekse sammenhæng, og sammenhængene er generelle frem for præcise.
5. Hvad så med »modellerne«?
Hvad så med grafer, kurver og formaliserede modeller? For det første er der ingen
tvivl om, at eksempelvis ikke-økonomstuderende skal lære at aflæse grafer. For det andet
skal de også introduceres til formelle modeller som simultane ligningssystemer. For det
tredje skal de også introduceres til spørgsmålet om, hvad formelle ligevægtsmodeller siger om kausaliteter. Endelig bør de også introduceres til ligevægtsbegrebet, fordi det er
så fundamentalt for den måde, som økonomer
tænker. Ideen med denne type af undervisningen er imidlertid ikke den gængse, at de skal
blive til »små« økonomer. Nej, de skal lære,
hvordan økonomer tænker, så de får et mere
fremmedgjort og dermed kritisk forhold til
økonomi og økonomer. Herigennem kan de
også i den offentlige og private forvaltning
bliver mere kritiske modspillere til økonomer,
der i dag ofte har alt for let spil med deres tilsyneladende autoritative udsagn om dette og
hint. Fordi de netop savner ikke-økonomer,
der kan og tør stille de kritiske spørgsmål.
Det er ydermere en hovedpointe for mig,
at formelle modeller og simultane ligningssystemer skal spille en langt mindre rolle i universitetsundervisningen for såvel ikke-øko-
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nomer som økonomer in spe. De fleste studerende opdager aldrig, hvor lidt simultane ligevægtsmodeller siger om de faktiske forekommende økonomiske kausaliteter.
6. Tag udgangspunkt i det konkrete
Alternativt vil jeg foreslå en mere induktiv
introduktion til eksempelvis ekspansiv finanspolitik, hvor teori og empiri i højere grad
interagerer. Jeg ville i stedet starte med et
konkret eksempel som kick-starten i 1993 og
prøve at diskuter følgende:
– Hvordan så de økonomiske nøgletal ud i
udgangspunktet og siden hen?
– I hvilken udstrækning kan det efterfølgende
opsving tilskrives den ekspansive finanspolitik?
– Hvilke svar peger forskellige typer af økonomisk teori (og ikke de formelle økonomiske modeller) på?
– Hvad siger de makroøkonomiske modeller
herom?
– Var økonomien i en ligevægt, da kick-starten blev iværksat?
– Endte økonomien i en ligevægt?
– Steg renten som følge af finanspolitikken?
– Hvorfor – hvorfor ikke?
Den grundlæggende ide bag denne type af
undervisning er at lære de studerende at tænke (økonomi) selv. Mere konkret skal de lære
at opstille realistiske antagelser og diskutere
de mulige kausaliteter, som udspiller sig – givet disse antagelser. Alle bør også lære at forholde sig kritisk til de gjorte antagelser. Og
det forventes, at de dygtigere studerende også
lærer at diskutere implikationerne af ændrede
antagelser for konklusionerne. En vigtig sidegevinst er, at økonomi herigennem mister en
del af det eksakte præg og i stedet bliver en
mere skønsmæssig videnskab. Økonomi gø res hermed til en samfundsvidenskab på linie
med andre samfundsvidenskaber.
7. Indvendinger?
Jeg er bekendt med følgende indvendinger
over for denne type af undervisning: (1) Så
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urealistiske er de økonomiske modeller da
heller ikke – jeg etablerer en falsk modsætning. (2) At jeg repræsenterer en ekstrem empirisk og model-fjendsk tankegang. Det er deskriptiv økonomi. (3) At høre de studerende i
de økonomiske modeller er en god måde at
checke, om de har forstået de grundlæggende
sammenhænge. Eller den ekstreme gengivelse af mine synspunkter: (4) Jeg er tilhænger af
at lære de studerende at fabulere frit.
Bag denne kritik ligger der mindst to holdninger. For det første er der en reel usikkerhed
om: »hvis vi ikke skal gøre, som vi plejer,
hvad skal vi så gøre? Og kan man gøre det på
en anden måde?« Men der er også en helt reel
og kontant uenighed. Jeg er uenig i den meget
udbredte opfattelse, det er, at det at lære økonomi primært er at lære at mestre de formelle
modeller og grafer. Økonomiundervisning er
ifølge den opfattelse lig undervisning i disse
værktøjer. Jeg ser noget bredere faget som en
metode og en måde at argumentere på kombineret med indlæringen af en del faktuel viden
om især dansk økonomi. Reduktionen af faget
til dets værktøjer er ifølge mine begreber –
stik mod hensigten – ikke en pædagogisk forenkling, men en forstyrrende forsimpling.
Jeg kan imidlertid heller ikke frigøre mig
fra en fornemmelse af, at modstanden mod en
mere jordnær økonomiundervisning også
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rummer en væsentlig ubevidst social- og dybdepsykologisk dimension. Vi økonomer kan
ikke have, at ukyndige studerende alt for hurtigt kan forholde sig til meget komplekse forhold, som det har taget os lærere år at nå frem
til. Man skal gennem en lang og vanskelig rekruttid først.5 Ganske vist er økonomi et modningsfag, som det tager tid at tilegne sig, men
som vi gør det i dag, gør vi det unødigt vanskeligt. Vi skræmmer studerende – såvel kommende økonomer som ikke-økonomer – væk
fra faget. Alt for mange opdager aldrig, hvor
interessant og spændende faget egentlig kan
være.
8. Deltag i debatten
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre lærere, som har ansvar for økonomiundervisning
til at følge og deltage i den post-autistiske debat om økonomiundervisningen ved de højere
læreanstalter. Tilmelding kan ske ved at henvende sig på hjemmesiden nævnt i note 3.
5. Det er desværre langt fra alle økonomer, som har
læst det fabelagtige antropologiske studium af økonomer og deres manddomsprøve i »Life among the
Econ« af Axel Leijonhufvud i »Information and
Coordination. Essays in Macroeconomic Theory«,
Oxford University Press, 1981. Den burde være
pligtlæsning.

Nationaløkonomisk Tidsskrift 140 (2002): 75-89

Boganmeldelser
Undervisningsministeriet: Taxametersystemet for de videregående uddannelser.
Anmeldt af Chr. Hjorth-Andersen.
Hvorfor er undervisningstaxameteret i 2001
på 35.500 for en markedsføringsøkonom på
handelsskolerne, på 24.900 for en jurist eller
økonom og på 85.200 for en dyrlæge?
Giver taxametersystemet et uheldigt incitament til at sænke kvaliteten af uddannelserne?
Tilføjer taxametersystemet et unødigt risikomoment ved planlægningen af de videregående uddannelser?
Disse spørgsmål er centrale for alle, der
deltager i universitetspolitik eller interesserer
sig for kvaliteten af de videregående uddannelser i Danmark. Til belysning af det har undervisningsministeriet nedsat en »Idé- og Perspektivgruppe«, der har afgivet en rapport
med ovenstående titel. Tidligere ville man have talt om et udvalg, der afleverede en betænkning, men det lyder nok ikke tilstrækkeligt moderne. Men bortset fra titlen er der tale
om resultatet af et gængs udvalgsarbejde. Det
havde generalsekretær Henrik Hagemann
som formand og som medlemmer bl.a. økonomiprofessorerne Birgit Grodal, Michael
Møller og Nina Smith.
På de givne præmisser har de leveret en gedigen analyse, omend de tre økonomiprofessorer ikke har sat sig så markante spor, som
man kunne have håbet; der er hverken avanceret mikroteori, raffinerede regneeksempler eller syret økonometri i betænkningen. Der er
tale om en nøgtern og informativ betænkning
af forholdsvis traditionelt tilsnit, nødvendig
læsning for universitetsadministratorer i bred
forstand, men nok ikke for så mange andre;
der er som vanligt i udvalgsbetænkninger ikke draget videre konklusioner eller refleksioner over arbejdet, men udvalget har holdt sig
til sit kommissorium. Det har løst sin opgave,

omend det internationale afsnit skulle have
været uddybet for at få topkarakter.
Svaret på det første indledende spørgsmål
er, at taxametrene i vidt omfang beror på historiske tilfældigheder. Da budgetreformen i
1994 skulle afløses af taxametersystemet,
skulle man have et nyt udgiftsneutralt system,
som ikke medførte for store udsving i institutionernes bevillinger. Det var således forholdene i et konkret år, der determinerede takststrukturen i det næste årti – history matters!
Dette afsnit er spændende læsning og burde
nok offentliggøres i en særskilt artikel som en
interessant case om, hvordan politik i praksis
bliver udformet. Efterfølgende undersøgelser
af taksterne er så blot nået til det selvfølgelige
resultat, at da nogle fag såsom økonomifagene havde store holdstørrelser i 1994, fik de
bevillinger derefter, og derfor måtte de også i
årene fremover nødvendigvis have store holdstørrelser.
Udvalget gør op med den i den offentlige
debat så ofte fremførte påstand, at taxametersystemet systematisk leder til kvalitetssænkning på de videregående uddannelser. De på peger, at hverken studienævn og bestemt heller ikke den enkelte lærer har noget incitament
til en kvalitetssænkning, og hverken udvalget
eller Evalueringsinstituttet kan finde belæg
for, at den fremførte påstand skulle være almindeligt gældende. Dels er det omtvistet, om
der generelt har fundet en kvalitetssænkning
sted, dels er der også andre momenter, der skal
iagttages. Det drejer sig først og fremmest om
den kraftige udbygning af adgangen til de videregående uddannelser og dermed præsumptivt om tilgangen af mindre egnede studerende, men også om midlerne til uddannnelse; således viser udvalgets egne beregninger, at omkostningerne pr. STÅ i faste priser har været
(svagt) faldende i de senere år.
Vedrørende taxametersystemets risikoelement har udvalget en nuanceret diskussion,
nok den bedste i betænkningen. Taxametersy-
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stemet kan ikke ses isoleret, men må nødvendigvis ses imod et alternativ. Og det har nogle
åbenlyse fordele, såsom at det sikrer en hurtig
tilgang af midler ved forøget tilgang til en uddannelse. Udvalget har også undersøgt de empiriske udsving og når til, at de er af behersket
omfang. Det er stort set kun små monofaglige
uddannelser (f.eks. handelsskoler) uden forskning og uden en stor studenterbestand, som har
noget væsentligt risikoelement.
Udvalgets konklusion er – og her er denne
anmelder enig – at der ikke er megen grund til
grundlæggende at lave taxametersystemet
om. Det har vist sig som et godt arbejdsdyr,
der har kunnet trække 95 pct. af læsset med at
fordele undervisningsmidler. De sidste 5 pct,
når der f.eks. kommer nye uddannelser, eller
det har haft uønskede politiske konsekvenser,
har kunnet løses ret fleksibelt hen ad vejen.
Reelt stiller udvalget kun forslag til beskedne ændringer i de nuværende tilstande,
såsom ensartede opgørelsesprincipper, for-

slag om periodiske politiske revisioner o.lign.
Selv den ret fiktive sondring mellem fællestaxameter og undervisningstaxameter forbliver uomtalt; der er ikke og kan ikke være nogen klar forbindelse mellem fællestaxametret
og en institutions administration.
Det største problem ved udvalgets betænkning er nok dets kommissorium. Både forskningskommissionen og taxameterudvalget afleverede betænkninger i efteråret 2001, og
sandt er det da også, at der er institutioner med
ren undervisning eller med ren forskning, men
hovedparten af midlerne gives immervæk til
institutioner med forskning og undervisning
som sidestillede opgaver. Budgetmæssigt er
de enkelte universiteter en helhed, og det er
reelt underordnet, om pengene kommer fra
den ene eller den anden kasse. Den samlede
betænkning om især universiteternes rolle
fremover har vi stadig til gode; der er behov
for et helhedssyn, der også inddrager studiefinansieringen.

Poul Jensen: Dansk Statistik 1950 – 2000,
Bind 1 – udsigt og overblik. Bind 2 – værktøj og resultat. Danmarks Statistik 2000.
223 s. henholdsvis 245 s. 125 kr. pr. bind.
Anmeldt af Ellen Andersen.

dende økonomer og historikere. Denne gruppe har givetvis ydet en prisværdig indsats,
men resultatet er ikke et værk med det præg,
som en udefra kommende historiker ville have givet det. Dette er institutionshistorie set
indefra. Det er institutionens egne synsvinkler, der gengives. Hertil kommer, at da det er
de sidste årtiers historie der fylder, er eventuelle kontroverser i fortiden endnu ikke kold
historie. Som læser kan man ikke undgå at føle, at man bliver snydt for historier om de mere underholdende begivenheder i Danmarks
Statistik.
Der er så anden underholdning, således
kan man jo sige mange vittigheder om statistik, og der er da også i bind 1 gengivet flere
af de kendte samt både et digt, en aforisme og
nogle vittighedstegninger. Af adspredelser
under læsningen er der desuden en del fotografier dels af bygninger, som har huset statistikproduktionen, dels af personer, flest af departementschefer, rigsstatistikere og ministre.
Der er til gengæld næsten ingen statistik i
de to bind. De eneste forsøg på at sætte insti-

I anledning af institutionens 150 års jubilæum
har man i Danmarks Statistik valgt at videreføre traditionen med markering af jubilæer
ved at udgive dette tobindsværk. Første bind
trækker hovedlinierne op i institutionens betydning for dansk statistikproduktion og i institutionens forhold til det omgivende samfund, mens bind 2 dækker statistikproducenternes internationale forbindelser, den tekniske udvikling og organisationsforholdene,
suppleret med beskrivelser af udviklingen inden for de enkelte statistikområder.
Poul Jensen har fået hjælp af institutionens
nuværende og tidligere medarbejdere og også
af tidligere rigsstatistikere, de sidstnævnte
specielt til bind 1. Han har desuden fået støtte
af en referencegruppe bestående af fremtræ-
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tutionens udvikling i tal findes allersidst i
bind 1 i form af tre tabeller, hvor de to første
viser Danmarks Statistiks andel af BNP og
den sidste: Personaleressourcerne fordelt på
statistikområder med en procentfordeling på
fire tidspunkter. I afsnittet om Produktionsresultater i det afsluttende kapitel i bind 1 hedder det:
Der findes ikke metoder, der entydigt og generelt kvantitativt, kan belyse hvor meget statistikproduktionen har udviklet sig, når man ser
på den fra resultatsiden. [bind 1 s.192 n.].

Men sandheden er vel, at der her ikke er
gjort noget forsøg i den retning, og uanset
manglende entydighed og generalitet ville et
selv nok så spædt forsøg have pyntet. Citatet
er ikke et udsagn, der klæder en institution,
som lever af at kvantificere samfundsforhold.
I det indledende kapitel fastlægges bogens
opgave som den at belyse dansk statistiks udvikling ved faktiske oplysninger og begrundede vurderinger. Derefter fremhæves statikkens fem grundprincipper: (1) offentliggørelse, (2) uafhængighed, (3) kvalitet, (4) statistisk fortrolighed og (5) centralisering, og disse følges af nogle få begrundede vurderinger,
som bestemt kunne være ekspanderet og problematiseret. Her savner man især betragtninger fra eksterne brugere.
Det nævnes, at princippet om uafhængighed begrænses af det intense internationale
samarbejde. Som bruger af reale input-output
tabeller, der må leve med store omkostninger
ved de nu kun femårige intervaller mellem
ændring af fastprisbasis - og det i en periode
med 2 pct. inflation - kan man helt tilslutte
sig, at der er kommet flere restriktioner på
uafhængigheden. Og princippet om offentliggørelse kunne trænge til en mere dybtgående
vurdering ud fra en debat om den ulighed i
adgangen til registerstatistik, som krav til
pengepungens størrelse har medført.
Desuden kunne man selvfølgelig skrive en
hel del om kvalitetskravet, og om hvordan
man vurderer opfyldelsen af dette princip,
men i begyndelsen af bind 1 er kun en opregning af forudsætninger for at nå kvalitet, så -
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som ressourcer, lovgrundlag og velvilje i omverdenen. Netop centraliseringen, som er det
femte grundprincip, altså den situation at
Danmarks Statistik på mange områder har
monopol på den statistiske belysning af samfundsforholdene, kunne tale for en større
vægt på at få belyst den realiserede kvalitet,
og evalueringer er jo tidens krav ved andre institutioner. Stikordsregisteret til bind 1 har ingen henvisninger til »kvalitet«, men i stikordsregisteret til bind 2 er der henvist til
»kvalitetskriterier«, et udmærket afsnit. Der
er også i det afsluttende kapitel 8 i bind 1 noget mere om kvalitet uden henvisninger frem
eller tilbage. Man savner et bedre og fælles
stikordsregister, da der ikke i bind 1 henvises
systematisk til uddybende afsnit i bind 2.
Kapitel 2 i bind 1 indledes med statistikkens forhistorie før 1850 og derefter beskrives
den historiske tid med Det statistiske Bureau
indtil 1895, Statens statistiske Bureau 18961913 og endelig Det statistiske Departement
1913-1950. Dette er jo spændende historier,
som især bygger på de forudgående jubilæumspublikationer. Resten af bind 1 er opdelt i fem kapitler svarende til hvert sit tiår,
dog således at kapitel 3 behandler tiden fra
1950 til 1966, det skelsættende år, hvor der
endelig kom en ny lov om Danmarks Statistik.
I kapitel 3 beskrives en periode, hvor samfundets og statistikkens indretning var meget
anderledes end i dag, og hvor samfundsudviklingen løb fra statistikproduktionen. Det står
der - ikke som forfatterens påstand, men som
noget omverdenen mente - at statistikproduktion var for langsom og for begrænset og ikke
fulgte med tiden og udviklingen. Den givne
forklaring: Man savnede et tidssvarende lovgrundlag, idet lovgrundlaget var fra 1895.
Problemet med lovgrundlaget fylder meget i
teksten, og ikke kun i kapitel 3. Det er også
hovedtemaet i kapitel 4 om perioden 1966-70
og et godt tegn på den ovennævnte interne
synsvinkels dominans i fremstillingen.
Det statistiske Departement var i 1950erne
og også senere mindre end de tilsvarende i
Norge og Sverige. Dette søges forklaret ved
akademikermangel her i landet. Beskrivelsen
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af organisationen med de mange deltidsarbejdende studenter, som departementet forsørgede, og de i nordisk målestok fåtallige akademikere, der heller ikke arbejdede på fuld tid,
men bijobbede om formiddagen, er nogle rigtig gode historier. I forbindelse med den nordiske sammenligning er det mest slående dog,
hvor forskellig udviklingen var i Danmark og
Norge, og det kan vel ikke kun forklares ved
de nævnte kuriositeter i arbejdsstyrken. Hvad
enten man tænker på forskning i økonomi eller andre samfundsvidenskaber eller på anvendt forskning i statistisk metode, så har
forskningen i den danske statistiks huse altid
været begrænset til små isolerede enklaver.
Det får vi ingen forklaring på, selv om det er
en udvikling, der er sket i det lange perspektiv, at det blev en talfabrik og ikke også et
forskningsinstitut, og det sidste årti har ændret noget på dette forhold.
Den periode, der behandles i kapitel 3, er
jo perioden, hvor nationalregnskabet bevæger
sig fra fortids højdepunkt og nedad i en
årrække, der er længere end den, der dækkes
af kapitel 3. Der var hvide pletter i primærmaterialet, får man at vide. Vil man vide mere,
må man over i bind 2. Det samme gælder et
andet interessant tema i kapitel 3, nemlig anvendelsen af repræsentative tællinger ved siden af totaltællinger.
Som det fremgår af forordet til bind 2 »egner dette bind sig i højere grad til selektiv læsning end bind 1«, og herom kan der ikke herske flere meninger. Det er få, der vil læse bind
2 fortløbende. Som opslagsværk til bind 1 fungerer det, hvis man selv ser efter, om der er
mere at hente om emnet. Således er der udmærkede afsnit med kronologisk beskrivelse
af nationalregnskabets historie og den lange
nedtur. Man kunne også her ønske sig flere
begrundede vurderinger om hvorfor »nyt« nationalregnskab var så længe undervejs. Også
anvendelsen af udsnit behandles mere udførligt i bind 2. Et andet klassisk emne nemlig
forbrugsundersøgelserne har ingen henvisninger i bind 1, men får en udførlig omtale i bind
2. Det er også et eksempel på, at udviklingen
ikke i hele sidste del af jubilæumsperiode har
udvist en positiv trend i statistikkens output.
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Det korte kapitel 4 om perioden 1966-70
handler om lov om Danmarks Statistik og
dens tilblivelse. Nu vender lykken endelig!
Man får monopol, flere ressourcer og en ny
organisation med mere. De andre emner i kapitlet er edb-gennembruddet og registerstatistikken. Disse to emner fylder også det meste
af kapitel 5 om perioden 1970-80. Endvidere
er der i bind 2 et kapitel, der trækker de lange
linier op om den tekniske udvikling. Registerstatistikkens forudsætninger i registerloven
begrunder den grundige behandling af denne
lov i kapitel 5. Der kan ikke herske tvivl om
registerstatistikkens enorme betydning for
dansk forsknings udvikling. Man må undres
over, at en så væsentlig forudsætning herfor,
som ligger i »samkøring« får så lidt vægt i
fremstillingen. Der er ingen henvisninger i de
to stikordsregistre, fire linier i kapitlet og noget mere i bind 2, dog mest om problemer
med datakvalitet.
Kapitel 6 om 1980erne handler dels om at
der nu atter er problemer med for knappe ressourcer, og dels om personale- og organisatoriske forhold. Endelig er der også en fortsættelse af historien om de edb-tekniske problemer. I dette og det følgende kapitel 7 om
1990erne har man lagt vægt på at vise den stigende drejning af institutionen mod større
åbenhed over for forskningen i samfundet
uden for og introduktion af forskningen inden
for husets egne døre. Der refereres grundigt
til resultaterne af et anonymt panel i Finansministeriet, som i 1990 har placeret Danmarks Statistik blandt de bedste i staten. Panel begrunder blandt andet dette med, at:
Danmarks Statistik er en af de mest effektive
offentlige statistikproducenter i verden. Danmarks Statistiks nettoudgifter pr. indbygger ligger på ca. 50 pct. af niveauet i de øvrige nordiske lande og Holland, [bind 1 s. 147].

Her kan man jo ikke undlade at trække trådene tilbage til kapitel 3 med beskrivelse fra
det nordiske chefstatistikermøde i 1952, som
viste at Danmark havde relativt færre ansatte
og især få akademikere. Er små udgifter siden
da blevet godt?
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Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget.
Skatteministeriet, Betænkning nr. 1408,
Oktober 2001. Anmeldt af Jan Bentzen.
I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2001
blev det mellem forligspartierne aftalt at
igangsætte et udredningsarbejde vedrørende
beskatning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i Nordsøen. Udvalgsarbejdet er forestået af en række embedsmænd, primært fra
skatteministeriet, og den foreliggende betænkning er en grundig gennemgang – omfattende knap 300 sider – af problemkomplekset
omkring beskatning af ressourcerne i Nordsøen. Baggrunden for initiativet er, at kulbrinteskatten hidtil ikke har givet noget særligt
provenu, og selv ved fremtidige høje oliepriser er der fremdeles ingen sikkerhed for, at
staten opnår væsentlige indtægter. Dette forekommer umiddelbart paradoksalt, men som
betænkningen udmærket redegør for, skyldes
dette i høj grad den gældende lovgivning angående den såkaldte kulbrinteskat. I en af de
senere rapporter fra Det økonomiske Råd
(1999) anføres også behovet for at se på beskatningsreglerne for at inddrage en større andel af gevinsterne – uden at mindske incitamenterne til efterforskning mv.
Kulbrinteindvinding er – foruden selskabsskat – pålagt en særskat (benævnt kulbrinteskat) på 70%. Hertil kommer en rørledningsafgift på 5% af kulbrinteværdien, produktionsafgifter (royalty) samt statsdeltagelsen (DONG),
hvor de private operatører i tidligere udbudsrunder var bundet til at bære statsselskabets
efterforskningsudgifter. Den sammensatte
marginalskattesats for disse beskatningselementer er 84%, men virkeligheden har bare
været, at den selskabsskattepligtige kulbrinteindkomst ikke har været tilstrækkelig til at
generere noget provenu af betydning. Kulbrinteskatten har samlet indbragt 560 mio. kr.
i perioden 1982-1985, og siden da har der kun
været tale om selskabsskat samt produktionsog rørledningsafgifter til staten.
Den nuværende kulbrinteskattesats er som
nævnt på 70%, men helt afgørende er imidler-
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tid det forhold, at skattereglerne tillader årlige
kulbrintefradrag på 25% af investeringsbeløbet i 10 år – ud over almindeligt fradrag
for afskrivninger. Desuden er selskabsskatten
fradragsberettiget i opgørelsen af grundlaget
for kulbrinteindkomst. Kulbrintefradraget
skal sikre rimelig forrentning af risikobehæftede investeringer, herunder at indvindingsområder med høje investeringer bliver relativt
lempeligere beskattet. Denne beskatningsform har følgelig påvirket investeringsadfærden i forvridende retning, idet der er åbenbare
incitamenter til overinvestering. Konsekvenserne er, at ressourceudnyttelsen er samfundsøkonomisk inoptimal på kort sigt (for høj olieproduktion), samt at staten ikke opnår noget
provenu. Afgiften på produktionsværdien kan
yderligere medføre, at marginale felter gøres
mindre interessante selskabsøkonomisk vurderet – og dermed indebærer yderligere forvridning, her i retning af for lille olieudvinding på længere sigt. Alt dette gør, at udvalget
ikke finder det nuværende skattesystem brugbart og i stedet fremsætter alternative forslag
til neutral beskatning.
Betænkningens hovedelementer er en gennemgang af eksisterende beskatningsregler,
en omfangsrig redegørelse for neutrale (ikkeforvridende) indretninger af kulbrinteskat,
herunder en diskussion af beskatningsniveau
samt de særlige skattemæssige problemstillinger, der knytter an til denne aktivitet. Relevante paralleller drages til forholdene i UK,
Holland og Norge, og desuden indeholder appendiks opstilling af en formaliseret teoretisk
model – med tilhørende udledninger/resultater – til underbygning af hovedtekstens vurderinger og anbefalinger. Redegørelsen kan
derfor anbefales som glimrende kilde, hvor
man kan erhverve sig en grundlæggende viden om netop dette emne.
Indvinding af kulbrinteforekomsterne i undergrunden vil give en overnormal forrentning (benævnt grundrenten i betænkningen),
der som udgangspunkt må tilhøre staten – i
modsætning til afkast af anden aktivitet, hvor
produktionsfaktorerne tilhører privatpersoner. Derfor drejer det sig om, hvor stor en an-

80

del af grundrenten, der kan/bør inddrages
gennem beskatning. Her sondrer redegørelsen
klart mellem behovet for indretning af et neutralt, ikke-forvridende skattesystem og det
rent politiske spørgsmål om, hvor høj skattesatsen skal være; d.v.s. hvor meget vil man
betale private operatører for at hente statens
værdier op fra Nordsøens dyb. Der diskuteres
forskellige beskatningsmodeller: direkte statslig drift, statsdeltagelse, udlicitering, bortauktionering, neutral beskatning samt ikke-neutral beskatning. I teorien vil flere af modellerne give samme resultat med hensyn til at inddrage grundrenten i form af statsligt provenu,
men betænkningen argumenter rimeligt overbevisende for, at i praksis vil en neutral beskatningsmodel være at foretrække. Her vil
den realiserede grundrente være genstand for
beskatning, og grundelementerne i en skatteomlægning foreslås at være:
- kulbrintefradraget afskaffes (afskrivninger
på kulbrinteinvesteringer bevares med sats
som i selskabsskatteloven)
- fradrag for normalforrentning af egenkapital
- skattemæssige underskud kan fremføres/vi-

Ditlev Tamm og Ejvind Slottved, red.,
Københavns Universitet 1479-1979. Bind
VI:2. Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. København 2001. Anm. af Ole
Feldbæk.
I femhundredeåret for grundlæggelsen af
Københavns Universitet under Christian 1.
udkom de fire første bind af storværket Kø benhavns Universitet 1479-1979. Oprindelig
var det tanken at udsende 14 bind, men undervejs besluttedes det af pladshensyn at opdele
bind VI om Det rets- og statsvidenskabelige
Fakultet i to halvbind. 1. del heraf vil udkomme i foråret 2002 og omhandle fakultetets organisation samt retsvidenskaben og det juridiske studium. 2. del, der her anmeldes, kom i
februar 2002 og behandler foruden økono-
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deresælges (til kulbrinteskattepligtige) og
skatteværdi af underskud kan udbetales
- produktionsafgifter neutraliseres gennem
fradrag i kulbrinteskat
- beskatningsenheden ændres fra at være et
enkeltfelt til selskabet.
Denne overskudsbaserede skattemodel
skulle sikre neutralitet i særbeskatningen af
kulbrinteindvinding men ikke korrigere for
eventuelle forvridende effekter af generel selskabsbeskatning. I betænkningen vurderes
forsigtigt, at hvis dette system havde været
gældende tidligere, ville staten have opnået et
merprovenu på ca. 1 mia. kr. årligt siden midten af 1980erne. Det fremtidige provenu vil
tilsvarende være mere gunstigt ved omlægning af skattesystemet, men af åbenbare grunde – usikkerheder angående oliepriser, dollarkurs, udvindingsomfang og udvindingsomkostninger mv. – er det svært at opstille præcise skøn. Betænkningens regneeksempler
med hensyn til merprovenu skulle imidlertid
nok kunne få en omlægning af kulbrintebeskatningen til at glide som smurt gennem det
politiske system.

mernes gebet antropologi/etnografi og sociologi og statistiske oversigter over studenterbestanden samt produktion af kandidater,
doktorer og licentiater/ph. d.er. Det har været
en lang vej, og seks af den oprindelige hovedredaktions otte navne er da også markeret
med et kors.
Også dette værkets næstsidste bind har
haft en vanskelig vej. Forfatteren, bibliotekar,
cand. polit. Thorkild Davidsen, døde pludseligt den 9. august 1999, under færdiggørelsen
af manuskriptet, der da forelå i en samlet udprintet version. Denne færdiggørelse skulle
efter det oplyste sine steder have resulteret i
en uddybelse. En kreds af fagets lærere har
med udvisning af al mulig skønsomhed realiseret disse intentioner ved færdiggørelsen af
den endelige tekst. Og professor Niels Kærgård har skrevet det afsluttende afsnit: 1960-
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1979 og årene efter: Vækst, specialisering og
formalisering.
Thorkild Davidsens tekst ligger på samme
høje niveau som værkets øvrige bind. Og har
også det tilfælles med sine forgængere, at de
ældste perioder – hvor der vitterligt sker meget lidt, om noget overhovedet – er lovlig fyldigt skildrede. Et typisk startfænomen i værker af denne karakter. Men med fagets etablering ved midten af 1800-tallet kommer der
mere fasthed over fremstillingen. De tidlige
økonomiske lærere skildres bredt og forstående på baggrund af deres tid; og man mærker
forfatterens glæde ved for fleres vedkommende at kunne skrive, at de på vigtige punkter
var forud for deres europæiske samtid – og at
dette i de senere år er blevet internationalt erkendt. Forfatteren har inddraget Universitetets righoldige arkiv og giver med citater fra
de ofte temmelig blodtørstige indstillinger
om doktorafhandlinger og besættelse af professorater liv til sin fremstilling. Samtidig
med at han ikke lægger skjul på, at faget som
helhed i teoretisk henseende var internationalt
agterudsejlet før 1920. Flere foretrak at søge
til mere attraktive stillinger i statsadministrationen og det private erhvervsliv. Blandt dem
den interessante professor V. Falbe Hansen,
der i 1902 foretrak »forskellige administrative
Stillinger, hvilke i Almindelighed ikke kræver
saa uafbrudt vedvarende Hjernearbejde som
Professorstillingen« (s.116-17). I omrids gives der en god skildring af fagets kamp for
selvstændighed i forhold til juristerne på Universitetet og i konkurrencen om de endnu ret
få stillinger i det offentlige.
Det fremgår, at de ældre økonomer i vid
udstrækning dyrkede fagets historiske dimension. Thorkild Davidsen kommer derfor også
kort ind på det Institut for Historie og Samfundsøkonomi, der oprettedes i 1926, og som
eksisterede til midt i 1950erne. Initiativtageren var politikeren og historikeren, den senere
udenrigsminister P. Munch, der lagde vægt på
samtidshistorie og tværfagligt samarbejde
mellem historikere og økonomer. Thorkild
Davidsen har dog utvivlsomt ret i, at det blev
historikerne, der kom til at dominere. Men

81

initiativet har interesse som et af de meget få
vellykkede tværfaglige aktiviteter på et universitet, der generelt brugte kræfterne på grænsedragninger mellem fagene og strid om de
forhåndenværende begrænsede midler.
Periodens sidste 40 år er skildret af Niels
Kærgård. Det er gjort meget kort, men samtidig meget velformuleret, og med tiltalende
prægnans. Hans hovedtemaer er vækst, specialisering og formalisering i nye fag og nye
discipliner; og han konstaterer, at den tidligere geografiske provinsialisme efterhånden er
blevet afløst af en faglig provinsialisme, hvor
færre og færre økonomer bliver i stand til at
kommunikere med kolleger uden for deres
eget afgrænsede felt. Det er også perioden,
hvor de gamle studiebetegnelser polit. og jur.
eksploderer i noget nær uforståelighed: med
oecon, merc, soc, scient. pol, rer. soc, adm. og
samf. Man tænker nostalgisk tilbage på de gode gamle dage, da den nybagte statsvidenskabelige kandidat afgav bestilling på sit nye visitkort, og ekspedienten tjenstvilligt spurgte:
»Ønsker Herren det stavet polit. eller polyt?
Man bruger begge dele!«
Der er ikke tvivl om, at Niels Kærgaard
har gjort rigtigt i at vælge den korte prægnante form. På baggrund af Thorkild Davidsens
behandling af det institutionaliserede samarbejde mellem økonomer og historikere havde
det dog nok været på sin plads kort at komme
ind på det tværfaglige Institut for økonomisk
Historie, som økonomen Svend Aage Hansen
og historikeren Kristof Glamann etablerede i
1967. Ganske vist blev de kort efter – som
følge af styrelseslovens administrative bekvemmelighedshensyn – tvunget til at opgive
instituttets frie forskningsstilling imellem de
to fakulteter. Men det nære og frugtbare samarbejde mellem fagene fortsatte dog – og kontaktnettet eksisterer den dag i dag 35 år efter.
Men meget vil som bekendt have mere.
Sammenfattende skal det siges, at Thorkild
Davidsens og Niels Kærgårds behandling af
økonomstudiet og den økonomiske forskning
på Københavns Universitet sammen fremtræder som et lødigt og velskrevet bidrag til institutionens lange historie.
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Andersen P., J. Birk Mortensen og H. Ørsted Nielsen, red. Bæredygtighed, økonomi
og velfærd. Anmeldt af Hans Linderoth.
Bogen indeholder artikler om bæredygtighedsbegrebet generelt, men også interessante
specialartikler. I den første artikel (Birk Mortensen og P. Andersen) om bæredygtighed og
økonomi: Teori og praksis gives en udmærket
indsigt i problemerne med begrebet bæredygtighed og økonomers bidrag i den forbindelse.
Der peges bl.a. på, at hensynet til kommende
generationer ikke kan afgøres ved blot at se
på udviklingen i udvalgte indikatorer, idet
substitution mellem forskellige kapitalgoder
er tilladt. Det kan være rationelt at skaffe ny
viden frem for at bruge pengene på forureningsbekæmpelse. Omfanget af substitutionsmuligheder er dog et af bæredygtighedsbegrebets helt store problemer. Er der såkaldt
kritisk naturkapital, der ikke kan substitueres
med anden form for kapital. I artiklen omtales
danske forsøg på at måle, om udviklingen har
været bæredygtig. Økonomer advokerer for et
helhedssyn aht. en overordnet prioritering,
men målinger af bæredygtighed er overordentlig usikre, så økonomer kan ikke præsentere
politikerne for en færdig prioriteringsliste, de
blot kan vælge fra.
I den næste artikel om ægte opsparing og
indikatorer for økonomi og miljø (O. Gravgård Pedersen) behandles ægte opsparing, der
er nationalregnskabets nettoopsparing korrigeret for bl.a. forbruget af naturressourcer,
som overordnet indikator for bæredygtighed.
F. Møller redegør for aggregerede miljøog bæredygtighedsindeks. Formålet med sådanne indeks er at vurdere, om miljøforholdene samlet set er blevet bedre eller dårligere.
Det kan ikke undre, at det konkluderes, at
problemet med sådanne indeks både vedrører
sammenvejningsvægte og hvilke miljøvariable, der skal indgå.
I artiklen om miljømæssigt justerede makroøkonomiske indikatorer (P. Rørmose Jensen) anvendes det svage bæredygtighedskriterium (naturkapital kan erstattes af anden form
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for kapital), mens det stærke bæredygtighedskriterium (naturkapital kan ikke erstattes af
anden form for kapital) anvendes på typer af
naturkapital, der betragtes som afgørende,
nødvendige komponenter i en sund økonomi.
Livsunderstøttende funktioner, affaldsbortskaffelse, rent vand, et vist omfang af biologisk mangfoldighed nævnes i den forbindelse. Da der inden for sidstnævnte type af naturkapital er meget store værdisætningsproblemer, anbefaler forfatteren anvendelsen af to
separate miljømæssigt justerede makroøkonomiske faktorer. De målemæssige problemer kan resultere i, at bæredygtighedshensynet tilgodeses vha. af standarder fastsat af naturvidenskabsfolk eller i en politisk proces.
Omkostninger for at overholde standarderne
kan derefter beregnes. Problemet ved en sådan fremgangsmåde er naturligvis den oplagte mulighed for, at naturvidenskabsfolk har
andre præferencer mht. niveauet for standarderne end befolkningen i øvrigt.
F. Møller Andersen præsenterer miljømodelsystemet til ADAM, og hos J. V. Hansen
m.fl. er emnet det nordiske elmarked. I to efterfølgende artikler (J. D. Jensen m.fl. samt J.
S. Schou og T. Christensen) fokuseres der på
forbruget af pesticider i landbruget. H. Gudmundsson beregner konsekvenserne af forskellige potentielle trafikpolitiske tiltag. Det
vises, at der kan opnås betydelige emissionsreduktioner, men også, at det gennemgående
vil kræve ret vidtgående tiltag. Det såkaldte
kombinationsscenario giver størst reduktion,
men dette scenario må da også være enhver
bilists mareridt (hastigheden ned med 20%,
benzinafgiften øges med 25 % i 1997 og derefter med 2% p.a. frem til 2010 mv.).
L. Christensen, der analyserer fire scenarier for forbedret kollektiv service som miljøstrategi, konkluderer, at det ikke er muligt
gennem en generel frekvensforbedring i den
kollektive trafik at gøre denne tilstrækkelig
attraktiv for bilister til at flytte dem over i
busser og tog i en sådan grad, at der opnås en
miljømæssig gevinst.
A. Chr. Hansen belyser udviklingen i ægte
opsparing, og det vises, at Danmarks opspa-
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ring har været positiv, mens den har været negativ for en række udviklingslande. Endelig
behandler J. Jespersen substitutionsproblemet
i bæredygtighedsbegrebet og peger bl.a. på
sammenvejningsproblemet i forbindelse med

irreversible miljøændringer, f.eks. afvejningen mellem øget CO2 og radioaktivt affald.
Der må fortsat finde en politisk prioritering
sted. Alt i alt kan bogen anbefales.

Marie Louise Schultz-Nielsen m.fl. The
integration of non-Western immigrants in a
Scandinavian labour market: The Danish
Experience. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Anmeldt af Helena Skyt Nielsen.

denne bog giver en beskrivelse af. I et dansk –
men også internationalt – perspektiv er det
unikke ved projektet, at man kombinerer oplysninger fra survey- og registerdata. Dette
muliggør en vurdering af betydningen af bl.a.
incitamentproblemer, sprogkundskaber og
dansk netværk for integration. Dog vægtes
databeskrivelse højt frem for økonomiske
analyser. Bogen bærer præg af at være oversat fra dansk til engelsk, idet der flere steder
anvendes ukorrekte engelske termer og forkert ordstilling. Men bogen er læseværdig,
fordi den giver en udmærket oversigt over og
baggrundsviden omkring nogle af de væsentligste problemstillinger i forbindelse med integration af indvandrere.
Bogen indeholder først en gennemgang af
de basale livsvilkår for indvandrere i Danmark, hvorefter betydningen af først samfundsmæssige faktorer og derefter individuelle faktorer for integration behandles. Der anvendes en strukturel definition af integration,
hvorfor dette begreb defineres som værende
beskæftiget. De afgørende faktorer for integration på arbejdsmarkedet identificeres at
være sprogkundskaber og netværk med danskere. Kausalitetsforholdene diskuteres ikke
nærmere.
Kapitel 2 gennemgår indvandrernes basale
livsvilkår. Heraf fremgår det, at blandt ikkevestlige indvandrere er det knap 80% af de
unge gifte mænd og knap 70% af de unge gifte kvinder, der har fundet deres ægtefæller i
hjemlandet. Fertilitet er højere end for danskere, men positivt korreleret med alder ved
indvandring til Danmark. Kvinder, der kom
til landet som 0-17 årige, får i gennemsnit 2,4
levendefødte børn, mens kvinder, der indvandrede som voksne, føder 4,2 levendefødte
børn i gennemsnit. Til sammenligning er tal-

I løbet af de sidste tre årtier har Danmark oplevet en stigning i antallet af indvandrere,
specielt fra ikke-vestlige lande. Tæller man
efterkommere med, udgjorde indvandrere
godt 7% af befolkningen i 2000, og halvdelen
kom fra ikke-vestlige lande. Det faktum, at
antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande
er steget meget pludseligt, betyder sammen
med de store integrationsproblemer, at indvandrerne i stigende grad er en omkostning
for det danske samfund. Der forventes – også
i fremtiden – et stort emigrationspotentiale fra
ikke-vestlige lande, hvilket yderligere understreger vigtigheden af at forholde sig til integrationsproblematikken.
Således kan forfatternes motivation for at
beskæftige sig med integration af ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked
kort opridses. Bogen The integration of nonWestern immigrants in a Scandinavian labour market: The Danish Experience behandler indvandrere og deres livsvilkår med spe cielt fokus på integration på arbejdsmarkedet.
Den udgør et kort engelsksproget resume af
den danske bog Integration i Danmark omkring Årtusindskiftet. Indvandrernes møde
med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet,
som er anmeldt i en tidligere udgave af Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Rockwoolfondens forskningsprojekt bygger på et værdifuldt statistisk materiale, som
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let 1,7 for danske kvinder. Når det drejer sig
om uddannelse og sproglige færdigheder er
indvandrerpopulationen meget heterogen.
Det viser sig, at indvandrere fra Polen, EksJugoslavien og Iran i højere grad end andre
indvandrere har en uddannelse ud over grundniveau, hvorimod tyrkere og pakistanere ikke
har megen uddannelse. Forskellene er mest
udprægede for kvinder, hvilket henføres til
forskelle i traditionen for, at kvinder uddanner sig. Sprogfærdigheder blandt indvandrere
vurderes af både intervieweren og svarpersonen, og det viser sig, at billedet er nogenlunde
ensartet. Personer, der kom til landet som unge, har – ikke overraskende – vældig gode
sprogkundskaber, omend der generelt ses at
være stor variation med oprindelsesland.
Hvor 36% af voksne danskere modtog en
eller anden form for midlertidig overførselsindkomst, var andelen næsten dobbelt så stor
for ikke-vestlige indvandrere. Den mest almindelige midlertidige ydelse blandt ikkevestlige indvandrere er kontanthjælp. Væ sentlige forklarende faktorer for at modtage
midlertidige overførsler er opholdstid, danskkundskaber, antal hjemmeboende børn og nationalitet. Den vigtigste forklaring på, at indvandrere oftere er afhængige af kontanthjælp
end danskere, er dog deres pauvre beskæftigelsessituation. Beskæftigelsen er også hovedforklaringen på, hvorfor ikke-vestlige indvandrere gennemsnitligt belaster de offentlige
finanser med ca. 60.000 kr. pr. person årligt.
Beskæftigelsessituationen er netop i fokus i
de efterfølgende to kapitler.
Kapitel 3 diskuterer integration på arbejdsmarkedet, dvs. beskæftigelse, med henblik på
at afdække effekten af samfundsmæssige faktorer. Hvor danskeres beskæftigelsesfrekvens
har svinget mellem 71 og 75% i perioden
1985-98 afhængigt af konjunkturerne, så har
ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens udvist en generelt faldende tendens og
betydeligt større svingninger, nemlig fra 52%
i 1985, til 33% i 1994 og til 38% i 1998. Beskæftigelsesraten varierer meget på tværs af
oprindelsesland; de to ekstremer er somaliere
med 6% beskæftigelse og polakker med 56%
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beskæftigelse. Ikke-vestlige indvandrere er i
højere grad beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen og i mindre grad i byggebranchen, uanset om de er lønmodtagere eller
selvstændige. Ikke-vestlige indvandrere er i
højere grad selvstændige end danskere. Hvis
de er lønmodtagere, er deres stillingsbetegnelse oftere som ikke-faglært end danskere.
Erhvervsfrekvensen vises at stige med opholdstiden og falde fra gæstearbejder-kohorderne til de nyeste kohorder af familiesammenførte og flygtninge. Dette kan skyldes en
reduktion af ufaglærte jobs og dårlige økonomiske betingelser i landet ved ankomsttidspunktet. Desuden kan det skyldes manglende
incitamenter til at arbejde, idet 26% af beskæftigede kvindelige A-kassemedlemmer og
18% af beskæftigede mandlige A-kassemedlemmer mister penge ved at arbejde.
Kapitel 4 belyser betydningen af individuelle faktorer for integration på arbejdsmarkedet. Netværk er vigtigt for at få et job, idet 1/3
af de beskæftigede angiver, at dette var vejen
til beskæftigelse for dem. Desuden må det anses for afgørende, at de ledige står til rådighed
for arbejdsmarkedet, hvilket kun halvdelen af
indvandrerne faktisk gør, hvis man anvender
ILOs rådighedskrav. Til sammenligning står
ca. 2/3 af danske ledige til rådighed for arbejdsmarkedet. Forskellen skyldes, at ledige
indvandrere er mindre tilbøjelige til at svare
»ja« til at kunne starte på arbejde inden for de
næste 2 uger. Ved hjælp af en logitregression
afdækkes, hvilke individuelle faktorer der betyder noget for beskæftigelsessandsynligheden blandt 16-66 årige. Opholdstid, oprindelsesland og sprogkundskaber er vigtige for beskæftigelsen, og ligeledes er kontakt med
danskere. Kausaliteten af sidstnævnte er dog
ikke oplagt. Helbred og religiøs tilknytning
påvirker beskæftigelsen. For kvinder er det
vigtigt for beskæftigelsen, om de har børn under 7 år, mens det for mænd betyder noget,
om de læser danske aviser, har en kriminel
baggrund og har været beskæftigede i oprindelseslandet.
Bogen tegner et meget dystert billede af integration af ikke-vestlige indvandrere i Dan-
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mark. Kombinationen af vedvarende indvandring af ikke-vestlige indvandrere til Danmark
med det faktum, at hver ikke-vestlig indvandrer belaster de offentlige finanser med ca.
60.000 kr. giver anledning til bekymring. Det
er således altafgørende at bryde den onde cirkel, hvor mislykket integration skaber modvilje og diskrimination mod indvandrere, hvilket
igen forværrer integrationsudsigterne. Det de-

primerende billede vedrører dog perioden før
vedtagelsen af Integrationspakken og den nye
regerings integrationsudspil, hvorfor man kan
håbe på, at udsigterne forbedres.
Denne letlæste men velunderbyggede beskrivelse af integration af indvandrere på det
danske arbejdsmarked kan anbefales som
oversigt eller baggrundsstof til folk med interesse for facts i indvandrerproblematikken.

Richard Mikkelsen. Færøerne i bankkrisens tegn. Handelshøjskolens Forlag.
303 s. Anmeldt af Martin Paldam.

(P1) har længe været fast praksis. Efter
den færøske krise er punktet blevet cementeret. Danmark blandede sig ikke, før den
færøske regering bad om hjælp. Hjælpen indebar en bankrenovering. Som man i dag kan
se af den reddede banks regnskaber, lykkedes
renoveringen helt fint, men den førte til
Banksagen.
På det økonomiske plan drejede den sig
om (P2). Udgangspunktet for krisen var, at de
(største) færøske banker kollapsede på grund
af en krise, der var lavet på Færøerne, altså
p.g.a. (P1). De færøske banker blev reddet af
de danske myndigheder, som derved havde
begivet sig ud i noget, de som danskere ikke
kunne klare. Den danske nationalbankdirektør RM blev udpeget som bankrekonstruktør
(og offerlam) og sendt til Færøerne. Redningen indebar, at en god del af dét, som den kostede, blev pålagt Færøerne som gæld. De
danske myndigheder afviste altså (P2).
Efter nogen tid bredte der sig en dolkestødslegende på Færøerne om, at den danske
regering og Den danske Bank derved havde
snydt Færøerne for de tilskud fra Danmark,
som tilsvarende banker på Fyn ville have fået,
hvis de var gået ned. Det særligt slemme var,
at dolkestøddet blev givet, netop da Færøerne
havde deres store krise, fordi der pludselig ikke var flere torsk på Færøbanken af en eller
anden grund. Den national-politisk korrekte
fortolkning på Færøerne er vist, at problemet
var, at torskene havde besluttet sig til at
svømme væk. Det er ikke engang korrekt at
påstå, at det var de mange nye, store fiskebåde, der skræmte torskene væk.

Denne bog kunne have haft en undertitel: Et
møde med nationalismen, for det er en beretning fra én, der har prøvet at være skydeskive
for en stærk nationalisme.
Nationalister sondrer mellem os og dem,
der er vores »nationale problem«. Hvis noget
er gråt, og én af dem siger, at det er hvidt, og
én af os siger, at det er sort, så er vi solidariske med vores mand, uanset at vores øjne ser,
at det er lysegråt. Ja, er der bare et par sorte
dråber i den hvide maling, kan enhver af os
se, at det er kulsort. I denne situation står den
stakkel, der tilhører dem, som den sikre taber i
enhver diskussion.
Konkret handler Richard Mikkelsens
(RMs) bog om konflikten mellem to principper for forholdet mellem Danmark og Færøerne:
(P1) Færingerne styrer suverænt Færøernes
økonomi, herunder øernes fiskeripolitik.
(P2) Danmark er garant for Færøernes banksystem, lige som for det danske.
For en økonom kan de to punkter ikke forliges: Enten gælder (P1), og så skal (P2) forkastes, eller også gælder (P2), og så skal (P1)
forkastes. Hvordan juraen i sagen forholder
sig, er dog uvist, som så meget, der vedrører
forholdet mellem de tre lande i Det danske
Rige.
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Ud over det med torskene var der også en
række andre indenlandske årsager: Overambitiøse statslige udgiftprogrammer, alt for mange statsgarantier, 50 kommuners konkurrence
om 45.000 borgere mv. Det gjorde krisen meget stor, og det slog bankerne ud.
Banksagen drejede sig altså om, at færingerne krævede (P2) accepteret – i hvert tilfælde i det konkrete tilfælde, hvor der stod et par
milliarder på spil (dvs. over 40.000 kr. pr.
færing).1 Det førte til en stor national-politisk
kamp.
Færingernes kamp blev støttet af de borgerlige danske politikere – med Uffe Ellemann-Jensen i spidsen. De ønskede at bekæmpe Nyrup-regeringen, og derfor pustede
de til ilden. De fik løn som forskyldt, for det
endte med, at regeringen gav dem ret og stak
færingerne en undskyldning og et par milliarder mod at få et mandat i Folketinget, så den
kunne regere videre. I Danmark tabte alle:
Regeringen blev ydmyget, oppositionen blev
snydt, og skatteyderne betalte. De eneste, der
kom ud af historien med en fed gevinst, var
færingerne. De vandt dog ikke, fordi de var
snedige, men fordi de var heldige og pludselig blev tungen på vægtskålen i Folketinget.
Forhåbentlig har danske politikere lært, at
de – fordi de er danskere – ikke kan blande sig
i færøsk politik. Det var tåbeligt ikke at bede
IMF om at stå for reorganisering og reformer
på de sædvanlige internationale betingelser.
Efter den store politiske kamp er sagen altså endt med, at (P2) er blevet accepteret. Det
er en dårlig beslutning.
Et af de centrale vidner til krisen er derfor
RM. Som følge af hans stilling og nationalitet
kunne han ikke forsvare sig, så han blev hurtigt syndebuk. Han har nu skrevet en bog, der
giver en sober fremstilling af, hvad der skete.
1. Desuden drejede den sig om, hvem der havde
sagt hvad, og vidst hvad i Thorshavn, hvor enhver
kender alle hemmeligheder på få minutter, men naturligvis ikke ved noget officielt. Dette aspekt behandler RM ret omhyggeligt. Vil man vide mere, er
der Grønborg-udvalgets rapport, der vist består af
5000 siders juristeri af den slags, som giver en økonom røde knopper.
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Han beretter også om, hvor ubehageligt det
var at skulle agere i en situation, hvor de færøske politikere havde en masse skidt, som de
desperat ønskede at tørre af på en dansker.
Jeg husker stadig hvilke beretninger, jeg
fik fra færinger om denne forfærdelige dansker, der på »arrogant« vis blandede sig i deres
indre forhold. Det har tydeligvis været en rædsom opgave at være den forhåndenværende
dansker, og at han har været i stand til at skrive
en så nøgtern bog, er forbløffende.
Jeg skal ikke gennemgå sagens mange detaljer. Det gøres meget fint af RM, og det er
spændende læsning med mange bizarre detaljer, for sagen handler om politiske beslutningstageres fejl og mangler. Der er to sæt af
fejl og mangler:
(fm1) Dem som færøske beslutningstagere
begik, som førte til krisen, og dem som
de lavede under krisen.
(fm2) Dem som danske beslutningstagere begik, da de blev bedt om at hjælpe med
krisebekæmpelsen.
Jeg kan ikke forestille mig, at nogen kan
være i tvivl om, hvad der er den relative
størrelsesorden af de to sæt fejl og mangler.
P.g.a. den færøske nationalisme har (fm2)
været endevendt – uden at der er blevet fundet
ret meget – medens (fm1) hurtigt blev kørt
ind på et sidespor og glemt. Det er klart, hvorfor det er gået sådan: Færøske politikere har
brugt (fm2) til at få (fm1) bragt til glemsel, ud
fra devisen: Nu har vi brug for sammenhold
imod den ydre fjende. Det har de kunne gøre
fordi alle færinger ved, at Danmark er deres
»nationale problem«. Man kan sagtens kaste
med sten, selv om man bor i et glashus, bare
det er et nationalt glashus.
I Danmark var sagen ikke national-politik,
men sædvanlig indenrigspolitik – her kunne
kun (fm2) bruges.
Lad mig tage det centrale punkt op og starte med et simpelt spørgsmål: Hvilken interesse har vi danskere i at være færingernes nationale problem? Herpå kan der naturligvis kun
svares ét, og så kommer det virkeligt interes-
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sante spørgsmål: Hvorfor insisterer vi så på
at være det?
Efter min bedste overbevisning kunne vi
let få et helt problemløst forhold til færingerne: Vi skal bare holde op med at ydmyge dem
ved hele tiden at proppe penge ned i halsen på
dem. Er det ikke nok, at de er lige så rige som
os? Skal de absolut have penge oven i købet?
Hvorfor kan vi ikke indse, at et normalt
forhold er umuligt i en situation, hvor Færøerne modtager store årlige tilskud fra Danmark
– for dermed bliver vi automatisk til den
færøske nationalismes ligtorn.2
På den ene side er det jo rart at få penge,
men på den anden side er det også sårende.
Enhver færøsk nationalist får det automatisk
som sin livsopgave at finde fejl og mangler
ved giveren, der kan »opveje« gaven. De, der
gerne vil være medlem af Riget, bliver automatisk beskyldt for kun at ville det pga. tilskuddet, så for dem bliver det politisk svært at
sige, at de omtalte fejl og mangler er overdrevne og urimelige. Vi danskere er dermed
færingernes nationale problem.
Tillad mig at spørge læserne: Er der nogen, der kan huske, at vi danske skatteydere
nogen sinde har fået andet end utak for de 5
milliarder, vi årligt giver til de to nordatlantiske rigsdele? Har der bare én gang været en
færøsk eller grønlandsk politiker, der har sagt
ét venligt ord til de danske skatteydere? Nej
vel, de tåbelige stude, der trækker kærren, de
fortjener en drøj ed og et rap med kæppen.
Man kan gå et skridt videre: Er der noget
land, som vi ikke giver penge til, der nogensinde har skældt os ud? Som det nu er, betaler
vi danske skatteydere altså for at blive skældt
ud. Har det nogen mening?
Hvorfor vil vi ikke hellere have et godt
forhold til et selvstændigt land, som vi kan
være i union med, hvis de vil – ikke fordi vi
betaler dem for det?
Et eksempel vil vise, hvor skøre argumenter, nationalisme medfører: Det er 25-øres-argumentet, som lever og har det godt både på
2. Det sidste er, at færingerne har bedt om vi ikke
nok vil give dem lidt mindre. Det er vi gået med til,
omend nødtvunget.
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Færøerne og Grønland. Det »viser«, at hver
krone, som vi danske skatteydere sender til
Grønland og Færøerne, kun koster os 25 øre.
Umiddelbart lyder det vanvittigt – det er det
også efter en nærmere analyse.
Det er en special-udgave af det balancerede budgets multiplikator: Her opkræves en
skat på T kr, der bruges til at afholde en udgift på U (=T) kr. til en primær aktivitet. U
købes fra borgerne for et beløb på T kr. Borgerne mister T i skat og får T i betaling for de
ydelser, der købes fra dem. Det eneste, der er
sket, er, at der produceres den primære aktivitet U. 25-øres-argumentet bygger på, at de to
lande begge har en meget høj importkvote fra
Danmark. Den er måske 0,75. Så udgiften koster næsten lige så lidt, når pengene gives ud i
de to lande som i Danmark.
Altså: Når 1 kr. gives ud i Danmark er det
gratis, men når den gives ud på Færøerne eller
Grønland koster den 25 øre. Hvorfor er det
galt?
Det første er, at det balancerede budgets
multiplikator ikke er 1, men væsentligt mindre. Skatterne er nu så høje, at det koster mere
end T at opkræve T, og dertil kommer, at en
del af U typisk importeres, så multiplikatoren
er højst på 0,5.3 Specielt for 25-øre-argumentet er der det lille yderligere problem, at den
primære aktivitet – udgiften U – i det ene til fælde afholdes i Danmark for danskerne, i det
andet tilfælde på Færøerne eller Grønland, for
disse landes indbyggere.
Regnestykket er altså langt mere forskelligt end 25 øre – det er lidt over 1 kr. For det
første er der nemlig forskellen på hele den
primære aktivitet, og for det andet er der forskellen på resten af multiplikatoren.
Det er min påstand, at enhver, der bruger 5
minutter til at tænke sig om, kan se, at 25øres-argumentet er nonsens. Det er ikke dyb
teori, der kræver en økonomisk uddannelse
og snedige beregninger. Her er der næppe én
dråbe sort maling i en hel bøtte hvid, men det
3. Tallet på 0,5 er i en situation, hvor der er ledig kapacitet i Danmark. Er der fuld beskæftigelse, falder
multiplikatoren til 0 – i dag er den vel nærmere ved
0 end ved 0,5.
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gør intet for den nationalt sindede færing eller
grønlænder. De ønsker brændende at tro, at
25-øres-argumentet er rigtigt. For det er herligt at kunne sige til os danskere, at de store
tilskud, som vi hele tiden insisterer på at give,
(næsten) ikke koster os noget.4
RMs bog er mere konkret end denne anmel-

delse, der har brugt den som afsæt for et par almene betragtninger. Når man læser den fængslende beretning om hans møde med den
færøske nationalisme, kommer man uvilkårligt
til at tænke over vores mærkelige forhold til
det færøske folk, der burde være vores venner.

4. 25-øres-argumentet er så rodfæstet – især i Grønland – at alle, man møder, fra Landstyreformand til
skoleelev, har det parat til at fyre af, hvis overførslerne nævnes. Den bedste måde at forklare, hvordan sagen hænger sammen, er, ved at se på en skole,
som betales af danske skatteydere og bygges enten i
Danmark eller på Færøerne. Selv om det er helt den

samme skole, der bygges af præcis de samme mursten og opføres af det samme håndværkerteam (på
Færøerne er det dog altid færøske håndværkere), så
står skolen i et af landene og danner rammen om undervisningen af dette lands børn. Er det ikke ubegribeligt, at nogen kan påstå, at det ikke betyder noget,
om det er i det ene eller det andet land?

Anders Lundkvist: »De riges samfund –
nyliberalismen i globaliseringens epoke«,
Hovedland 2001, 167 s. Anmeldt af Henrik Preben Perregaard.

Hvis Lundkvist overhovedet har været udsat for et chok, må det dog absolut høre til de
mindre på Richter-skalaen, hvis man skal bedømme ud fra hans seneste bog »De riges
samfund«. For dem der alene husker den
»gamle« Lundkvist er der ganske vist ikke
nogen snak om »loven om den faldende profitrate« og andet kapitallogisk arvegods. Ja,
Marx er ikke nævnt med mange ord, ligesom
der ikke heller er henvisning til hans eller andre gamle marxisters skriverier. Lundkvist er
åbenbart blevet træt af marxisterne, men kriser optager ham stadig. Det er dog nu »finanskapitalen«, der er det store uhyre i åbenbaringen. På godt halvandet hundrede sider viser
Lundkvist, hvordan den siden Bretton Woods
til i dag – globaliseringens og ultraliberalismens periode – har fået total kontrol over de
enkelte landes økonomier og deres regeringer. For en anmelder, der selv er skeptisk over
for den moderne kasino-økonomi, er det tankevækkende læsning. Lundkvist behersker
stoffet og giver i 13 små kapitler en klar og
pædagogisk fremstilling af kasino-økonomiens problemer, som selv Anders Fogh kunne
få udbytte af at læse.
Trods sin tidligere begejstring for Jevons
er Lundkvist dog i dag på ingen måde tilhænger af gængs økonomisk teori. Næsten alt beskyldes for at være irrelevant, om det så gæl-

En råkold formiddag i det tidlige forår 1981
bankede det på min dør på Økonomisk Institut, Århus Universitet. En nydelig, velklædt
og slank ung mand trådte ind. Han lignede
nærmest en fuldmægtig fra Indenrigsministeriet, men det var han nu ikke. Hans navn var
Anders Lundkvist og han spurgte, om jeg ville læse et 70 siders notat igennem og kommentere det. Notatet handlede om Jevons efterspørgselsteori, som Lundkvist forsvarede,
og var i øvrigt et bidende ironisk og velskrevet angreb på Marx og hans forvrøvlede værditeori. Det overraskede mig, da jeg kun
kendte Anders Lundkvist fra hans »Introduktion til metoden i Kapitalen« – også et vel skrevet indlæg, der i tiåret forud havde voldført en hel generation af studerende på Århus
Universitet. Men nu var han åbenbart blevet
klogere. Måske havde han oven i købet som
jeg fået sit »Solzjenitsyn chok«? Det var i
hvert fald min tanke dengang. Mit korte samarbejde med Lundkvist afslørede ham som en
yderst behagelig person, der elsker debatter
og kontroverser.
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der teorien om de komparative fordele eller
troen på den fri konkurrence og markedskræfternes allokerende funktion.
Som Coase gjorde opmærksom på i 30erne
er det nemlig forkert at tale om en markedsøkonomi i modsætning til en centraldirigeret
planøkonomi, da central planlægning jo foregår inden i de enkelte virksomheder. Virksomhederne er så at sige små øer af central allokering i et hav af markedskræfter. Men øerne er efterhånden vokset så store, at der kun
foregår små skvulp af markedskræfter imellem dem. Vi har fået »monopolkapitalistisk
planlægning« og det i et sådant omfang, at det
»ville få enhver sovjet-bureaukrat til at blegne af misundelse« ( s. 91 ). Vi kan altså lige så
godt vænne os til, at central allokering af ressourcerne er det normale både nu og i fremtiden. Det gælder om at gøre denne planlægning demokratisk og under offentlig kontrol, i
stedet for at overlade den til kapitalen og dens
håndlangere.
Og hvordan gøres det så? Indgreb mod de
frie kapitalbevægelser, som bl.a. Attac har
anbefalet, er ikke nok. Hele udenrigsøkonomien må underkastes offentlig og demokratisk kontrol. Her kan jeg ikke følge Lundkvist, da det i en økonomi som den danske må
betyde en »socialisering« af en meget stor del
af økonomien. Er det foreneligt med privatkapitalistisk markedsøkonomi af resten? Næppe, og det er netop svagheden ved Lundkvists
bog. Den alternative politik, den lægger op til,
er urealistisk, og må i sidste instans betyde, at
Danmark og andre lande må vende tilbage til
den gamle Sovjet-model. Det er der formentlig kun meget få, der ønsker.
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Jeg kan godt gå med til ikke bare told, men
direkte forbud i Danmark mod import af amerikanske tv-serier. Det vil givetvis være velfærdsfremmende. Men herfra til at anbefale
indførsel af den gamle Sovjet-model med et
Gosplan og central planlægningsøkonomi er
der dog et stykke. Det er meget betænkeligt,
at Lundkvist slet ikke omtaler de uhyre problemer, der er ved at få en centraldirigeret
økonomi til at virke effektivt. Ikke en bid af
den righoldige litteratur om emnet nævnes af
forfatteren. Har Alec Nove virkelig levet forgæves?
En ting er at kritisere det eksisterende system for dets mangler. Noget helt andet at finde på et bedre alternativ. På dette sidste punkt
svigter Lundkvist.
Selvom man er skeptisk over for kasinoøkonomien i verden i dag, skal man derfor
passe på ikke at lade sig voldføre af Lundkvists nye bog. Fagøkonomer vil have godt af
at læse den, men bogen henvender sig primært til ikke-økonomer – formentlig unge,
naive sjæle med hang til Attac. Der er behov
for et realistisk opgør med kasino-økonomien, og det må foregå i et internationalt samarbejde f.eks. under FN eller i et udvidet EU,
som Lundkvist i øvrigt hader. Den naive og
verdensfjerne kapitalismekritik fra 1970erne
må for enhver pris undgås. For når teorierne
bliver verdensfjerne og urealistiske, bliver
dem, der kæmper for disse teorier, frustrerede
over deres egen mangel på politisk succes. Så
er det, at volden bliver et nærliggende våben.
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Den frie konkurrences mangler
– uddrag af en upubliceret dansk
nationaløkonomisk lærebog
Niels-Henrik Topp
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, E-mail: NHT@ifs.ku.dk

SUMMARY: In 1921, shortly after he became a professor of statistics at the University

of Copenhagen, Jens Warming began work on writing an economics textbook. Because
of a bitter dispute between Warming and the professors of economics the book was never
published, and it is only recently that the hand-written manuscript has been rediscovered. The article gives an introduction to the textbook, pointing out that it was not only
with respect to macroeconomics but also in the treatment of welfare economics that Warming deviated from mainstream views. Of special interest is a summary chapter in which
Warming listed the problems of allocation, distribution and income stabilisation in a free
market economy, pointing out the need for extensive government interventions. The
chapter on ‘The deficiencies of free competition’ is reproduced in full as an appendix.

1. Indledning
Det har længe været kendt, at Jens Warming, der var professor i statistik ved Københavns Universitet fra 1919 til 1939, havde et problematisk forhold til flere af sine
kolleger.1 Men det er først med Thorkild Davidsens udgivelse af Warmings dagbøger,
at det er blevet klart, hvor meget modsætningsforholdet specielt til kollegaen professor
Axel Nielsen fyldte i Warmings liv. Der er to begivenheder, som Warming bestandig
vender tilbage i dagbøgerne. Den ene var den manglende udnævnelse til professor i
nationaløkonomi i 1911, der ikke fuldt ud blev kompenseret med den senere udnævnelse til professor i statistik i 1919. Davidsen (1999 og 2001) giver en detaljeret beskrivelse af dette forhold. Den anden begivenhed var Warmings kamp for at få udgivet
1. Se Ohlin (1972). Jens Warming (1873-1939) huskes især for sine bøger om dansk samfundsbeskrivelse
(Andersen 2000). Men hans teoretiske bidrag har også været gjort til genstand for en række analyser. Det
startede med Shackle (1951) og Gelting (1964), og inden for de seneste 25 år er der kommet en række artikler og bøger, som behandler Warmings teoretiske arbejder på forskellige områder, se Andersen (1983),
Gislason (1985 og 1990), Kærgård (1984), Garside og Topp (2001), samt Kærgård, Andersen og Topp
(1998). Warmings makroøkonomiske bidrag er senest diskuteret af Laidler (1999), og inden for litteraturen
om fornyebare ressourcer er det efterhånden blevet standard at medtage en reference til artiklen om »Grundrente« af Fiskegrunde fra 1911. Ja, man bliver ligefrem bebrejdet, hvis omtalen er for sløset (Crabbe 1989).
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sin lærebog i økonomi i 1920erne. Denne episode har været vanskeligere at belyse,
fordi manuskriptet manglede. I forbindelse med at Økonomisk Institut for et par år siden overtog en del bøger, avisudklip og andet materiale fra Warmings familie er det
håndskrevne manuskript til bogen imidlertid dukket op. Derfor kan der være anledning til se lidt nærmere på Warmings lærebogsprojekt.
Formålet med det følgende er ikke så meget at genoptage den gamle strid og forsøge at afgøre, om modviljen var berettiget. Derimod kan der være grund til at gengive dele af manuskriptet, fordi det kaster nyt lys over Warmings syn på den økonomiske
politik, og derigennem på indholdet af økonomiundervisningen Danmark i 1920erne.
2. Baggrund
Jens Warming var 48 år gammel, da han i foråret 1921 påbegyndte lærebogprojektet. Af dagbogen fremgår det, at han havde store forventninger til projektet: »Mit Hovedværk skulle det gerne være«. Warming noterer ligeledes, at han håbede at kunne
skrive »en virkelig god bog, som kan give de vordende Embedsmænd et socialt Livssyn«, Davidsen (1999; 189). Denne sidste tilføjelse er ikke uvæsentlig, for det er netop
karakteristisk for manuskriptet, at der hele tiden lægges op til en diskussion af, hvornår offentlige indgreb i allokering, fordeling og konjunkturerne kan være berettiget.
Lærebogen var tænkt som en erstatning for K. Riis-Hansens introducerende lærebog for jurister og økonomer, men på grund af modstanden blev bogen aldrig offentliggjort. Warming mente ellers, at han fra starten havde et klart tilsagn om projektet fra
den toneangivende økonom ved instituttet, professor Harald Westergaard, men allerede i december 1921 startede problemerne. Der indgik flere elementer i denne strid.
Det første stridspunkt var det i dag så velkendte problem om hvor mange lærerkræfter,
der kan frikøbes samtidig. Der var udsigt til, at Axel Nielsen ville være den eneste tilbageblevne professor til at varetage undervisningen i foråret 1923, og derfor protesterede professor L.V. Birck mod, at Warming fik lov til at rejse til USA.2 Det andet problem skyldtes « ... Ax. Nielsen, der protesterede mod Lærebogen, og delvis fik de andre med«. Warming kunne som professor i statistik godt aflaste de nationaløkonomiske professorer ved at varetage juristernes økonomiundervisningen, men han var ikke
berettiget til at skrive lærebøger inden for området. Striden på universitetet om lærebogen fik Warming til at søge sit gamle docentur – dvs. eksterne lektorat – i samfundsøkonomi på Landbohøjskolen for på denne måde at få sin egen bog ind i undervisningen. Men Landbohøjskolen foretrak i 1923 Otto Himmelstrup, der havde tilknytning
til landbrugsorganisationerne, hvilket i sig selv vakte en del opmærksomhed. Alligevel fortsatte Warming arbejdet med bogen, selv om det var usikkert, om den nogensin2. Davidsen (1999; 190). Warming fik lov til at rejse til sidst. Undervisningen blev sikret ved, at Fr. Zeuthen
vikarierede for Birck, mens Westergaard fik lov til at fortsætte, selv om han var blevet 70 år. Endelig blev
professor Eli Hechscher fra Stockholm ansat for et halvt år, se Topp (2002).
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de ville udkomme. De sidste 50 af det over 400 sider lange manuskript blev således
først færdiggjort i maj-juni1924, Davidsen (1999; 193). På dette tidspunkt må det have
været åbenbart, at projektet var ved at kuldsejle. I 1924 blev Riis-Hansens bog genoptrykt i en revideret udgave, og i 1927 kom Carl Iversens fordanskning af Richard T.
Elys Nationaløkonomien i Grundtræk, som udgjorde grundbogen i økonomernes introduktionsundervisningen de næste mange år.
3. Manuskriptet
Warmings håndskrevne manuskript har et samlet sidetal på 413 sider. Det er skrevet
med en meget lille ofte svært læselig skrift. Der er mange tilføjelser både i margin og
på ekstra ark, men ud fra en optælling af ord i et enkelt kapitel kan man anslå, at den
samlede trykte udgave ville være kommet til at svare til H. Winding Pedersens lærebog fra 1941 på noget over 400 trykte sider eller noget længere end Riis-Hansens bog
fra 1919. Formatet angiver altså, at der er tale om en relativ kort lærebog, der kunne
trække »mainstream«-teorier op. Det var altså begrænset, hvor meget Warming kunne
lade indholdet afvige fra standardfremstillingerne.
Hvis man sammenligner manuskriptet med Riis-Hansen (1919), er det da også tydeligt, at Warming har tilstræbt at skrive en ret traditionelt opbygget lærebog. Der gives nok en noget brede beskrivelse af de institutionelle forhold, men kærnen i manuskriptet er den samme som i alle samtidige begynder-lærebøger. Efter en introduktion
til den økonomiske teoris udvikling kommer en beskrivelse af organisationsformer inden for produktion og handel, hvilket dækker en generel præsentation af national og
international arbejdsdeling, frihandel og told samt arbejdsdeling inden for den enkelte
virksomheden, herunder skalafordele. Herefter følger gennemgangen af værdi- og fordelingsteorien, altså hvorledes forbrug og produktion bestemmes under fuldkommen
konkurrence, og hvordan resultatet fordeles som aflønning af produktionsfaktorerne. I
forbindelse med gennemgangen af værditeorien behandles desuden monopolteorien.
Endelig præsenteres med udgangspunkt i kvantitetsteorien den makroøkonomiske
pengeteori, bestemmelsen af prisniveauet samt en gennemgang af konjunkturteorier. I
manuskriptets sidste kapitler omtales den offentlige sektor og forskellige former for
regulering af det private erhvervsliv. Desuden analyserer Warming alternativer til det
private erhvervsliv som socialisme, andelsbevægelsen og den faglige kooperation.
Selv om Warmings lærebog dækker alle de emner, der indgår i tilsvarende danske
og udenlandske bøger, gør det ikke nødvendigvis bogen anvendelig til undervisning.
Ud over formelle fejl, der selvfølgelig kunne være rettet inden udgivelsen, kan vægtningen af stoffet og selve bogens grundsyn gøre, at den anses for uegnet til undervisningsbrug. Det er derfor oplagt at forsøge at indkredse, på hvilke måder manuskriptet
adskilte sig fra andre lærebogsfremstilllinger. Her er der to forhold, som umiddelbart
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springer i øjnene. Warmings præsentation af penge- og konjunkturteorien må nok siges at være stærkere farvet af forfatterens personlige synspunkter, end man normalt
finder i introducerende bøger. Der er klare lighedspunkter mellem manuskriptets behandling af de økonomiske problemer under verdenskrigen og i starten af 1920erne og
den udlægning, han gav i bogen »Valutaspørgsmålet« fra 1924. Afsnittet kan dermed
ikke undgå at få karakter af et partsindlæg i den igangværende strid mellem universitet, regering og Nationalbank om dansk kronekurspolitik. Warmings fremstilling sår
tvivl om almengyldigheden af det pengeteoretiske grundsyn, som lå bag kritikken af
pengepolitikken og Nationalbankens manglende evne/vilje til styre prisniveauet. Warming troede tydeligvis ikke på, at der altid ville være en stabil sammenhæng mellem
pengemængde og prisniveau, og at pengepolitikken altid var et effektivt instrument til
at styre valutakursen med. Fraværet af en entydig opslutning bag Axel Nielsens og
L.V. Bircks pengepolitiske ideer kan have medvirket til at fastholde modstanden mod
bogprojektet.
Men det er ikke kun i behandlingen af makroøkonomiske spørgsmål, at Warming
bevæger sig uden for de normale lærebogsrammer. I virkeligheden er det snarere i
holdningen til den frie konkurrence og nødvendigheden af offentlige indgreb, at han
bevæger sig længst væk fra den gængse lærebogspræsentation. På de enkelte delområder går Warming ikke nødvendigvis meget længere, end det kan findes i andre fremstillinger. Selv om Warming grundlæggende støtter ideen om en markedsøkonomi baseret på privat ejendomsret, bliver det samlede indtryk dog, at der er behov for en massiv offentlig intervention for at undgå fejl og uretfærdigheder.
Warmings detaljerede gennemgang af den frie konkurrences mangler indgår som
en integreret del af teksten, men i modsætning til andre lærebøger indeholder manuskriptet også et særligt kapitel, der opsummerer de vigtigste kritikpunkter.3 Kapitel 33
fungerer som en overgang mellem den indledende teoridel og de afsluttede kapitler,
der behandler den offentlige sektors betydning samt diskuterer alternative former for
organisering af erhvervslivet, der bedre end privat ejendomsret kan sikre, at der bliver
taget de nødvendige samfundshensyn. Warmings formål med de afsluttende kapitler
er dog ikke at optræde som samfundsreformator, men snarere at skabe et fyldestgørende grundlag for samfundsdebatten. Uden at tage stilling gennmemgår han fordele og
ulemper ved de offentlige udgifter og indtægter samt ved de forskellige organisationsformer – såsom socialisme, kooperation, statsdrift, monopolkontrol – som generelt eller på specielle områder kan træde i stedet for en økonomi baseret på privat ejendomsret. I modsætning til andre dele af manuskriptet, der i omarbejdet form kom til at ind3. Riis-Hansen (1919) indholder på sin vis noget af det samme i den afsluttende kritiske gennemgang af
samfundsordningens principper, men der er her mere tale om en overordnet gennemgang blandet med en
teorihistorisk oversigt over de vigtigste økonomiske teoretiske skoler. Et tilsvarende afsluttende teorihistorisk oversigtskapitel kan findes i Ely (1927).
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gå i Warmings senere bøger og artikler, er kapitel 33 aldrig offentliggjort før.4 Kapitlet
er derfor optrykt i sin helhed, se bilag.
4. Kapitlet om den frie konkurrences mangler
Allerede fra starten af kapitel 33 bliver tonen slået an: Der var efter Warmings opfattelse gode grunde til, at den liberale nationaløkonomis forventninger til virkningen af en
fuldkommen deregulering af det økonomiske liv ikke var blevet opfyldt. For det første
fungerede markedsøkonomien ikke så gnidningsfrit som forventet, og for det andet tog
den frie konkurrence ikke hensyn til sociale og moralske forhold. Warming stod ikke alene med sit forbeholdne syn på den frie konkurrence. Tilsvarende synspunkter kan findes hos den amerikanske Wisconsin-skole under ledelse af John R. Commons og
Richard T. Ely. Wisconsin-skolens støtte til arbejderbeskyttelse og social understøttelse
samt dens kritik af den klassiske harmonilære har klare lighedspunkter med Warmings
tilgang. Det kan derfor heller ikke undre, at netop universitetet i Madison blev et af de
steder, hvor Warming opholdt sig længst under USA-rejsen i 1923. 5 Men det gør ikke
nødvendigvis, at Warming skal indplaceres som institutionalist. Den sociale forståelse
og kritikken af den frie konkurrence kan findes hos andre økonomer ikke mindst hos vores egen L.V. Birck, der – til stor fortrydelse for den svenske økonom Eli Heckscher –
kom til at øve en afgørende indflydelse på Bertil Ohlin, og fik den unge svensker til at
fjerne sig fra den rene neoklassiske tilgang til de økonomiske problemstillinger under
Ohlins ophold som professor i København i 1920erne, Topp (2002).
Benny Carlson (2002) har i sin gennemgang af den svenske velfærdsstats rødder
påvist, at et stort antal svenske universitetsøkonomer omkring århundredeskiftet i større
eller mindre grad var påvirket af Adolph Wagner og den tyske statssocialisme med dens
vægt på radikale reformer og en stat, der kunne afbalancere den private sektor. Nogle –
som Eli Heckscher og Gustav Cassel – ændrede ganske vist senere holdning og blev i
mellemkrigstiden fremtrædende repræsentanter for den liberale tankegang og kom dermed til at stå i stærkt modsætningsforhold til den nye generation af svenske økonomer.
Selv om der er lighedspunkter mellem Warming og den tysk inspirerede socialpolitiske
tankegang, var han dog ikke generelt tiltrukket af tysk nationaløkonomi. I forbindelse
med gennemgangen af forholdet mellem den induktive og deduktive metode inden for
nationaløkonomien skriver han således i manuskriptets indledningskapitel:
4. Den makroøkonomiske gennemgang kan genfindes i Valutaspørgsmålet fra 1924. Fremstilling af grænsenytte- og grænseproduktivitetsteorien kom senere til at til at danne udgangspunkt for Warming (1933),
mens spørgsmålet om prisfastsættelse for offentlige monopoler, hvor der er eksternaliteter, er behandlet i
Warming (1925). Endelig genfindes dele af manuskriptet i Warming (1929) og Warming (1934). Det gælder den omfattende behandling af toldspørgsmålet og af den offentlige sektor.
5. Se Landret og Colander (2002; 343-348) samt Jens Warmings dagbog fra rejsen til USA, Warmings Arkiv KB. Warming opholdt sig en hel uge i Madison, hvor han gav i alt seks foredrag og blandt andet deltog
i Commons seminar om Australien.
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»Undertiden er man gaaet for vidt med Deduktion, saaledes flere af de ældre engelske og
franske Nationaløkonomer, der stolede for stærkt paa de opstillede Forudsætninger om et letbevægeligt Samfund, ... Omvendt lægger den senere tyske »historiske Skole« for megen Vægt
paa Induktionen, og den Dag i Dag er der for lidt Deduktion i den tyske Nationaløkonomi ...
Tankearbejdet samler sig mere om Begrebsbestemmelserne og Systematikens Detallier end om
den dybere Sammenhæng. Man har derfor ydet en større Indsats i Nationaløkonomiens Politik
end i dens Teori, og den Opøvelse i Skarpsindighed som Studiet skulde medføre, ligner for meget den juridiske; ...« (manus s. 5).

Hvis man vil finde forbilleder, vil det være mere oplagt at pege på engelske økonomer med tilknytning til udviklingen af velfærdsøkonomien, som Henry Sidgwick, Alfred Marshall og Arthur Cecil Pigou, se Backhouse (1985). Ligesom hos Sidgwick er
der hos Warming en klar forståelse af opdeling af økonomisk teori i en normativ og en
positiv del, og mange af de anvendte eksempler har paralleller i Sidgwicks klassiske
arbejder. Det er dog den neoklassiske teori og her specielt grænsenytte- og grænseproduktivitetsteoriens anvendelighed til analyse af forbrugs- og produktionsdispositioner,
der udgør kernen i Warmings manuskript. På dette punkt er det åbenbart, at Warming
bygger videre på den Marshall’ske tradition. I den velfærdsøkonomiske analyse står
Warming for den samme utilitaristiske tilgang, som kendes fra Pigou (1920). Warming
har således ingen problemer med at overtage ideen om den benevolente stat – eller den
rationelle embedsmand – der kan afveje fordele og ulemper, og hele hans tankegang
med den implicitte forudsætning om, at individuelle nytter kan aggregeres, bygger
sådan set mere på Bentham end på Pareto.
Mark Blaug har karakteriseret det økonomisk-politiske program, Pigou opstiller i bogen The Economics of Welfare, som »virtually a blue-print for the Welfare state«,
Backhouse (1985). Warming giver i kapitel 33 en tilsvarende omend meget mere kondenseret præsentation af de indgreb, der er påkrævet for at få markedet til at fungere rimeligt effektivt. Warming opstiller sin kritik i 12 hovedpunkter. Selv om Warmings
rækkefølge virker tilfældig, og tingene blandes noget sammen, er der dog tale om opdeling i indgreb vedrørende allokeringen, fordelingen samt konjunkturudviklingen, således som vi også kender fra gennemgangen af den klassiske velfærdsøkonomi i dag.
Det første punkt, Warming behandler, er den generelle kritik af den frie konkurrences smidighed. Warming har blik for, at det ikke kun er tilpasningstræghed, som udgjorde et problem for markedsøkonomien. Eksistensen af forskellige former for markedssvigt hæmmede den allokative effektivitet. I gennnemgangen af eksternaliteter
anvender Warming jernbanerne som eksempel på, at markedet ikke vil give samfundsøkonomisk optimalitet, men at tilskud eller regulering kan være nødvendig (punkt 2).
Warming giver ligeledes en række eksempler på negative eksternaliteter, hvor en samfundsmæssig regulering kan være berettiget. Noget tilsvarende kan også være nødvendigt ved offentlige goder på grund af free rider problemet (punkt 3).
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Som et eksempel på at den frie konkurrence ikke nødvendigvis fører til samfundsmæssig optimal allokering anvender Warming sin egen artikel fra 1911 om overudnyttelse af fiskegrunde, og ideen videreføres i en diskussion af, hvorledes fri adgang til
erhvervet vil føre til, at der kommer for mange købmænd i forhold til, hvad der vil
være samfundsøkonomisk optimalt (punkt 4 og 5).6 Et andet område, hvor Warming
anser det frie marked for utilstrækkeligt og behøver korrektion, er ved langsigtede investeringer som eksempelvis skovbrug, hvor privatøkonomiske tidspræferencer vil give for lave investeringer (punkt 10)
Holdningen til monopoler er noget blandet. På den ene side er der mulighed for
misbrug, men på den anden side kan monopoler og karteller bidrage til større stabilitet
og samfundsansvarlighed. Eksemplet med, at monopolister kan føle ansvar, mens konkurrence gør uansvarlig, kan virke søgt, men det passer meget godt ind i Warmings
grundlæggende filosofi, at den usynlige hånd ikke nødvendigvis løser alle problemer
(punkt 4, 8 samt afsnittet om fordeling). En tilsvarende tankegang genfindes i synet på
spekulanter, der bidrager til at få markedsøkonomien til at fungere mere smidigt uden
dog at kunne løse problemet, og hvor risikoen for misbrug kan begrunde offentlige
indgreb (punkt 1).
Warming er inde på en meritgode-betragtning, når han fremhæver, at markedet fungerer både for almindelige goder og umoralske goder som brændevin og smudslitteratur, hvilket kan nødvendiggøre en korrektion (indledningen og afsnittet om fordeling).
Direkte spændende er hans omtale af forbrugernes manglende information om varernes kvalitet, og hvorledes denne ugennemsigtighed samt reklame er med til at ødelægge markedets effektivitet (punkt 7 og 8). Spørgsmålet om behovet for forbrugeroplysning tages op et andet sted i manuskriptet, hvor der henvises til et belgisk påbud om
prisskiltning, således at forbrugerne på forhånd kan orientere sig (manus s. 152).
Tre af Warmings hovedpunkter vedrører konjunkturerne og arbejdsløsheden (punkt
3, 4 og 11). Omtalen er meget skematisk og indskrænker sig til at nævne fejlinvesteringer samt modsætningsforholdet mellem arbejdere og arbejdsgiver som årsagsforklaringer. Generelt er de makroøkonomiske afsnit nok de mindst interessante i manuskriptet. Konjunkturerne behandles her som et resultat af manglende koordinering
mellem opsparings- og investeringsbeslutningerne. Desuden optræder fagforeninger
og andre sammenslutninger på vare- og faktormarkedet i forklaringen af den svigtende
tilpasningsevne. Selv om fremstillingen er rudimentær, anes vigtige byggesten til hans
6. Det er næppe nogen tilfældighed, at artiklen fra 1911 bliver fremdraget som et selvstændigt punkt i oversigten. Warming anså selv artiklen for et af sine vigtigste bidrag, hvilket fremgår af dagbogen, hvor han
sent i livet opsummerer sine fortrædeligheder med Københavns Universitet og noterede: »Westergaard anede ikke, hvor værdifuld min Anm. af Mackeprang og Fiskegrunde. ....«, Davidsen (1999, s. 198). I anmeldelsen af den danske økonom E. Mackeprangs økonometriske disputats fra 1906 giver Warming den første
beskrivelse af identifikationsproblemer. Se Kærgard (1984) og Andersen (1983).
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senere fremstilling af indkomstdannelsen. Renten fungerer dårligt som tilpasningsvariabel. På den ene side er opsparingen primært afhængig af indkomsten, mens rentefølsomheden er begrænset, selv om der vil være formueeffekter. På den anden side er
renten for svag til en effektiv regulering af investeringerne, fordi kapitalens grænseafkast svinger voldsomt. Selv kraftige renteændringer vil derfor ikke være i stand til at
stabilisere investeringsniveauet. Man kan godt se, hvor Warming vil hen, men sammenbindingen af de enkelte elementer mangler stadig og bliver først fuldt udviklet i
arbejderne fra slutningen af 1920erne og begyndelsen af 1930erne. Der er da heller ikke meget om aktiv konjunkturudjævnende politik i teksten, der mere lægger op til generelle forholdsregler, som kan bidrage til at stabilisere og udjævne investeringer og
produktion, eller indgreb, der kan afbøde virkningerne af konjunkturudsvingninger.
Kapitel 33 afsluttes med en omtale af fordelingsspørgsmålet. Den frie konkurrence
har en uomtvistelig fordel som selektionsmekanisme sammenlignet med offentlig drift,
selv om forskellen indsnævres ved fremkomsten af store, bureaukratisk opbyggede private virksomheder. Det er Warmings opfattelse, at det også må være i arbejdernes interesse at bevare privatejede virksomheder, så længe denne samfundsform giver de bedste
betingelser for fremskridt og velstand. Men det er ikke ensbetydende med, at den frie
konkurrences fordelingsvirkninger blot skal accepteres. Selv om Warming anvender
grænseproduktivitetsteorien i sin fremstilling, kan han ikke acceptere J.B. Clarks brug
af teorien som en fordelingslære. Det begrundes dels med, at markedet ikke fungerer
som i teoriens idealiserede form, dels med at forskellige behov kan begrunde en omfordeling af faktorindkomsterne. Endelige fremdrager Warming, at samfundet stiller
en infrastruktur til rådighed for den private erhvervsdrivende, samfundet har derfor en
»medproducent-ret«, som kan legitimere omfordelinger, så længe det ikke svækker incitamentsstrukturen. Her er en klar parallel til tankegangen i Pigou (1920).
Der er måske ikke så meget nyt i selve de emner, som Warming trækker frem. Meget kan findes behandlet hos Pigou, Marshall, L.V. Birck eller hos andre, der beskæftigede sig med økonomisk politik i mellemkrigstiden. Det specielle ved kapitel 33 er, at
Warming ved at sammenstille de forskellige delelementer kommer til at stå som fortaler for en opfattelse af statens rolle i samfundsøkonomien, som ikke passer ind i standardfremstillingen af holdningerne blandt mellemkrigstidens økonomer. Det er en tilgang, som vi snarere forbinder med tiden efter 1945 og specielt med de nordiske socialdemokratier og deres forkærlighed for regulering.7 På dette punkt virker manuskriptet meget radikalt sammenlignet med den noget tyndbenede fremstilling i H.
Winding Pedersens lærebog fra 1941, der udgjorde grundlaget for introduktionundervisningen på universiteter og handelshøjskoler frem til 1947.
7. Det er skæbnens ironi, at Erik Ib Schmidt (1993), der affærdigede Warming med at han »underviste i et
delvist selvopfunden fag«, i manuskriptet kunne have fundet en kogebog for efterkrigstidens offentlige indgreb i den fri markedsøkonomi.
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Bilag: Anvendte retningslinier ved optryk af Warmings kapitel 33
Kapitel 33 er det af samtlige 36 kapitler, hvori der er foretaget færrest rettelser, og
det kan derfor antages at komme tæt på den udgave Warming skrev 1921-24. I andre
kapitler findes der meget omfattende tilføjelser, men det er ikke muligt at afgøre,
hvornår de er foretaget. En del tilføjelser er skrevet med blæk og kan være sket ved
den revision Warming foretog i juni 1924, se Davidsen (1999;193). Men der er også
med blyant indført noter med henblik på en efterfølgende revision. Blyant-rettelserne
har karakter af korte stikord eller koder i form af sidehenvisninger til bøger og artikler. T65 henviser således tydeligvis til Taussig Principle of Economics s. 65 mens V67
er en sidehenvisning til han egen Valutaspørgsmaalet. Formålet med henvisningerne
er uklare. Det er ikke muligt at afgøre, om de er indføjet som litteraturhenvisninger,
der støtter argumentationen, eller om de er indsat med henblik på at indarbejde nyt
materiale på et senere tidspunkt.
Ved redaktionen af kapitlet er det valgt at medtage rettelser skrevet med blæk, fordi
de fra Warmings hånd er indpasset løbende i teksten. Derimod vil blyant-rettelserne
ikke blive medtaget, da de ikke direkte bidrager til at uddybe den skrevne tekst. Warming har i teksten desuden afsat plads til henvisninger til andre dele i manuskriptet.
Der er her valgt at indsætte de relevante sidetal, for at lette arbejdet for forskere, der
senere måtte ønske at undersøge delaspekter af Warmings manuskript. Det er endvidere tilstræbt at bevare den gamle danske retskrivning, som anvendes i manuskriptet,
ligesom Warmings angivelser af kursiveret skrift er respekteret.
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Jens Warming: Kapitel 33 Den frie Konkurrences Mangler.
I det 19. Aarhundredes tredje Fjerdedel syntes det, som om den liberale Nationaløkonomis Grundtanker skulde vinde en afgørende Sejr; Beskyttelsestolden nedsattes,
Laugsmonopolet hævedes, Statsvirksomheden indskrænkedes m.m. Men i Aarhundredes sidste Fjerdedel forhøjedes Tolden atter i mange Lande, der kom en betydelig Sociallovgivning, Staten og Kommunerne udvidede deres Erhvervsvirksomhed og paatog
sig mange nye Opgaver, og talrige nye Arter af Sammenslutninger satte sit Præg paa det
økonomiske og sociale Liv (Fagforeninger, Arbejdsgiverforeninger, Karteller, Truster,
Andelsforetagender m.m.). De liberale Forventninger om fuldstændig Frihed blev altsaa
en Illusion; man saa, at de gamle Baand, Laugsvæsenet, offentlige Pristakster, Jordfællesskabet m.m. skulde bort, og sluttede da, at der overhovedet ikke burde være Baand og
Reguleringer, idet Tiden ikke var moden til de mange nye Baand og Regulering, der efterhaanden udformedes. Man var saa betaget af den Kraft, der udfoldede sig under den
frie Konkurrence, og af den Harmoni, man haabede der efterhaanden vilde komme af
sig selv, at man forklarede de uomtvistelige Misforhold som Overgangsvanskeligheder,
eller som Udtryk for, at man endnu ikke havde tilstrækkelig Frihed.
Efter den liberale Teori var det det rent økonomiske, man især kunde vente at naa,
den størst mulige Produktion, medens de naturlige økonomiske Love ikke tog noget
Hensyn til det sociale, det ønskelige af en ligelig Indkomstfordeling, og heller ikke til
det moralske. Den købedygtige Efterspørgsel virker efter ganske de samme Love, enten den retter sig mod Brændevin, Smudslitteratur og Forbryderværktøj eller mod de
ædleste Livsgoder.
Men af den foregaaende Fremstilling, vil det ses, at man heller ikke vil naa størst
mulig Produktion. (1) Prisen, der efter Teorien skulde være den store Regulator af Erhvervslivet, er for langsom: baade indtræder den nødvendige Prisforandring p. Gr. af
Gnidningsmodstand ofte for sent, og især kræves der lang Tid, før Produktion og Forbrug kan tilpasses efter den nye Pris (Skove, Heste, Frugttræer, Uddannelse af Fagarbejdere). Der produceres da for lidt af nogle Varer, for meget af andre, hvilket som
Helhed giver Tab, da de overskydende Varer har en lavere Grænsenytte end de manglende. Nogen Forbedring opnaas der, hvor en fremsynet Spekulation ( se S. 157) kan
tage Hensyn til den kommende Prisudvikling, idet man skaffer sig Oplysning om de
Forhold, der ligger bag ved Priserne; men ved privat Initiativ alene kan der dog ikke
opnaas tilstrækkeligt Overblik over Markedet; hertil kræves offentlig Organisation, og
desuden knytter der sig forskellige Misbrug til den private Spekulation.
(2) I Kapitlet om den ideelle Pris ( S. 219-221) paavistes det, at et Foretagende f.
Eks. en Bane, godt kan være samfundsmæssigt berettiget, selv om det ikke er muligt at
faa privatøkonomisk Rentabilitet, eller at en i øvrigt rentabel Bane vil gøre større
Gavn ved en lavere Tarif end den privatøkonomisk bedste, saaledes at kun Statsdrift el-
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ler Statstilskud eller i alt Fald Statskontrol kan føre til det bedste Resultat. Omvendt paavistes det S. 223, at et Foretagende (Opfyldning af Havnearealer) kan være privatøkonomisk rentabelt, skønt det samfundsmæssigt ikke er ønskeligt, idet andre Værdier
(Grunde) falder; kun ved en organiseret Sammenknytning af Interesserne naas det bedste Resultat, og det er tvivlsomt, om det private Initiativ magter dette. Paa talrige andre
Punkter er det private Initiativ ikke indstillet paa at opdage Solidariteten mellem Interesserne og knytte dem sammen. Hvis f. Eks. en stor Fabrik i en forholdsvis lille By nedlægges, kan den paaføre Byens Grundejere saa store Tab, at Fabrikens Ejer ikke vilde
have besluttet dette Skridt, hvis han ejede vedkommende Arbejderboliger m.m.; det vilde ogsaa paavirke hans Disposition, hvis Forsørgelsen af de eventuelle arbejdsløse paahvilede ham. I den københavnske Byggeperiode 1903-08 byggedes der mange overflødige Lejligheder; Tabet faldt imidlertid for en stor Del ikke paa Bygherrerne, men
paa Ejerne af de ældre Ejendomme, og det for Samfundet unyttige Byggeri kunde derfor
privatøkonomisk være rentabelt. Under Omtalen af Toldbeskyttelse paavistes det S.
114, at Arbejdslønnen ikke er tilstrækkelig nuanceret til at stimulere Henlæggelse af Arbejde til den stille Sæson, men at denne Afvigelse fra den frie Konkurrences Afbalancering da kunde opvejes af en anden Afvigelse, nemlig Tolden. Under Spørgsmaalet om
Befolkningstætheden omtaltes S. 17, at det for Hedebeboere kan være saa fordelagtigt
at faa flere Naboer, at det for Helheden kan være gavnligt at faa disse Naboparceller opdyrket, selv om det ikke direkte kan betale sig; heri især findes Statstilskudet til Hedeegne sin Berettigelse. Ved Fællesforetagender som Diger, Aaregulering, Kloaker, Byplaner, Sporvejsanlæg kan man ikke altid faa alle de interesserede til frivilligt at tage
Del i Omkostningerne og tillade Disposition over deres Areal, bl. a. fordi nogle haaber
at faa disse Fordele gratis ved de andres Ofre; Statsmagten kan da ved Landsvæsenskommissioner o. lign. knytte Interesserne sammen paa retfærdig Maade.
(3) I Kapitlet om Kriser paavistes, at under daarlige Konjunkturer gaar megen Arbejdskraft til Spilde, og megen Kapital er daarligt udnyttet. Ogsaa paa anden Maade
opstaar megen Arbejdsløshed, som ikke er nødvendig, og talrige Fejlgreb fra Kapitalens Side paa Grund af utilstrækkeligt Overblik over Markedet fører f. Eks. til, at ret
nye Fabriker maa nedlægges og med stor Bekostning omdannes til anden Anvendelse.
(4) Industriens store Tilbøjelighed til overdreven Udvidelse og for store Anlæg kan
delvis opvejes ved Karteller, Truster osv.; men saadanne Sammenslutninger indeholder i sig selv en Fare for Magtmisbrug og Stagnation, og i mange Fag, navnlig hvor der
produceres mange Kvaliteter, som er vanskelige at vurdere, kan en tilstrækkelig stærk
Sammenslutning kun opnaas ved legalt Monopol.
(5) S. 150 omtales, at gode og velbeliggende Fiskegrunde under fri Konkurrence
besøges af flere Fiskere end nødvendigt for at udnytte Bestanden, saaledes at den til
Jordrenten svarende Værdi gaar til Spilde.
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(6) Paa samme Maade kan det under fri Konkurrence ikke undgaas, at gunstige lokale Betingelser for at drive Handel blot fører til, at der kommer til at leve et større
Antal Købmænd, end der behøves til at betjene Kunderne. Ogsaa af andre Grunde foregaar Handelen under et uhyre Kraftspild, jvf. S. 141-159.
(7) Paa Grund af mange Køberes svigtende Sagkundskab og Omtanke produceres
og afsættes der uhyre Kvanta af Varer af en saa ringe Kvalitet, at end ikke de fattigste
vilde købe dem, hvis de forstod deres eget bedste. Eksempler kan i Hundredvis hentes
fra alle Omraader, Fødevarer, Klæder, Sko, Møbler, Husgeraad osv., og undertiden er
den daarlige Kvalitet saa dominerende, at forstandige Købere har svært ved at finde
den Kvalitet, der ønskes. Forfalskninger og daarlige Efterligninger hører til de klareste
Eksempler, men desuden er der mange tarvelige Kvaliteter, hvis Prisbillighed lokker
mange, men som ikke vilde blive produceret, hvis Produktionen foregik f. Eks. gennem Forbrugsforeninger, Staten eller paa anden samfundsmæssig Maade.
(8) Det var den liberale Økonomis Forudsætning, at den dygtigste vilde sejre over
Konkurrenterne; den, der ydede det meste og det bedste til den billigste Pris, ville sejre og selv opnaa den største Modydelse for sin Ydelse, saa at der var harmoni mellem
Samfundets og Individets Interesser. Imidlertid viser Erfaringen, at man ogsaa kan sejre i Kraft af Held, Hensynsløshed og Uhæderlighed, Reklame, Kapitalkraft m.m.; den
kapitalstærke kan saaledes ofre mere paa Reklame og kan holde længere ud i en Priskamp. Dog kan en afgjort daarlig Vare sjældent trænge igennem i Kraft af Reklame, og
en afgjort udygtig Forretningsmand kan sjældent sejre i Kraft af arvet Kapital; men et
ret betydeligt Minus i Kvalitet eller i Dygtighed kan alligevel udlignes ved et Plus i
Kapitalkraft, og Produktionen bliver i saa Fald ikke saa stor, som den kunde blive. Den
private Drift er i det hele m.H.t forsyning med Maskiner og andre Kapitalgenstande
mere uensartet end den offentlige Drift; den bedst Privatdrift staar over den offentlige
med at have det bedste Maskineri, men den ringeste Privatdrift staar tilbage for den offentlige baade med Ledelse og Kapitalkraft.
(9) Ogsaa internationalt kan Kapitalkraft, eller et Forspring i industriel Kultur, eller
Adgang til særlige Raastoffer benyttes til at fremtvinge en anden Arbejdsdeling mellem Landene, end den der ville give størst Produktion.
(10) Hvor det gælder Kapitaler, som først sent giver Udbytte, f. Eks. Skovanlæg, er
det ofte vanskeligt at interessere det private Initiativ, selv om Rentabiliteten ellers er
god.
(11) Den sociale Modsætning mellem Arbejdere og Arbejdsgivere svækker Arbejdsglæden paa begge Sider og medfører Uro og Afbrydelser, hvilket alt gør Produktionens Udbytte mindre. Ligeledes sinkes Fremskridt ved Arbejdernes Modstand mod
Opfindelser, som de tror vil skade dem.
Overfor alle disse Mangler staar den frie Konkurrences Stimulans til at præstere det
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mest mulige og dens Evne til at sætte enhver paa rette Plads ved automatisk Avancement
og automatisk Afskedigelse. Den dygtige tjener godt og faar derved Midler til at udvide
sin Bedrift, medens den udygtige ofte taber sin Kapital, saa at han tvinges til at holde op.
Ved offentlig Drift beror Avancementet mere paa andres Skøn eller det gaar efter Anciennitet. Denne Forskel mellem offentlig og privat Drift svækkes dog, fordi nogle af de
private Driftsherrer kun er i Spidsen i Kraft af Arv, og formindskes endvidere, efterhaanden som Erhvervslivet koncentreres i store Bedrifter med en stor Funktionærstab, og
navnlig i Aktieselskaber eller store Sammenslutninger. Af særlig Betydning bliver det,
om saadanne store Bedrifter bliver saa bureaukratiske, at Fremskridtet hæmmes; det er
ogsaa for Arbejderstanden vigtigt, at Samfundsorganisationen er saadan, at der sker store tekniske Fremskridt, hvorved den almindelige Velstand stiger, og derfor bør Privatdriften bevares, saalænge den giver de bedste Betingelser for Fremskridt.
Overfor Fordelingen er den frie Konkurrences Princip, at enhver skal have i Forhold
til hvad han og hans Ejendele yder, og heri er der noget vist moralsk, da det stimulerer til
Flid og Sparsommelighed. Men samtidig er det en meget mekanisk Fordelingsnorm, der
siger »Lige Løn for lige Arbejde« uden Hensyn til den enkeltes Behov for Indtægt, saa
at f. Eks. »en Mand og en Maskine« skal give samme Indtægt, hvis de præsterer lige meget. Yderligere gaar det ofte saadan, at man ikke faar efter hvad man yder, idet nogle p.
Gr. af Held, Magt, Uhæderlighed, Hensynsløshed med Kunder og Konkurrenter m.m.
faar langt større Indtægter, end de yder Værdier for, og andre des mindre; og i saa Fald
føles Klasse-Modsætninger meget skarpere. Fremdeles tages der ikke Hensyn til, hvad
Samfundet som saadan yder; hvis en Mand tjener 100.000 Kr. paa en saa legitim Maade,
at man virkelig kan sige, at uden ham var Samfundet 100.000 Kr. fattigere, saa vil man
som Regel samtidig kunne sige, at uden Samfundet var Manden næsten 100.000 Kr. fattigere, idet han under Naturaløkonomien ikke kunde udnytte sine særlige Evner som
Tekniker, Administrator, Købmand osv. men vilde faa en ret ordinær Indtægt. Samfundet har altsaa en Medproducentret, som den frie Konkurrences Love ikke er i Stand til at
respektere, og Samfundet er derfor berettiget til at gribe ind i Fordelingen, hvis det derved kan opnaa, at en given Totalindtægt gør større gavn, og hvis Totalindtægten ikke
formindskes ved at svække Erhvervslyst og Sparsommelighed.
Hvad endelig det moralske angaar, da har det allerede været omtalt, at den frie Konkurrences Love virker ens, enten man efterspørger de ædleste eller de mest smudsige
Ting, samt at Uhæderlighed og Hensynsløshed ofte giver Individet et godt Resultat.
Særlig beklagelig er det, at mange, der gerne vilde drive Forretning paa moralsk Maade, mener sig tvungen til »at gøre som de andre«, idet de hævder, at de ikke kan bestaa
i Konkurrencen. Og Konkurrencen forflygtiger Ansvaret; under Verdenskrigen havde
man flere Eksempler paa, at en Monopolist holdt moderate Priser, medens den enkelte
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af flere Konkurrenter ofte med Rette kunde hævde, at det var unyttigt, at han alene
solgte billigt, da det blot betød, at Køberen gjorde sig urimelig Fordel.
De skildrede Mangler ved den frie Konkurrence har ført til megen Lovgivning og
anden Stats- eller Kommunalvirksomhed samt megen Sammenslutning. De Baand,
der paalægges af Sammenslutninger (Fagforeninger, Arbejdsgiverforeninger, Karteller, Andelsforetagender m.m.) er ofte mere indgribende end Statsmagtens; men da de
vedtages af ens egne Fagfæller ud fra Grundsynspunkter, som man i Reglen sympatiserer med, føles de mindre snærende, og undertiden er Tilslutningen frivillig. Det har
navnlig været i Byerne, at man har ønsket Lovgivning, saaledes at Borgerklassen har
ønsket Told, Arbejderklassen Sociallovgivning og offentlig Virksomhed; paa Landet
har de liberale Synspunkter holdt sig længere, dog har man derfra bl. a. ønsket tvungen
Voldgift og Anti-Trust-Lovgivning. Man har ogsaa opnaaet en Del ved saadanne Foranstaltninger som Told, Sociallovgivning, Arbejdsanvisning, offentlig Statistik8 og andet Efterretningsvæsen m.m.. Men jo mere man faar Øje for den frie Konkurrences
svigtende Solidaritet og andre alvorlige Mangler, des mere tvinges man til at overveje,
om det er tilstrækkeligt med saadanne specielle Indgreb, der nøjes med at lede og begrænse det private Initiativ, men lader det principielle Grundlag urørt, eller om det
skulde være muligt og ønskeligt at foretage en dyberegaaende Omorganisering. Mange møder her med Fordomme, og de, der kræver Regulering, maa have Bevisbyrden,
fordi der ofte er uventede Sidevirkninger; men Spørgsmaalet kræver i alt Fald en upartisk Undersøgelse.
Først vil det dog være rigtigt at omtale den Statsvirksomhed indenfor Nutidens
Rammer, der giver sig Udtryk i Finanserne.
8. Tidligere betød store Firmaers eget Efterretningsvæsen mere. Men offentlig Statistik er mere komplet,
fordi alle tvinges til at indberette, mere upartisk, og mere demokratisk, fordi ogsaa smaa Firmaer kan gøre
Brug af Resultaterne. [NHT: Warmings egen note].
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SUMMARY: This article presents the results of an analysis of the economic consequen-

ces for Denmark of the enlargement of the European Union. Working within an applied
general equilibrium framework, the effects of the enlargement are quantified with
respect to the macro economy, production structure and welfare. The paper demonstrates the relative importance of several elements of the enlargement. Specifically, we
address the merits of an enlarged single market, the repercussions for Danish receipts
of transfers from EU funds, enhanced growth in the accession countries, and finally increased immigration of labour. The fully specified enlargement (excluding increased
immigration) is shown to give rise in Denmark to a small long-run increase in the level
of domestic activity of 0.8 percent and to moderate welfare gains amounting to 1.27
percent of 1998 GDP.

1. Indledning
EU’s Østudvidelse og Dansk Økonomi
De afsluttende forhandlinger om udvidelsen af den europæiske union med de central- og østeuropæiske ansøgerlande nærmer sig. Forhandlingerne af optagelsesvilkårene og den eventuelle traktatmæssige realisering af udvidelsen bliver kulminationen på en langvarig reformproces i ansøgerlandene. I det forgangne tiår er der i ansøgerlandene gennemført vidtrækkende reformer af civilsamfund, retsvæsen og økonomisk politik med henblik på at opfylde de optagelseskriterier, der er kendt som
Københavnskriterierne. I forbindelse med diskussionen af vilkårene for udvidelsen er
de forventede udgiftsforøgelser til programmer for strukturudvikling og landbrugsstøtte et tilbagevendende tema i de nuværende medlemslande. Udvidelsen indebærer
imidlertid også positive økonomiske aspekter for de nuværende medlemslande. Således vil handels- og toldliberaliseringer og på længere sigt øget købekraft i de centralog østeuropæiske økonomier have en gunstig indflydelse. Denne artikel præsenterer
Vi takker EPRU netværket for økonomisk støtte til realiseringen af denne artikel. Vi vil også gerne takke
Lars Haagen Pedersen og to anonyme referees for kommentarer og forslag til forbedringer.
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Tabel 1. Strukturelle data for de 12 medtagne anssøgerlande.
Land

EU-15
Bulgarien
Cyperen
Tjekkiet
Estland
Hungarn
Letland
Lithauen
Malta
Polen
Rumænien
Slovakiet
Slovenien

Areal
1000 km2

Befolkning
mio.

3191
111
9
79
45
93
65
65
0,3
313
238
49
20

375
8,2
0,8
10,3
1,4
10,0
2,4
3,7
0,4
38,6
22,4
5,4
2,0

BNP per capita
% af EU (a )
100
24
83
60
38
52
29
29
53
39
27
48
72

Landbrugs and
anst. af beskæftigelse
4,7
–
9,2
5,1
7,4
6,5
13,5
19,6
1,9
18,8
42,8
6,7
9,9

Note: (a) Opgjort i købekraftstandard (purchasing power standard).
Kilde: Den Europæiske kommission 2001a, Statusrapport.

hovedresultaterne af en analyse af de økonomiske konsekvenser for Danmark af EU’s
udvidelse mod øst. Ved hjælp af en anvendt generel ligevægtsmodel kvantificeres de
samlede økonomiske effekter af udvidelsen. På positivsiden indgår told- og handelsliberaliseringer og øget vækst i ansøgerlandene, mens udvidelsens anslåede betydning
for nettotransfereringerne til Danmark fra EU indgår som et negativt element. Betydningen af øget indvandring af arbejdskraft fra ansøgerlandene behandles også. Vores
simulationsstudie indikerer, at der kan forventes små og moderat velfærdsforbedrende
makroøkonomiske konsekvenser af udvidelsen.
Ansøgerlandene
Ifølge europakommissionen vil 10 af ansøgerlandene kunne optages tids nok til at
deltage i valget til Europaparlamentet i 2004. Disse lande er Cypern, Estland, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Bulgarien og Rumænien venter at kunne opfylde Københavnskriterierne i 2007, mens Tyrkiet endnu
mangler at gennemføre forholdsvis vidtgående reformer. I vores analyse af de økonomiske konsekvenser af udvidelsen lader vi 12 ansøgerlande optage fra 2004, idet kun
Tyrkiet udelades. Som det ses af tabel 1, er ansøgerlandene relativt fattige udtrykt ved
købekraftsstandardiseret BNP per capita i forhold til EU gennemsnittet. Samtidig er
flere af især de store ansøgerlande (Polen og Rumænien) kendetegnet ved, at en forholdsvis stor del af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbruget. Det er altså naturligt at
forvente, at en stor del af EU’s fremtidige budgetter til strukturudviklingsstøtte og i no-
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Total

4,07
4,30
0,13
0,17

Øvrige tjenester

0,16
Handel og transport

0,70

Øvrig fremstilling

0,66

1,79
1,18
2,04

Metal og kemisk industri mv.
0,15
0,60

Nærings- og nydelsesmidler

0,57
Energi

0,06

Landbrug

0,09
0,04
0,00

0,50

1,00

% af samlet eksport

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

% af samlet import

Figur 1. Samhandel i 1998 med de 12 ansøgerlande i forhold til det samlede handelsvolumen. Andelene for de enkelte erhverv er opgjort i procent af det samlede
handelsvolumen og danner til sammen totalerne.
get omfang også landbrugsstøtte kommer til at tilfalde ansøgerlandene. Særligt landbrugsstøtten kommer formentlig til at blive et kontroversielt emne i forbindelse med
optagelsesforhandlingerne. Udvidelsen indebærer en stor forøgelse af EU’s samlede
landbrugsarealer og regeringerne i ansøgerlandene kan næppe tåle at skuffe deres
hjemlige landbrug i alt for udstrakt grad. Det er ikke usandsynligt, at ansøgerlandene i
den endelige aftale vil blive tilbudt overgangsordninger på landbrugsområdet. Kommissionen opererer således med forslag om, at den direkte støtte til ansøgerlandenes
landmænd i starten kun skal udgøre 25 % af det beløb, der tilfalder landmændene i de
nuværende EU lande.
Den danske samhandel med ansøgerlandene er forholdsvis beskeden som illustreret
af figur 1. I 1998 kom kun beskedne 4,1 procent af den samlede import fra ansøgerlandene, mens andelen af den samlede eksport til ansøgerlandene kun udgjorde 4,3 procent. Metal- og kemisk industri og øvrige fremstillingserhverv er de erhverv, der er
mest orienteret mod ansøgerlandene. Da samhandlen med ansøgerlandene er beskeden, vil det være naturligt at forvente, at de ekspansive effekter af udvidelsens indbyggede handelsliberaliseringer må blive forholdsvis begrænsede for Danmark.
Betydningen af handels- og toldliberaliseringer for Danmark
Selv om omfanget af samhandelen med de central- og østeuropæiske ansøgerlande
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P0

Pris inkl. told og reale handelsomkostninger
Pris inkl. reale handelsomkostninger

P1

Pris efter aftale

DM ( P)-1

DmP0

DmP1

Mængde

Figur 2. Betydningen af toldliberalisering og nedsatte reale handelsomkostninger
på importen i en forsimplet partiel ligevægt med lineær efterspørgselsfunktion.
er begrænset, vil udvidelsen af det indre marked have nogen indflydelse på dansk økonomi. Der kan identificeres to ekspansive elementer ved ansøgerlandenes indtræden i
det indre marked. For det første ventes fælles produktstandarder, regler for toldhåndtering og fælles juridisk praksis for produktansvar at mindske reale hindringer for samhandelen. For det andet tilbagestår den fulde ophævelse af toldmure at blive gennemført. De tilbageværende toldmure er imidlertid ikke særligt høje, da forberedelsesprocessen allerede har indebåret markante lettelser af toldsatser, mængdebegrænsninger
og subsidiering. I denne analyse repræsenteres de reale handelshindringer ved en real
omkostning ved handel med Central- og Østeuropa. De reale handelsomkostninger tilfalder ikke nogen aktører eller stater, men skal snarere opfattes som et rent økonomisk
spild. Told, subsidier og mængdebegrænsninger repræsenteres ved toldækvivalente
skattesatser, der påhviler indførte som udførte varer.
For at illustrere hvordan de central- og østeuropæiske landes indtræden i det indre
marked kan have gunstige effekter, betragter vi to partielle ligevægtsargumenter. I figur 2 illustreres betydningen af told- og handelsliberalisering på importsiden. Figuren
afbilder en lineær aggregeret importefterspørgselsfunktion for varer produceret i den
region handelen liberaliseres i forhold til. Den importerede vare kan tænkes anvendt til
såvel forbrug som materialeforbrug og investeringer. Prisen, der betales af den inden-
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P

Eksportefterspørgsel før udvidelse

Eksportefterspørgsel efter udvidelse

S(p)-1

P1
P0

Aggregeret efterspørgsel før udvidelse
Aggregeret efterspørgsel efter udvidelse

D0(P1) D0(P0)

Dx(P0) D(P0) Dx(P1) D(P1)

Mængde

Figur 3. Betydningen af handelsliberaliseringer og nedsatte reale friktioner ved
eksport i en simplificeret partiel ligevægt med lineære efterspørgselskurver og udbudsfunktion.
landske agent indeholder told og reale handelsomkostninger. Pris og mængde i den
initiale ligevægt er markeret med fodtegnet nul. Betragt nu ligevægten, der optræder
når toldsatsen og de reale handelsomkostninger mindskes. Den samlede pris, der betales af indenlandske aktører falder og den efterspurgte mængde stiger. Toldsænkningen
indebærer et tab af provenu svarende til arealet A, men værdien af toldsænkningen for
de indenlandske aktører svarer til arealet A og C. Hvis tabet af toldprovenu kunne finansieres ved indførsel af lump sum beskatning, ville de indenlandske agenter stadig
realisere en gevinst svarende til arealet C, der derfor udgør efficiensgevinsten ved
toldsænkningen. Området B repræsenterer den initiale værdi af de reale handelsomkostninger, mens området D betegner det tilhørende forvridningsstab. Når de reale
handelsomkostninger sænkes i kraft af de central- og østeuropæiske landes indtræden i
det indre marked, opnås en gevinst svarende til det samlede areal B og D. Denne gevinst fremkommer uden at indebære noget tab af provenu eller indtjening for nogen involverede parter.
De central- og østeuropæiske landes indtræden i det indre marked har også effekter
for Danmark via eksportmarkederne. I figur 3 illustreres, igen ved et simplificeret partielt ligevægtsargument, hvordan told- og handelsliberaliseringer kan påvirke den in-
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denlandske økonomi gunstigt. I figuren har vi indtegnet to totale aggregerede efterspørgselsfunktioner og en udbudsfunktion for en indenlandsk produceret vare. Efterspørgselsfunktionerne fremkommer ved vandret addition af den indenlandske efterspørgsel og to inverse efterspørgselsfunktioner fra eksportmarkederne. Beliggenheden
af eksportefterspørgselsfunktionerne afhænger af niveauet af de reale handelsomkostninger og importtoldsatsen i udlandet. Idet de reale handelsomkostninger nedsættes,
vil de udenlandske købere af den indenlandsk producerede vare få en større mængde
leveret for en given indenlandsk pris P. På samme måde indebærer liberalisering af
importtold i destinationslandet, at prisen, der skal betales af den udenlandske importør
per leveret enhed, falder. Begge lettelser indebærer altså, at den inverse eksportefterspørgsel flytter udad i diagrammet. I figur 3 er den initiale ligevægt givet ved prisen
P0. Den samlede solgte mængde fordeler sig på indenlandsk anvendelse svarende til
DD(P0), og eksport, der er angivet ved DX (P0). Efter liberaliseringen realiseres ligevægten ved prisen P1. For de indenlandske producenter udgør gevinsten ved liberaliseringen det areal, der er markeret som A og B. Imidlertid er arealet A samtidig et tab for
de indenlandske aftagere af produktet. Prisstigningen, der følger af den øgede aktivitet, fordyrer brugen af den indenlandsk producerede vare, og dette forhold medfører et
tab for de indenlandske købere af produktet. Nettogevinsten af den ekspansion, der
optræder via eksportmarkederne, udgøres derfor kun af arealet B.
Det bør bemærkes, at de skitserede effekter af told- og handelsliberaliseringer er
langt mere simple end dem, der optræder i generel ligevægt. I det omfang, billigere
import giver anledning til lavere produktionsomkostninger, vil beliggenheden af udbudsfunktionen blive påvirket. De ændrede indtjeningsforhold for de indenlandske
virksomheder og lavere priser på importerede varer vil påvirke de indenlandske husholdningers købekraft og marginale substitutionsforhold. Dermed vil beliggenheden
af de indenlandske efterspørgselsfunktioner også være under påvirkning. Endelig skal
det tilføjes, at komparativ statik ikke bibringer nogen forståelse af de tab, der måtte
optræde som følge af den dynamiske tilpasning til de nye økonomiske vilkår. Tilpasningen af den økonomiske aktivitet og struktur kan meget vel indebære tab af velstand
for indenlandske husholdninger på kortere sigt. Da der altså i generel ligevægt indgår
flere modsatrettede effekter i udvidelsens politiske elementer, forekommer en analyse
baseret på en dynamisk anvendt generel ligevægtsmodel som en af de mest velegnede
tilgange til en samlet vurdering.
Modelramme
For at kvantificere de økonomiske implikationer af udvidelsen for Danmarks vedkommende opstiller vi en dynamisk anvendt generel ligevægtsmodel. Modellen er baseret på den danske generelle ligevægtsmodel DREAM, se Pedersen m.fl. (1998) og
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langt hovedparten af modellens specifikation trækker direkte på denne models formulering. Modellen er en real model for en lille åben økonomi i et fastkursregime. Der
antages perfekt international mobilitet af finansiel kapital og i kraft af bopælsbaseret
beskatning og faste valutakurser er den nominelle rente givet af de internationale kapitalmarkeder. Den simple modellering af de internationale kapitalmarkeder er ikke helt
uproblematisk i forbindelse med kvantificering af udvidelsens velfærdseffekter. Hvis
udvidelsen indebærer, at private investorer kan opnå en bedret forrentning af kapitalanbringelser i ansøgerlandene, vil dette medføre positive effekter på nationalindkomsten og dermed den indenlandske velfærd.
Med hensyn til modelleringen af selve udvidelsen har vi ladet os inspirere af en serie artikler af Keuschnigg og Kohler (se litteraturliste). I den anvendte modelversion er
produktion og forbrug disaggregeret, så den private sektors produktion varetages af
otte repræsentative erhverv. Alle disse erhverv er kendetegnet ved imperfekte konkurrenceforhold a la Dixit og Stiglitz (1977), der giver anledning til monopolistisk status i
nichemarkeder. Profitmarginen i de enkelte erhverv antages forsimplende at være
konstant og bestemmes ved kalibrering på basis af erhvervenes bruttorestindkomst.
Denne specifikation indebærer for isoelastiske efterspørgselsfunktioner en underliggende antagelse af et konstant antal virksomheder i hvert erhverv.1 Bygge- og anlægssektoren modelleres som et egentligt hjemmemarkedserhverv, mens eksport og import
for alle øvrige produkter modelleres under Armington antagelsen, Armington (1969).
Det vil sige, at internationalt handlede produkter opfattes som imperfekte substitutter
af alle aktører. Armington-specifikation er gennemført for tre regioner i alle efterspørgselsfunktioner, så varer fra henholdsvis EU, Central- og Østeuropa og resten af
verden modelleres som forskellige. Denne formulering af international handel indebærer, at relative forskydninger i priser på indenlandsk og udenlandsk producerede varer giver anledning til relative forskydninger i efterspørgslen.
Alle private erhverv (og den offentlige serviceproduktion) antages at anvende en
produktionsteknologi, der lader sig repræsentere ved en KLEM produktionsfunktion.2
Den funktionelle form er den samme for alle erhverv, men parametrene er forskellige.
Installation af kapital antages at være forbundet med konvekse reale omkostninger,
hvilket giver anledning til gradvise kapitaltilpasninger. I forbindelse med subsidiering
1. Indførelse af et endogent bestemt konkurrenceforhold fordrer en beskrivelse af tilgang og afgang af virksomheder. I Fæhn og Holmøy (2000) gives en formulering, der tillader analytisk aggregering og løsning for
symmetrisk ligevægt. Imidlertid findes kun små effekter af denne type endogene konkurrenceforhold. Se i
øvrigt Madsen og Sørensen (2002) for en præsentation af problemer ved at indføre endogene konkurrenceforhold.
2. Ved KLEM -specifikationen forstås en sammensat produktionsfunktion hvor produktionsfaktorerne kapital, arbejdskraft, energi og materialer indgår. Forkortelsen angiver den rækkefølge som faktorerne sammensættes. Der antages konstant substitutionselasticitet i alle delfunktioner.
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af landbruget indtager jord en særlig status, og derfor er modellens specifikation af kapitalapparat udvidet i denne henseende. Vi lader jord indgå som en produktionsfaktor,
der er til rådighed i en fast mængde og er kendetegnet ved én type. Landbrugsjord kan
således ikke anvendes til anden produktion eller boligformål. Endelig har vi i forhold
til modelleringen af transfereringerne til og fra EU udvidet modellen noget. Den danske stats medlemsbidrag bestemmes som to transfereringer, der afhænger af henholdsvis momsprovenu og bruttonationalindkomst (BNI). Alle toldindtægter tilfalder EU
direkte, mens eksportsubsidier tilfalder landbrugets eksport til lande uden for EU.
Hektarstøtte og øvrige produktsubsidier til landbruget håndteres som tilskudsrater til
henholdsvis landbrugsjord og materialer anvendt i landbrugets produktion. De resterende overførsler netto fra EU, der blandt andet omfatter overførsler fra strukturfonde
og regionale udviklingsprogrammer, antages at tilfalde den offentlige sektor.
Udvidelsen af det indre marked indgår som sænkede rater for de reale handelsomkostninger og bortfald af alle toldsatser og subsidier på de varer, der handles med de
central- og østeuropæiske lande. Endelig indføres en midlertidig udvidelsesrelateret
vækstpræmie i ansøgerlandene, der kan tænkes at opstå som følge af et øget investeringsniveau i form af øget tilførsel af udenlandsk kapital og EU-støttede forbedringer i
infrastruktur. I forhold til dansk økonomi er ideen, at væksten i eksportefterspørgslen
fra ansøgerlandene vokser med samme rate som ansøgerlandenes økonomi, og at væksten dermed giver anledning til en gradvis og varig bytteforholdsforbedring for Danmark. Det skal bemærkes, at de ændringer i toldprovenuet, der optræder som følge af
liberaliseringerne ikke har direkte effekter på statens økonomiske stilling, da al told
opkræves på vegne af EU. Imidlertid vil tabet af toldprovenu for unionen som sådan
have effekter på EU’s budgetter, der dækkes ved de eksogene ændringer, der indføres
for transfereringerne til og fra EU.
Simulation af udvidelsen
For at kvantificere betydningen af udvidelsen for Danmark sammenlignes udviklingen for udvidelsesscenariet med et status quo scenario, der afspejler en situation hvor
told- og handelsliberaliseringer fastholdes i det omfang de nåede i 1998. I specifikationen af status quo lader vi altså associationsaftalerne,3 der er indgået med ansøgerlandene, gælde. Disse aftaler skal naturligvis ses som et led i integrationsprocessen.
Imidlertid forekommer det ikke sandsynligt, at de indgåede associationsaftaler skulle
bortfalde, hvis forhandlingerne om udvidelsen skulle bryde sammen. Konsekvensen af
den valgte formulering er altså, at vores simulationsresultater angiver de isolerede effekter af udvidelsens egentlige realisering fra et udgangspunkt, hvor forberedelsen af
3. Der refereres her særligt til de dele af de såkaldte Europe Agreements, der omfatter afvikling af toldmure
og lettelse af toldhåndtering i forbindelse med ud- og indførsel af varer og tjenester.
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Tabel 2. Direkte effekt på import- og eksportpriser.
Toldunion
%-vis ændring i pris
Landbrug
Nærings- og nydelsesmidler
Andre handlede goder

Indre marked

Import

Eksport

Import

Eksport

-0,05
-4,91
0

2,68
-3,27
0

-5,26
-5,26
-5,26

-5,26
-5,26
-5,26

Samlet ændring
Import

Eksport

-5,05
-9,44
-5,26

-2,43
-8,71
-5,26

udvidelsen er gennemført. Væksten i ansøgerlandene antages i status quo at være sammenfaldende med vækstraten i Danmark, EU og resten af verden.4
Toldliberalisering, det indre marked og vækst
Vi følger Keuschnigg og Kohler (2000) og antager, at handelsliberaliseringer og fælles produktstandarder giver anledning til en reduktion af de reale handelsomkostninger
på 5 procent af den handlede værdi. 5 Den samlede direkte effekt på import- og eksportprisindeksene af toldliberaliseringer og de reducerede reale friktioner på den internationale handel præsenteres i tabel 2. Den vækst, der optræder i ansøgerlandene efter udvidelsen, antages at overstige væksten i EU med 1,4 procent p.a. i 50 år, svarende til at
BNP per capita i ansøgerlandene ender med at udgøre 80 procent af EU gennemsnittet.
Omfanget af vækstpræmierne til ansøgerlandene ved udvidelsen er naturligvis usikkert, og deres realisering vil i høj grad afhænge af den politik, der i øvrigt føres i de pågældende lande.
Danmarks andel af finansieringsbyrden
Finansieringen af udvidelsen antages i denne analyse at blive sikret ved justeringer
af EU’s budgetter. Udgifterne til strukturudvikling og landbrugsstøtte i ansøgerlandene vil indebære, at de forholdsvis rige medlemslande må påregne en lavere nettotransferering fra EU. Det er i skrivende stund ikke afgjort hvilke af EU’s politiske programmer, der kommer til at blive reformeret, og hvordan den samlede byrdefordelingen bliver mellem de nuværende medlemslande. Imidlertid præsenterer Keuschnigg og Kohler (1999) estimater for ændringen i de forskellige transfereringer for nuværende medlemslande. Ved hjælp af en økonometrisk model fastlægges den samlede nettoudgift
ved udvidelsen under gældende regler, og derpå bestemmes, hvor meget udgiftsposterne på EU’s budget skal reduceres, og hvor meget medlemsbidragene skal øges for
sikre budgetbalance. De påkrævede justeringer af posterne på EU’s budget omregnes
4. Produktiviteten i Danmark, EU og resten af verden antages at vokse med 1,5 % p.a.
5. I Baldwin m.fl. (1997) opereres med faldende reale handelsomkostninger ved EU’s udvidelse svarende
til 10 % af den handlede værdi. Dette fald i handelsomkostninger afspejler imidlertid også den integration,
der leder op til udvidelsen. Se i øvrigt appendiks for alternative værdier af de reale handelsomkostninger.

EU’s ØSTUDVIDELSE OG DANSK ØKONOMI

261

til reduktioner i de tilsvarende transfereringer og forøgelser af medlemsbidrag for de
enkelte medlemslande.
Omregnet til modellens begreber andrager det skitserede budgetscenario en samlet
reduktion af nettotransfereringerne fra EU til Danmark svarende til 0,283 % af BNP i
1998. Den transferering, der i absolutte termer reduceres mindst, vedrører overførsler
fra struktur- og regionale udviklingsprogrammer. Denne transferering reduceres med
en værdi svarende til 0,031 % af 1998 BNP. For landbrugsstøtten opereres med en reduktion af de samlede overførsler svarende til 0,114 % af 1998 BNP, mens medlemsbidraget forøges med et beløb, der svarer til 0,138 % af 1998 BNP. Da der er tale om en
forholdsvis mekanisk metode til bestemmelse af ændringerne i transfereringerne, afspejler disse ikke nødvendigvis den endelige finansieringsbyrde, der kommer til at
påhvile Danmark. For eksempel vil større reduktioner i udgifterne til landbrugsstøtte
kunne forværre billedet noget for Danmark, hvis der ikke kompenseres på medlemsbidraget eller andre typer overførsler.
Arbejdskraftens fri bevægelighed og øget indvandring
Endelig ventes de central- og østeuropæiske borgeres ret til at tage arbejde i de nuværende EU lande at indebære øget indvandring. Omfanget og sammensætningen af
den øgede indvandring må siges at være meget usikker, men da indkomstforskellene
mellem ansøgerlandene og de nuværende EU lande er betragtelig, vil det være naturligt at forvente nogen indvandring. Som det er tilfældet med landbrugsområdet, er reglerne for arbejdskraftens fri bevægelighed genstand for nogen politisk kontrovers.
Lande som Tyskland og Østrig, der grænser op til ansøgerlandene, ønsker overgangsordninger på området, idet der argumenteres for at øget indvandring fra de forholdsvis
fattige ansøgerlande vil have urimelige konsekvenser og sociale omkostninger for
lavtlønnede arbejdere. Det er indtil videre erklæret dansk politik, at man ikke ønsker
overgangsordninger. I Boeri og Brücker (2000) præsenteres estimater for omfanget af
indvandringen fra ansøgerlandene til de nuværende medlemslande. Analysen er foretaget i en økonometrisk model, der beskriver indvandringen til Tyskland ved et sæt af
historiske makroøkonomiske indikatorer og kulturelle variable. Ved ekstrapolation
fremkommer forudsigelser for antallet af østeuropæiske immigranter i de øvrige nuværende medlemslande, idet det antages, at forholdet mellem antal indvandrede i et
givent land og Tyskland forbliver konstant.6 For Danmark forudsiges bestanden af indvandrede fra Central- og Østeuropa at stabilisere sig ved yderligere 40.000 individer i
2030. Vi kan ikke indføre denne forøgelse af antallet af indvandrere i DREAM uden at
pålægge yderligere antagelser om indvandrernes sammensætning på køn, alder og ar6. Denne metode til fastlæggelse af indvandringsomfanget overvurderer formentlig omfanget af indvandring til Danmark noget.
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bejdsmarkedstilknytning. Vi anlægger et positivt syn og antager, at indvandrere fra
ansøgerlandene i gennemsnit er i deres tidlige tyvere ved deres ankomst og har en arbejdsmarkedstilknytning, der svarer til øvrige danskere. For at sikre, at der opnås en
konstant forøgelse i bestanden af central- og østeuropæere omkring de nævnte 40.000
individer fra 2030 og frem antages en positiv nettoindvandring. Den her skitserede
specifikation af den øgede indvandring giver anledning til en langsigtet forøgelse af
befolkningstallet på 3,28 % og en tilsvarende forøgelse af arbejdsstyrken på 3,42 %.
Finanspolitik
De ændrede transfereringer vil direkte påvirke statens finanser, mens ændringer i
det indenlandske aktivitetsniveau vil have afledte effekter på skatteprovenuet. Disse
ændringer af statens finansielle stilling skal modsvares af finanspolitiske tiltag, hvis
statens langsigtede solvens skal sikres. Derfor indfører vi en finanspolitik, der svarer
til fastlæggelsen af et holdbart system af indkomstskatter. Det holdbare skattesystem
bestemmes som de laveste konstante indkomstskattesatser, der netop sikrer, at den tilbagediskonterede værdi af planlagte og forudsete udgifter modsvares af fremtidige
indtægter. Konkret er det antaget, at den statslige bundskattesats bruges som instrument til at sikre den finanspolitiske holdbarhed. Da der er tale om relativt små ændringer i statens finansieringsbehov og i skattebasen har valget af finanspolitisk lukningsregel ikke stor betydning for resultaterne. Se i øvrigt Madsen og Pedersen (2001) for
betydningen af forskellige finanspolitiske lukningsregler i DREAM.
Makroøkonomiske konsekvenser
I tabel 3 præsenteres de langsigtede resultater af at indføre de gennemgåede elementer i udvidelsen et ad gangen, (se Madsen og Sørensen (2002) for en gennemgang
af den dynamiske tilpasning). Simulationerne præsenteres i tabellen fra venstre mod
højre, idet kolonneoverskriften angiver hvilke af udvidelsens elementer, der er indført.
Ved overskriften integration refereres til toldliberalisering og nedsatte reale friktioner
på handelen, mens der med finansiering refereres til den danske andel af udvidelsens
finansiering ved nedsatte EU transfereringer. Scenariet for finansieret integration og
mervækst skal opfattes som vores egentlige udvidelsesscenario, mens de øvrige sce narier illustrerer betydning af enkelte elementer i udvidelsen.
Som det fremgår af tabellen er der for langt de fleste elementer i udvidelsen tale om
beskedne isolerede makroøkonomiske og velfærdsmæssige effekter. I det rene integrationsscenario indebærer forbedringen af bytteforholdet en moderat ekspansion af det
indenlandske aktivitetsniveau, der primært er drevet af øget produktion i eksportorienterede erhverv. De mekanismer, der i modellen trækker resultaterne, er noget mere
sammensatte end de partielle ligevægtshistorier, der er givet tidligere. Først og fremmest optræder udbuddet ikke i modellen som en fast beliggende lineær udbudskurve,

263

EU’s ØSTUDVIDELSE OG DANSK ØKONOMI

Tabel 3. Langsigtsmultiplikatorer for makroøkonomiske indikatorer.
Integration

Finansieret
integration

Finansieret
integration og
mervækst

Samlet udvidelse
og indvandring

Status quo = 100
Realt BFI
Beskæftigelse
Realt privat forbrug
Værdi af import
fra ansøgerlandene
Værdi af eksport
til ansøgerlandene
Maskinkapital
Bygningskapital
(ekskl. boliger)
Aktieværdi
Husholdningers formue
Offentlig formue
Nettofordringer på udland?(a)
Holdbar bundskattesats?(b)
Ækvivalent variation?(c)

100,08
100,05
100,51
101,24
123,81
101,14
130,66
100,29
100,13

99,91
99,95
99,59
100,76
123,11
101,61
131,54
100,07
99,62

100,08
100,07
100,73
104,71
127,91
105,53
263,27
100,77
99,89

103,30
103,44
103,63
106,76
130,49
107,63
268,49
103,82
102,77

100,39
100,96
100,76
0,19
-0,07
2,16

99,19
99,58
103,08
0,31
0,35
-1,88

100,80
102,79
116,47
0,76
0,24
1,27

104,37
104,94
115,78
0,44
0,18
–

Noter: ( a) Ændring i % af BFI. ( b) Ændring i %-point. ( c) % af 1998 BFI (se Velfærd og indvandring).

men er under påvirkning af ændringer i priserne på importerede materialer og maskinkapital og afledte effekter på indenlandske faktorpriser. Betragtes for eksempel udviklingen i indsatsen af henholdsvis maskin- og bygningskapital ses det, at anvendelsen af
maskiner stiger mere end anvendelsen af bygninger. Dette skal delvist forstås som resultat af, at importerede maskiner bliver billigere, mens bygninger kun leveres indenlandsk. For at sikre optimal drift af virksomheden substitueres der (på makroniveau)
over mod den billigere importerede maskinkapital. Den billigere import af varer fra
Central- og Østeuropa og den øgede indkomst har også effekter på størrelsen og sammensætningen af den indenlandske efterspørgsel på forbrugsgoder. Det private forbrug øges mere end bruttofaktorindkomsten, hvilket afspejler, at forøgelsen af indenlandsk aktivitet giver anledning til bedret afkast af aktier, og at importerede forbrugsgoder bliver billigere. I forbindelse med importen skal det understreges, at modellens
nationalt orienterede formulering indebærer, at der ikke optræder effekter på priserne
på varer, der leveres fra EU og resten af verden. Hvis udvidelsen indebærer øget aktivitet og prisniveau i disse regioner vil den øvrige import fordyres og disse afledte effekter på handelen er ikke indregnet.7
7. I appendiks demonstreres effekten af at neutralisere ændringer i bytteforholdene overfor EU og resten af
verden.
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Udvidelsen kan som nævnt ikke realiseres uden, at de nuværende medlemslande
indgår i projektet som nettobidragsydere. Når omkostningerne indlægges, indebærer
det, at den offentlige sektors stilling forværres via mindskede overførsler fra strukturfonde og i kraft af øgede bidrag til EU. Da staten er nødt til at hæve bundskattesatsen
for at sikre en holdbar langsigtet finanspolitik, mindskes den reale gevinst ved arbejde, og arbejdsudbuddet falder. I tilgift vil reduktionen i landbrugsstøtte indebære en
fordyrelse af produktionen i landbruget. Da nærings- og nydelsesmiddelindustrien er
en stor aftager af landbrugsvarer, får dette negative udbudschok også konsekvenser for
rentabiliteten i dette erhverv. Som det fremgår af anden kolonne i tabel 3 dominerer de
negative konsekvenser af udvidelsens finansiering de umiddelbare fordele, der opstår
som følge af den liberaliserede handel og udvidelsen af det indre marked. Den præsenterede kontraktion må imidlertid også siges at være meget begrænset.
På baggrund af de præsenterede resultater for det finansierede udvidelsesscenario
kunne man udtrykke visse forbehold over for de økonomiske fordele for Danmark ved
udvidelsen. Imidlertid er det en central ambition ved udvidelsen at stimulere økonomisk vækst i ansøgerlandene gennem strukturelle og regionale udviklingsprogrammer. Hvis ansøgerlandene over en 50 år lang periode realiserer en vækstrate, der overstiger gennemsnittet for EU (og Danmark), vil dette give anledning til en varig forøgelse af
ansøgerlandenes købekraft. I figur 3 svarer dette til, at eksportefterspørgselskurven
gradvist forskydes udad over et tidsrum svarende til 50 år. Som det ses af tabel 3, indebærer væksten i eksportefterspørgslen, at de ekspansive elementer i udvidelsen igen
kommer til at dominere det samlede billede for den danske økonomi. Det ses, at de negative konsekvenser af den offentlige sektors forværrede finansielle stilling ikke bliver
så udtalte, da stigningen i aktivitetsniveauet indebærer et større skatteprovenu. Den offentlige sektor kan derfor finansiere den danske andel af finansieringsbyrden ved en
mindre stigning i bundskatten. Det skal her understreges, at forøget vækst i ansøgerlandene på langt sigt vil føre til en bedring af EU’s budgetsituation. Denne bedring er ikke
indregnet i forskydningerne i transfereringerne fra EU til Danmark, hvorfor finansieringsbyrden bliver overvurderet på langt sigt. Den før omtalte tendens til, at indsatsen
af kapital skifter i retning af flere maskiner, ses igen at optræde og her endnu mere udtalt, da der bliver tale om decideret fald i anvendelsen af bygninger. Dette skyldes, at
det øgede aktivitetsniveau i metal og kemisk industri og øvrige fremstillingserhverv
medfører forholdsvis kraftige prisstigninger på de materialer, der anvendes af byggeog anlægssektoren. Erhvervet er derfor er nødt til at sætte en højere pris og dermed viger efterspørgslen.
I det sidste eksperiment, indføres øget indvandring. Som det ses af tabel 3, er dette
element i udvidelsen af større betydning for det indenlandske aktivitetsniveau. Idet
indvandringen tager fart, udvides arbejdsudbuddet givet antagelserne vedrørende de
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central- og østeuropæiske indvandreres arbejdsmarkedstilknytning og alderssammensætning. Når arbejdsstyrken udvides, bliver arbejdskraft en billigere og mere tilgængelig produktionsfaktor, og dette har ekspansive effekter på udbuddet af varer. Imidlertid ses det, at stigningen i BFI forudsiges at blive mindre end stigningen i beskæftigelsen. Dette er blandt andet en konsekvens af, at jord er til rådighed i en fast mængde,
og at den aggregerede produktionsteknologi derfor udviser faldende skalaafkast i andre inputfaktorer. Vi vender tilbage til vurderingen af effekterne af den øgede indvandring nedenfor.
Tilpasning af produktionsstruktur
Ikke alle erhverv bliver påvirket ens af de ændringer i de økonomiske forhold, der
følger af udvidelsen. I tabel 4 præsenteres langsigtsmultiplikatorer for produktionen i
de enkelte erhverv. De enkelte erhvervs stilling ved udvidelsen bestemmes af flere forhold. Først og fremmest har graden af international orientering i udgangspunktet og
særligt tilstedeværelsen på de Central- og Østeuropæiske markeder stor betydning for
udviklingen i efterspørgslen og dermed afsætningen i et erhverv. I det omfang, et erhverv i forvejen har en betydelig afsætning i Central- og Østeuropa, vil liberaliseringer
og ansøgerlandenes indtræden i det indre marked have en større ekspansiv effekt. Omfanget af konkurrerende import har selvsagt også stor betydning for erhvervenes stilling. Når udvidelsen gennemføres, vil erhverv, der i højere grad er underlagt konkurrence fra importerede goder, opleve en noget større indenlandsk substitution væk fra
deres produkt. Videre betyder ændringerne i de relative priser mellem importerede og
indenlandsk producerede materialer og investeringsgoder, at omkostningsstrukturen
for nogle erhverv ændres i et omfang, der kan have såvel positiv som negativ betydning for erhvervets stilling. Endelig er der forskel på, i hvor udstrakt grad øget indenlandsk efterspørgsel tilfalder de enkelte erhverv. Når indkomster, produktion og forbrug øges, vil det ikke nødvendigvis betyde, at alle erhverv kommer til at opleve den
samme forøgelse af efterspørgslen på deres produkt. Det er forholdsvis oplagt, at landbrugets stilling i høj grad afgøres af ændringerne i subsidierne, hvilket ses tydeligt i
prisfaldet på landbrugsjord i tabel 4. Allerede i det ufinansierede udvidelsesscenario
rammes landbruget af vigende eksportefterspørgsel. Når de anslåede ændringer i
transfereringerne til og fra EU indføres, rammes erhvervet i tilgift direkte på produktionsomkostningerne. Da landbruget derfor må øge sit prisniveau, stiger produktionsomkostningerne i nærings- og nydelsesmiddelindustrien også.
Som tidligere bemærket (se figur 1) er de to erhverv metal og kemisk industri og
øvrig fremstilling i relativt høj grad orienteret mod ansøgerlandenes markeder, og udvidelsen får derfor en forholdsvis stor ekspansiv betydning for disse erhverv. Når aktiviteten øges som følge af øget eksport til markederne i ansøgerlandene, medfører det-
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Tabel 4. Langsigtsmultiplikatorer for produktion i erhvervene og prisen på landbrugsjord.
Integration

Finansieret
integration

Finansieret
integration og
mervækst

Samlet udvidelse
og indvandring

Status quo = 100
Landbrug
Energi
Bygge- og anlæg
Nærings- og nydelsesmidler
Metal og kemisk industri mv.
Øvrig fremstilling
Handel og transport
Øvrige tjenester
Pris på landbrugsjord

99,76
99,43
100,12
100,43
100,49
99,87
100,08
100,08
99,95

96,23
99,64
99,72
98,75
101,32
100,70
100,09
99,80
78,92

94,25
98,05
99,96
98,35
102,94
102,27
100,15
99,90
78,43

97,49
100,41
102,86
101,45
106,07
106,01
103,42
103,18
79,39

te prisstigninger, der øger omkostningsniveauet i den øvrige indenlandske produktion.
Denne sammenhæng er resultat af, at en stor del af materialer og maskiner i den øvrige
produktion leveres af disse to erhverv. For hjemmemarkedserhvervet bygge- og anlæg
betyder den føromtalte substitution fra bygningskapital mod maskinkapital en vigende
efterspørgsel fra virksomhederne. Samtidig medfører øgede omkostninger, at den forøgede købekraft hos forbrugerne ikke indebærer et øget boligforbrug, der modsvarer
efterspørgselsnedgangen fra virksomhederne.
Velfærdsimplikationer og dynamisk tilpasning
De præsenterede langsigtede effekter af udvidelsens elementer indikerer en lille
ekspansion af aktivitetsniveau og privat forbrug. Imidlertid indebærer øget langsigtet
indenlandsk produktion og forbrug ikke automatisk velfærdsforbedringer for alle husholdninger. Til vurdering af velfærdseffekterne af udvidelsens del-elementer anvender
vi ækvivalent variation, der måler den kompensation, der alt andet lige ville stille de
repræsentative husholdninger ligeså godt i status quo som i det vurderede scenario, se
Madsen og Pedersen (2001). I tabel 3 rapporteres den aggregerede ækvivalente variation. Dette mål for den samlede velfærdseffekt fremkommer som summen af nulevende husholdningers individuelle ækvivalente variation og den tilbagediskonterede værdi af fremtidige husholdningers ækvivalente variation. Givet modellens repræsentation af husholdninger er det ikke umiddelbart muligt at opstille et validt mål for den
ækvivalente variation i scenarier, hvor antallet af individer i husholdningerne ændres.8
8. Den indirekte nyttefunktion, som velfærdsmålet baseres på, måler i sådanne scenarier populært sagt nytten for forskellige mennesker i de to scenarier, og dermed bliver velfærdsmålet meningsløst.
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Figur 4. Ækvivalent variation per voksen efter husholdningens fødselsår i 1000 kr.
Den lodrette linie markerer fødselsåret for den husholdning, der har hele sit livs erhvervstilknytning efter 1998. Værdien af det aggregerede velfærdsmål er givet i procent af 1998 BFI.
Som det ses af tabel 3, giver det fulde udvidelsesscenario, der kun udelader øget
indvandring, anledning til en begrænset velfærdsforbedring, mens det ufinansierede
integrationsscenario indebærer en noget større positiv velfærdseffekt. I figur 4 præsenteres den ækvivalente variation for de tre delscenarier, for hvilke velfærdsmålet er
veldefineret. Det ufinansierede integrationsscenario ses at stille alle generationer bedre, selvom gevinsterne ved et sådant scenarios realisering er størst for fremtidige generationer. Dette afspejler modellens overlappende generationsstruktur. Ældre og i noget
omfang også midaldrende husholdningers forbrug bestemmes af den opsparede formue. Yngre nulevende og fremtidige husholdningers forbrug er derimod bestemt af
indkomstniveauet og dermed giver et øget aktivitetsniveau større velfærdseffekter for
disse husholdninger.
Når den danske andel af udvidelsens finansiering indføres, ses alle generationer at
stå til tab, men her er det særligt de unge nulevende og fremtidige generationer, der taber. Dette skyldes, at de ældre husholdninger ikke bliver ramt af den forhøjede indkomstbeskatning, som de yngre nulevende og fremtidige generationer rammes af, når
de øgede nettotransfereringer fra staten til EU skal finansieres.
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Når vækstpræmien i ansøgerlandene indføres i det samlede udvidelsesscenario,
vender billedet igen i retning af velfærdsgevinster til langt de fleste generationer. Enkelte ældre og midaldrende nulevende generationer stilles en anelse værre end ved status quo. Da den ekspansion, der finder sted i kraft af øget eksport, kun optræder gradvist, får de ældste af de nulevende generationer ikke så stor del i indkomstforøgelsen.
Endvidere holder de ældre og midaldrende generationer en forholdsvis stor andel af
den samlede aktiebeholdning og formue. Derfor rammes de i mere udstrakt grad af de
initiale kurstab på særligt landbrugsejendomme. Størrelsen af velfærdsgevinsterne til
de yngste nulevende og alle de fremtidige generationer ses at være stigende i fødselsår
indtil væksten i ansøgerlandene normaliseres til EU gennemsnittet efter 50 år.
De identificerede velfærdseffekter af udvidelsen må betegnes som meget små.
Umiddelbart står den generation, der bliver værst stillet i scenariet for finansieret integration, kun til et tab svarende til et engangsbeløb på cirka 4300 kr. per person i 1998.
Dette beløb er lille i betragtning af, at tabet i praksis vil fordele sig over hele livsforløbet. Det er imidlertid i denne diskussion værd at holde sig for øje, at velfærdsmålet
vedrører en gennemsnitshusholdning, og at større tab for enkeltindivider derfor ikke
kan udelukkes.
Velfærd og indvandring
Som nævnt er ækvivalent variation ikke veldefineret for simulationer, hvor en del af
den gennemførte ændring vedrører befolkningstallet. Vi kan derfor ikke umiddelbart
kvantificere velfærdskonsekvenserne af den øgede indvandring af central- og østeuropæisk arbejdskraft. Vi kan imidlertid ved at betragte udviklingen i forbrug per hoved
indkredse nogle velfærdsaspekter ved indvandringen. I DREAM er husholdningernes
præferencer repræsenteret ved en intertemporal nyttefunktion, der angiver livstidsnytten som en funktion af husholdningens forbrug og arbejdsmængde over tid. Ved at betragte forbruget og arbejdsmængden per hoved kan vi altså identificere ændringer i
grundlaget for velfærd. Det er imidlertid væsentligt at mærke sig at øget forbrug per
hoved ikke i sig selv indikerer øget velfærd, da tidspunktet i livsforløbet og arbejdsbyrden også har betydning for den samlede velfærdsvurdering.
I figur 5 vises det isolerede bidrag fra den øgede indvandring til beskæftigelsen,
realt BFI og privat forbrug målt per hoved, idet effekterne sammenlignes med scenariet for den samlede udvidelse uden øget indvandring. Svingningerne i multiplikatorerne skyldes forskydninger over tid i aldersstrukturen af bestanden af indvandrere fra
ansøgerlandene. Svingningerne aftager omkring en svagt nedadgående trend indtil
den indvandrede befolkning når sin ligevægtsstørrelse. Den svagt nedadgående trend i
beskæftigelsen målt per hoved forårsages af bevægelsen mod en stabil befolkning.
Grunden til, at realt BFI falder per hoved, og vedbliver at ligge under udviklingen i be-
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Figur 5. Bidrag til udviklingen i per capita beskæftigelse, BFI og privat forbrug.
Værdierne opgøres i indeks i forhold til udvidelsesscenariet uden øget indvandring
og viser dermed den isolerede effekt af indvandringen. Værdien af langsigtsmultiplikatorerne er angivet til højre.
skæftigelsen per hoved skyldes to forhold. For det første antages indvandrerne at være
i begyndelsen af tyverne ved deres ankomst, og har dermed en lavere produktivitet end
gennemsnittet af arbejdsstyrken. For det andet udviser den aggregerede produktionsteknologi som nævnt faldende faktorafkast, da jord er til rådighed i en fast mængde.
Grunden til, at udviklingen i forbruget per capita ikke svinger nær så kraftigt, er, at
husholdningerne udjævner forbruget over livet og deler forbrug med deres børn.
Forbruget per hoved ses i øvrigt at udvikle sig i mere nedadgående retning end realt
BFI per hoved. Dette skyldes, at indkomsten fra eksport ikke er knyttet til antallet af
individer i økonomien og dermed bliver denne (opgjort per capita) faldende. Samlet
vidner figur 5 om, at den forøgede indvandring tenderer til at mindske velfærdsgevinsterne ved udvidelsen lidt. Langsigtsmultiplikatoren fra status quo for privatforbruget
per capita antager en værdi på 100,34 svarende til, at et fuldt specificeret udvidelsesscenario, der inkluderer indvandring, samlet set rummer løfter om lidt bedret velstand.
Afrunding
Set fra et snævert nationalt orienteret økonomisk perspektiv indikerer vores resulta-
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ter, at udvidelsen vil have små positive aktivitetseffekter for dansk økonomi, der dog
kan forøges lidt, hvis udvidelsen giver anledning til øget indvandring. Det samlede udvidelsesscenario, der kun udelader effekterne af en eventuel øget indvandring, indikerer en lille stigning i det indenlandske aktivitetsniveau på 0,8 procent på langt sigt og
rummer løfter om positive om end begrænsede velfærdsgevinster i omegnen af 1,27
procent af BFI i 1998. Gevinsterne materialiserer sig dog ikke uden, at udvidelsen
kommer til at indebære udfordringer for dele af dansk erhvervsliv, og særligt landbruget og fødevareindustrien må imødese hårdere konkurrence- og produktionsvilkår. De
fundne effekter virker rimelige, når de sammenholdes med de (lidt større) effekter
som Keuschnigg og Kohler (2001) finder for Østrig i en lignende analyseramme. Resultaterne er naturligvis ikke direkte sammenlignelige, idet Østrig af geografiske årsager har en større samhandel med ansøgerlandene, men størrelsesordenen af integrationseffekterne og betydningen af vigende EU overførsler er sammenlignelige med
vores resultater.
Som det illustreres af simulationerne, der vedrører de enkelte elementer i udvidelsen, er de valgte forudsætninger ikke uden indflydelse på resultaterne. Først og fremmest er det af stor væsentlighed, at udvidelsen rent faktisk kommer til at medføre en periode med højere økonomisk vækst i ansøgerlandene. I Deardorff og Stern (2002) argumenteres der, på basis af empiriske analyser, for at tidligere udvidelser af den Europæiske Union ikke entydigt har bidraget til at øge vækstraten i de optagne lande. Med
andre ord er en udvidelse af EU ikke automatisk ensbetydende med en indsnævring af
indkomstforskellene mellem ansøgerlandene og EU. Hvis vækstpræmierne helt skulle
udeblive, illustrerer vores simulationer for dansk økonomi, at de positive effekter af integrationen af ansøgerlandene i det indre marked ikke er fuldt ud tilstrækkelige til at
modsvare de negative effekter af finansieringsbyrden. I denne situation bestemmes den
aggregerede ækvivalente variation af udvidelsen til et tab på 1,88 procent af BFI i 1998.
Tabet for den generation, der bliver værst stillet, svarer i denne situation til et engangsbeløb i omegnen af 4.300 kr. per hoved. Tab af denne størrelsesorden må (i lighed med
de fundne gevinster i vores hovedscenario) betragtes som meget små, da velfærdseffekten i praksis realiseres over et helt livsforløb. Man kan naturligvis diskutere såvel
størrelsesordenen som varigheden af den forudsatte økonomiske vækst i ansøgerlandene, og det er helt givet, at de forudsatte vækstpræmier fordrer en hensigtsmæssig økonomisk politik og store omstillinger i ansøgerlandenes produktion.
Tilsvarende må man betragte de forudsatte integrationsgevinster, som de repræsenteres ved reduktioner af reale handelsomkostninger, som usikre. I tabel 5 i appendiks
illustreres effekterne af den samlede udvidelse uden øget indvandring for alternative
specifikationer af omfanget af de reale handelsomkostningers reduktion. Ved en reduktion på 2,5 procent af den handlede værdi ses udvidelsen at være endog meget tæt
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på neutral for Danmark for så vidt angår makroøkonomiske forhold og velfærdseffekter. Omvendt vil større integrationsgevinster selvsagt indebære større positive effekter
for den danske økonomi.
Det forudsatte omfang og sammensætningen af reduktionerne i EU transfereringerne
til Danmark har naturligvis også nogen indflydelse på de illustrerede effekter. I Madsen
og Sørensen (2002) illustreres velfærdseffekterne af forskellige scenarier for Danmarks
andel af udvidelsens finansiering. Med hensyn til størrelsen og sammensætningen af reduktioner i transfereringerne er den danske økonomiske stilling på kortere og mellemlangt sigt især afhængig af hvor stor en del af omkostningerne, der dækkes ved reduktioner i landbrugsstøtten. Store reduktioner i landbrugsstøtten vil således umiddelbart
forværre det samlede billede mere end en sammenlignelig reduktion af det samlede
transfereringsomfang. De politiske signaler fra de store EU lande peger på, at det er en
central ambition at begrænse væksten i EU’s udgifter mest muligt, og vi mener derfor, at
de forudsatte udgifter for Danmark er af en realistisk størrelsesorden.
Fra et mindre nationalt orienteret perspektiv bør det retfærdigvis bemærkes at
velfærdseffekter af den præsenterede størrelsesorden ikke på nogen måde kan forventes at stå mål med betydningen af udvidelsen for ansøgerlandene. De Central- og Østeuropæiske lande er langt mere afhængige af handelen med EU området end omvendt,
og velfærdsimplikationerne for ansøgerlandenes borgere må forventes langt at overstige effekterne i de nuværende medlemslande. Sammenholdt med, at hovedformålet
med udvidelsen er at sikre varig økonomisk fremgang og politisk stabilitet i ansøgerlandene og dermed i Europa som sådan, fremstår velfærdseffekter af den præsenterede
størrelsesorden ikke særligt betydningsfulde.
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Appendiks
Til at vurdere følsomheden af simulationsresultaterne over for ændrede forudsætninger gennemføres tre simulationer, for hvilke resultaterne er sammenfattet i tabel 5
nedenfor. Vi undersøger følsomheden i forhold til specifikation af størrelsesordenen
af integrationsgevinster som disse repræsenteres ved sænkningen af de reale handelsomkostninger. Endelig præsenteres modpolen til den forsimplede antagelse af
konstante priser i EU og resten af verden, der er foretaget i papiret. De vigtigste resultater af disse følsomhedsanalyser er gengivet i tabel 5 nedenfor. Den første kolonne viser de multiplikatorværdier, vi opererer med i hovedteksten. For hver følsomhedsanalyse optræder to kolonner. Den ene angiver de langsigtsmultiplikatorer, der ville have
fremkommet ved den alternative specifikation, mens den anden (hvor værdierne er
angivet i parentes) angiver den procentvise ændring fra hoved- til alternativscenariet.
Handelsomkostninger
Omfanget af integrationsgevinsterne, som de repræsenteres ved de reale handelsomkostninger er naturligvis problematiske at bestemme. For det første er der tale om
en integration af hidtil uset omfang, hvorfor tidligere erfaringer er svære at drage nytte af. Det ligger imidlertid fast, at en del af handelsomkostningerne allerede er reduceret i forbindelse med forberedelsesprocessen hvorfor den reduktion på 10 %, der opereres med i Baldwin m.fl. (1997), må betragtes som høj. Vi følger i papiret Keuschnigg og Kohler (2000) og lader den reduktion af de reale handelsomkostninger, der
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Tabel 5. Følsomhed af langsigtsmultiplikatorer for makroøkonomiske indikatorer.
Finansieret
integration,
og mervækst

Lavere
handelsomkostninger,
2,5 %

Højere
handelsomkostninger,
7,5%

Ingen
bytteforholdseffekter i forhold
til EU og ROW

Status quo = 100, (Finansieret integration og mervækst = 100)
Realt BFI
Beskæftigelse
Realt privat forbrug
Værdi af import
fra ansøgerlandene
Værdi af eksport
til ansøgerlandene
Maskinkapital
Bygningskapital
(ekskl. boliger)
Aktieværdi
Husholdningers
samlede formue
Offentlig formue
Holdbar bundskattesats(a)
Ækvivalent variation(b)

100,08
100,07
100,73
104,71
127,91
105,53
263,27
100,77
99,89

100,02
100,03
100,35
103,66
115,30
104,53
234,22
100,55
99,80

(99,94)
(99,96)
(99,62)
(99,00)
(90,14)
(99,05)
(88,96)
(99,78)
(99,91)

100,14
100,11
101,17
105,95
142,75
106,72
297,43
101,03
100,00

(100,07)
(100,04)
(100,44)
(101,19)
(111,60)
(101,13)
(112,97)
(100,26)
(100,11)

100,19
100,13
101,14
117,73
237,63
118,00
158,35
100,73
100,27

(100,11)
(100,07)
(100,41)
(112,44)
(185,77)
(111,82)
(60,15)
(99,97)
(100,37)

100,80
102,79

100,43 (99,63)
101,96 (99,19)

101,24 (100,44)
103,78 (100,96)

114,36 (113,46)
120,82 (117,54)

116,47
0,24
1,27

114,63 (98,42)
0,29 (0,05)
-0,15

118,63 (101,85)
0,19
-(0,05)
2,95

141,74 (121,70)
-0,21
-(0,45)
2,15

Note: ( a) Ændring i %-point. ( b) Velfærdsændring i % af 1998 BFI.

følger af den egentlige udvidelse udgøre 5% af den handlede værdi. Ændringerne i resultaterne for det fuldt specificerede udvidelsesscenario (uden øget indvandring) vises
i tabel 5 for to alternative værdier på henholdsvis 2,5 % og 7,5 %. Ved en lavere integrationsgevinst ses de ekspansive effekter af udvidelsen at blive endnu mindre og effekten på velfærden reduceres til at blive meget nær neutral. Omvendt indebærer en
højere integrationsgevinst at bytteforholdsforbedringen i forhold til de central- og østeuropæiske bliver mere udtalt og dermed at give anledning til en større velfærdsgevinst.
Neutrale bytteforhold i forhold til tredjelande
For at vurdere hvor kritisk den forsimplede repræsentation af bytteforholdseffekterne i forhold til tredje lande (EU og resten af verden) er, har vi gennemført en simulation der svarer til den modsatte antagelse af konstante priser. I denne simulation antages prisudviklingen i EU og resten af verden således at følge den indenlandske prisudvikling sådan at ændringer i bytteforholdet til disse regioner neutraliseres fuldstændigt. Det ses, at denne formulering giver anledning til mere udtalte ekspansive effekter
og et større positivt velfærdsbidrag ved udvidelsens gennemførsel. Når forholdet mellem priserne på indenlandske produkter og produkter produceret i EU og resten af ver-
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den holdes konstant modificeres efterspørgslen til eksport fra disse regioner ikke længere af stigninger i det indenlandske aktivitetsniveau. Omvendt opnår indenlandske
agenter ikke gevinster af relative prisfald på varer produceret i EU og resten af verden.
Ændringen til multiplikatorerne for den totale værdi af henholdsvis eksport og import
ses i tabel 5 at være af nogenlunde samme størrelsesorden. Da Danmark i udgangspunktet har overskud på handelsbalancen, og da langt hovedparten af handelen vedrører EU og resten af verden, kan vi slutte at multiplikatoren for den samlede værdi af
nettoeksporten bliver endnu større ved konstante prisforhold. Med andre ord indebærer skiftet til konstante prisforhold til tredjelande en mere gunstig stilling på de store eksportmarkeder, der dominerer de tab, der er forbundet med, at importen også fordyres.
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En empirisk analyse af prioriteringer
og omkostningsbevidsthed
i naturforvaltningen
Svend Jespersen
Det Økonomiske Råds Sekretariat, E-mail: sj@dors.dk.

SUMMARY: This paper considers whether the provision of recreational facilities, pre-

servation of biological diversity and protection of drinking water reserves in Denmark
are carried out in such a way as to minimize costs. By estimating an expenditure
function for the Danish Forest and Nature Agency using simple linear regression, we
find evidence that some of the goals of environmental management are not pursued in
the most economical ways. Economic methods could help to achieve better results
from environmental management without increasing costs.

1. Indledning
Økonomiske prioriteringsredskaber har ikke været særligt udbredt inden for den
danske naturforvaltning. Naturforvaltning kan ellers skabe betydelige samfundsøkonomiske værdier, jf. f.eks. undersøgelser af Hasler m.fl. (2001). Resultaterne af beslutninger på området er endvidere forbundet med stor usikkerhed, dels fordi skøn over
bl.a. den æstetiske værdi af forbedringer i natur og landskab er meget usikre, dels fordi
mange biologiske sammenhænge er højst komplekse. Der er endvidere ret begrænsede
midler til området. De offentlige udgifter har hidtil udgjort ca. 2,5 mia. kr. årligt. Usikkerheden, det store potentiale og de begrænsede midler gør, at naturforvaltningsområdet på forhånd ligner en oplagt kandidat til systematisk anvendelse af økonomiske
prioriteringsredskaber.
I nærværende papir illustreres en økonomisk tilgang til at vurdere, om naturforvaltningens formål forfølges på en omkostningseffektiv måde. De formål, der betragtes, er
fremme af friluftslivet, sikring af vilde dyr og planter og beskyttelse af grundvandet.
Analysen gennemføres ved at estimere en udgiftsfunktion for Skov- og Naturstyrelsen
En stor tak til Mette P. Lund, Carsten Rahbek, kolleger i det Økonomiske Råds Sekretariat og en anonym
referee for nyttige kommentarer til tidligere versioner af dette papir. Mange tak også til Jørn Jensen og
Carsten Langtofte for fremskaffelse af data og hjælp med hensyn til anvendelse af biologiske og geologiske
data. Vurderinger og eventuelle fejl er alene forfatterens ansvar. Resultaterne er tidligere offentliggjort i Det
Økonomiske Råd (2000).

276

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 3

ved hjælp af simpel lineær regression. Beregningerne tyder på, at sikringen af den biologiske mangfoldighed sker på en omkostningseffektiv måde, men at dette tilsyneladende ikke gælder for fremme af friluftslivet og sikring af grundvandet. Det fortolkes
som tegn på, at naturforvaltningen kan skabe flere rekreative værdier og bedre sikring
af grundvandet uden øgede omkostninger for samfundet, men at det forudsætter en
udvidet brug af økonomiske prioriteringsredskaber.
Papirets tilgang er inspireret af Simon m.fl. (1995) og Metrick og Weitzman (1995).
Simon m.fl. (1995) sammenholder USAs Fish and Wildlife Services (FWS) faktiske
prioriteringer med FWS’ erklærede principper for rangordningen af beskyttelsen af
forskellige truede arter. Papiret finder, at hverken beslutningen om at give økonomisk
støtte til at sikre en art, eller beslutningen om, hvor stort et beløb der skal gives til sikringen af arten, kan forklares empirisk ud fra artens placering i FWS’ rangordning af
arter efter beskyttelsesværdi. Dette tyder på, at sikring af arter i USA ikke sker på en
omkostningseffektiv måde. Undersøgelsen af Simon m.fl. (1995) har flere styrker,
herunder bl.a. et præcist kendskab til det amerikanske samfunds præferencer for sikring af forskellige arter. En anden stor fordel ved nævnte studium er, at det udnytter viden om, hvor truede de forskellige arter er, hvor stort potentiale arterne har for at blive
levedygtige på længere sigt, og hvordan arternes populationer har udviklet sig historisk. For det tredje kan undersøgelsen anvende den information der ligger i, hvorvidt
sikringen af en art overhovedet modtager økonomisk støtte. En svaghed ved studiet er,
at der ikke tages højde for, at støtte til en enkelt art kan have gunstige effekter for andre
arter.
Metrick og Weitzman (1998) anvender nogenlunde samme datagrundlag som Simon m.fl. (1995), og har derfor de samme principielle styrker. Metrick og Weitzman
(1998) tager imidlertid også højde for arternes fysiske karakteristika i et forsøg på at
belyse betydningen af arternes karisma for den økonomiske støtte, der gives til at sikre
deres bevarelse. Metrick og Weitzman (1998) finder tegn på, at FWS’ beslutning om at
betegne en art som truet – og dermed berettiget til økonomisk støtte – er konsistent
med omkostningsminimering. Det beløb, FWS efterfølgende bruger på at sikre de truede arter, kan imidlertid statistisk forklares bedre ved hjælp af arternes karisma end
ved indikatorer for, hvor truede eller unikke de er. Dette tyder ikke på, at omfanget af
støtte er valgt med henblik på at sikre de truede eller unikke arter på en omkostningseffektiv måde.
Den danske naturforvaltning har flere formål end bevarelsen af den biologiske
mangfoldighed. Det fremgår af naturbeskyttelsesloven fra 1992, at naturforvaltningen
ud over at beskytte den biologiske mangfoldighed skal tilgodese friluftslivet og beskytte vandmiljøet. Desuden skal der tages hensyn til bevarelse af kulturarven. Det er
principielt ligetil at udvide analyserne af Simon m.fl. (1995) og Metrick og Weitzman
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(1998) til i en analyse af omkostningseffektivitet i naturforvaltningen at tage højde for
denne flerhed af formål. Vi indføjer blot indikatorer for mængden af rekreative faciliteter og beskyttelsen af vandmiljøet, der opnås ved et givet projekt. Udfordringen ligger i konstruktionen af disse indikatorer og i opstillingen af relevante kontrolvariable.
Så vidt vides er dette papir det første, der forsøger at gennemføre en empirisk analyse
af den overordnede omkostningseffektivitet i naturforvaltningen.
I afsnit 2 beskrives kort praksis i den danske naturforvaltning. Afsnit 3 præsenterer
den empiriske model og afsnit 4 beskriver data. I afsnit 5 gennemgås resultaterne og i
afsnit 6 konkluderes.
2. Praksis i dansk naturforvaltning
Nuværende dansk naturforvaltningspraksis bygger i høj grad på naturbeskyttelsesloven fra 1992. Lovens overordnede formål er at bevare den biologiske mangfoldighed
i alle miljøer, forbedre offentlighedens udendørs rekreative muligheder og forbedre
vandmiljøet.1 Loven stiller en række instrumenter til rådighed for Skov- og Naturstyrelsen. Blandt disse instrumenter er bl.a. opkøb af jord til naturgenopretningsformål
og skovrejsning. Andre instrumenter er tilskud og lån til fremme af frivillige aftaler
om naturgenopretning og skovrejsning. Det er især erhvervelse af jord med henblik på
gennemførelse afgrænsede projekter på veldefinerede områder, der er fokus i det efterfølgende.
Projekterne kan enten være af typen friluftsliv, naturgenopretning eller skovrejsning. Formålet med friluftslivsprojekterne er at forbedre mulighederne for rekreative
aktiviteter for befolkningen. Eksempler på sådanne projekter er anlægning af stier,
rydning af bygninger, der skæmmer udsigten, eller opførelse af overnatningsmuligheder for skoleelever på ekskursion. Naturgenopretning og skovrejsning sigter primært
mod beskyttelse af vandmiljøet og bevarelse og forbedring af den biologiske mangfoldighed, men også mod at tilgodese friluftslivet. Genslyngning af vandløb er et eksempel på et naturgenopretningsprojekt.
Alle kan foreslå et projekt til Skov- og Naturstyrelsen. Det fremgår af Miljø- og
Energiministeriet (1998) (»Kriteriepapiret«), at de projekter, der vurderes at bidrage
mest til opfyldelse af naturbeskyttelseslovens mål, skal modtage størst økonomisk bidrag fra Skov- og Naturstyrelsen. Kriteriepapiret indeholder retningslinjer for prioriteringen af projekter. Papiret beskriver kvalitativt en række forhold, som gør et projekt
egnet til offentlig finansiering. Det fremgår imidlertid ikke klart, hvordan de forskellige forhold afvejes mod hinanden. Omvendt bidrager »negativlisten«, der er en oversigt over forhold ved at projekt, der diskvalificerer det fra at modtage støtte, sandsyn1. Naturbeskyttelsesloven understøttes af omfattende regulering af landbrug, skovbrug, fiskeri, industri mv.
Analysen af denne regulering ligger uden for formålet med nærværende papir.
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ligvis meget til at indsnævre feltet af projektansøgninger. Mange projekter gennemgår
en yderligere forberedelsesrunde med inddragelse af oplysninger om lokalbefolkningens holdning. Forholdsvis dyre projekter forelægges endvidere Naturforvaltningsrådet, der er et organ med deltagelse af bl.a. interesseorganisationer på naturområdet og
offentlige myndigheder. Sammenfattende kan det siges, at der indsamles store mængder information, før Skov- og Naturstyrelsen beslutter at finansiere et naturforvaltningsprojekt.
3. En simpel empirisk tilgang
Omkostningseffektivitet belyses ved at udlede en hypotetisk udgiftsfunktion, der
specificerer den mindste omkostning forbundet med at opnå et givet nytteniveau, for
Skov- og Naturstyrelsen. Det kan ud fra denne funktion testes, om Skov- og Naturstyrelsen vælger projekter, hvis karakteristika og udgifter afviger betydeligt fra dem, der
foreskrives af omkostningsminimering.
Antag, at Skov- og Naturstyrelsen opnår nytte fra projekt i svarende til:
U (Ri , Bi , Vi ) = Ri Bi  Vi 1--

(1)

hvor Ri , Bi og Vi angiver henholdsvis de rekreative værdier, bevarelse af biologisk
mangfoldighed og sikring af vandmiljøet, der opnås med projekt i. Cobb-Douglas specifikationen indfanger en præference for flerdimensionelle projekter, der iøvrigt også
understreges i Kriteriepapiret, men på den samme tid kan forskellige projektkarakteristika også være substitutter. Den valgte specifikation beskriver nogle centrale hensyn i
Naturbeskyttelsesloven.2
Det er vanskeligt at reducere de mangesidige hensyn i naturforvaltningen til opsummerende indikatorer. For eksempel har den biologiske videnskab endnu ikke udviklet en sådan indikator for biodiversitet. Dette begreb omfatter diversitet lige fra den
genetiske variation mellem medlemmer af en art til mangfoldigheden af arter og deres
økologiske samspil. Weitzman (1992) foreslår en indikator af biodiversitet mellem en
mængde arter, som han anvender i Weitzman (1992) til at finde politikanbefalinger for
bevarelse af traner. Denne indikator dækker kun et aspekt af den biologiske mangfoldighed, men ville alligevel være særdeles nyttig i de efterfølgende analyser. Beregning
af indikatoren kræver imidlertid viden om den genetiske forskel mellem arterne, og
denne information har det ikke været muligt at frembringe. I stedet anvendes indikatorer for, hvor truet en art er, til at kvantificere hvor meget et projekt, der gavner arten,
2. Et hensyn, der dog ikke tages højde for i den valgte specifikation, er projekternes kulturhistoriske værdi.
Der tages heller ikke højde for, at Skov- og Naturstyrelsen giver prioritet til projekter, der bevarer naturtyper, som er typiske for Danmark i en international sammenhæng.
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bidrager til at bevare den biologiske mangfoldighed. Ideen er, at udryddelsen af en art
udgør et stort tab af biologisk mangfoldighed, og at beskyttelse af de mest truede arter
derfor giver den største forventede beskyttelse af den biologiske mangfoldighed.
Et projekts rekreative værdi er også uobserveret. Den ideelle indikator ville være
baseret på værdisætningsstudier af projektet, men sådanne studier eksisterer kun for
meget få projekter i vores stikprøve. Som en proxy for et projekts rekreative værdi anvendes antallet af personer, der bor i nærheden af projektområdet, kombineret med oplysninger om alternative rekreative faciliteter i området.
Bidraget til at beskytte vandmiljøet er principielt lettere at skønne over. I forbindelse med den første vandmiljøplan blev igangsat et større overvågningsprogram for
vandmiljøet. Vandmiljøet omfatter miljøet i grundvand og overfladevand. I nærværende analyser betragtes kun naturforvaltningsprojekternes virkning på grundvandet.
Det antages, at Skov- og Naturstyrelsen kan sammensætte rekreative værdier, beskyttelse af biologisk mangfoldighed og sikring af grundvand frit i et projekt. Hvis det
er tilfældet, kan styrelsens udgifter skrives som:
pR R + pB B + pV V ≤ C

(2)

Enhedsomkostningerne ved at skabe f.eks. rekreative værdier er p R. p B og p V er
henholdsvis enhedsomkostningerne ved at sikre biologisk mangfoldighed og grundvandskvalitet. Det antages således, at omkostningen ved at skabe rekreativ værdi er
lineær.
Minimering af omkostningerne i (2) med hensyn til opnåelse af et nytteniveau specificeret i (1) fører til følgende money metric nyttefunktion:
M(p R , p B , p V, R i , Bi , Vi ) = K(p R )  (p B ) (p V ) 1- -  R i Bi Vi 1- - 

(3)

Denne funktion angiver den mindste omkostning forbundet med opnåelse af nytteniveauet knyttet til en bestemt kombination af R, B og V. K er en ligegyldig konstant.
Hvis Skov- og Naturstyrelsen har mange projekter at vælge mellem, er det nyttigt at
tænke på omkostningseffektivitet ud fra denne funktion: givet muligheden for at vælge
projekt i som medfører nogle rekreative værdier mv., kunne Skov- og Naturstyrelsen
overveje alternativer, der fører til det samme nytteniveau.
Hvis der ikke findes en statistisk sammenhæng mellem projektomkostninger og de
faktorer, der indgår i nyttefunktionen, vurderes det, at Skov- og Naturstyrelsens afslørede præferencer ikke harmonerer med de officielle mål med naturforvaltningen,
eller at målene ikke forfølges på en omkostningseffektiv måde. Den empiriske model,
der anvendes til analysen, er en log-transformation af (3).
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Antagelserne, hvorpå (3) er baseret, er klart diskutable. For det første er omkostningerne ved at skabe naturværdier næppe lineære i mængden af naturværdier, der skabes. For det andet kan Skov- og Naturstyrelsen næppe frit designe projekter uden hensyntagen til lokalbefolkningens præferencer, og landskabets fysiske rammer lægger
også nogle bindinger på, hvilke projekter der er mulige. Måske er nyttefunktionen (1)
mis-specificeret, f.eks. fordi der ikke tages tilstrækkelig højde for kulturhistoriske
værdier.
4. Data
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en detaljeret oversigt over bl.a. udgifter, placering og type for projekter, der er gennemført i perioden 1989-98. Der foreligger data
for 433 projekter, hvoraf 107 er friluftslivsprojekter, 199 er naturgenopretningsprojekter og 127 er skovrejsningsprojekter. En svaghed ved analysen er, at der ikke foreligger
information om projekter, der ikke er blevet gennemført – Skov- og Naturstyrelsen har
ikke indsamlet sådan information. Hvis projekter, der ikke er blevet gennemført, har
udgifter, der langt overstiger de udgifter, der kan forventes på baggrund af (3), vil det
være tegn på omkostningseffektivitet i projektudvælgelsen. Analyserne kan derfor muligvis undervurdere fovaltningens effektivitet ved ikke at tage højde for de projekter,
der ikke gennemføres. Brugen af projektudgifterne som indikator for samfundsøkonomiske omkostninger kan også være problematisk. For en uddybende diskussion af opgørelsen af samfundsøkonomiske projektomkostninger, se f.eks. Møller m.fl. (2000).
Som indikator for et projekts rekreative værdi anvendes størrelsen af befolkningen i
den kommune og det amt, hvor projektet gennemføres. Jo større befolkning, jo større er
projektets rekreative værdi, alt andet lige, og omkostningsminimering indebærer derfor,
at projektomkostningerne er positivt korreleret med befolkningsstørrelsen. De anvendte
folketal er opgjort af amterne i perioden 1992-94, og det virker rimeligt at antage, at disse tal er eksogene i forhold til projektudgifterne. Nære substitutter til de rekreative værdier, der skabes af det enkelte naturforvaltningsprojekt, approksimeres med hhv. arealet
af beskyttede naturtyper i forhold til det samlede areal og summen af arealet af beskyttede naturtyper og skov i forhold til det samlede areal i kommunerne og amterne, som opgjort af amterne i 1992-94. 3 For friluftslivsprojekter, der kun sigter mod at skabe rekreative værdier, indebærer omkostningsminimering at projektudgifterne stiger, når mængden af natur i et amt eller en kommune falder. 4 For naturgenopretningsprojekter og
3. Beskyttede naturtyper omfatter bl.a. hede, klit, moser, overdrev, søer og vandløb.
4. Et minimum af natur i en kommune eller et amt er dog nødvendigt for at gennemføre friluftslivsprojekter.
Er mængden af natur mindre end dette minimum kan der godt være en positiv sammenhæng mellem mængden af natur og udgifterne til friluftslivsprojekter, fordi områder med mere natur har mulighed for mere ambitiøse friluftslivsprojekter. Meget få kommuner i Danmark har imidlertid kun et lille areal af skov eller
beskyttet natur, så i langt de fleste kommuner skulle det være muligt at placere selv ambitiøse friluftslivsprojekter.
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skovrejsningsprojekter er det forventede fortegn mere usikkert, idet en stor mængde natur i et projektområde kan forbedre et projekts marginale effekt på biodiversiteten.
En anden indikator, der anvendes for mængden af substitutter for rekreative værdier
skabt af naturforvaltningsprojekter, er antallet af turistovernatninger på campingpladser, hoteller og i sommerhuse i projektområdet i 1991. Et stort antal turistovernatninger indikerer, at der er store rekreative værdier i projektområdet. Men et stort antal turistovernatninger kan også indebære et stort pres på områdets naturværdier. For friluftslivsprojekterne forventes en negativ sammenhæng mellem projektudgifterne og
turistovernatninger, mens sammenhængen for naturgenopretning og skovrejsning er
mere uklar. Oplysninger om turistovernatninger fås fra Danmarks Statistik.
Projekternes bidrag til bevarelse af den biologiske mangfoldighed, B, indikeres ved at
kombinere information om de typer habitat, der genoprettes eller beskyttes af et projekt,
med data fra rødlisten over truede arter i Danmark. 5 Den anvendte indikator er andelen
af truede arter, der lever i de forskellige typer habitat. Det forventes, at projektudgifterne stiger, når andelen af truede arter i projektets habitattype stiger. 6 De habitattyper, der
betragtes, er skov, hede, kystområder, moser, overdrev, vådområder, byer, enge og landbrugsland. En svaghed ved analysen er, at vi ikke skelner mellem andelen af truede arter
i forskellige typer skov. Analysen kan derfor ikke skelne mellem forskellige skovrejsningsprojekter ud fra deres værdi for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser har dannet et datasæt med målinger af grundvandets indhold af forskellige stoffer over perioden 1989-98. I miljødebatten har reduktion af nitratudledningen stor bevågenhed. Derfor dannes en indikator for
grundvandskvaliteten på baggrund af målinger af nitratindholdet i de øverste grundvandsmagasiner. De øverste grundvandsmagasiner giver den bedste indikation af nitratemissionen på et areal. Den anvendte indikator for et projekts bidrag til at sikre grundvandskvaliteten er medianen af nitratindholdet i grundvandsmålinger gennemført op til
projektets gennemførelse. 7 Det forventes, at projektomkostningerne stiger, når mængden af nitrat i de øverste grundvandsmagasiner stiger, fordi projektet i så fald reducerer
kvælstofudledningen med mere. Kontrolvariable er andelen af grundvandsmålinger, der
foretages på landbrugsjord og andelen af jordbund, der er uigennemtrængelig for nitrat.
Andelen af grundvandsmålinger, der foretages på landbrugsjord kan være en indikator
for intensivt landbrug og dermed også stort potentiale for naturforvaltning i et amt. Hvis
5. Et problem kan opstå ved sammenligning af resultater af nærværende undersøgelse med resultater fra
udenlandske undersøgelser, da den anvendte rødliste ikke er udarbejdet efter retningslinjerne udstukket af
International Union for the Conservation af Nature.
6. Rødlisten omfatter arter, hvis beskyttelse er af national interesse, jf. Stolze og Pihl (1998). Derfor ventes
naturforvaltningen at være rettet mod beskyttelse af disse arter. Den anvendte rødliste er fra 1998.
7. Geologer taler for at bruge medianen, da gennemsnittet er ret sårbart over for outliers, der forekommer
hyppigt i grundvandmålinger.
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Tabel 1. Gennemsnit af indikatorerne anvendt i regressionsanalysen.
Friluftslivsprojekter
Projektudgifter
1.030.534,00
Befolkning i kommunen
21.752,00
Befolkning i amtet
388.734,00
Turistovernatninger på hotel i amtet
61.430,00
Turistovernatninger på campingplads i amtet
1.006.646,00
Turistovernatninger i sommerhus i amtet
955.931,00
Rødlistede arter i habitat, andel af alle rødlistede arter
–
Fredede naturtyper, andel af amtets areal
9,70
Fredede naturtyper, andel af kommunens areal
11,10
Samlet naturareal, andel af amtets areal
20,10
Samlet naturareal, andel af kommunens areal
23,40
Nitratindhold i grundvandet, milligram/liter
–
Areal brugt til projektet, ha
6,60
Areal erhvervet til projektet, ha
5,20
Jordpriser i amtet
13.159,00

Naturgenopretningsprojekter

Skovrejsningsprojekter

1.836.241,00
18.317,00
326.295,00
50.463,00
919.789,00
968.441,00
10,80
8,90
12,40
20,20
25,80
13,10
82,30
69,0
12.960,00

2.913.919,00
22.999,00
338.420,00
47.183
1.003.207,00
1.065.040,00
37,90
8,80
10,50
19,10
22,10
9,910
54,80
52,80
12.552,00

Kilde: Oplysninger fra Miljø- og Energiministeriet (1999), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, Danmarks Statistik og amterne.

andelen af jordbund, der er uigennemtrængelig for nitrat er høj, har naturforvaltning lille potentiale for at reducere nedsivningen til grundvandet.
De anvendte indikatorer undervurderer sandsynligvis projekternes beskyttelse af
vandmiljøet, idet der ikke tages højde for projekternes bidrag til at forbedre kvaliteten
af overfladevandet.
Endelig inddrages arealet, der opkøbes til et projekt, en indikator for jordpriserne i
projektområdet og projektets startår. Den sidste indikator kan måske kontrollere for, at
de bedste projekter gennemføres først, og at kvaliteten herefter er aftagende. Jordpriserne findes hos Told og Skat. De anvendte priser er fra 1989.
5. Resultater
Separate udgiftsfunktioner estimeres for de tre projekttyper og de forklarende variable, der indgår i regressionerne, er forskellige i de forskellige regressioner. For eksempel indgår indikatorer for biodiversitet og grundvandsbeskyttelse ikke i estimationerne for friluftslivsprojekter.
De endelige specifikationer er udvalgt ved generel til specifik modelselektion. Der
checkes for outliers ved hjælp af Cooks afstandsmål. Mis-specifikation af den funktionelle form testes ved at undersøge, om kvadrater og krydsprodukter af højresidesvariablene er signifikante. Normalitet testes med Shapiro-Wilk testet, heteroskedasticitet
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Tabel 2. Regressionsresultater for friluftslivsprojekter.
Regression
Lineær specifikation
Fuld
model
Kommunens befolkning
Amtets befolkning
Turistovernatninger på hotel i amtet
Turistovernatninger på
campingplads i amtet
Turistovernatninger i
sommerhus i amtet
Fredede naturtyper,
andel af amtets areal
Fredede naturtyper,
andel af kommunens areal
Samlet natur, andel af amtets areal
Samlet natur, andel af
kommunens areal
Areal anvendt til projektet, ha
Areal erhvervet til projektet, ha
Jordpriser i amtet
Projektets startdato
Konstantled

Log-lineær specifikation

Endelig
model

Fuld
model

Endelig
model

-5,67
-0,53
2,88
0,28

–
–
–
–

-0,79
0,30
-1,10
0,92

–
–
–
–

-0,17

–

-2,34**

-30.225,00

–

-2,48

–

48.680,00

23.049,00*

-0,22

–

73.255,00
-19.497,00

–
–

5,04
1,07

–
–

-1.292,15
20.266,00
83,50
-62.401,00
122.793.537,00

–
–
49,40**
–
–

-4,76**
5,21**
-4,84
77,36
-506,68

-0,42*

–
0,40**
–
–
17,76**

Anm.:** (*) indikerer, at variablen er signifikant på 5 (10) pct. niveau. ‘–’ angiver, at variablen ikke indgår i den endelige
specifikation.

med Whites test. Der testes for spatiel autokorrelation ved at gruppere observationerne efter amt og teste for autokorrelation ved hjælp af et Durbin-Watson test. Hvis der
er seriel korrelation i fejlledene kunne det tyde på, at modellen er dårligt specificeret
på det regionale niveau. Det undersøges også, om den endelige specifikation er robust
over for brug af en anden modelselektionsprocedure end generel til specifik.
I de indledende modelspecifikationer indgik forskellige indikatorer for rekreativ
værdi, biodiversitet og beskyttelse af grundvandet. Det betød, at disse specifikationer
led under betydelig multikollinearitet, som det også kan ses af alle tabellerne. For at
forsøge at minimere følgerne af multikollineariteten blev det valgt at lade nedtestningen af modellen følge en ret stringent metode, hvor computeren nedtestede modellen
og fandt en kandidat til en endelig specifikation. Denne kandidat-specifikation blev så
underkastet misspecifikationstests, og hvis der var tegn på problemer med specifikationen blev der foretaget nogle ændringer i modellen, hvorefter den blev nedtestet igen.
Hvis f.eks. der var betydningsfulde outliers blev problematiske observationer slettet

284

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 3

Tabel 3. Diagnostics for friluftslivsregressionerne.
Regression
Lineær specifikation
Antal observationer
R2
Durbin-Watson
Heteroskedasticitetstest
Funktionel form test
Normalitetstest (Shapiro-Wilk)

103
0,43
1,64
0,14
0,40
0,00

Log-lineær specifikation
49
0,15
1,76
0,78
0,54
0,20

Anm.: R 2 bør fortolkes med forsigtighed for den lineære specifikation, da denne ikke indeholder et konstantled.

en efter en, og modellen blev nedtestet og underkastet misspecifikationstests, mellem
at hver observation blev fjernet.
Betragt først friluftslivsprojekterne. Tabel 2 præsenterer resultaterne af at regressere projektudgifterne på indikatorer for rekreative værdier af projekterne. Ud over de
viste log-lineære og lineære specifikationer blev det også forsøgt med projektudgiften
pr. kvadratkilometer projektområde som venstresidesvariabel, men denne øvelse var
frugtesløs, og derfor præsenteres resultaterne ikke. Tabel 3 viser nogle udvalgte diagnostics og statistikker for regressionerne.
Ud fra tabel 2 ser det ikke ud til, at nogle indikatorer for rekreativ værdi er signifikante. Det opfattes som tegn på, at udgifterne ikke fordeles på projekter på en omkostningsminimerende måde. Som ventet fører øget projektareal og jordpris til øgede projektudgifter. Diagnostics i tabel 3 indikerer, at de endelige specifikationer er forholdsvis velspecificerede, selvom antallet af observationer er forholdvis lavt for den loglineære model. Det lave antal observationer skyldes, at mange friluftslivsprojekter ikke kræver noget projektareal – det drejer sig måske blot om opstilling af informationsskilte. Af de to specifikationer ser den log-lineære ud til at klare misspecifikationstestene bedst. De rapporterede testværdier er p-værdier.
Tabel 4 giver et forholdsvis positivt indtryk af tildelingen af støtte til naturgenopretningsprojekter. Den log-lineære specifikation finder en positiv effekt af størrelsen af
befolkningen i projektområdet på projektudgifterne. Det negative fortegn for turistovernatningerne er konsistent med en hypotese om, at områder med mange turister har
mange rekreative faciliteter i forvejen, og at den rekreative værdi af et naturgenopretningsprojekt derfor ikke er så stor, som hvis der er færre rekreative værdier i forvejen.
Indikatorerne for bevarelse af biologisk mangfoldighed er positive og signifikante.
Det negative fortegn for mængden af eksisterende natur i området indikerer, at substitutter for de rekreative værdier af et projekt har en negativ virkning på det beløb, projektet tildeles. Omvendt er indikatorerne for sikring af grundvandet ikke signifikante,
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Tabel 4. Regressionsresultater for naturgenopretningsprojekterne.
Regression
Lineær specifikation
Fuld
model
Kommunens befolkning
Amtets befolkning
Turistovernatninger på hotel i amtet
Turistovernatninger på
campingplads i amtet
Turistovernatninger i
sommer hus i amtet
Fredede naturtyper,
andel af amtets areal
Fredede naturtyper,
andel af kommunens areal
Samlet natur, andel af amtets areal
Samlet natur, andel
af kommunens areal
Areal anvendt til projektet, ha
Areal erhvervet til projektet, ha
Jordpriser i amtet
Truede arter i projektets habitattype
Andel målinger på landbrugsjord
Andel målinger på uigennemtrængelig jordbund
Nitratindhold i amtets øvre
grundvandsmagasiner
Projektets startdato
Konstantled

4,41
1,27
-16,43*
-0,08
-0,81

Log-lineær specifikation

Endelig
model
–
–
–
–
-0,32**

Fuld
model
0,27
-0,02
0,24
-1,77

Endelig
model
0,30*
–
–
-0,43**

0,39

–

78.146,00

–

0,74

–

-2.496,97

–

-0,30

–

-24.613,00
-12.618,00

–
-17.631,00**

-1,99
0,38

–
–

1.380,01
26.657,00**
-74,26
15.903,00
-1.075.165,00
-834,52

–
28.210,00**
–
22.228,00*
–
–

-0,41
1,13
0,41
0,32*
1,76
-0,13

–
0,74**
–
0,39**
–
–

–

0,00

2.715,16
-13.343,00
29.774.648,00

–
875.211,00**

51,14
-371,07

–
–
11,75**

Anm.: Som for tabel 2.

hvilket taler mod, at sikring af vandmiljøet skulle sikres på en omkostningseffektiv
måde.
Tabel 6 præsenterer regressionsresultaterne for skovrejsningsprojekterne. Bortset
fra forskellen i fortegnet for turistovernatninger, giver regressionerne begge det indtryk, at en større befolkning i projektområdet fører til øgede projektudgifter. Jordprisen og størrelsen af projektområdet er også positivt relaterede til projektudgiften. Den
manglende betydning af grundvandsindikatoren er et tegn på manglende omkostningseffektivitet. Som nævnt er det er væsentligt problem ved denne regression, at der
ikke i tilstrækkelig grad tages højde for projekternes bidrag til at bevare den biologiske
mangfoldighed. Resultaterne af analyserne af skovrejsningsprojekterne bør derfor ta-
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Tabel 5. Diagnostics for naturgenopretningsregressionerne.
Regression
Lineær specifikation
Antal observationer
R2
Durbin-Watson
Heteroskedasticitetstest
Funktionel form test
Normalitetstest (Shapiro-Wilk)

141
0,96
2,04
0
0
0

Log-lineær specifikation
101
0,69
2,09
0
0,05
0

ges med store forbehold og en endelig konklusion om omkostningseffektiviteten af
disse projekter må afvente flere analyser. Diagnostics giver ingen indikation af, hvorvidt den log-lineære eller den lineære specifikation er bedst.
6. Konklusion
I nærværende papir blev danske data brugt til at evaluere omkostningseffektiviteten
og de afslørede præferencer i naturforvaltningen. En udgiftsfunktion for Skov- og Naturstyrelsen blev estimeret for perioden 1989-98. Den afhængige variabel er offentlige
udgifter til projekter og de uafhængige variable er indikatorer af størrelsen af befolkningen med let adgang til de gennemførte naturforvaltningsprojekter, nitratindholdet i
grundvandet under projektområdet og antallet af truede arter i det habitat, der beskyttes af projekterne. Kontrolvariable er blandt andet prisen på jord i projektområdet og
størrelsen af projektarealet. Det forsøges også at kontrollere for faldende projektkvalitet over tid ved at inkludere projektets startår i regressionerne.
Resultatet, at friluftslivsprojekter ikke ser ud til at skabe rekreative værdier på en
omkostningseffektiv måde, findes i en forholdsvis velspecificeret model. Indikatorerne for rekreative værdier er, om ikke ideelle, så dog tilstrækkelig gode til, at det er tankevækkende, at befolkningen i projektområdet ikke har nogen sammenhæng med udgifterne til naturforvaltningsprojekter i området.
Resultatet, at naturgenopretnings- og skovrejsningsprojekter ikke ser ud til at beskytte grundvandet på en omkostningseffektiv måde, bør tages med store forbehold.
Dels er de anvendte indikatorer ret upræcise, dels tages der ikke højde for miljøet i
overfladevandet. Desuden er der tegn på, at fejlledene i de anvendte regressioner ikke
er normalfordelt, og der er tegn på heteroskedasticitet. Generelt vil analysen drage stor
fordel af bedre indikatorer. Særligt vil bedre indikatorer for biologisk mangfoldighed
og kvaliteten af vandmiljøet være en fordel.
Hvad kan årsagen være til de tegn på manglende omkostningseffektivitet, der findes i nærværende analyse? En mulig årsag er, at Skov- og Naturstyrelsen kun kan gen-
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Tabel 6. Regressionsresultater for skovrejsningsprojekterne.
Regression
Lineær specifikation
Fuld
model
Kommunens befolkning
Amtets befolkning
Turistovernatninger på hotel i amtet
Turistovernatninger på
campingplads i amtet
Turistovernatninger i
sommerhus i amtet
Fredede naturtyper,
andel af amtets areal
Fredede naturtyper,
andel af kommunens areal
Samlet natur, andel af amtets areal
Samlet natur, andel af
kommunens areal
Areal anvendt til projektet, ha
Areal erhvervet til projektet, ha
Jordpriser i amtet
Andel af målinger på landbrugsjord
Andel af målinger på uigennemtrængelig jordbund
Nitratindhold i amtets øvre
grundvandsmagasiner
Projektets startdato
Konstantled

Endelig
model

Log-lineær specifikation
Fuld
model

Endelig
model

3,51
4,26**
-36,74**
0,66

6,72**
–
–
–

0,10
-0,47
-0,32
0,49

0,14**
–
–
–

-2,05*

-0,52**

0,04

0,10**

13.426,00

–

-0,01

–

37.998,00

–

0,12

–

162.801,00
-29.754,00

–
–

-0,14
-0,26

–
–

28.274,00*
32.019,00**
-334,00*
2.140.032,00
12.064.52,00*

–
58.398,00**
26,57**
–
–

0,21
0,56
0,68
-1,31
0,03

–
0,92**
0,89**
–
–

-11.346,00

–

0,16

–

37.953,00
-71.760.833,00

–
–

-67,50
525,05

–
–

Anm.: Som for tabel 2.

nemføre et projekt, hvis de lokale lodsejere er positivt indstillet over for projektet.
Hvis lokal modstand er årsagen til manglende omkostningseffektivitet, så kan den metode, der er anvendt i nærværende papir bruges til at beregne omkostningen ved at tilrettelægge politikken med henblik på at sikre lokal opbakning. En anden mulig forklaring på den tilsyneladende mangel på omkostningseffektivitet er, at økonomiske prioriteringsredskaber anvendes for lidt i naturforvaltningen. En tredje mulig årsag er, at der
mangler data af tilstrækkelig høj kvalitet, hvorpå naturforvaltningen kan baseres. Indsamling af bedre data kombineret med udvidet anvendelse af økonomiske prioriteringsredskaber vil sandsynligvis kunne øge omkostningseffektiviteten i naturforvaltningen.
Indikationerne af manglende omkostningseffektivitet kan også skyldes, at de anvendte indikatorer er mangelfulde. Der er stort potentiale for at forbedre især indikato-
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Kan forbedringer i ældres levevilkår
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SUMMARY: We examine how the life style of individuals can influence public expenditures on health and social services for people aged 62-77 in Denmark. Functional ability is found to be the most important correlate. Sickness, living alone, physical activity
and social networks are also found to be related to levels of expenditure, whereas gender, psychological resources and socioeconomic status have no direct influence. Our
results indicate that if the observed improvements were to continue in the functional abilities of the elderly and in the proportion of the age group who live alone, then the increase in expenditures for the age group studied would be 25-35% by 2020, compared to
a predicted figure of 40% based solely on the number of older people in the population.

1. Indledning
Vi kan i de kommende år vente en betydelig stigning i antallet af ældre. Et stigende
antal ældre har betydning for forsørgerbyrden, fordi en stigende andel af befolkningen
ikke bidrager til samfundets produktion, men modtager overførselsindkomst for at opretholde et forbrug, og fordi sygdom og svækkelse optræder oftere blandt ældre end
unge og midaldrende med et større behov for bistand, pleje og behandling til følge.
Udviklingen i forsørgerbyrden afhænger af udviklingen i flere faktorer: den demografiske udvikling, tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, ældres helbred, sociale vilkår og velbefindende, krav og holdninger til omfang og kvalitet af service samt udviklingen i servicetilbuddenes effektivitet.
Projektet har været finansieret af det tværrådslige program Ældreforskning II under Forskningsrådene og af
AKF. Vi takker Sundhedsministeriets 9. kontor for at have leveret værdifulde oplysninger fra DRG-systemet til beregning af udgiften ved indlæggelse på sygehus. Mette Lausten bidrog til at etablere dele af datagrundlaget og to anonyme referees har givet værdifulde kommentarer. Korrespondance: Jacob Nielsen
Arendt, e-mail: jna@akf.dk

290

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 3

Denne artikel beskæftiger sig med de offentlige social- og sundhedsmæssige serviceydelser og udgifterne hertil. Formålet har været som den første på danske data at
afdække hvilke individuelle forhold der har betydning for den offentlige sektors udgifter til ældres brug af disse offentlige ydelser. Det har været motiveret af debatten omkring udviklingen af udgifterne som følge af den nævnte demografiske udvikling.
Hidtidige fremskrivninger af offentlige udgifter for ældre har været baseret på antagelser om konstante aldersfordelte udgifter. I erkendelse af, at alder i sig selv ikke udgør
en beskrivelse af de omstændigheder, der fører til behov for offentlig hjælp, er der et
behov for at afdække, hvilke der gør. Resultaterne giver derved mulighed for at analysere udviklingen i de offentlige udgifter som følge af ændringer i andre forhold end alder. Vi illustrerer dette ved hjælp af simple fremskrivninger baseret på en fortsættelse
af senere års tendenser. Det understreges, at vores resultater ikke er repræsentative for
hele ældrebefolkningen, samt at der må tages en række forbehold med hensyn til udvikling i servicekrav og kriterier for tildeling af hjælp. Disse forbehold gælder dog generelt ved denne type fremskrivninger.
Artiklen er organiseret på følgende måde. I næste afsnit diskuteres udviklingen i
ældrebefolkningen og forsørgerbyrden. Afsnit 3 gennemgår kort en teoretisk ramme
for faktorer med betydning for de ældres forbrug af offentlige ydelser samt empiriske
tendenser for udvalgte faktorer. Data beskrives i afsnit 4, og beregningen af de offentlige udgifter pr. person beskrives i afsnit 5. Afsnit 6 indeholder den empiriske analyse,
som anvendes i afsnit 7 til illustrative fremskrivninger. Afsnit 8 konkluderer.
2. Udviklingen i ældrebefolkningen og forsørgerbyrden
Som nævnt står vi over for en betydelig stigning i ældrebefolkningen i de kommende år. Ifølge Danmark Statistiks befolkningsprognose forventes en stigning i befolkningen på 65 år og derover på mere end en tredjedel fra 791.828 i 2001 til 1.081.363 i
2020 (Danmarks Statistiks Databank). Det skal ses i forhold til, at befolkningen i den
erhvervsaktive alder stort set ikke vokser i perioden. Den største antalsmæssige og
procentvise stigning forekommer i aldersgruppen 65-74 år, hvor antallet forventes at
stige med 49% fra 413.045 i 2001 til 616.712 i 2020.1
Igennem 1990erne gennemførtes flere analyser af udviklingen i samfundets forsørgerbyrde som følge af det stigende antal ældre. Den seneste er udført af Finansministeriet i 1999 (Finansredegørelse 98/99, 1999). På grundlag af en aldersmæssig fremskrivning af de offentlige udgifter indikerer Finansministeriets modelberegning, at udgifterne vil stige med 6,1% af BNP fra 1998 til 2035, hvor de topper. Heraf udgør stig1. Finansredegørelse 98/99 og andre udfører fremskrivninger frem til 2035, da det er her, de offentlige udgifter forudsiges at toppe. Vi har valgt at afgrænse os, givet den betydelige usikkerhed, der er forbundet med
sådanne fremskrivninger.
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ningen i udgifter til pleje og sundhed ca. halvdelen, og stigninger i indkomstoverførsler den anden halvdel.
Det stemmer godt overens med resultatet i Det Økonomiske Råd (Det Økonomiske
Råd, 1998), som finder, at stigningen i de samlede offentlige udgifter fra 1995 til 2035
ville være på 6% af BNP. Finansministeriet (Finansredegørelse 96, 1996) fandt i 1996,
at stigningen fra 1995 til 2035 ville være på 4,5% af BNP og Socialkommissionen
(1993) fandt, at de offentlige udgifter fra 1993 til 2030 vil stige med godt 5 procentpoint af BFI (svarende til ca. 4 procentpoint af BNP). Forskellene tilskrives forskellige
befolkningsfremskrivninger og modelgrundlag. Alle fremskrivninger er baseret på
konstante aldersbetingede udgifter. Der har således ikke været grundlag for at vurdere
konsekvenser for udgifterne af f.eks. ændringer i befolkningens helbred eller andre
ændringer ud over alderssammensætningen.
3. Teori og tendenser for ældres vilkår
Som en overordnet ramme antages ældres brug af offentlige social- og sundhedsydelser at være en funktion af ældres helbred og funktionsniveau, sociale rammer
samt psykiske ressourcer, også kaldet aldringens trekant, Kirk & Schroll (1998). Helbred og funktionsevne har en række aldersbetingede biologiske forudsætninger, men
udvikles i og beror på et samspil med psykiske ressourcer og sociale rammer (f.eks. familie, socialt netværk, arbejde/aktiviteter, økonomi). Vi antager, at sygdom og nedsat
funktionsevne er de primære årsager til forbrug af social- og sundhedsydelser, men at
en række individuelle faktorer og levevilkår spiller ind på risikoen for at blive ramt af
sygdom og nedsat funktionsevne og dermed har en indirekte indflydelse på brug af offentlige social- og sundhedsydelser.
Denne ramme udgjorde en guide for, hvilke forklarende variabler der skulle indgå i
den empiriske analyse. Vi bemærker, at det ikke kun er karakteristika ved og levevilkår
for ældre, der spiller en rolle for deres brug af offentlige social- og sundhedsydelser.
F.eks. vil udbud og adgangskrav spille ind, men da information om disse ikke har
været tilgængelig, har de ikke kunnet inddrages.2 Det er sandsynligt, at dette sætter
større restriktioner ved fremskrivningerne, hvilket understreges i afsnit 7. Vi beskriver
her kort, hvad de variabler, der i afsnit 5 vises at være relateret til offentlige udgifter,
kan tænkes at afdække. For en mere udførlig beskrivelse af, hvilke sammenhænge disse og andre variabler kan forventes at have med offentlige social- og sundhedsudgifter,
henviser vi til Arendt m.fl. (2002).
2. Det blev foreslået af en referee, at vi analyserede, hvor restriktiv antagelsen af givet udbud er, f.eks. ved
at inddrage regionsdummyer eller regionale nøgletal. Disse vil dog igen være bestemt af regionernes sammensætning og siger ikke noget om, hvorvidt det er udbuds- eller efterspørgselssiden, der er den begrænsende faktor. Givet omfanget af dette problem og det faktum, at det heller ikke behandles ved andre
fremskrivninger, har vi undladt at gøre mere ved det.
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Mange af ydelserne, som indgår i analysen, knytter sig til sygdomme eller nedsat
funktionsevne. Vi forsøger derfor at inddrage betydningen af sygdom og andre direkte
og indirekte effekter af helbred ved at inkludere indikatorer for indlæggelse på sygehus3 samt et mål for de ældres funktionsevne. Funktionsevne søges beskrevet ved et
førlighedsindeks, der opgør den enkelte ældres evne til at udføre en række dagligdags
gøremål.4 Typen af husstand er beskrevet efter, om de ældre bor alene eller ej. Dette
formodes at spille en rolle for udgifterne, idet ældre, der bor sammen, kan hjælpe hinanden, hvilket kan udskyde behovet for hjælp eller influere en beslutning om evt. indlæggelse på sygehus. Det samme kan gøre sig gældende for socialt netværk, beskrevet
ved tæt ugentlig kontakt til naboer, familie og venner. At leve i par og at have et godt
socialt netværk kan dog også virke forebyggende ved at fremme ældres velbefindende. Endelig har vi inddraget en indikator for fysisk aktivitet, som forventes at have en
betydning, som forebyggende faktor for de ældres helbred og som indikator for de ældres livsstil. I det følgende beskriver vi udviklingen i disse variabler. Det er disse faktiske tendenser, vi så vidt muligt vil anvende i vores fremskrivninger i afsnit 7.
3.1 Udviklingen i sygelighed og funktionsevne
De ældres restlevetid er øget betydeligt over de seneste årtier og forventes at stige
yderligere. Det betyder ikke nødvendigvis, at sundhedsudgifterne til de ældre vil stige.
Forskning har i de senere år påvist, at mange udgifter til sundhedsydelser til den enkelte er afhængig af afstanden til død, f.eks. Zweifel m.fl. (1999); Madsen og Serup-Hansen (2000), hvilket indikerer, at udgifterne afhænger af forekomsten af sygdom i de
sidste leveår. Der er to hypoteser for, hvorledes denne periode udvikler sig, se f.eks.
Mathers (1999):
1. Forlængelse af sygdomsperiode (Extension of morbidity). I dette tilfælde er hypotesen, at levetid med sygdom forøges. Det er f.eks. tilfældet, hvis forbedrede medicinske muligheder for intervention ved sygdom kan resultere i, at flere overlever sygdom, uden at forekomsten af sygdom påvirkes, og at levetiden dermed eller følgevirkninger af sygdom på f.eks. funktionsevnen forøges, se f.eks. Kramer (1980).
3. Kun de indlæggelser, der kan indordnes under en af følgende seks hoveddiagnoser medtages: lungesygdomme, sygdom i nervesystem, hjerte- og karsygdom, sygdom i mave-tarmsystem, sygdom i bevægesystem, mental sygdom.
4. Førlighedsindekset er konstrueret på baggrund af svarpersonernes evne til at udføre seks daglige aktiviteter. I indekset indgår evnen til at gå på trapper, at gå udendørs, at gå omkring indendørs, at vaske sig/gå i
bad, at tage sko på (klæde sig på) og at klippe tånegle. Hvis en aktivitet klares uden besvær, tildeles værdien
0. Kan den klares, men kun med besvær, tildeles værdien 1, og hvis den ikke kan klares uden hjælp tildeles
værdien 2. Indekset består af summen af værdien for alle seks aktiviteter og går altså fra 0 til 12. En indeksværdi på 0 er udtryk for, at der ingen problemer er med førligheden, med værdier i intervallet 1-6 er der varierende og stigende problemer med førligheden, og personer, som har scoret 7+ kan ikke selv klare mindst
én af aktiviteterne. En mere udførlig gennemgang af førlighedsindekset findes hos Platz (2000).
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2. Kompression af sygdomsperiode (Compression of morbidity). Her er hypotesen,
at levetid med sygdom reduceres. Det vil f.eks. ske, hvis primær forebyggelse udskyder tidspunktet, hvor en ikke-dødelig sygdom og svækkelse indtræder, flere år end en
eventuel forøgelse af levetiden, se f.eks. Fries (1989).
Spørgsmålet er derfor, om der foreligger empiriske resultater, der kan sandsynliggøre, hvilke af disse hypoteser der synes at holde. Vi betragter resultater for vores
beskrivende variabler, der har relation til sygdom: funktionsevne og indlæggelser på
sygehus.
Der findes kun få empiriske observationer i Danmark til at sandsynliggøre udviklingen af ældres funktionsevne. Undersøgelser i 1988 og 1994 af danskernes sundhed
og sygelighed peger på, at andelen med en fysisk funktionshæmning er uændret for
kvinder, men er faldet for 70-79-årige mænd, Kjøller m.fl. (1995). Tilsvarende observeres, at andelen af kvinder i 1988, 1994 og 1997, der uden besvær kan udføre en række dagligdags aktiviteter, ikke er steget, hvorimod der for mændenes vedkommende er
observeret en stigning, Platz (1989); Hansen og Platz (1997); Platz (2000). Faldet i andelen for mænd svinger omkring 1% pr. år. Dette er i tråd med, at antallet af tabte gode
leveår, som er et estimat for år med nedsat funktionsevne, fra 1987 til 2000 er faldet fra
5,3 til 4,1 år og fra 8,4 til 7,7 år for hhv. mænd og kvinder, Kjøller og Rasmussen
(2002). Tendenserne til forbedret fysisk funktionsevne synes at foregå i en række vestlige lande, se oversigtsartiklen af Mathers (1999). I en artikel fra OECD konkluderes,
at faldet i andelen med alvorlig funktionsnedsættelse hovedsageligt findes for 65-80
årige og er mere udtalt for mænd end for kvinder, Jacobzone m.fl. (1999). Alvorlig
funktionsnedsættelse refererer til begrænsninger i mindst et dagligt gøremål. Overordnet set ligger faldet i andelen alvorlig funktionsnedsættelse på 1-3% årligt i flere lande.
Forekomsten af sygelighed kan alternativt evalueres ved at se på antal personer, der
indlægges på sygehus med givne sygdomme. I tabel 1 er vist andelen i Danmark i
1991 og 2000, der indlægges med en af seks diagnoser.5 Tabellen viser også den specifikke udvikling for to af diagnoserne. Andelen, der indlægges med en af disse sygdomme, er faldet for alle undtagen de 65-69-årige, hvilket samlet set giver en stort set
konstant andel af de 60-79-årige, der indlægges. Det ses at dække over store forskelle,
illustreret ved en betragtelig stigning fra 1991 til 2000 i andelen, der indlægges med
sygdomme relateret til åndedræt, samt et stort fald i andelen med sygdomme i nerveog sansesystemet.
5. Diagnoserne er: sygdomme i åndedrætsorganer og nerve- og sansesystemer, kredsløbsorganer, fordøjelsessystemet, knogle-/bevægesystem og bindevæv samt psykiske sygdomme. Disse svarer nogenlunde til de
diagnoser, vi anvender i den empiriske analyse, men er baseret på det, der kaldes 99-grupperingen af diagnoser, hvorimod indlæggelsesdata benyttet i den empiriske analyse er baseret på 23-grupperingen.
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Tabel 1. Procentandel, der indlægges på sygehus, 1991 og 2000, samt i parentes procentvis ændring over perioden. Total og for to diagnoser særskilt, opgjort på alder.

60-64 år

65-69 år

70-74 år

75-79 år

Total

6,97
6,76 (-3,0)

8,45
8,84 (4,6)

11,11
11,07 (-0,3)

13,39
11,59 (-13,4)

9,62
9,63 (0,1)

Åndedrætsorganer
1991
2000

0,80
0,90 (7,4)

1,16
1,45 (25,6)

1,50
2,08 (38,8)

1,70
2,52 (48,1)

1,26
1,65 (30,8)

Nerve-sansesystem
1991
2000

0,58
0,55 (-5,1)

0,78
0,64 (-17,5)

1,09
0,78 (-28,3)

1,51
1,03 (-31,4)

0,94
0,72 (-22,8)

Total
1991
2000
Heraf:

Kilde: Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).
Anm: Søjletotalen indeholder totalen for de seks diagnoser, der benyttes i vores empiriske analyse. Af pladshensyn er
kun to medtaget særskilt.

3.2 Udviklingen i husstandstype og fysisk aktivitet
Vi illustrerer udviklingen i husstandstype ved andelen af ældre, der bor alene. Andelen af ældre på 60-69 år, der bor alene, var i 1990 på 47% ud af 1.047.675 ældre. For
ældre på 70 år og derover var andelen 59%. I de seneste ti år er andelen af ældre, der
bor alene, faldet med 1% p.a. for de 60-69-årige og med 0,4% p.a. for de 70+-årige
(Danmarks Statistik 1991; 2001).
Det er muligt med visse forbehold at sammenligne ældres fysiske aktivitetsniveau i
1997 med 1988. Platz (1989) angiver, at 73% af alle 70-79-årige går tur eller cykler i
1988, samt at 18% dyrker sport eller motion. Ved hjælp af oplysninger fra Ældredatabasen, som vi benytter i vores empiriske analyse, finder vi, at 68% af alle 72- og 77årige spadserer, går, traver eller cykler (min. 1/2 time om ugen), samt at 33% gør gymnastik, dyrker sport, motionerer eller går til dans mindst en gang om ugen. Umiddelbart synes andelen, der er fysisk aktive, derfor at være faldet en anelse, mens andelen,
der dyrker motion, synes at være steget. Spørgsmålsformuleringerne er dog ikke helt
de samme de to år, hvilket kan være årsagen til forskellene. Fridberg (2000) finder
imidlertid også, at der siden midten af 1960erne, og i 1990erne, har været en stigning i
andelen af ældre, der dyrker sport eller motion, hvilket derfor overordnet tyder på, at
andelen af fysisk aktive er steget.
4. Data
De statistiske analyser i denne artikel er udført på data fra Ældredatabasen. Denne
database omfatter personer født i 1920, 1925, 1930, 1935, 1940 og 1945. En stikprøve
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Tabel 2. Populationen til de statistiske analyser fordelt på alder.
Alder

Antal

62 år
67 år
72 år
77 år

925
843
750
690

Kilde: Ældredatabasen.

af hver årgang er udtaget som en tilfældig stikprøve af hele årgangen og interviewet i
1997.6 Interviewdata er i Danmarks Statistik knyttet sammen med oplysninger fra en
række registre.
Interviewdata omfatter oplysninger om en række demografiske og socioøkonomiske variabler samt om de ældres funktionsevne, helbred, sociale netværk og behov for
hjælp. Fra registerdelen til databasen er der til dannelse af en indkomstvariabel udtrukket oplysninger fra Indkomstatistikregistret, Sociale pensioner og Boligstøttestatistikregistret. Der er endvidere udtrukket oplysninger fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret (bidrager til udgiftsvariablen og med oplysninger om en række diagnosticerede
sygdomme under indlæggelse), Sygesikringsstatistikregistret (bidrager til udgiftsvariablen) samt Befolkningsstatistikken. Alle benyttede registeroplysninger er fra 1997.
Til indeværende analyse er udvalgt årgangene 1920, 1925, 1930 og 1935, således at
de yngste var 62 år og de ældste 77 år i interviewåret. Resultaterne af analyserne kan
derfor kun henføres til en »modelbefolkning« og kan ikke overføres til at gælde for hele ældrebefolkningen. De 62-årige er medtaget i populationen for at øge datagrundlaget, selv om de ikke har passeret aldersgrænsen for modtagelse af folkepension. Mange har imidlertid i den alder trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og de antages på
mange måder at ligne de 67-årige. Det kunne være relevant at inddrage oplysninger
om specielt indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet før tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dette er dog ikke muligt for de 72- og 77-årige, idet Ældredatabasen
kun indeholder registeroplysninger tilbage til 1988.
Stikprøven af de fire årgange omfatter i alt 3.208 personer, der fordeler sig på i de
enkelte årgange som vist i tabel 2. Stikprøvens population består af 1.490 mænd og
1.718 kvinder.
5. Udgiften til social- og sundhedsydelser
Udgifter til de offentlige ydelser er opgjort gennem en registrering af forbrugets
omfang og en beregning eller opgørelse af udgiften til forbruget. De ydelser, som ind6. En bortfaldsanalyse af stikprøven er gennemført i Platz (2000).
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Tabel 3. Udgifter til social- og sundhedsydelser i 1997 procentvis, fordelt efter ydelsestype i hver aldersgruppe.
Alder

Daghjem/-center
Hjemmehjælp
Hjemmesygepleje
Plejehjem
Sygehus
Sygesikring
I alt
I alt kr.
Udgift pr. person kr.
Antal personer

62

67

72

77

Alle

7
6
3
19
50
15

10
17
6
10
42
15

10
20
4
22
36
8

8
20
5
25
35
7

9
17
4
21
39
10

100

100

100

100

100

8.353.566

8.183.963

14.635.842

17.343.121

48.516.493

9.031

9.708

19.515

25.135

15.123

925

843

750

690

3.208

Kilde: Egne beregninger.

går i analysen, er: hjemmehjælp, hjemmesygepleje, daghjem/dagcenter, plejehjem,
indlæggelse på sygehus og ydelser fra praktiserende læge (sygesikringsydelser).7
For undersøgelsens population på 3.208 personer i alderen 62-77 år er de samlede
udgifter beregnet til 48.516.493 kr. i 1997, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på 15.123 kr. pr. person. Tabel 3 viser udgiften til den enkelte ydelse som andel af
de samlede beregnede udgifter. Både de samlede udgifter og den gennemsnitlige udgift pr. person stiger med alderen. Sidstnævnte fordobles fra 67 til 72 år, og der er en
yderligere stigning i gruppen af 77-årige.
I tabel 4 er hele populationen fordelt efter den gennemsnitlige udgift til deres brug
af social- og sundhedsydelser. 40% har brugt ydelser i et omfang, der er beregnet til en
udgift på op til 1.000 kr. årligt, og for over 75% af personerne ligger den beregnede udgift på 10.000 kr. eller derunder. For 3,6% har udgiften været over 100.000 kr., og den
højeste udgift for en enkeltperson er beregnet til ca. 592.000 kr.
7. Omfanget af hjemmehjælp og hjemmesygepleje bygger på oplysninger fra interview om antal ugentlige
besøg af hjemmehjælper og hjemmesygeplejerske. Der er udført et skøn over besøgenes varighed, og udgiften pr. times hjemmehjælp og hjemmesygepleje er baseret på kommunernes samlede udgifter til hjemmehjælp og hjemmesygepleje sat i forhold til antallet af fuldtidsstillinger. Interviewpersonerne har ligeledes
oplyst, om de kommer i et dagcenter eller bor på plejehjem. Den årlige udgift hertil bygger dels på gennemsnitstal for hele landet, dels på erfaringer fra to kommuner. Udgifter til sygesikring er indeholdt i Sygesikringsstatistikregistret. Udgifter til sygehusindlæggelse er beregnet på grundlag af oplysninger om antal sengedage med en bestemt diagnose fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret, mens sengedagsprisen er beregnet
af Sundhedsministeriet på baggrund af DRG-systemet på data fra Landspatientregistret 1997. En uddybende
beskrivelse af beregningen af den individuelle udgift findes i Arendt m.fl. (2002).
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Tabel 4. Hele populationen fordelt efter den gennemsnitlige udgift i 1997 til brug af
social- og sundhedsydelser.
Beløb i kr.
0 –
1.001 –
2.001 –
10.001 –
50.001 –
100.001 –
250.001 –
400.001 –
I alt

1.000
2.000
10.000
50.000
100.000
250.000
400.000
593.000

Antal

Procent

1280
581
589
531
113
79
10
25

39,9
18,1
18,4
16,6
3,5
2,5
0,3
0,8

3.208100,1

Kilde: Ældredatabasen.

6. Den estimerede model
I dette afsnit opstilles og estimeres en statistisk model med det formål at beskrive,
hvilke af de ældres vilkår der har betydning for størrelsen af udgifterne til offentlige
social- og sundhedsydelser.
Vi følger den eksisterende litteratur, se f.eks. McNamee m.fl. (1998) og opstiller
følgende lineære regressionsmodel for totaludgiften pr. person:

Ci = B0 +

K

K K

j=1

j=1 h=1

∑ ␤j X i j + ∑ ∑ ␥jh X ih X i j + i

(1)

Her angiver variablen Ci udgifter for et givet individ, ␤’erne og ␥’erne er ukendte
parametre, Xij indeholder en af i alt K variabler, der beskriver individ i’s vilkår, og  er
et fejlled. Modellen indeholder her 2. ordens interaktionsled, som i enkelte tilfælde vil
blive inddraget i analysen.
Vi så i afsnit 5, at 40% af observationerne har udgifter på under 1.000 kr. Heraf er
129 faktisk 0. Derfor er der en stor risiko for, at OLS giver skæve estimater på grund af
censurering. Vi har udført en kontrol af modellen ved at estimere (1) ved en Tobit-estimation, til at tage højde herfor, se f.eks. Greene (1993), p.694.8 Tobit-estimaterne er
stort set identiske med OLS-estimaterne, og de forskelle, der er, er ikke signifikante.
8. Bemærk, at censurering influerer alle observationer via fejlleddets fordeling, ikke kun dem, hvor censureringen faktisk er bindende. Derfor har det ikke den store betydning, hvor mange observationer, der rent
faktisk er nul.
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Tabel 5. Levevilkår bestemmende for individuelt udgiftsniveau (1997 kr. ./år/prs.)
Variabel

Estimat

Standardafvigelse

Konstantled
Førlighedsindeks
77 år
67 år*førlighedsindeks
72 år*førlighedsindeks
77 år*førlighedsindeks
Har været indlagt med lungesygdom
Har været indlagt med sygdom i nervesystem
Har været indlagt med sygdom i hjerte og kar
Har været indlagt med mave-tarmsygdom
Har været indlagt med sygdom i bevægesystem
Har været indlagt med mental sygdom
Aleneboende
Aleneboende*personlig disponibel indkomst
Tæt forhold til naboer
Fysisk aktiv

5,941
1,676
-4,314
2,714
7,831
8,862
34,203
72,732
33,112
33,184
40,570
50,359
8,570
-0,055
-2,497
-3,349

1,561
899
1,558
1,087
1,000
1,008
5,046
4,904
3,857
3,649
3,471
11,343
3,094
0,027
1,101
1,415

Antal observationer

3,075

R2 justeret

0,372

Anm: Alle variabler er signifikante på 5%-niveau.

Derfor har vi valgt at præsentere OLS-estimaterne. Resultaterne fra Tobit-estimationen
er ikke inkluderet i artiklen, men er mod forespørgsel tilgængelige fra forfatterne. 9
De uafhængige forklarende variabler, der benyttes i modellen, er beskrevet i afsnit 3
på baggrund af overvejelser nærmere diskuteret i Arendt m.fl. (2002) og stammer fra
Ældredatabasen. En central variabel er ældres funktionsevne, målt ved førlighedsindekset, se afsnit 3. Som udgangspunkt for analysen forudsætter vi, at førlighedsindekset har en lineær sammenhæng med udgifterne. Vi har inddraget et interaktionsled
mellem førlighedsindekset og alder, og en interaktion mellem indkomst og en indikator for, om ældre bor alene. Dette er gjort ud fra en formodning om, at tilbøjeligheden
til at søge og få hjælp, for given funktionsevne, kan stige med alderen, samt for at opnå en beskrivelse af udgifter for ældre med særligt vanskelige vilkår. I tabel 5 er vist
parameterestimaterne, hvor kun de variabler, der er signifikante på et 5%-signifikansniveau, er inddraget. Definition og beregning af variabler i tabellen kan findes i appendiks, tabel A1.
9. Der er endvidere udført en sammenligning med en specifikation med logaritmen til udgifterne som afhængig variabel samt en analyse af betydningen af 108 observationer med manglende oplysninger om
førlighed, se Arendt m.fl. (2002).
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Funktionsevne, alder og sygdom
Førlighedsindekset er uden sammenligning den variabel, der forklarer størstedelen
af variationen i offentlige udgifter til den enkelte (den forklarer alene 20% af totalvariationen). Dummyer for aldersgrupper har kun små og insignifikante direkte effekter og er derfor udeladt, undtagen for de 77-årige. Det estimeres, at udgifterne er 4.314
kr. lavere for de 77-årige uden nedsat funktionsevne end for de yngre uden nedsat
funktionsevne. For personer med nedsat funktionsevne, skal der indregnes en alderseffekt, der betyder, at nedsat funktionsevne er forbundet med højere udgifter, jo ældre
personen er. Der estimeres en ekstra udgift på 1.676 kr. for hver stigning i indekset på
én indeksværdi for en given person. I forhold til de 62-årige stiger udgifterne for grupperne på 67, 72 og 77 år med yderligere 2.714, 7.831, og 8.862 kr. for hver stigning i
førlighedsindekset. Endelig er der en markant indvirkning på udgiftsniveauet af forekomsten af sygdomme, der har ført til indlæggelse på sygehus.
Husstand
Det forventes, at ældre med nedsat funktionsevne, der bor alene, har større sandsynlighed for have brug for hjælp end ældre, hvor en rask ægtefælle kan træde til. Dette bekræftes, idet udgiften til ældre, der bor alene, estimeres at være 8.570 kr. større
end udgiften til ældre, der bor sammen med andre. Dog reduceres det højere udgiftsniveau for ældre, der bor alene, jo højere indkomst den person, der bor alene, har.
Socialt netværk
Betydningen af socialt netværk viser sig i modellen ved, at det er forbundet med lavere udgifter at have et tæt forhold til sine naboer.
Livsstil
Vi finder, at en indikator for fysisk aktivitet har en sammenhæng med udgiftsniveauet. Udgiften til ældre, der mindst en gang om måneden går og/eller cykler minimum 1/2 time ad gangen, estimeres at være 3.349 kr. lavere end udgiften til ældre, der
sjældent eller aldrig har dette aktivitetsniveau.
Variabler uden betydning
Det er vigtigt at bemærke, at nuværende disponibel indkomst (i alt fald for personer
der bor sammen med andre), uddannelse og stilling det meste af livet (eller eventuel
ægtefælles ditto) ikke har nogen direkte betydning for det samlede udgiftsniveau. Ligeså gælder for køn, en indikator for psykisk velbefindende samt deltagelse i aktiviteter og frivilligt arbejde. Mange af disse variabler udviser en bivariat samvariation med
udgifterne, og i utallige analyser er det påvist, at helbred varierer betydeligt med f.eks.
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socioøkonomiske indikatorer og køn, se Arendt (2002) og referencer heri. Det er derfor sandsynligt, at disse variabler varierer med udgifterne gennem deres variation med
hovedsageligt sygdomme og funktionsevne.
For at kontrollere robustheden af resultaterne har vi estimeret modellen uden at antage, at sammenhængen mellem førlighedsindekset og udgifterne er lineær. Vi finder,
at en lineær specifikation fanger sammenhængen mellem udgifter og førlighedsindekset ganske pænt. Sammenhængen viser sig dog at være statistisk signifikant forskellig
fra en lineær specifikation på grund af særligt høje udgifter for personer med stærkt
nedsat funktionsevne. Denne variation fanges delvis af interaktionen med alder i modellen, hvor førlighedsindekset indgår lineært. Vi har for overskuelighedens skyld indsat resultaterne i appendiks. Vi kunne foretage et modelvalg f.eks. baseret på den justerede forklaringsgrad (som er højest for den ikke-lineære model), men mener, at de
to modeller illustrerer forskellige aspekter af udgiftsmønstret, som er vigtige at få med.
7. Konsekvensberegninger
I dette afsnit anvendes resultaterne fra afsnit 6 til at udføre en analyse af konsekvenserne for offentlige udgifter til social- og sundhedsydelser til ældre af ændringer i de
ældres vilkår. De betragtede ændringer er baseret på tendenserne for ældres vilkår beskrevet i afsnit 3 i tilfælde af, at disse antages at holde frem til 2020. Dette svarer til
den dynamiske metode anvendt f.eks. i Jacobzone m.fl. (1999). Vi sammenligner endvidere vores resultater med fremskrivninger af udgifterne baseret alene på befolkningsfremskrivninger.
Vi må understrege, at resultaterne er vejledende. Det skyldes dels stikprøvens aldersafgrænsning, der indebærer, at resultaterne ikke er repræsentative for hele ældrebefolkningen, dels at vi ikke har afdækket kausale sammenhænge. Endelig forudsætter vi uændrede krav og kriterier for uddeling af hjælp til ældre. Ændringer heri som
følge af f.eks. ændringer i teknologisk formåen og stigende krav til behandling er der
altså ikke taget højde for,10 og fremskrivningerne skal ses i lyset heraf. Det er dog ikke
anderledes, end at de samme forbehold må tages ved læsning af andre fremskrivninger
som dem nævnt i afsnit 2.
Modellen i afsnit 6 indikerer, at flere personer med nedsat funktionsevne i en sen alder, f.eks. som følge af, at flere overlever med nedsat funktionsevne, kan give en ekstra
forøgelse af udgifterne, fordi nedsat funktionsevne, alt andet lige er dyrere for ældre
personer. Vi illustrerer konsekvenserne af dette for udgifterne ved at betragte tre for10. I denne sammenhæng kan det være relevant at nævne, at den gennemsnitlige udgift pr. ældre er blevet
mindre i Danmark, Stuart og Weinrich (2001). Man må endvidere formode, at uviljen mod et højere skattetryk, der er nødvendigt for at realisere et øget krav, se f.eks. Finansredegørelsen 1996, i sig selv vil lægge en
dæmper på dette.
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Tabel 6. Ændringer i offentlige social- og sundhedsudgifter ved ændringer i ældres
vilkår, baseret på fremskrivning af tendenser til 2020.
Variabel der ændres:

Gennemsnit før
ændring

Ændring
i gennemsnit

Ændring
i%

Ændring i
udgift pr.
person (kr.)

Ændring
i % (af
12.200 (kr.)

1. Førlighedsindeks (værdi 0-12)
10% med førlighedsindeks
højere end 2, forbedrer deres
funktionsevne til niveau svarende
til indeks 0

0,84

-0,06

-7,1

-479

-3,9

2. Førlighedsindeks (værdi 0-12)
Som 1) for de 62-, 67- og 72-årige.
77-årige har uændret funktionsevne

0,84

-0,03

-4,0

-260

-2,2

3. Førlighedsindeks (værdi 0-12)
Som 1) for de 62-, 67- og 72-årige.
10% af de 77-årige forværrer
deres funktionsevne

0,84

-0,01

-1,0

-42

-0,3

4. Andel m. lungesygdom
Ændring lig ændring fra 1991
til 2000(a)

0,012

0,0037

30,8

126

1,0

5. Andel m. sygdom i nervesystem (b)

0,013

-0,0030

-22,8

-216

-1,8

6. Andel m. hjerte-karsygdom (b)

0,027

-0,0017

-2,5

-22

-0,2

7. Andel m. mave-tarmsygdom (b)

0,020

-0,0013

-6,4

-43

-0,3

8. Andel m. Sygdom i
bevægesystem (b)

0,023

0,0005

6,5

61

0,5

9. Andel m. mental sygdom (b)

0,003

-0,0006

-19,4

-29

-0,2

10. Andel fysisk aktive
10% flere er fysisk aktive

0,78

0,078

10

-260

-2,1

0,32

-0,032

-10

-216

-1,8

11. Andel aleneboende (c)
10% færre bor alene

Anm.: Beregninger baseret på resultater fra tabel 5 samt skønnede tendenser fra afsnit 3. (a) Vi benytter tendenser fra 99grupperingen, se note til tabel 1 og fodnote 5. (b) Samme beregninger som ved lungesygdomme. ( c) Her er der taget højde for interaktionsleddet med indkomst. Vi har forudsat, at indkomsten er lig den observerede gennemsnitlige indkomst
på 34.468 kr., for dem der bor alene.

skellige scenarier for ændringer i funktionsevne: ét, hvor alle aldersgrupper forbedrer
deres funktionsevne; samt to, hvor de 62-72-årige forbedrer deres funktionsevne, men
i det ene forløb forbliver de 77-åriges funktionsevne uændret, og i det andet forløb forværres de 77-åriges funktionsevne.
Vi vælger at betragte ændringer i andelen af personer med førlighedsindeks værre
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end 2, hvilket 11% i vores data har (for alle aldersgrupper samlet). Årsagen til at se på
netop denne ændring er, at denne andel angiver andelen af personer med mindst en
stør re eller to mindre funktionsnedsættelser og er således nogenlunde sammenlignelig
med indikatorer fra tidligere danske og internationale undersøgelser, se afsnit 3. Ændringerne beregnes som på vanlig vis i lineær regressionsanalyse. Hvis modellen er
uden interaktionsled, C = X␤ + , og variablen X k ændres fra Xk0 til Xk1, vil udgifterne,
når andre variabler holdes konstant, ændres: C 1 – C 0 = (Xk1 _ Xk0) ␤. Det specielle ved
vore beregninger er blot, at vi ikke betragter givne ændringer i gennemsnit for f.eks.
førlighedsindekset, men for at kunne relatere ændringerne til andre studier til givne
ændringer i fordelingen af førlighedsindekset. Derfor kræver det en beregning af gennemsnittet for førlighedsindekset efter den hypotetiske ændring i fordelingen, og disse
er beskrevet i appendiks. Vi tager udgangspunkt i et estimat for udgifterne, som modellen giver i gennemsnittet af de beskrivende variabler, som er på 12.200 kr. I tabel 6
er præsenteret ændringen i gennemsnitlige udgifter pr. person for projekterede ændringer i de ældres vilkår.
Tabel 6 viser, at de tre forløb for ændringer i funktionsevne giver meget forskellige
resultater. Vi benytter et forsigtigt skøn over tendenserne fra afsnit 3, svarende til at ca.
0,5% færre (1% mænd og ingen kvinder) pr. år har haft en større eller flere mindre alvorlige funktionsnedsættelser. Over 20 år svarer det til et fald på ca. 10%. I det første
forløb, hvor alle oplever denne forbedring, mindskes udgifterne med 479 kr., eller
3,9%, af gennemsnitsudgifterne pr. person. I forløb 2 og 3 oplever de 62-67-årige stadig samme forbedring, men i forløb 2 forbedrer de 77-årige ikke deres funktionsevne,
og i forløb 3 forøges andelen af 77-årige med større eller flere mindre alvorlige funktionsnedsættelser med 10%. Resultatet er, at de offentlige udgifter kun falder med 260
kr. pr. person i forløb 2 og med 42 kr. i forløb 3.
I de følgende rækker i tabellen betragtes ændringer i udgifterne som følge af ændringer i andre levevilkår. Først ses på antallet, der bliver indlagt med en af i alt seks
sygdomme. 1,3% af alle 60-79-årige i vores stikprøve har været indlagt med en sygdom i nervesystemet, og fra 1991 til 2000 har der været et fald på næsten 22,8% i denne andel. Hvis vi laver et forsigtigt skøn og antager, at denne udvikling bremses lidt,
således at samme fald opnås frem til 2020, vil det medføre en sænkning af det gennemsnitlige udgiftsniveau pr. person på 216 kr. eller 1,8% af gennemsnitsudgifterne.
Tendensen for de andre sygdomme giver mindre udgiftsændringer af varierende fortegn.
I række 10 og 11 betragtes forløb for andelen, der er fysisk aktive og andelen, der
bor alene. Særligt for andelen af fysisk aktive, har vi kun usikre skøn over tendenserne
for udviklingen, se afsnit 3.2. Vi har besluttet at betragte et fald på 10% i andelen, der
bor alene. Det svarer til en ændring på ca. 0,5% pr. år frem til 2020, hvilket ikke er i
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uoverensstemmelse med tendensen for denne variabel. For andelen af fysisk aktive synes tendensen at vise en stigning, men størrelsen heraf er mere usikker. For sammenlignelighedens skyld vælger vi også at betragte en stigning på 10%. Række 10 angiver,
at en 10%-stigning i andelen af fysisk aktive vil bevirke et fald i udgifterne på 260 kr.
eller 2,1% af udgifterne pr. person. Endelig angiver række 11, at udgifterne mindskes
med 216 kr. pr. person, hvis 10% færre boede alene, end det er tilfældet i vores stikprøve, hvor 32% bor alene.
Disse beregninger er baseret på tabel 5, hvor førlighedsindekset interagerer med alder, og kan sammenlignes med resultater, hvor førlighedsindekset indgår ikke-lineært.
Det er ligeledes beskrevet i appendiks, hvorledes dette gøres. Forløb 1 fra tabel 6 giver
en sænkning i udgifterne pr. person med 263 kr., når førlighedsindekset indgår ikkelineært. Forskellen mellem dette estimat og det i tabel 6 angivne på 479 kr., beror dels
på, at der er variationer, vi fanger i den ene model, som ikke fanges i den anden, dels
på den statistiske usikkerhed.
Vi bemærker, at vi har betragtet ændringer som følge af ændringer i enkeltstående
vilkår. Det er klart, at påvirkes flere af disse samtidig, bliver den samlede ændring
større. Hvis de tendenser for forbedret funktionsevne og andelen, der bor alene, der
blev benyttet i tabel 6, holder samtidig, vil det f.eks. tilsammen give et fald på 5,7% af
udgifterne per person. Benyttes den ikke-lineære model, fås tilsvarende et skøn på
4,1%. For et meget optimistisk forløb, hvor andelen med en større eller flere mindre
funktionsnedsættelser og andelen, der bor alene, mindskes med 1% p.a., vil det ca. give et fald i udgifterne på 11% pr. person i den lineære og 8% i den ikke-lineære model.
For at sætte dette i perspektiv, bemærkes, at for befolkningen mellem 60 og 79 år, som
i 2000 var på 840.000 personer (Danmarks Statistiks Databank), er 1% af de samlede
offentlige social- og sundhedsudgifter estimeret til 127 mio. kr.
Vi slutter af med at vurdere, i hvilken grad forbedringer i de ældres funktionsevne
og levevilkår kan kompensere de forventede stigninger i de offentlige social- og sundhedsudgifter til ældre, forårsaget af de kommende årtiers stigende antal af ældre. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning stiger antallet af 62-, 67-, 72- og 77årige fra 2001 til 2020 med henholdsvis 26%, 44%, 57% og 31% (Danmarks Statistiks
Databank). Benyttes de aldersspecifikke totaludgifter rapporteret i afsnit 5, vil disse
stigninger, under en antagelse om konstante aldersspecifikke udgiftsandele, øge de offentlige social- og sundhedsudgifter med 40% (fra 48,5 til 68 millioner for vores modelbefolkning). Dette tal synes, i lyset af resultaterne fra tidligere analyser, umiddelbart meget stort. Dette beror dels på, at tidligere studier ser på samlede udgifter, inkl.
udgifter til f.eks. uddannelse, men hovedsageligt på, at netop andelen af 60-80-årige,
som vi betragter, stiger særlig markant frem til 2020. Kombineres befolkningsfremskrivningen med ovenstående estimater for fald i udgift pr. person, fås at udgifterne vil
vokse med 25% -35% i stedet for 40%.11 Med andre ord kan forbedringer af de ældres
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levekår kompensere for en betragtelig del af den stigning, der forventes at følge alene
på grund af et voksende antal ældre.
8. Sammenfatning
Hovedsigtet med analyserne i denne artikel har været i første omgang at afdække
sammenhænge mellem vilkår for ældre og offentlige udgifter til social- og sundhedsydelser. Når udgifter til overførselsindkomster ikke er inddraget, skyldes det, at pensionsudgifterne først og fremmest er aldersbestemt og bestemt af de ældres indkomst
fra andre kilder og altså stort giver sig selv, når vi kender antallet, der er berettiget til
folkepension og deres supplerende indkomst. Kendskabet til sammenhængen mellem
udgifter til social- og sundhedsydelser og ældres vilkår er langt mindre.
Ud over at afdække hidtidige ukendte sammenhænge har analyserne været motiveret
af udsigten til en stigende forsørgerbyrde forårsaget af den stigende andel af ældre i den
danske befolkning. Tidligere analyser af disse ændringer har fremskrevet de offentlige
udgifter alene ved hjælp af fremskrivninger baseret på konstante aldersbetingede udgifter. Vores analyser gør det muligt at vurdere konsekvenserne af andre ændringer i ældrebefolkningens sammensætning end udelukkende ændringer i aldersfordelingen.
Analyserne omfatter data for 62-, 67-, 72- og 77-årige, og dermed har konsekvenser
for udgifterne til hele ældrebefolkningen ikke kunnet beregnes. Der har altså primært
været tale om at illustrere principperne for sådanne beregninger og at give eksempler
på størrelsesordenen af konsekvenserne af givne ændringer i sammensætningen i de
givne aldersgrupper.
Estimationerne af sammenhænge mellem udgiften til de enkelte social- og sundhedsydelser og individuelle vilkår viser, at funktionsevne, målt ved evnen til at udføre
en række dagligdags aktiviteter, er den variabel, der forklarer størstedelen af variationen i de offentlige udgifter til den enkelte. Udgifterne varierer også betydeligt med forekomsten af sygdom. Vi har kun estimeret effekten af en sygdom, når den har givet
anledning til indlæggelse på sygehus og må derfor antage, at effekten på udgiftsniveauet af forekomsten af sådanne sygdomme er underestimeret. Udgiften til ældre,
der bor alene, er højere end til ældre, der bor sammen med andre, og særligt udgiften til
ældre, der bor alene og samtidig har en lav indkomst, er høj. Forklaringen er formentlig
den, at enlige ældre med nedsat funktionsevne har større sandsynlighed for at have
brug for hjælp end andre ældre, hvor en rask ægtefælle kan træde til. Det højere ud giftsniveau for enlige med lav indkomst viser formentlig, at der her kan være tale om
personer, som har haft det svært på flere måder, hvilket giver sig udslag i et behov for
hjælp og behandling som ældre. Ældre, der mindst en gang om måneden går og/eller
11. Disse tal er baseret på følgende beregning: Lad udgifterne være N*P, hvor N er antal ældre og P er gennemsnitlig udgift. Stiger N med raten x og falder P med raten y, da vil N*P stige med raten z = (1+x)(1-y)-1.
x er 0,40 og y er hhv. 0,041 og 0,11.
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cykler mindst en 1/2 time, har lavere udgifter end ældre, der ikke gør. Såfremt fysisk
aktive ældre har været fysisk aktive i mange år, hvilket der kan være grund til at tro, viser det en forebyggende effekt af motion. Det kan dog også tænkes, at motion fanger
en helbredsdimension, som de andre anvendte helbreds- og funktionsmål ikke dækker.
Endelig viste betydningen af socialt netværk sig ved, at udgiften er lavere til ældre,
som har et tæt forhold til deres naboer (i estimationen, hvor førlighedsindekset indgår
lineært) eller udtrykt bredere ved god kontakt med hele det sociale netværk (i estimationen, hvor førlighedsindekset ikke indgår lineært). Disse sammenhænge kan tolkes
således, at et godt socialt netværk er helbredsfremmende og bidrager til at styrke den
enkeltes ressourcer, så behovet for hjælp udefra eller i det mindste fra det offentlige
mindskes.
Hvorvidt alderen har en direkte betydning for udgiftsniveauet, kan analyserne ikke
give et entydigt svar på. Det er værd at bemærke, at vi ikke har fundet en direkte sammenhæng mellem udtryk for social status (uddannelse, stilling det meste af livet og
disponibel indkomst), og den gennemsnitlige udgift til social- og sundhedsydelser. På
baggrund af tidligere analyser, der viser en kraftig samvariation mellem social status
og helbred, se f.eks. Arendt (2002), kan disse resultater skyldes, at social status primært virker indirekte, nemlig gennem forekomsten af sygdom og nedsat funktionsevne. Det samme kan siges med hensyn til køn og psykisk velbefindende.
Konsekvenser for de samlede udgifter af ændringer i befolkningssammensætning er
kun beregnet for ændringer i funktionsniveau, diagnosticerede sygdomme på sygehus,
omfanget af fysisk aktivitet og andel aleneboende. Vi har intet kendskab til ændringer
i ældres kontakt med deres sociale netværk, hvorfor beregninger heraf er udeladt. Beregningerne er udført på en »modelbefolkning« af 62-, 67-, 72- og 77-årige, og kan
derfor ikke overføres til hele befolkningen.
Konsekvensberegningerne viser, at der skal ganske markante forbedringer til i ældres funktionsevne og levevilkår for at opveje konsekvenserne af den forventede stigning i antallet af ældre. Der har de seneste år kunnet konstateres visse forbedringer i
ældres funktionsniveau og levevilkår i form af, at færre bor alene. En forventet forsættelse af denne tendens kan imidlertid bidrage til at reducere det udgiftsniveau, som ville være forekommet ved et uændret forbrug. For vores modelbefolkning skønner vi, at
for et meget positivt forløb, hvor de sidste 10 års tendenser for forbedret funktionsevne og for andel, der bor alene, fortsætter til 2020, vil det give en forventet stigning i
udgiftsniveauet på 25-35%. Dette skal ses i forhold til en forventet stigning på 40%,
hvis der kun tages højde for det stigende antal ældre.
En del tidligere studier har været inde på, at udviklingen i ældres helbred kan have
stor betydning for udviklingen af udgifter til ældre, men der er relativt få, der har evalueret betydningen heraf. Jacobzone m.fl. (1999) finder ingen entydige resultater for
effekten af tendenser i nedsat funktionsevne på fremtidige offentlige udgifter i en ræk-
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ke OECD-lande, og Miller (2001) sammenligner aldersfremskrivninger med fremskrivninger baseret på konstant tid til død, som nævntes i afsnit 3.2. Han finder, at
sidstnævnte metode giver et estimat for udgiftsstigningen frem til 2070 (!), der er 14%
lavere end aldersfremskrivningen. Begge disse studier er dog baseret på simple univariate sammenhænge mellem udgifter og nedsat funktionsevne eller tid til død, og tager
således ikke højde for ændringer i andre af de ældres karakteristika, som vi gør.
Resultaterne af nærværende artikel indikerer således, at der, fra et samfundsøkonomisk perspektiv, kan være gevinster ved at supplere forebyggelse af dødelige sygdomme med forebyggelse af sygdomme og begrænsning af andre dårlige levevilkår, som
primært giver et liv med svækkelse og dertil hørende brug for hjælp.
Som nævnt er resultaternes generaliserbarhed begrænset af, at datagrundlaget kun
omfatter ældre op til 77 år. Ældredatabasen bliver imidlertid opdateret i slutningen af
2002, hvor overlevende fra 1997-interviewene vil blive geninterviewet, og det er planen at den skal opdateres igen i 2007. I 2007 vil de 87-årige være indeholdt i databasen, således at ældrepopulationen vil være dækket ganske godt ind. Allerede fra i år vil
opdateringen betyde, at ældredatabasen bliver et paneldatasæt. Det giver mulighed for
at forbedre analyserne, idet udviklingen i den enkeltes helbred kan følges over tid, og
der kan tages højde for uobserverede individeffekter. Endelig kan det studeres, hvornår sygdom og funktionsnedsættelse indtræder i forhold til døden, hvilket giver mulighed for at teste hypoteserne om »kompression« og »forlængelse« af sygdomsperioder.
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Appendiks
Tabel A1. Variabler inkluderet i tabel 5.
Variabel

Beregning eller kilde

Beskrivelse

Førlighedsindeks

Gennemsnit:

77*

1 hvis fødselsår = 1920
Gennemsnit: 0,21

Dummy for aler = 77 år

67*
førlighedsindeks

Lig førlighedsindeks, hvis fødselsår er
1930
0 ellers
Gennemsnit: 0,16

Interaktionsled mellem
indikator for alder = 67
år og førlighedsindeks

72*
førlighedsindeks

Lig førlighedsindeks, hvis fødselsår er
1925
0 ellers
Gennemsnit: 0,24

Interaktionsled mellem
indikator for alder = 72
og førlighedsindeks

77*
førlighedsindeks

Lig førlighedsindeks hvis fødselsår er
1920
0 ellers
Gennemsnit: 0,32

Interaktionsled mellem
indikator for alder=77
og førlighedsindeks

0,84

Værdier fra 0–12. Se afsnit 3.

fortsættes næste side ...
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fortsat...
Lungesygdom

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
1,2%
Nej
98,8%

Har været indlagt med
lungesygdom

Sygdom i nervesystem

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
1,3%
Nej
98,7%

Har været indlagt med
sygdom i nervesystem

Hjerte- og karsygdom

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
2,0%
Nej
98,0%

Har været indlagt med sygdom i hjerte og/eller store kar

Mave-tarmsygdom

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
2,3%
Nej
97,7%

Har været indlagt med
mave-tarmsygdom

Sygdom i bevægesystem

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
2,7%
Nej
97,3%

Har været indlagt med
sygdom i bevægesystem

Mental sygdom

Fra Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Ja
0,3%
Nej
99,7%

Har været indlagt med
mental sygdom

Fysisk aktiv

Fra Interviewdata
Ja
Nej

77,5%
22,5%

Går og/eller cykler mindst
1/2 time ad gangen mindst
1 gang om måneden

Fra Interviewdata
Ja
Nej

32,3%
67,7%

Fra Interviewdata
Ja
Nej

58,3%
41,7%

Bor alene

Nabokontakt

Disponibel indkomst

(Bor alene)*
Disponibel Indkomst

Dummy for at bo alene

Fra Indkomststatistikregistret
Husstandsindkomst=Skplindk
+skplindy+belandet+belandey+belvarm
+belvarmy+belmedi+belmediy+korstot
+korstoty+xaktindk+xaktindy+bolsub
-sluskat-sluskaty
Hvis cstatus=2,3,6,7 (samboende) =>
Disp. Indkomst =husstandsindkomst/20,8
ellers Disp. Indkomst=Husstandsindkomst.
Bolsub=0,5*((0,05*(koejd+koejdy)
-(ovskejd+ovskejdy))
Gennemsnit: 105.583 kr.
Gennemsnit: 34.467 kr.

Stærke i relation til naboer er
dem, der angiver, at de kommer en del sammen med og/
/eller er gode venner med
deres naboer
Personlig disponibel
indkomst udledt af husstandsindkomst inklusive boligsubsidier ved antaget skattesats på 50% (bolsub)

Interaktionsled mellem indikator for bor alene og personlig disponibel indkomst
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Tabel A2. Ekstra variabler i model med førlighedsindeks inkluderet ikke-lineært.
Variabel

Beregning eller kilde

Dummy1

1, hvis førlighedsindeks = 1-2
0 ellers

18,4%
81,6%

Besvær med at udføre mindst
1 af aktiviteterne

Dummy2

1, hvis førlighedsindeks = 3-4
0 ellers

5,6%
94,4%

Varierende og stigende grad
af nedsat funktionsevne

Dummy3

1, hvis førlighedsindeks = 5-6
0 ellers

1,9%
98,1%

Varierende og stigende grad
af nedsat funktionsevne

Dummy4

1, hvis førlighedsindeks = 7-9
0 ellers

2,4%
97,6%

Mindst 1 af aktiviteterne kan
ikke udføres uden hjælp

Dummy5

1, hvis førlighedsindeks >9
0 ellers

0,9%
99,1%

Meget dårlig funktionsevne

A72

1, hvis fødselsår=1925
0 ellers

23,4%
76,6%

Dummy for alder = 72 år

Hjælp

Fra Interviewdata
Ja, hvis modtaget hjælp
Nej

7,9%
92,1%

Stærkfv

Fra Interviewdata
Ja, hvis tæt forhold til familie
og venner
Nej ellers

Beskrivelse

55,6%
44,9%

Har modtaget hjælp fra børn,
anden familie eller venner/
bekendte, som personen ikke
bor sammen med til mindst 1
af følgende: pengesager/
henvendelse til offentlige
myndigheder; komme til behandling/undersøgelse; komme udendørs/på besøg/til
fritidsaktiviteter
Har hjemmeboende børn og/
eller udeboende børn, som
de har set mindst 1 gang
inden for de seneste 7 dage
og er tillige sammen med enten børnebørn eller anden
familie eller venner mindst 1
gang om ugen
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Tabel A3. Vilkår bestemmende for individuelt udgiftsniveau med ikke-lineært førlighedsindeks.
Variabel

Estimat

Standardafvigelse

Konstantled
Førlighedsindeks 1-2
Førlighedsindeks 3-4
Førlighedsindeks 5-6
Førlighedsindeks 7-9
Førlighedsindeks 10+
Har været indlagt med lungesygdom
Har været indlagt med sygdom i nervesystem
Har været indlagt med sygdom i hjerte og kar
Har været indlagt med mave-tarmsygdom
Har været indlagt med sygdom i bevægesystem
Har været indlagt med mental sygdom
72 år
77 år
Aleneboende
Aleneboende*personlig disponibel indkomst
Fysisk aktiv
Hjælp fra familie, venner og naboer
Gode sociale kontakter

6.144
2.568
13.663
29.097
40.970
164.026
35.794
68.190
34.523
33.019
39.745
49.297
4.503
2.151
9.489
-0,063
-4.636
6.425
-2.076

1.561
1.425
2.430
4.047
3.697
6.094
4.948
4.808
3.790
3.588
3.382
11.131
1.323
1.441
3.059
0,026
1.384
2.129
1.078

Antal observationer

3.067

R2 justeret

0,396

Til Tabel 6: Beregning af ændringer i forklarende variabler
Ændringer i de gennemsnitlige udgifter pr. person efter en reduktion på 10% af de
personer, der har førlighedsindeks værre end 2, beregnes som:
K

K K

K

K K

j=1

j=1 h=1

j=1

j=1 h=1

–1
–1 –1
–0
–0 –0
C1 – C 0 = ␤ 0 + ∑␤j X i j + ∑∑ ␥ˆ jh X ih X ik – (␤0 + ∑␤j X i j + ∑ ∑ ␥ˆ hj X ih X ik )
–1 – 0
= ␤( F – F ) +

∑

j⑀ {67, 72, 77}

␥ˆ j ᎏᎏᎏᎏᎏᎏ 1 ᎏᎏᎏᎏᎏᎏᎏ 0
(1(Alder = j) F – 1(Alder = j) F

hvor F er førlighedsindekset, topindeks 0/1 betegner variabler før/efter ændringen, og
en vandret streg over en variabel angiver et gennemsnit. Alle andre variabler end førlighedsindekset, og dennes interaktioner, antages at være konstante, og elimineres derfor. Første led angiver effekten af ændring i det gennemsnitlige førlighedsindeksniveau, såfremt der ikke var en interaktion med alder. Det kan omskrives til:
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0

12
nj 12 nj
–1 – 0
(F – F ) = ( ∑ j —
n -∑ j—
n ) = – 0,1
j=0

j=0

12

311

n0

j
∑ j—
n

j=3

Hvor nj0 er antallet af personer med førlighedsindeks j før ændringen og n er den totale populationsstørrelse. Sidste led fremkommer, fordi vi har forudsat, at population
1 har identisk fordeling af førlighedsindekset som population 0, bortset fra, at andelen
med førlighedsindeks værre end 2 (j > 2) er mindsket med 10% (antaget at fald er ligeligt fordelt på alle førlighedsniveauer). For interaktionen med alder kan benyttes følgende omskrivning:
n72 – 1
–0
ᎏᎏᎏᎏᎏᎏᎏ 1 ᎏᎏᎏᎏᎏᎏᎏ 0 = ᎑ᎏ ( F 72 – F 72 )
(1(Alder = 72) F – 1(Alder = 72) F )
n
Hvor n72 er antallet af 72-årige. Ved anvendelsen af modellen med ikke-lineært førlighedsindeks benyttes:
6

–1 – 0
C1 – C 0 =∑␤j (D j – D j )
j=3

hvor Dj angiver andelen i gruppe j, som er baseret på inddelingen af førlighedsindeksværdier, se tabel A3, og gruppe 3 til 6 er de grupper med førlighedsindeks værre end
2. Ved beregningen af ændringen i udgifter som følge af, at 10% færre bor alene, benyttes:

ᎏᎏᎏᎏ
C1 – C 0 = 0,1␤1 – 0,1␤2 * Indkomst0
hvor ␤1 er koefficienten til en dummy for dem, der bor alene, og ␤2 er koefficienten til
interaktionen mellem denne dummy og disponibel indkomst.
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Forbrug af økologiske fødevarer
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AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
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SUMMARY: This paper is on the consumption of organic foods in Denmark in
1997/1998. First, we explain changes in organic food consumption, using the AIDS
demand system. The analysis is based on four-weekly observations of household purchases. The main results are that the consumption of organic food is very price sensitive, indicating that policy measures affecting price premiums will be highly effective.

1. Indledning
Moderne landbrug i de industrialiserede lande er meget effektivt og intensivt, men
presses i stigende grad af miljøkrav på både nationalt niveau og gennem overnationale
organisationer som EU. Der er fokus på nitrat og pesticider i drikkevand, på utilsigtet
forekomst af pesticid- og medicinrester i fødevarer, på eutrofiering af vandområder og
på eutrofiering og forsuring af terrestriske økosystemer – alt sammen miljøproblemer,
som landbruget har en stor del af ansvaret for. Økologisk landbrug ses fra politisk side
som en potentiel løsning på mange af ovennævnte problemer og er blevet opstillet som
alternativ til den nuværende driftsmåde i landbruget. En omlægning i betydelig størrelsesorden forudsætter imidlertid flere ting – først og fremmest, at forbrugerne er interesserede i økologiske fødevarer og er parat til at betale for dem.
Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er vokset kraftigt i Danmark og mange andre vestlige lande de seneste ti år. Forbruget udgør dog stadig kun få procent af det samlede fødevareforbrug i de fleste lande. I dag er det i et vist omfang en nicheproduktion,
men den har måske potentialet til at i et vist omfang stradig forøge sin markedsandel betragteligt. I denne artikel analyseres, hvorvidt prisfald på økologiske varer kan styrke en
sådan udvikling. Specielt det danske marked er velegnet til denne type analyser, dels
fordi økologiske varer for størstedelen sælges gennem den konventionelle detailhandel
og således ikke på forhånd afskærer store dele af forbrugerne fra køb, dels fordi udbudVi vil gerne takke Lars Gårn Hansen og Eskil Heinesen, AKF, Gary Thompson, University of Arizona,
Martin Browning, Københavns Universitet, samt 2 anonyme referees for gode kommentarer til tidligere
versioner. Projektet var finansieret af Det Strategiske Miljøforskningsprogram , og Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet.
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det – sammenlignet med de fleste andre lande – er nogenlunde stabilt, og endelig fordi
Danmark har en særdeles velfungerende statslig mærknings- og kontrolordning, som
forbrugeren generelt kender og har tillid til. Disse faktorer har tilsammen gjort, at det
danske forbrug set i international sammenhæng er meget højt, og der kan konstateres
nogenlunde velfungerende markeder uden de barrierer, der ellers ofte ses, Wier og
Calverley (2002). Det indebærer, at det danske marked i mange henseender tilbyder
information om fremtidens marked i andre lande.
Dette papir gengiver hovedresultaterne fra et studie, der estimerer en model for fordelingen af forbruget af fødevarer på den del, der er økologisk, og den del, der er konventionelt fremstillet. Modellen er udformet, så den kan anvendes i sammenhæng med
makroøkonomiske modeller, først og fremmest med AAGE, (Agricultural Applied
General Equilibrium, jf. Frandsen m.fl., 1994; Jacobsen og Frandsen, (1999)) modellens efterspørgselssystem. Integreres disse to modeller, forbedres grundlaget for at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget omlægning af
landbruget til økologisk drift, som gjort i Jacobsen (2001).
2. Markedsudvikling
Nærværende afsnit illustrerer markedsudviklingen grafisk. Tabel 1 nedenfor viser
de gennemsnitlige budgetandele (den del af forbruget, der er er økologisk, målt i værdier) for hver af de fire aggregerede varegrupper i 1997-98, samt den årlige vækst i
mængdeandelene (den del af forbruget, der er er økologisk, målt i mængder). Som det
ses, har mejerivarer den største budgetandel – over dobbelt så høj som både mel/brødgruppen og gruppen af øvrige fødevarer, der omfatter frugt, grønt og kolonial. Lavest
ligger kødgruppen, hvor økologisk kød endnu har en marginal position på markedet.
Der har været højest vækst i mel/brødgruppen og lavest ved de øvrige fødevarer –
bemærk dog, at observationsperioden kun er to år. Kødgruppen har været præget af
meget høj vækst i budgetandelene, idet prisen på økologisk kød er steget samtidig med
faldende konventionelle kødpriser. Ved de øvrige varegrupper har prisforholdet udviklet sig til fordel for økovarerne, idet budgetandelene er steget mindre end mængdeandelene. Foretages samme analyse på et mere disaggregeret niveau, er variationen langt
større – også inden for grupperne. Inden for mejerigrupppen er der størst spredning – i
spidsen ligger mælk, der har en mængdeandel på hele 17% og en budgetandel på 21%.
Flere resultater kan findes i Wier og Smed (2000).
Forbruget af økologiske kødprodukter har som ovenfor nævnt været voksende på
trods af stigende relativ økopris. Det øgede salg kan derfor ikke forklares ved udviklingen i de relative priser, men skyldes sandsynligvis en indtrængningseffekt, hvor salget stiger støt til givne eller stigende priser. Forklaringer bag denne effekt kan være
øget markedsføring eller skiftende præferencer, dvs. stigende interesse for økologiske
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Tabel 1. Økologiske varers budgetandele, samt årlig vækst i budget- og mængdeandele, 1997-98.

Mejerivarer
Mel/brød
Kød
Øvrige fødevarer

Gennemsnitlig
budgetandel,
1997-98 (%)

Årlig vækst
i budgetandel,
1997-98 (%)

Årlig vækst
i mængdeandel,
1997-98 (%)

10,2
4,5
1,3
4,0

26
54
68
15

28
72
20
19

Kilde: Egne beregninger.

varer, uanset prisudviklingen. Markedsandelen for de økologiske kødprodukter er en
del mindre end for de øvrige fødevaregrupper, hvilket indikerer, at det er en varegruppe, der er på vej ind på markedet, og hvor sådanne indtrængningseffekter kan dominere markedet.1
3. Data
Analyseinstituttet GfK Danmark A/S, (www.gfk.dk) opgør forbruget af økologiske
og konventionelle fødevarer og tilhørende priser for et panel bestående af repræsentativt udvalgte husstande. GfK-dataene er velegnet til økonomisk efterspørgselsmodellering, da de indeholder oplysninger om både priser og mængder. Datagrundlaget er en
registrering af ca. 2000 husstandes køb af dagligvarer. Udgangspunktet er en fast
kreds af husstande, men i praksis udskiftes omkring 20% årligt. Registreringen foregår ved, at forbrugerne hver dag rapporterer deres indkøb i en dagbog, der indsendes
ugentligt. Panelet er udvalgt og efterfølgende (løbende) korrigeret for at sikre repræsentativitet med hensyn til husstandens geografiske beliggenhed, urbanisering, husstandsstørrelse, husmoderens/-faderens alder og erhverv, familietype mv. Der indgår
140 varegrupper, der dækker omkring 80% af danskernes dagligvarebudget. Til nærværende studie foreligger data ikke på husstandsniveau, men som agggregerede forbrugstal. Data for køb af økologiske varer findes for perioden primo 1997 til ultimo
1998. Der er både foretaget analyser på aggregeret niveau og på enkeltvareniveau. Visse fødevarer udviser sæsonafhængige svingninger, hvorfor der bl.a. inkluderes dummier i modellen til at fange dette op (jf. afsnit 4.3). Det gælder særligt frugt og grønt 1. En del af kødmarkedet – hakket oksekød – kan også være præget af kogalskabskandalen, der sandsynligvis bl.a. kommer til udtryk i, at denne kødtype har kødgruppens højeste vækst på trods af en betragtelig
merpris. Selv om kogalskab endnu ikke var konstateret i danske besætninger på analysetidspunktet, kan
sygdommen alligevel spille ind for så vidt, at forbrugerne ikke har tillid til danske eller udenlandske kontrolsystemer.
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sager, hvor svingningerne følger høstperioden herhjemme og i importlandene, samt
f.eks. ænder, hvor svingningerne følger højtider mv. Indkøbene er aggregeret op til 4ugentlige indkøb, med henblik på at undgå perioder uden køb og for at gøre udviklingen i data mere kontinuert – for de fleste fødevarer gælder det, at indkøb fordeler sig
diskret, idet de kan foretages med flere perioders mellemrum, mens forbruget omvendt fordeler sig kontinuert over købsperioden og følgende periode. Aggregering til
4-ugentlige observationer eliminerer noget af dette problem.
4. Model og metode
4.1. Preferencestruktur
Der antages a priori en given beslutningsrækkefølge hos forbrugerne. Som nævnt i
indledningen, kan modellen anvendes i sammenhæng med AAGE modellen. I AAGE
specificeres efterspørgslen efter fire aggregerede varegrupper: mejerivarer, mel/brødprodukter, kødprodukter og øvrige fødevarer (frugt, grønt, kolonial). Den her anvendte model fordeler forbruget af hver af disse varer på en økologisk del og en konventionel del. Det antages således, at forbrugeren først fordeler budgettet på de fire varegrupper, og dernæst beslutter sig for hvor stor en del, der skal være økologisk. Rent
teknisk er der tale om estimation af fire uafhængige 2-ligningssystemer. Beslutningsrækkefølgen ligger måske ikke meget langt fra virkeligheden, men man skal være opmærksom på, at den implicitte antagelse om separabilitet mellem økoandelen inden
for én varegruppe og økoandelen inden for de øvrige, er en grov forsimpling. Systemet
antager således, at hvis de relative priser ændrer sig inden for én gruppe, vil det påvirke efterspørgslen efter henholdsvis økologiske og konventionelle produkter på identisk måde i en anden gruppe. Overordnet set antages fordelingen på den økologiske og
konventionelle version i hver enkelt produktgruppe at være uafhængig af tilsvarende
forskydninger i de øvrige produktgrupper.
4.2. Teori
Der anvendes efterspørgselssystemet Linear Almost Ideal Demand System (LAIDS)-modellen, introduceret af Deaton og Muellbauer (1980), hvor den optimale budgetandel si,t for den i’te vare i periode t specificeres som:
n

s i,t = ␣i +

y

t
⌺ ␥ij log p j,t + ␤i log 冢ᎏᎏ
P 冣

j=1

t=1,2,3….T

(1)

t

hvor ␣i , ␤i og ␥ij er parametre, p j,t er prisen på vare j i periode t, yt er den disponible
indkomst eller forbrugerens budget og Pt er det tilsvarende prisindeks i periode t, approksimeret ved hjælp af det lineære Laspeyres indeks, Phlips, (1983).2 I anvendelsen
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her er n=2, idet der som nævnt opstilles 2-ligningssystemer. Udgiftsfunktionen skal
være homogen af første grad i priserne, hvilket implicerer følgende restriktioner, der
også sikrer adding up og symmetri:
n

n

n

n

⌺ ␣i = 1, ⌺␥ij = ⌺␥ji = 0 og ⌺␤i = 0 samt ␥ij = ␥ji

i=1

i=1

j=1

(2)

i=1

Givet disse restriktioner reduceres 2-ligningssystemerne til enkeltligninger, idet
den optimale budgetandel for den økologiske version af vare i, til tid t kan findes som
PK,i,t
yt
s ø,i,t = ␣ø,i + ␥ø,k,i log (ᎏᎏᎏ
)
p ø,i,t ) + ␤ø,i log (ᎏᎏ
Pt

(3)

hvor ␣ø,i , ␥ø,k,i og ␤ø,i er parametre, og pK,i,t og pø,i,t er prisen på henholdsvis den
konventionelle og økologiske version af vare i, til tid t. Herefter kan budgetandelen for
den konventionelle version af vare i findes residualt.
For den homothetiske version forsvinder det sidste led, idet ␤ø,i = 0 for alle i. Det
generelle (ikke-homothetiske) tilfælde estimeres, og testes mod det homothetiske specialtilfælde (hvor restriktionen ␤ø,i = 0 er pålagt), jf. afsnit 4.4.
Der afprøves specifikationer med dynamik i form af fejlkorrektionsmodellen. Denne model består dels af en relation, der beskriver ligevægt, når der er opnået fuld tilpasning, dels af en model, der beskriver tilpasningen, dvs. det dynamiske forløb hen imod
ligevægten. Den gradvise tilpasning kan være udtryk for træghed i forbrugernes reaktioner, f.eks. begrundet i vanebaseret forbrugsmønster, eller ufuldstændig information,
der medfører, at forbrugerne først hen ad vejen opdager, at priserne har ændret sig. Den
dynamiske model specificerer ændringen i budgetandelene fra tid t-1 til tid t som
si,t – s i,t-1 = k 1 (s *i,t – s *i,t-1 ) + k 2 (s *i,t-1 – s i,t-1 ),

(4)

hvor k 1 og k 2 er parametre, der karakteriserer det dynamiske forløb frem til de optimale budgetandele s *i,t , bestemt i (3). Modellen er forholdsvis generel, men skelner dog
2. Deaton and Muellbauer (1980) foreslog at benytte Stones prisindeks. Dette indeks kan imidlertid føre til
skæve parameterestimater, Pashardes, (1993). Edgerton (1997) foreslår at benytte enten Paasches eller
Laspeyre indeks, såfremt priserne udvikler sig kollineært (hvilket som regel er tilfældet for aggregerede varegrupper), og hvis varegruppeprisindekset ikke varierer for meget med nytte (udgifts-) niveauet (dvs. homothetiske præferencer). Buse og Chan (2000) finder at Stone og Paasche indekserne er ringere end Laspeyre indekset, idet de har tendens til at generere skæve, inkonsistente estimater.
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mellem første periodes tilpasning (beskrevet ved k 1 ) og de øvrige perioders tilpasning
(beskrevet ved k 2 ). Ved at estimere både statiske og dynamiske specifikationer, og efterfølgende teste dem mod hinanden, afdækkes hvorvidt forbrugerne tilpasser sig en
ændring i de relative priser øjeblikkeligt, eller hvorvidt denne tilpasning foregår over
nogle perioder, jf. afsnit 4.4.
Der estimeres modelspecifikationer uden trends, samt med lineære og kvadratiske
trends – og specifikationer med og uden trends testes efterfølgende mod hinanden, jf.
afsnit 4.4. Konkret tilføjes enten leddet 1t eller 2t 2 i (3), hvor 1 og 2 er parametre og
t er en trend. Disse trends antages at dække flere underliggende udviklinger, der tilsammen kan kategoriseres i henhold til den indtrængningseffekt, der er omtalt i afsnit 2. For
det første er både markedsføringen i diverse medier og eksponeringen i butikkerne af de
økologiske varer taget til gennem perioden. Dette øger dels synligheden og eksponering
af varerne, hvilket i sig selv har en salgseffekt, og derudover påvirkes forbrugernes
præferencer. Ligeledes kan der forventes en positiv effekt fra nyhedsmedierne, der i observationsperioden har formidlet en lind strøm af (skræk-) historier og kritiske artikler
vedrørende det konventionelle landbrugs produktionsmåde og fødevarekvalitet. I disse
situationer vil forbruget stige, også selv om de relative priser ikke ændres.
4.3. Estimation og inferens
I det lineære enkeltligningstilfælde og under antagelse af normal-fordelte residualer, benyttes OLS. Alle specifikationer testes for heteroskedasticitet, og alle statiske
specifikationer for autokorrelation.
Der kan være endogenitetsproblemer i efterspørgselsfunktioner af denne type, såfremt budgettet på ligning (1)’s højreside (yt) refererer til budgettet for varegruppe i.
Er det tilfældet, er yt per definition korreleret med budgetandelen på venstresiden, se
f.eks. Lafrance, (1991); Edgerton, (1993, 1996). For at undgå dette, er udgiftsvariablen på højresiden i nærværende studie totalt forbrug af alle varer (fødevarer såvel som
andre dagligvarer). Hermed kan de forklarende variable med en vis ret antages asymptotisk ukorreleret med fejlleddene, hvorfor OLS kan benyttes.
Da antallet af observationer er forholdsvist lavt, estimeres den dynamiske model i
ét trin, for at undgå skæve estimater, Stock, (1987); Banerjee m.fl., (1986). Det lave
antal observationer er – sammen med den korte observationsperiode på 2 år – også årsagen til at Johansen metoden, Johansen, (1988); Johansen og Juselius, (1990), som
kombinerer cointegration og estimation, ikke benyttes.
Forbruget af gruppen »øvrige fødevarer«, der bl.a. omfatter frugt og grønt, er præ get af tydelig sæsonvariation. Der korrigeres for dette ved hjælp af 4-ugentlige dummyvariabler og yderligere som alternativ afprøves Moving Average-metoden, se f.eks.
Harvey (1990).
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4.4 Tests
Initialt testes følgende:
– Første ordens autokorrelation vha. Durbin Watson (DW) testen og heteroskedasticitet vha. LaGrange Multiplier (LM) testen, se f.eks. Harvey, (1990).
– I de dynamiske specifikationer skal forløbet mod ligevægten efter fuld tilpasning
være jævnt, hvilket indebærer visse krav til k1 og k2 i (4), jf. Wier (1996).
– Negativitet (substitutionsmatricen er negativ semidefinit), hvilket indebærer eksistens af optimum. Negativitet sikres ved at kontrollere, om alle kompenserede egenpriselasticiteter er ikke-positive.
– Cointegrerende ligevægtssammenhæng efter fuld tilpasning.3
Den foretrukne specification blev fundet ved Likelihood Ratio testning, se f.eks.
Harvey, (1990). Som beskrevet i afsnit 4.2, blev der testet for 1) homothecitet, 2) dynamik og 3) lineære og kvadratiske trends, i nævnte rækkefølge.4
5. Resultater
Estimationsresultaterne indikerer i visse tilfælde et umodent marked, hvor diverse
imperfektioner og andre karakteristika giver anledning til et stort antal modelspecifikationer med insignifikante parametre. Bedst ser det ud for mejeriprodukter, der også
er den varegruppe, der indeholder de økologiske produkter, der har højest markedsandel. At netop modelleringen af mejerivaremarkedet fungerer bedst hænger sandsynligvis sammen med, at dette marked er det mest velfungerende. Her er tale om et marked,
hvor udbuddet har været stabilt i observationsperioden, idet der har været en tilstrækkelig indenlandsk mælkeproduktion. Samtidig er det den økologiske varegruppe, hvor
der der har været flest reklamefremstød, og endelig er det en varegruppe, forbrugerne
opfatter som synlig i butikken, jf. Wier og Calverley (1999).
3. Indledningsvis testes (vha. Dickey-Fuller) om de relative priser og budgetandele hver for sig er integrerede af første orden. Dette kan afvises for kød og grønt, men ikke for mejerivarer og brød. Herefter foretages
to alternative cointegrationstest fra sidstnævnte varer. Det ene er den klassiske Dickey-Fuller (DF)-test, og
den anden er ECM-teststørrelsen, hvor der testes, om tilpasningskoefficienten i den dynamiske model er lig
nul (Kremers m.fl. 1992). Førstnævnte test finder, at kun ved mejerivarer er langsigtssammenhængen stationær. I modsætning hertil kan der kun formodes cointegration i henhold til ECM-testen ved brød, idet sammenbindingen af variablerne er stærk på langt sigt i denne model. Ved mejerivarer er t-værdien omvendt for
lille, men dog meget tæt på den kritiske værdi. I betragtning af den korte tidsserie (25 observationer), kan
der med god vilje formodes cointegration ved mejerivarer i henhold til begge test. For mere information, se
Wier og Smed (2000).
4. Da Likelihood Ratio testen ikke er optimal, når antallet af observationer er lavt, Meisner, (1979), kan der
anvendes en korrektionsfaktor, Italianer, (1985); Boer og Harkema, (1989) baseret på summen af antal frihedsgrader under nulhypotesen og under den alternative hypotese, i forhold til antal observationer. Testresultaterne er imidlertid ikke følsomme over for anvendelse af denne korrektionsfaktor.
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Generelt er det ikke et problem at opfylde negativitetsbetingelsen, idet samtlige
kompenserede egenpriselasticiteter (Hicks-elasticiteter) er negative. Der er som udgangspunkt brugt færrest muligt dummyer. Ved mejerivarer har der dog været anvendt
dummy i FDB’s kampagneuger i 1997.
5.1 Resultater for mejerivaregruppen
Tabel 2 gengiver centrale parametre for den foretrukne (ifølge Likelihood ratio testen) modelspecifikation for forbruget af økologiske og konventionelle mejeriprodukter: en homothetisk statisk model med lineær trend. Det kunne således ikke afvises, at
den homothetiske model er ligeså god som den ikke-homothetiske, hvorved udgiftselasticiteten i alle tilfælde definitorisk er 1. Hvis vi imidlertid dropper denne restriktion, finder vi at udgiftselasticiteten er større end 1. Samtidig er udgiftselasticiteten
mindre end 1 for konventionelle mejeriprodukter.
Ligeledes kunne det ikke afvises, at den statiske model beskriver data ligeså godt
som den dynamiske – tabel 2 refererer derfor til den statiske relation, ligevægtsrelationen efter fuld tilpasning – en tilpasning, der i denne model indfinder sig i første
periode. Endelig kunne det ikke afvises, at specifikationer med en lineær trend er at
foretrække frem for specifikationer med kvadratisk eller ingen trend.
Tabel 2 læses som følger: Egen- og krydspriselasticiteterne5 læses som procentvis
ændring i forbruget af varerne i første søjle, når prisen på varerne angivet ovenover
ændres 1%. L angiver logaritmen til Likelihoodfunktionen for hele modellen. R2 angiver den del af variationen, der forklares af modellen, og justeret R2 er forklaringsgraden korrigeret for frihedsgrader. Endelig angives t-værdien for koefficienten til prisforholdet ␥ij, samt LaGrange Multiplier (LM) testen for heteroskedasticitet.
Egenpriselasticiteterne er negative og krydspriselasticiteterne er positive som forventet, og elasticiteterne er relativt store, særlig for de økologiske varer. De høje priselasticiteter kan forklares ved, at de konventionelle og økologiske varer er nære substitutter, og når de er specielt høje for de økologiske produkter, hænger det sammen med
disse produkters lave budgetandel i forhold til de konventionelle produkter. Generelt
finder andre studier, at fødevarers egenpriselasticiteter ligger (numerisk) under 2, se
oversigt i Wier og Smed, (2000). Disse studier beskriver dog oftest substitution mellem aggregerede fødevaregrupper, mens nærværende studie beskriver substitution inden for disse grupper.
R2-værdien er særdeles pæn. Standardafvigelserne til ␥i j-parameteren er lav nok til
signifikant estimat, og DW-størrelsen er så tæt på 2, at nulhypotesen om ingen første5. Der er tale om ukompenserede priselasticiteter, Marshall-priselasticiteter, i tabellerne frem for kompenserede (Hicks) elasticiteter, da det er den elasticitet, der normalt rapporteres i andre studier og hermed er
bedst egnet som sammenligningsgrundlag.
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Tabel 2. Estimationsresultater i den foretrukne specifikation for mejerivarer.
MEJERIGRUPPEN – statisk model, lineær trend, homothetisk
Priselasticiteter
Økol.
Konv.
Økologiske
Konventionelle

-2,27
0,13

1,27
-1,13

L

R2

adj.R2

t-stat for
␥ij

DW

LM

113,71

0,94

0,93

2,27

1,73

0,84

ordens positiv autokorrelation, ikke kan afvises. LM-teststørrelsen for heteroskedasticitet er så lille, at nulhypotesen, om at der er homoskedasticitet, ikke kan afvises på
5%-niveau.
5.2 Resultater for de øvrige varegrupper
Det viste sig vanskeligt at modellere forbruget af den økologiske del af varegrupperne mel og brød, kød og øvrige fødevarer. For disse grupper er det ikke muligt at afbilde det aggregerede forbrug af alle varer inden for gruppen, idet estimationerne ikke
resulterer i signifikante estimater. Her må man – i stedet for observationer af aggregerede varegrupper – benytte observationer af forbruget af enkelte produkter, inden for
de aggregerede grupper.
Der er gode grunde til at tage udgangspunkt i enkelte varer, der kan benyttes som en
art indikatorvare, dvs. som repræsentant for en hel varegruppe. Rationalet bag denne
tilgang er, at de aggregerede grupper er særdeles heterogene, og det er særligt et problem i relation til økologiske varer. Det økologiske forbrug består dels af forbrug af
veletablerede varer, hvor markedet er nogenlunde velfungerende, dels af varer, hvor
markederne er umodne. De umodne markeder præges af imperfektioner som svigtende udbud, manglende information til forbrugerne om priser, og om, hvor de kan finde
varerne, samt manglende information til udbyderne om forbrugernes betalingsvilje.
Disse imperfektioner gør varerne vanskelige at afbilde i modelmæssig sammenhæng,
og de gør sig særligt gældende på kød, frugt og grøntsagsmarkedet, jf. Wier og Calverley (1999). På grund af sådanne rationeringsproblemer og andre imperfektioner kan
det være vanskeligt at identificere efterspørgselskurven.
I stedet vælges at basere modelleringen på en enkelt vare, der er veletableret på
markedet, idet det formodes, at forbruget af denne vare kan repræsentere hele varegruppen, når markederne er modnet. En væsentlig forudsætning for dette ræsonnement er, at indikatorvaren er repræsentativ for gruppen som helhed, dvs. har samme
pris- og budgetfølsomhed som hele gruppen i gennemsnit. På basis af økonometriske
studier af forbruget af konventionelle varer (der findes stort set ingen vedrørende økologiske varer), er der for hver gruppe valgt et antal varer, der er repræsentative i denne
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forstand, jf. Wier og Smed, (2000). Disse varer er alle afprøvet, og efterfølgende er en
indikatorvare udvalgt for hver gruppe.6
Ved gruppen af mel- og brødprodukter er det varen rugbrød, der er bedst egnet til at
danne grundlag for modellering, men alt i alt er der dog tale om en varegruppe med
pæne mængdeandele. Mel- og brødprodukter, herunder rugbrød, er en varegruppe,
hvor forbrugerne ikke rapporterer om hverken manglende synlighed eller manglende
udbud, Wier og Calverley (1999). Udbuddet har været sikret gennem en betragtelig
import af korn. De ovennævnte rationeringproblemer mv. er således sandsynligvis ikke gældende her.
Gruppen af kødprodukter er langt mere problematisk. Tilsyneladende er markederne for de fleste kødprodukter så umodne, at en række effekter, der ikke er indeholdt i
en almindelig økonomisk efterspørgselsmodel, gør sig gældende. Det kan f.eks. være
svigtende udbud eller pludselige effekter fra kødvareskandaler (kogalskab, salmonella
etc.). Da varerne inden for kødgruppen er nære substitutter, sammenlignet med varer
inden for de andre varegrupper, kan sådanne omstændigheder have markante krydseffekter på andre kødvarer og herved påvirke hele gruppen. Det vurderes, at kun markedet for »andet oksekød« (omfatter oksekød minus hakket oksekød og indmad) fungerer så godt, at det kan danne basis for modellering. De pæne estimationsresultater
hænger sandsynligvis sammen med, at netop oksekødsmarkedet er præget af en vis
stabilitet og kontinuitet, idet det hører delvist sammen med det store marked for malkekvæg – dette burde imidlertid også gøre sig gældende for hakket oksekød, men her
spiller kogalskabsskandalen sandsynligvis en afgørende rolle.
Gruppen af øvrige fødevarer er heller ikke nem at modellere, og dette giver anledning til undren, eftersom gruppen indeholder varer som løg, gulerødder og kartofler,
hvor der ses modne velfungerende varemarkeder og betragtelige mængdeandele. Men
netop disse tre produkter er vanskeligt modellerbare. Forbruget er præget af tydelig
sæsonvariation, og der har været gjort forsøg med både sæsonkorrigering ved hjælp af
Moving Average-metoden, se f.eks. Harvey (1990) og ved hjælp af 4-ugentlige dummyvariabler. Begge metoder resulterede imidlertid i insignifikante parametre – sandsynligvis på grund af for få observationer. Også diverse andre dummyer er forsøgt
med tilsvarende nedslående resultater. Varegruppen »øvrigt grønt« egner sig bedst,
idet der her ses flest modeller med signifikante estimater. Estimationsresultaterne for
denne gruppe skal dog tages med forbehold – i modsætning til de to ovennævnte indi6. Denne metode har dog en vis ulempe indbygget. Indikatorvarerne er udvalgt, som de varer, der gav de
mest signifikante resultater, inden for hver af de aggregerede varegrupper. I forhold til den klassiske dataminingsproblematik, se f.eks. Johnston, (1984), kan sættes spørgsmåltegn ved både validiteten af signifikansniveauerne, samt værdien af de endelige resultater. De estimerede resultater skal derfor tages med dette forbehold.
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Tabel 3. Estimationsresultater i de foretrukne specifikationer for andre fødevaregrupper.
MEL/BRØD (rugbrød) – statisk model, lineær trend, homothetisk
Priselasticiteter
Økol.
Konv.
Økologiske
-1,93
Konventionelle 0,08

0,93
-1,08

L

R2

adj.R2

t-stat for
␥ij

DW

LM

91,83

0,88

0,87

2,28

2,17

2,36

KØD (andet oksekød) – statisk model, kvadratisk trend, homothetisk
Priselasticiteter
Økol.
Konv.
Økologiske
-2,25
Konventionelle 0,02

1,25
-1,02

L

R2

adj.R2

t-stat for
␥ij

DW

LM

93,30

0,62

0,57

4,54

2,41

5,15

ØVRIGE FØDEVARER (øvrigt grønt) – statisk model, lineær trend, homothetisk
Priselasticiteter
Økol.
Konv.
Økologiske
-1,57
Konventionelle 0,02

0,57
-1,02

L

R2

adj.R2

t-stat for
␥ij

DW

LM

100,39

0,84

0,77

2,32

1,66

2,32

katorvarer (rugbrød og andet oksekød), er det sandsynligt, at markedet har været præget af rationering, med deraf følgende estimationsproblemer, jf. diskussionen ovenfor.
Tabel 3 viser estimationsresultaterne for de foretrukne specifikationer for brød, kød
og grønt. I alle tilfælde er den foretrukne model homothetisk, statisk, med enten lineær
eller kvadratisk trend. Som ved mejerivarer er priselasticiteterne høje, særligt for de
økologiske produkter. R2 værdierne er høje, dog lavere for kød. DW teststørrelsen er i
alle tilfælde så tæt på 2, at nulhypotesen om ingen positiv førsteordens aurokorrelation, ikke kan afvises. For brød og grønt er LM-teststørrelsen for heteroskedasticitet så
lille, at nulhypotesen om homoskedasticitet ikke kan afvises på 5%’s niveau. For kød
er dette dog ikke tilfældet. Heteroskedasticitet indebærer, at standardafvigelsen er
skæv, hvilket igen indebærer at t-værdien for koefficienterne ikke er valide. I stedet er
der beregnet en robust heteroskedasticitetskonsistent t-værdi.
Figur A.1 i Appendiks angiver dels faktiske og fittede budgetandele (til venstre),
dels residualplot (til højre) for hver varegruppe.
5.3 Sammenligning med andre studier
Der har hidtil kun været ganske få studier af forbrug af økologiske varer baseret på
data for observeret adfærd. Glaser og Thompson (1999, 2000) modellerer forbruget af
forskellige typer økologisk og konventionel mælk, og forbruget af økologiske og kon-
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ventionelle frosne grønsager, baseret på AIDS systemet og amerikanske supermarkeds-scanner-data. Resultaterne af disse studier understøtter resultaterne i nærværende studie: Egenpriselasticiteterne er høje, særligt for de økologiske produkter. I modsætning hertil finder Jörgensen (2001), der estimerer forbrug af forskellige korn- og
kolonialprodukter vha. en »ad-hoc« specifikation på svenske GfK data, relativt lave
priselasticiteter for økologiske produkter.
Med hensyn til udgiftselasticiteter finder Glaser og Thompson (1999, 2000) intet
generelt mønster for forskellige typer økologiske produkter. Jörgensen (2001) finder
relativt lave udgiftselasticiteter for økologiske produkter. I nærværende studie kunne
det ikke for nogen varer afvises, at den homothetiske model er ligeså god som den ikke-homothetiske, hvorved udgiftselasticiteten i alle tilfælde definitorisk er 1. Hvis vi
imidlertid dropper denne restriktion, finder vi helt generelt at udgiftselasticiteten for
alle typer økologiske varer er større end 1, uanset modelspecifikationen. Samtidig er
udgiftselasticiteten i alle tilfælde mindre end 1 for konventionelle produkter. Dette indebærer, at økologiske varer er luksusvarer, mens de konventionelle er nødvendige varer – et resultat der står i modsætning til resultaterne fra Glaser og Thompson (1999,
2000) og Jörgensen (2001).
6. Konklusion
Markedet for økologiske fødevarer har været præget af kraftig vækst i årene 19971998. Størst vækst ses ved gruppen af mel og brødvarer, hvor budgetandelen er vokset
54% årligt i løbet af perioden. I samme periode har priserne på økologiske varer, i forhold til prisen på de tilsvarende konventionelle varer, været faldende. En vigtig undtagelse er gruppen af kødvarer, hvor prisen på økologiske kødprodukter steg i forhold til
prisen på konventionelt produceret kød. Mejerivarer havde i perioden den højeste budgetandel (10%). Lavest ligger kødgruppen, idet økologisk kød endnu har en marginal
position på markedet (godt 1%).
Generelt viser priselasticiteterne sig at være høje i betragtning af, at der er tale om
fødevarer. Særligt de animalske produkter er prisfølsomme. De høje priselasticiteter
skal bl.a. forklares ved, at de økologiske og konventionelle versioner af varerne er meget nære substitutter, og resultatet støttes i et vist omfang af de få lignende studier, der
findes vedrørende forbrug af økologiske varer.
I de homothetiske modelversioner er budgetelasticiteten definitorisk lig 1, men hvis
denne restriktion ophæves, viser det sig, at alle økovarerne er luksusvarer, idet budgetandelen stiger med forbruget. Imidlertid viser de udførte tests, at det i alle tilfælde er
en homothetisk model, der foretrækkes.
Da forbruget er prisfølsomt, vil politiske tiltag rettet mod denne parameter i princippet være effektive. Det kan f.eks. være øget tilskud til økologisk produktion eller
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afgifter på konventionel landbrugsproduktion, f.eks. øgede afgifter på pesticider og
kunstgødning. Analysen i dette studie indikerer, at sådanne tiltag alle vil have markante effekter.
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Figur A.1. Fittede og faktiske budgetandele samt residualplots for mejerivarer.
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Figur A.3. Fittede og faktiske budgetandele samt residualplots for kød (andet oksekød).

Budgetandele

Residualer

0,08

0,02

0,06

0,01

0,04

0

0,02

-0,01

0

-0,02
Faktiske budgetandele
Fittede budgetandele

Periode 1-26

Periode 1-26

Figur A.4. Faktiske og fittede budgetandele samt residualplots for øvrige fødevarer
(øvrigt grønt).

Nationaløkonomisk Tidsskrift 140 (2002): 327-333

Debat og kommentarer
Afgrænsning af det relevante marked i konkurrencesager
Helene Waagstein, Torben Thorø Pedersen, Mogens Jensen og Carsten Smidt
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1. Indledning
Afgrænsning af det relevante marked er en
central del af mange konkurrencesager. Det er
via afgrænsningen af det relevante marked, at
det fastslås, hvem der er de væsentligste konkurrenter til sagens parter, og hvilken stilling
parterne har på dette marked.
Hidtil har konkurrencemyndighederne især
benyttet kvalitative argumenter, når de har afgrænset det relevante marked. Det kan f.eks.
være argumenter baseret på produktkendetegn, distributionsform, forbrugerpræferencer,
adgangsbarrierer mv. Inden for de senere år er
der stadig oftere blevet suppleret med kvantitative konkurrenceanalyser. Der udestår dog
stadig en del arbejde med at udvikle disse metoder, og de kvantitative konkurrenceanalyser
vil næppe nogen sinde kunne stå alene og erstatte markedskendskab og almindelig sund
fornuft, hvad eksemplet i dette indlæg også illustrerer.
Mulighederne for at lave kvantitative konkurrenceanalyser er heldigvis bedre end for
bare få år siden. Dels er der sket en udvikling
af selve analyserne, hvor der benyttes flere og
bedre økonometriske metoder, dels har udbredelsen af IT-teknologien givet adgang til
flere og bedre data på mange områder, og
gjort det nemmere og hurtigere at lave kvantitative konkurrenceanalyser af høj kvalitet.
I forhold til andre EU-landes konkurrencemyndigheder har Konkurrencestyrelsen i
Danmark allerede gode erfaringer, når det
gælder kvantitative konkurrenceanalyser til
I artiklen fremkommer synspunkter og vurderinger,
som ikke nødvendigvis deles af Konkurrencestyrelsen.

afgrænsning af det relevante marked. Da styrelsen i foråret 2002 afgrænsede de relevante
markeder ved fusionen mellem slagterierne
Steff-Houlberg og Danish Crown, blev der
både benyttet økonometriske stationaritetstests af prisserier og markedstests, som er baseret på økonomisk markedsmodellering. Det
var første gang, at Konkurrencestyrelsen benyttede stationaritetstests til markedsafgrænsning, og det er erfaringerne med disse tests,
som dette indlæg primært beskæftiger sig
med.1
2. Hvad er markedsafgræsning?
I konkurrenceloven tales der om det juridiske begreb »det relevante marked«. Det fremgår af bemærkningerne til konkurrenceloven,
at det relevante marked består af to dimensioner: Et produktmarked og et geografisk marked.2 Hvis produktet ikke kan lagres, som
f.eks. ved markedet for elektricitet, kan markedet også have en tidsdimension. Produktmarkedet omfatter lidt forenklet alle produkter, som forbrugerne finder substituerbare.3
Det geografiske marked består af det område,
som produkterne afsættes indenfor, og hvor
konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt ensartede.
Der findes ikke et økonomisk begreb, som
direkte svarer til det juridiske begreb »det relevante marked«, og der findes heller ingen
1. Brugen af Dickey-Fuller-testet er blevet forslået
af Hugh Wills (2002).
2. Både loven og bemærkningerne kan ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: www.ks.dk.
3. Det er dog ikke nok at se på efterspørgselssubstitution – muligheden for udbudssubstitution skal også undersøges.
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simpel metode til at afgrænse det relevante
marked ved hjælp af økonomisk teori.4
I økonomisk forstand kan det imidlertid siges, at alle substitutter i princippet er i konkurrence med hinanden, idet en bindende
budgetbegrænsning hos nyttemaksimerende
forbrugere pr. definition betyder, at et større
forbrug af et produkt må modsvares af et mindre forbrug af et andet produkt. Hvordan forbrugeren konkret tilpasser sit forbrug, afhænger af forbrugerens nyttefunktion, der afspejler sig i den efterspørgselsfunktion, som virksomhederne står overfor. Med udgangspunkt
i efterspørselsfunktionen, kan forbrugernes
valg mellem produkterne beskrives ved produkternes egen- og krydspriselasticiteter.
Der findes ingen generel regel for, hvor
stor krydspriselasticiteten mellem to produkter skal være, før man kan sige, at de tilhører
det samme marked.5 Det er derfor nødvendigt
at supplere med andre analyser, hvor stationaritetstests af prisserier kan være én mulighed,
afhængig af den konkrete sag.
3. Økonometriske metoder til markedsafgrænsning
Konkurrencemyndighederne og sagsparterne har i en årrække forsøgt sig med forskellige økonometriske metoder til markedsafgrænsningen. Det viser sig dog, at der er en
del problemer forbundet med de metoder,
som man hidtil har benyttet.
Korrelationsanalyser
Hidtil har fokus som oftest været på
størrelsen af korrelationskoefficienterne mellem priserne på de forskellige produkter. Hy4. I Tirole (1988) diskuteres det på side 12-13, hvad
der forstås ved et marked. Der peges på, at der ikke
er nogen simpel metode til at afgrænse et marked,
og at vanskelighederne med at afgrænse et marked
ignoreres i resten af bogen. Andre lærebøger, som
f.eks. Martin (2002), ser helt bort fra problemstillingen og taler fra starten af bogen om markedet, uden
at der redegøres mere konkret for, hvad der forstås
ved et marked.
5. En sådan regel må i givet fald afhænge af, hvor
mange produkter der er på markedet, hvor stor den
eksterne priselasticitet er mv.
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potesen var, at en høj korrelationskoefficient
indikerede, at der var konkurrence mellem
produkterne.
Der er dog flere problemer ved ukritisk at
benytte korrelationskoefficienterne: For det
første findes der ikke nogen klar grænse for,
hvor høj korrelationskoefficienten skal være,
før man kan konkludere, at produkterne er på
det samme marked. For det andet skal en række tekniske forhold ved de anvendte prisserier
være i orden. Priserne skal være indsamlet så
hyppigt, at de afspejler de faktiske prisændringer på markedet. Hvis der dannes nye priser hver uge, kan man f.eks. ikke bruge en
tidsserie med årlige observationer. For det
tredje skal begge prisserier være simultant
stationære tidsrækker.6 Hvis det ikke er tilfældet, vil man få falske høje korrelationskoefficienter, og der vil derfor være en risiko for
på falsk baggrund at konkludere, at produkterne tilhører det samme marked.
Men også andre forhold, ud over de tekniske forhold nævnt ovenfor, har betydning for
brugen af korrelationskoefficienterne som en
konkurrenceindikator. Hvis priserne på de to
produkter reagerer på fælles underliggende
faktorer som f.eks. inputpriser, teknologiudvikling eller konjunkturer, bliver korrelationskoefficienten høj, selvom produkterne
ikke er på det samme marked.7 Hvis prisen på
et produkt følger prisen på det andet produkt
6. Simultant stationære tidsrækker er karakteriseret
ved, at de to tidsrækker hver især er stationære, og at
samvariationen mellem tidsrækkens værdier udelukkende afhænger af tidsforskellen mellem de
punkter i hver serie, hvor korrelationskoefficienten
beregnes, og ikke af hvilke tidspunkter der vælges,
se f.eks. Milhøj (1994).
7. Når prisen på et input, som f.eks. olie, falder, eller
der bliver udviklet en mere effektiv produktionsteknologi, falder produktionsomkostningerne og dermed priserne for alle de virksomheder, der bruger
inputtet eller teknologien. Når priserne på begge
produkter falder, bliver korrelationskoefficienten
høj, uanset om der er konkurrence mellem produkterne. Tilsvarende vil en generel indkomststigning,
eller en fælles sæsonvariation i efterspørgslen, ændre efterspørgslen på produkterne og dermed medføre en høj priskorrelation mellem dem, selvom de
ikke er på samme marked.
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med en vis forsinkelse, vil det modsat resultere i en lav priskorrelation, selv om de to produkter faktisk er på det samme marked.
Problemerne med fælles underliggende
faktorer og med forsinket pristilpasning kan
løses på flere måder. En metode er at beregne
partielle korrelationskoefficienter. Den partielle korrelationskoefficient er korrelationen
mellem de to tidsserier, efter at der er renset
for effekten af alle andre forhold end konkurrence.8 Beregningen af den partielle korrelationskoefficient foregår i to trin. Første trin
består af en regression af prisserierne på alle
relevante forklarende variable. I andet trin beregnes den partielle korrelationskoefficient
som den simple korrelation mellem restledene fra de to regressioner. Beregningen af den
partielle korrelationskoefficient stiller imidlertid store krav til data, idet alle relevante
forhold skal inkluderes i første trins regres sioner. Ellers vil korrelationerne fortsat udtrykke andre forhold end konkurrence mellem
de to produkter.9
Analyser af den relative pris
Den simpleste metode er imidlertid at anvende økonometriske tests af den relative
pris. En af fordelene ved at analysere relative
priser er, at der automatisk tages højde for
8. Se f.eks. Copenhagen Economics (2002).
9. I stedet for at beregne partielle korrelationskoefficienter på baggrund af prisserier renset ved hjælp af
input-variable, kunne man rense prisserierne ved
hjælp af en tidsrækkemodel. Dvs. bestemme en
(sæson) ARIMA-tidsrækkemodel, der efterlader
restledene som hvid støj. Denne model kan benyttes
som »filter« for begge prisserier. Fordelen ved denne fremgangsmåde, er, at man ikke behøver at identificere inputvariablene, men kan nøjes med historiske værdier af priserne. Det har dog ikke været muligt at finde eksempler, hvor denne metode er blevet
anvendt ved markedsafgrænsning.
10. Et test baseret på den relative pris tillader for
øvrigt også, at priserne på et delmarked vedvarende
kan være højere end på et andet delmarked, uden at
det ændrer på konklusionen om, hvorvidt markederne er sammenhængende eller ej. Det kan f.eks. være
tilfældet, hvis transportomkostninger, skattesystemer eller produktkarakteristika giver højere priser
på det ene delmarked.
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fælles underliggende faktorer, når de to prisserier divideres med hinanden.10 Dog har det
betydning, om der er tale om et symmetrisk
prischok, eller et asymmetrisk prischok, hvor
effekten af prischokket er forskellig på de to
markeder.
Hvis f.eks. oliepriserne har samme betydning for priserne på to markeder, påvirkes den
relative pris ikke af olieprisændringer, og de
vil ikke have indflydelse på konklusionen
om, hvorvidt markederne er adskilte eller
sammenhængende. Hvis chokket derimod har
større effekt på det ene end på det andet marked, vil den relative pris ændre sig. Hvis effekten af det asymmetriske chok udlignes
igen, vil testet føre til en konklusion om sammenhængende markeder, mens det omvendte
vil være tilfældet, hvis chokket ikke udlignes.
Der er en lille risiko for, at et modsatrettet
asymmetrisk chok kort efter det oprindelige
chok vil lede til en falsk konklusion om sammenhængende markeder. Tilsvarende er der
en risiko for uberettiget at konkludere at markederne er adskilte, hvis der er tale om et permanent asymmetrisk chok, som påvirker prisniveauet, men ikke konkurrencen. Et sådant
chok kunne f.eks. have form af en ny afgift i
det ene land, som permanent gør varerne dyrere der, men hvor der stadig finder arbitrage
sted, indtil prisforskellen netop udgør forskellen på transportomkostninger, skattesystemer
og produktkarakteristika. De her beskrevne
tilfælde må dog anses for yderst sjældne, men
man må være opmærksom på at kunne tage
højde for dem.
Økonometriske tests af den relative pris er
også relativt simple at fortolke i forbindelse
med markedsafgrænsningen. Hvis asymmetriske prisstød ikke medfører permanente ændringer i den relative pris, tyder det på, at prisforskellene udlignes af konkurrencen mellem
de to produkter, og at de to produkter derfor
tilhører det samme marked. Hvis asymmetriske prisstød derimod ikke udlignes over tid,
tyder det på, at de to produkter ikke er i konkurrence med hinanden, og at produkterne
derfor tilhører forskellige markeder.
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4. Stationaritetstests af relative priser
Man kan teste, hvorvidt choks har permanent effekt på en prisserie, ved hjælp af et stationaritetstest. Hvis den relative pris hele tiden søger mod et konstant niveau, er den relative pris stationær, hvilket indikerer, at de to
produkter tilhører samme marked. Modsat er
den relative pris ikke-stationær, hvis asymmetriske prisstød medfører permanente ændringer i den relative pris, hvilket tyder på, at
der er tale om forskellige markeder.
Et ofte anvendt test for stationaritet er
Dickey-Fuller-testet. Bag dette test ligger en
antagelse om, at chok til serien er monotont
aftagende. Hvis testet skal kunne tage højde
for autoregressive processer af højere orden,
hvilket ofte viser sig at være nødvendigt ved
analyser af relative prisserier, benyttes i stedet et Augmented Dickey-Fuller-test (ADFtest).11 ADF-testet er baseret på en estimation
af følgende ligning:12
p-1

 zt =  +  zt-1 +

∑ j  zt-j + t

j=1

zt er værdien af tidsserien på tidspunkt t, mens
zt-1 er værdien til tidspunkt t-1.  zt er differensen på den tidsserie, som skal testes for
stationaritet, dvs.  zt er defineret som  zt = zt
– zt-1, og  zt-j = zt-j – zt-j-1.  er et konstantled,
som inkluderes for at tage højde for, at der er
tale om en relativ pris, som pr. definition ikke
kan være lig 0. t er restleddet på tidspunkt t.
ADF-testet består i at teste, om  = 0 mod 
< 0 (hvis  > 0 er tidsserien eksplosiv).13
Hvis  = 0, er tidsserien ikke-stationær.
Når ADF-testet viser, at  < 0, er den relative pris stationær. Det er tegn på, at de rele11. Der findes andre tests for stationaritet end det
her brugte ADF-test. ADF-testet er let at implementere, men det lider i mange tilfælde af ringe styrke til
at forkaste nulhypotesen. Dvs. man vil for sjældent
konkludere, at markederne er sammenhængende.
Forud for et test for stationaritet, bør der derfor altid
foretages et grafisk plot af tidsserien.
12. Se f.eks. Greene (1997).
13. Bemærk, at man her ikke kan bruge det sædvanlige t-test. De kritiske værdier i ADF-testet skal slås
op i en særlig Dickey-Fuller-fordeling.

vante produkter er i konkurrence med hinanden. Konkurrencen kan imidlertid være så
svag, at man ikke kan tale om, at produkterne
er på samme marked. Derfor bør den estimerede værdi af  også indgå i vurderingen af,
om to produkter tilhører samme marked. Desværre er der ikke noget entydigt svar på, hvor
stor  skal være, før to produkter tilhører
samme marked. Generelt gælder dog, at hvis
 er nær 0, så sker pristilpasningen langsomt,
hvilket tyder på, at de to produkter ikke tilhører samme marked. Modsat hvis  er nær
-1, tyder det på en hurtig pristilpasning, og at
de to produkter tilhører samme marked.
Hvis markedet er præget af, at handlen hovedsageligt foregår på kontrakt, vil der ske en
langsom tilpasning af det gennemsnitlige prisniveau over for alle kunderne, efterhånden
som kontraktene udløber. Hvis handlen derimod ikke forgår på kontrakt, vil markedskræfterne sørge for en øjeblikkelig pristilpasning,
hvis produkterne er i konkurrence med hinanden.14 For at kunne konkludere, at to produkter er på det samme marked, skal  altså
være meget nær ved -1, med mindre der handles meget på kontrakt.
En alternativ måde at anskue problematikken på er at se på hvor mange perioder, der
går, førend halvdelen af et prischok er aftaget
– den såkaldte halveringstid. For at halveringstiden giver mening, kræves det strengt taget, at chok til den relative pris er monotont
aftagende. Når prisserien ikke kan beskrives
ved en model med monotont aftagende chok,
som f.eks. ved ADF-testet, begår man derfor
en systematisk fejl. I de tilfælde, som styrelsen
har set på, er problemet dog minimalt, jf. afsnit 5 nedenfor.
Halveringstiden (HT) kan udledes på følgende vis ud fra ligningen for Dickey-Fullertestet:

 zt =  zt-1 ⇔ zt+i = (1 + )i zt
14. Hvis der handles meget på kontrakt, kunne man
alternativt tage udgangspunkt i listepriserne, i stedet
for de faktiske, handlede priser. Men så risikerer
man problemer med f.eks. ikke at få alle individuelle rabatter med.
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hvorfra HT opnås ved at løse følgende ligning
med hensyn til i:
(1 + )i = 1/2
Ved at tage logaritmen og isolere for i opnås:
HT = i = ln( 1/2 )/ln(1 + )
I modsætning til  har HT en fortolkning,
der kan relateres til den konkrete situation på
markedet. Efter én gange HT er der 50 pct. tilbage af chokket, efter 2 gange HT er der 25
pct. tilbage af chokket og så fremdeles. Ofte
vil man sige, at chokket er helt aftaget efter
4 gange HT, selvom der på det tidspunkt vil
være 6,25 pct. tilbage.15 Hvis priserne på markedet justeres oftere, end hver gang der er
gået fire gange HT, tyder det derfor på, at
konkurrencen ikke presser virksomhederne til
at tilpasse priserne efter hinanden, men at de
sætter priserne individuelt. Hvis priserne justeres hver måned, skal halveringstiden altså
være klart kortere, for at man kan konkludere,
at der er tale om ét marked.
5. Eksempel: Fusionen mellem Danish
Crown og Steff-Houlberg
Da Konkurrencestyrelsen i foråret 2002
afgrænsede det relevante marked for levende slagtesvin ved fusionen mellem Danish
Crown og Steff-Houlberg, brugte styrelsen
både økonomisk markedsmodellering og
økonometriske test.16 I den konkrete fusionssag var der ikke væsentlig tvivl om den geografiske afgrænsning af markedet for levende
slagtesvin, da der stort set ikke handles leven15. De fire gange HT kan højst betragtes som en
tommelfingerregel. I mange tilfælde vil man benytte
andre grænser, alt afhængigt af, hvordan det konkrete marked fungerer. Tekniske aspekter af produktionen kan f.eks. også have stor betydning, ligesom
konkurrencen i nogle tilfælde primært foregår på
kvalitet mv. i stedet for på prisen.
16. De samlede analyser kan ses i Konkurrencestyrelsen (2002).
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de slagtesvin over landegrænserne.17 Men
Konkurrencestyrelsen ønskede alligevel at
fastslå, at det geografiske marked var afgrænset til Danmark.
Datagrundlaget var i denne sag særdeles
velegnet til at bruge de nye metoder til markedsafgrænsning ved hjælp af økonometriske
tests. Det var muligt at fremskaffe ugentlige
noteringspriser i både Danmark, Tyskland,
Frankrig, UK og Sverige i perioden 19982000. Det giver mere end 200 observationer
for hvert land, og der var ingen »huller« i dataserierne. Da slagterierne typisk kun ændrer
deres noteringspris en gang om ugen, har observationerne også en frekvens, der afspejler
frekvensen i prisændringerne på markedet.18
For at illustrere, at korrelationskoefficienter og ADF-tests kan give helt forskellige resultater, bliver begge tests vist i det følgende.
Forskellen i konklusionerne på baggrund af
simple korrelationskoefficienter og ADFtestene skyldes uden tvivl, at prisen på markedet for levende svin i alle lande i stort omfang
påvirkes af de samme underliggende faktorer,
f.eks. foderpriserne og priserne på eksportmarkederne. Det får priserne i de forskellige
lande til at følges ad, selv om markederne af
andre årsager ikke er sammenhængende.
De simple korrelationskoefficienter mellem noteringspriserne i de forskellige lande
indikerer, at de fem lande udgør ét stort geografisk marked for salg af levende svin, idet
korrelationskoefficienterne for priserne i de
fem lande () alle er positive, høje og signifikante på mindst 1 pct. niveau, jf. tabel 1.
Koefficienterne fra ADF-testene på de relative priser () giver imidlertid anledning til
anden konklusion for den geografiske dimension af markedet for salg af levende svin. Alle
17. At der ikke handles over grænserne er ikke i sig
selv et bevis på at markederne er adskilte. Hvis kon kurrencen medfører, at priserne følger hinanden tæt,
vil det ikke være profitabelt at føre handlen ud i livet.
18. Danske Slagterier har gjort priserne sammenlignelige ved at tage højde for de forskellige systemer
mht. gennemsnitlig slagtevægt, hvem der betaler for
indtransport mv. i de forskellige lande.
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Tabel 1. Korrelationskoefficienter () og Dickey-Fuller-test () af de relative priser på levende
slagtesvin.
Tyskland


Danmark
Tyskland
Frankrig
UK



0,94** -0,15**

Frankrig

UK

Sverige











0,92**
0,96**

-0,17**
-0,14*

0,83**
0,79**
0,76**

-0,05
-0,06*
-0,07*

0,93**
0,84**
0,81**
0,84**


-0,03
-0,05
-0,09**
-0,04

Note: * Signifikant forskellig fra 0 på 5 pct. niveau. ** Signifikant forskellig fra 0 på 1 pct. niveau. Signifikansniveauet er bestemt ud
fra Dickey-Fuller-fordelingen.

koefficienterne er meget lave, og i nogle tilfælde kan det endda ikke afvises, at de er
lig 0.
Ved vurderingen af koefficienterne blev
halveringstiden for chok indraget sammen
med andre oplysninger om, hvordan markederne fungerer. Halveringstiden for chok blev
beregnet ud fra formlen i afsnit 4 med udgangspunkt i  fra ADF-testet, hvor der blev
set bort fra de øvrige led i testet. I alle tilfælde
kunne halveringstiden for asymmetriske prisstød beregnes til mindst fire uger.
For at vurdere, hvor stor en fejl der bliver
begået ved alene at se på det første led i ADFtestet, er de forudsagte værdier for hele processen blevet sammenlignet med den tilsvarende proces, der kun inkluderer det første led
af ADF-testet. Det viste sig, at forskellene
mellem de forudsagte værdier var små, og at
den beregnede halveringstid systematisk blev
overvurderet med ca. 1/2 – 1 uge, hvilket ikke
fik betydning for konklusionerne.
Med ugentlige prisnoteringer i alle fem
lande, kan det vurderes, at en halveringstid på
adskillige uger er udtryk for en så langsom
pristilpasning, at der er tale om fem adskilte
geografiske markeder. Havde der været skarp
konkurrence mellem de forskellige markeder,
burde priserne have tilpasset sig fuldstændigt
i løbet af 1-2 uger.

6. Konklusioner
Afgrænsning af det relevante marked har
afgørende betydning i mange konkurrencesager, idet det relevante marked er udgangspunktet, når konkurrencemyndighederne f.eks.
vurderer, om en virksomhed indtager en dominerende stilling, eller om en fusion er problematisk for konkurrencen på det relevante
marked.
De nye kvantitative analysemetoder til afgrænsning af det relevante marked giver først
og fremmest et mere objektivt udgangspunkt
for en diskussion mellem konkurrencemyndighederne og parterne i konkurrencesager
om markedsafgræsningen end de traditionelle
mere kvalitative vurderinger af konkurrencesituationen.
Her har stationaritetstests vist sig at være
bedre end korrelationsanalyser, og der er afgjort mulighed for at øge brugen af kvantitative konkurrenceanalyser i årene fremover –
især hvis metoderne forbedres yderligere.
Men kvantitative analyser vil dog næppe nogensinde kunne erstatte de kvalitative argumenter, fordi der altid vil være markedsforhold, som der ikke er data for, og som det ikke
lader sig gøre at modellere i en økonomisk
analyse.
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Introduktion til særsektion: Dansk og
international økonomisk politik

Den 23.-24. maj 2002 afholdt EPRU-Netværket en konference om »Danish and International Economic Policy« på Københavns Universitets Økonomiske Institut. I det
følgende offentliggøres en revideret udgave af nogle af de indlæg og kommentarer om
aktuel økonomisk politik, der blev fremlagt på konferencen. Redaktionen har været
varetaget af undertegnede.
EPRU-Netværket er et netværkssamarbejde mellem forskningscentrene Economic
Policy Research Unit (EPRU), støttet af Danmarks Grundforskningsfond og baseret
på Københavns Universitets Økonomiske Institut; Centre for Economic and Business
Research (CEBR), støttet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og baseret i Erhvervsog Boligstyrelsen; og DREAM, støttet af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet og baseret på Slotsholmen. Netværkets forsknings- og konferenceaktiviteter støttes via en bevilling fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Nationalbank.
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Debat og kommentarer
Finanspolitik, skatter og dynamiske effekter
Thomas Dalsgaard, Carl-Christian Heiberg og Peter Bach-Mortensen
Finansministeriet

Finanspolitikken i Danmark tilrettelægges efter tre grundlæggende styringsmål:
– Hensynet til finanspolitisk holdbarhed
– Hensynet til aktivitetsvirkninger
– Skattestoppet
Hertil kommer, at der generelt tilstræbes
gunstige strukturvirkninger af den førte makropolitik.
I konkrete termer indebærer disse rammer
følgende mellemfristede målsætninger for finanspolitikken frem til 2010:
– Begrænset realvækst i det offentlige forbrug på gennemsnitligt 3/4 pct. årligt
– Fortsat betydelige offentlige overskud i
størrelsesordenen 11/2-21/2 pct. af BNP;
herved sikres, at de offentlige finanser er
holdbare, også på langt sigt
En realisering af det mellemfristede kravforløb i forhold til at forberede økonomien og
de offentlige finanser på stigningen i antallet
af ældre og reduktionen af personer i den erhvervsaktive alder kræver en stigning i beskæftigelsen svarende til omkring 85.000
fuldtidsbeskæftigede. Heraf vurderes allerede
gennemførte initiativer at kunne bidrage med
omkring 1/3, mens realisering af den resterende del fordrer yderligere politiktiltag, specielt
inden for arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.
Forfatterne er alle ansat i Finansministeriet. Artiklen
er baseret på oplægget på EPRU netværkets konference den 23.-24. maj 2002 samt på kapitel 7 i »Fordeling og Incitamenter«, Finansministeriet, juni
2002. De i papiret udtrykte synspunkter er forfatternes egne og dækker ikke nødvendigvis Finansministeriets holdninger.

En nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet,
men belaster samtidig det finanspolitiske råderum, hvilket igen øger kravene til stigningen i beskæftigelsen. Derfor kan skattelettelser ikke bidrage til at løse den mellemfristede
finanspolitiske udfordring, men vil tværtimod
isoleret set bidrage til at øge den.
Omvendt vil den ekstra belastning af det
finanspolitiske råderum ved en nedsættelse af
skatten på arbejdsindkomst være mindre, jo
større positive arbejdsudbudseffekter der opnås ved skattenedsættelsen. Derfor er det vigtigt, at der i beslutninger om skattelettelser
indgår analyser af adfærdseffekter og disses
virkninger på de offentlige finanser. Hertil
kommer hensynene til fordeling, kompleksitet og øvrige strukturelle virkninger.
Det skal samtidig understreges, at dynamiske effekter i praksis ikke vil kunne observeres, selv efter de måtte være indtruffet. Det
skyldes dels den betydelige usikkerhed, der
omgærder beregninger af sådanne effekter,
herunder en række uobserverbare forhold omkring adfærd, dels at det er uklart over hvilken
tidshorisont, de dynamiske effekter realiseres.
Med hensyn til den isolerede effekt på de offentlige finanser spiller det ydermere en stor
rolle i hvilket omfang, f.eks. satsregulering og
uddannelsesvalg påvirkes. Finanspolitikken
skal derfor indrettes efter en helhedsvurdering – herunder konjunkturhensyn og niveauet for den offentlige saldo korrigeret for konjunktureffekter og holdbarhedsvirkninger –
og ikke ud fra effekterne af enkeltstående tiltag.
I nærværende artikel belyses gennem regneeksempler de dynamiske virkninger af seks
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forskellige ændringer i skattesystemet, som
alle indebærer et umiddelbart provenutab på
ca. 5 mia.kr.:
– En forøgelse af personfradraget fra 34.400
kr. til 37.400 kr. (efter AMB)
– En nedsættelse af bundskattesatsen fra 5,5
pct. til 4,8 pct.
– En forøgelse af mellemskattegrænsen fra
191.200 kr. til 241.200 kr. (efter AMB)
– En nedsættelse af mellemskattesatsen fra 6
pct. til 3,5 pct.
– En forøgelse af topskattegrænsen fra
285.200 kr. til 340.200 kr. (efter AMB)
– En nedsættelse af topskattesatsen fra 15
pct. til 10 pct.
Beregningerne i det følgende er baseret på
mikrodata i Finansministeriets lovmodel kombineret med adfærdsantagelser fra nyere danske empiriske studier. Der er betydelig empirisk usikkerhed om den talmæssige størrelse
af de adfærdsmæssige virkninger og de heraf
følgende konsekvenser for de offentlige finanser.1 Omvendt er beregningerne af selve
ændringerne i incitamenter på individniveau
meget præcise, og i lyset af stikprøvens størrelse (3,3 pct. af befolkningen) ikke underkastet samme usikkerhed omkring sammensætningseffekter som andre stikprøver med færre
observationer.
Analyserne er partielle, og generelle ligevægtseffekter er derfor ikke medregnet. Disse
effekter kan potentielt være betydelige, jf.
f.eks. Granzau og Madsen (2001), hvilket understreger usikkerheden i forsøg på at kvantificere dynamiske effekter. Derfor skal resultaterne i nærværende artikel også fortolkes
med stor forsigtighed og primært ses som pejlemærker for den indbyrdes rangorden af forskellige tiltag.
Arbejdsudbudseffekter af skatteændringer
Det lægges til grund, at ændrede incitamenter til at arbejde via ændrede skatteregler
kan påvirke arbejdsudbuddet på to måder:
1. I Fordeling og incitamenter 2002 er vist en række
følsomhedsberegninger, som udspænder et sandsynligt udfaldsrum for de adfærdsmæssige ændringer.
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– Via en højere gennemsnitlig arbejdstid for
de i forvejen beskæftigede personer
– Via en øget arbejdsmarkedsdeltagelse/beskæftigelse for persongrupper, der som udgangspunkt ikke er beskæftigede
De beskæftigedes beslutning om eventuelt
at arbejde flere timer, kaldet timebeslutningen, antages at kunne beskrives ved de velkendte effekter på det marginale arbejdsudbud via substitutions- og indkomsteffekten.
Effekterne på den gennemsnitlige arbejdstid
er således knyttet til ændringer i marginalskatten.
De ikke-beskæftigedes beslutning om
eventuelt at søge beskæftigelse, kaldet deltagelsesbeslutningen, kan ikke ses som et simpelt resultat af en marginal adfærdsændring,
men antages at være knyttet til ændringer i
forskelsbeløbet, dvs. forskellen mellem den
disponible indkomst henholdsvis som beskæftiget og på overførselsindkomst.
Som udgangspunkt er der et begrænset
overlap mellem de persongrupper, som de to
effekter vedrører, jf. tabel 1.
Den eneste gruppe, der har mulighed for
både at øge arbejdstiden og erhvervsfrekvensen, er de del-årsbeskæftigede lønmodtagere
(dvs. personer, som er ledige en del af året).
Denne gruppe kan både øge arbejdstiden i
den del af året, de allerede arbejder, og arbejde en større del af året. For de øvrige kategorier er det derimod som udgangspunkt kun relevant at ændre på en af disse beslutninger.
Det er derfor et rimeligt udgangspunkt at adskille beregningerne af time- og deltagelsesbeslutningen.
De foretagne beregninger bygger på afgrænsede og stiliserede antagelser om, hvorledes ændrede incitamenter påvirker de to beslutninger. Den overordnede teoretiske ramme er et neoklassisk arbejdsmarked med nyttemaksimerende individer.2
2. I et arbejdsmarked med ufuldkommen konkurrence kan det vises, at en forøgelse af marginalskatten
kan dæmpe lønkravene og dermed øge den samlede
beskæftigelse. For en oversigt se f.eks. Peter Birch
Sørensen (1997).
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Tabel 1. Hvem kan øge arbejdstiden og deltagelsen på arbejdsmarkedet?
Antal personer
Fuldt beskæftigede lønmodtagere
Deltidsbeskæftigede lønmodtagere
Delårsbeskæftigede lønmodtagere
Fuldt ledige mfl. (eksl. tidlig tilbagetrækning)
Efterlønsmodtagere
Selvstændige

Det er vanskeligt at måle elasticiteten af
det individuelle arbejdsudbud præcist. Elasticiteterne er et mål for hver enkelt persons individuelle præferencer med hensyn til fritid
og forbrug og kan derfor ikke observeres direkte i modsætning til de direkte målbare ændringer i incitamenterne. Størrelsen af arbejdsudbudselasticiteterne er derfor forbundet med en betydelig usikkerhed.
Med hensyn til timearbejdsudbuddet tages
i det gennemgående regneeksempel udgangspunkt i resultater fra et nyligt offentliggjort
studie på danske data.3 Med de anvendte antagelser er den gennemsnitlige substitutionselasticitet 0,1 – fordelt med 0,18 for kvinder
og 0,05 for mænd. Dette er lidt lavere end i de
fleste tidligere empiriske undersøgelser. Det
omtalte studie finder, at den individuelle
substitutionselasticitet alt andet lige er faldende med lønindkomsten. I beregningerne har
topskatteydere således en relativt lav substitutions-elasticitet.
Den gennemsnitlige indkomstelasticitet er
-0,03, hvilket ligeledes er lidt i underkanten
af gennemsnittet i tidligere undersøgelser.
Ændringer i gennemsnitsskatten har derfor
isoleret set relativt beskedne virkninger på arbejdsudbuddet.
Deltagelseseffekten afspejler som nævnt,
hvordan arbejdsmarkedsdeltagelsen påvirkes
af ændringer i den økonomiske fordel ved at
være beskæftiget frem for ikke at være beskæftiget. Den enkeltes økonomiske tilskyndelse til at deltage på arbejdsmarkedet kan
3. Frederiksen, Graversen og Smith (2001). Det
Økonomiske Råd benyttede det samme estimat i
Dansk Økonomi, forår 2001.

1.692.270
231.360
333.270
195.570
168.900
193.410

Timebeslutning
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja

Deltagelsesbeslutning
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

udtrykkes ved kompensationsgraden, som
måler forholdet mellem den disponible indkomst ved henholdsvis ledighed/ikke-beskæftigelse og beskæftigelse. Jo større kompensationsgrad, desto mindre er den økonomiske fordel ved beskæftigelse.
Det største potentiale for at udvide arbejdsudbuddet via deltagelseseffekten skønnes at omfatte ledige og efterlønsmodtagere. I
beregningerne er konkret forudsat, at et fald i
den gennemsnitlige kompensationsgrad for
ledige og beskæftigede på 10 pct. dæmper
den strukturelle ledighed med ca. 0,5 pct. enheder. Med hensyn til antallet af efterlønsmodtagere er der antaget en sammenhæng
svarende til, at et fald i kompensationsgraden
på 10 pct. medfører en stigning i erhvervsfrekvensen for de 60-64 årige på 1 pct. enhed.
En række udenlandske studier har fundet
større deltagelseselasticiteter end de her benyttede. Det er imidlertid tvivlsomt, om disse
resultater umiddelbart kan overføres til aktuelle danske forhold. For det første er næsten
alle undersøgelser fra udlandet baseret på lande, som enten i dag eller historisk har haft en
væsentligt lavere udnyttelse af potentialet for
beskæftigelse end Danmark. For det andet har
der for især USA og Holland de sidste 20 år
været et sammenfald af lavere skat og højere
beskæftigelse, uden at kausaliteten er klar.
Der har formentlig i nogen grad været tale
om, at den højere beskæftigelse har muliggjort en lempelse af finanspolitikken.
Det kan anføres, at afgrænsningen til ledige og efterlønsmodtagere indebærer en undervurdering af deltagelseseffekten, da også
andre grupper, herunder personer på barselsorlov og kontanthjælpsmodtagere uden rådig-
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Tabel 2. Samlet virkning på arbejdsudbud ved skattenedsættelse på 5 mia. kr., gennemgående
regneeksempel.
Ændring i arbejdsudbud, pct. af arbejdsstyrken
Ændring via arbejdstiden
Ændring via
Samlet
(timeefffekt)
erhvervsfrekvensen
virkning
(deltagelseseffekt)
Personfradrag
Bundskattesats
Mellemskattegrænse
Mellemskattesats
Topskattegrænse
Topskattesats

-0,04
0,09
0,24
0,33
0,35
0,28

-0,02
0,01
0,06
0,05
0,02
0,01

-0,06
0,10
0,30
0,37
0,37
0,29

Anm: Ved beregning af timeeffekten er den gennemsnitlige substitutionselasticitet sat til 0,1. For deltagelseseffekten er antaget en virkning på ledigheden på 0,5 pct. enhed ved et fald i kompensationsgraden på 10 pct. Erhvervsdeltagelsen blandt
60-64 årige er forudsat at stige med 1 pct. enhed ved et fald i nettokompensationsgraden ved efterløn på 10 pct. Der er ikke
taget højde for afledte virkninger på satsreguleringen og løndannelsen eller tidsforsinkelser i adfærdsvirkningerne.
Kilde: Fordeling og Incitamenter 2002, Finansministeriet, juni 2002.

hedskrav, vil kunne reagere på øget økonomisk tilskyndelse til beskæftigelse. Det vurderes dog, at potentialet fra disse grupper er
relativt lille. Samtidig tyder de senere års erfaringer med især overgangsydelsen – men
også efterlønnen – på, at selv forholdsvis
markante ændringer i kompensationsgraden
ikke nødvendigvis har betydende deltagelseseffekter.4 Endelig kan der peges på, at den aktuelle ledighed er så lav, at historiske erfaringer med sammenhængen mellem kompensationsgrad og ledighed muligvis overdriver
deltagelseseffekten herfra.
Deltagelseseffekten opfattes i det følgende
som et supplement til timeeffekten, således at
de samlede arbejdsudbudseffekter i de seks
betragtede politikeksempler fremkommer
som summen af virkningen på arbejdsudbuddet fra henholdsvis timeeffekten og deltagelseseffekten, jf. tabel 2.
Med de anvendte forudsætninger i det gennemgående regneeksempel er deltagelseseffekterne væsentligt mindre end timeeffekterne. Bundskatten påvirker næsten ikke kom4. Således valgte en meget stor andel af de personer,
som potentielt var berettiget til overgangsydelse, at
overgå til ordningen (og derved undgå rådighedsforpligtelsen), selvom dette indebar en betydelig
nedgang i bruttoydelsen.

pensationsgraderne, da overførselsmodtagere
får en skattenedsættelse, som er af samme relative størrelse som de beskæftigedes. Reduktioner i topskatten har ligeledes kun en beskeden effekt, da relativt få overførselsmodtagere har en potentiel timeløn, som er tilstrækkelig stor til, at topskatten spiller en væsentlig
rolle. En del efterlønsmodtagere har dog potentielle lønindkomster over topskattegrænsen. Mellemskatten har en lidt større effekt på
kompensationsgraden, da kun få fuldtidsoverførselsmodtagere betaler mellemskat, mens
deres potentielle lønindkomst i stor udstrækning ligger over mellemskattegrænsen.
Den samlede effekt på arbejdsudbuddet er
størst ved en forhøjelse af topskattegrænsen
og ved en nedsættelse af mellemskattesatsen.
Ændringer i mellemskattegrænsen og topskattesatsen har også en relativ stor effekt, mens
ændringer i bundskatten kun har en beskeden
effekt. En forhøjelse af personfradraget har en
decideret negativ effekt på arbejdsudbuddet.
Da provenutabet er det samme i alle seks
eksperimenter, er der kun begrænsede forskelle i indkomsteffektens størrelse. Forskellene i timearbejdsudbudseffekterne kan derfor primært tilskrives substitutionseffekter.
Disse forskelle kan tilskrives samspillet mellem en række forklarende faktorer:
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Tabel 3. Faktorer som påvirker arbejdsudbuddet (kun timeeffekten).
Besk. personer Ændr. i gnst.
med ændr.
marginalmarginalskat
skat

Personfradrag
Bundskattesats
Mellemskattegrænse
Mellemskattesats
Topskattegrænse
Topskattesats

Gnst.
marginalskat

1.000 pers.

Pct.enheder

Pct.

10
2.910
720
1.900
360
780

-36,0
-0,6
-5,5
-2,3
-13,2
-4,5

45
52
52
55
63
63

Gnst. substitutionselasticitet

0,28
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08

Gnst.
arbejdstid

Ændr. i
samlet antal
arbejdstimer

Timer/år

Mio. timer/år

360
1.500
1.730
1.820
1.910
1.950

-2,0
4,1
10,6
14,5
15,4
12,5

Anm.: Gennemsnit for de beskæftigede personer, som oplever et fald i marginalskatten i forbindelse med det pågældende
politikeksperiment ved gennemsnitlig substitutionselasticitet på 0,1.
Kilde: Fordeling og Incitamenter 2002, Finansministeriet, juni 2002.

– Antal personer, der oplever et fald i marginalskatten
– Det gennemsnitlige fald i marginalskatten
for de berørte personer
– Den gennemsnitlige marginalskat i udgangspunktet
– Arbejdsudbuddets følsomhed over for ændringer i timelønnen efter skat
– Den faktiske arbejdstid for de berørte personer før skatteændringen
Personer, der får en nedsættelse af marginalskatten, vil have et øget incitament til at
arbejde, idet timelønnen efter skat vokser. For
en given ændring i marginalskatten i pct. enheder vil den procentvise stigning i timelønnen efter skat være større, jo højere niveauet
for marginalskatten er i udgangssituationen.
Arbejdsudbuddets følsomhed med hensyn
til ændringen i den effektive timeløn måles
ved substitutionselasticiteten, som i den bagvedliggende arbejdsudbudsfunktion er mindre, jo højere antallet af arbejdstimer er i udgangssituationen, alt andet lige.5 Dette stemmer overens med resultaterne fra en række
danske studier af arbejdsudbuddet. For en
given ændring i timelønnen efter skat er arbejdsudbuddet således mere følsomt for per5. For en nærmere redegørelse for arbejdsudbudsfunktionens funktionelle form henvises til appendiks 7.1. i Fordeling og Incitamenter 2002, Finansministeriet, juni 2002.

soner, der som udgangspunkt arbejder få
timer, end for personer, der arbejder mange
timer. Derudover er substitutionselasticiteten
faldende med timelønnen.
For en given procentvis ændring i arbejdsudbuddet vil den resulterende stigning i antallet af arbejdstimer – og dermed den samlede
ændring i arbejdsudbuddet – derimod være
større, jo højere arbejdstiden er i udgangspunktet. Denne effekt neutraliserer i vid udstrækning de variationer i substitutionselasticiteten, som skyldes forskelle i arbejdstiden –
dvs. for en given ændring i marginallønnen
efter skat vil den absolutte stigning i timetallet som udgangspunkt ikke være særlig forskellig for personer med højt og lavt timetal i
udgangssituationen.
Ændringer i de progressive skatter har
gennemgående større timearbejdsudbudseffekter end ændringer i bunden af skatteskalaen, fordi der for et givet provenutab kan opnås en større effektiv nedsættelse af den gennemsnitlige marginalskat, og fordi den procentvise ændring i timelønnen efter skat og
den dermed resulterende ændring i antallet af
arbejdstimer er størst for personer med en høj
marginalskat i udgangspunktet. I modsat retning trækker, at substitutionselasticiteten er
størst for personer i bunden af skatteskalaen.
Virkninger på de offentlige finanser
Givet de beregnede virkninger på arbejds-
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Boks 1. Beregning af selvfinansieringsgraden.
Selvfinansieringsgraden er et mål for, hvor stor en del af provenutabet ved en given skattenedsættelse, som genindvindes via effekten på arbejdsudbuddet.
Da de offentlige budgetter på langt sigt skal balancere, kræver en skattenedsættelse ledsagende ændringer i den
øvrige økonomiske politik. De beregnede selvfinansieringsgrader er udtryk for en hypotetisk beregning, hvor staten samtidig med skattenedsættelsen opkræver et fast beløb fra alle, en såkaldt (ikke forvridende) lumpsum-skat,
som medfører, at de offentlige finanser er uændrede.
Selvfinansieringsgraden kan derfor skrives som en funktion af kravet til størrelsen af denne lumpsum-skat og det
direkte provenutab ved skattenedsættelsen:
Selvfinansieringsgrad = 1 – Provenu fra lumpsum-skat/Direkte provenutab
Udover adfærdseffekterne afhænger selvfinansieringsgraden af størrelsen af de indirekte skatter og forbrugstilbøjeligheden vedrørende stigningen i den private disponible indkomst. Det er i beregningerne antaget, at den marginale forbrugstilbøjelighed er 1, og at den effektive forbrugsskattesats er 24,5 pct., hvilket svarer til den gennemsnitlige forbrugsskattesats, når der tages højde for subsidier og rentefradragsretten.

udbud og ledighed kan de personspecifikke
oplysninger i stikprøven anvendes til at skønne over afledte effekter på de offentlige finanser i form af forøgede skatteindtægter og
eventuelle besparelser på indkomstoverførsler, der i nogen grad kan imødegå det umiddelbare provenutab ved skattenedsættelsen.
Den afledte effekt måles ved den såkaldte
selvfinansieringsgrad, dvs. hvor stor en andel
af det umiddelbare provenutab, der genindvindes i kraft af adfærdsmæssige effekter i
form af større arbejdsudbud og øget forbrug,
jf. boks 1.
Ligesom det var tilfældet med arbejdsudbuddet, varierer de beregnede selvfinansieringsgrader kraftigt mellem de seks eksempler
på skattenedsættelser, jf. tabel 4. Nedsættelse
af mellemskatte- og topskattesatsen fremstår
sammen med forhøjelser af topskattegrænsen
med en selvfinansieringsgrad på ca. 0,5 ved
lump-sum finansiering. Dernæst er der et
spring til forhøjelsen af mellemskattegrænsen,
som har en selvfinansieringsgrad på 0,33,
mens nedsættelse af bundskattesatsen kun har
en selvfinansieringsgrad på 0,18.
Ændringen i arbejdsudbuddet giver anledning til øgede indtægter for det offentlige via
øgede indkomst- og forbrugsskatter. For en
given ændring i arbejdsudbuddet afhænger
størrelsen af selvfinansieringsgraden i de enkelte skatteeksperimenter af samspillet mellem yderligere tre faktorer:

– Den gennemsnitlige timeløn for de berørte
personer
– Den gennemsnitlige beskatning af den
øgede arbejdsindkomst, dvs. den gennemsnitlige marginalskat efter skatteændringen for de berørte personer
– De sparede offentlige udgifter til overførselsindkomst ved stigende deltagelse
I alle beregningerne er det beregningsteknisk antaget, at upåvirkede offentlige finanser
som udgangspunkt sikres ved hjælp af en ikke-forvridende skat (en teoretisk såkaldt
lumpsum-skat med opkrævning af et ensartet
beløb for alle).6 Selvfinansieringsgraden viser således, hvor stor en andel af det umiddelbare provenutab, der kan genvindes via adfærdsmæssige effekter.
Den tekniske anvendelse af en ikke-forvridende skat betyder, at eksperimenterne kan
fortolkes som en omlægning inden for den
samlede indkomstbeskatning. Tilsvarende
virkninger vil imidlertid fremkomme, hvis
6. Lumpsum-skatten har reelt en lille adfærdseffekt
på såvel timebeslutningen som deltagelsesbeslutningen. Opkrævningen af en lumpsum-skat bidrager
via indkomsteffekten til en lille forøgelse af timearbejdsudbuddet. Tilsvarende bidrager lumpsumskatten til en lille forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen, fordi en lumpsum-skat, som betales med det
samme beløb af alle, reducerer indkomstoverførslernes kompensationsgrad.
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Tabel 4. Selvfinansieringsgrader ved alternative former for underskudsdækning.
Selvfinansieringsgrad med underskudsdækning ved:

Personfradrag
Bundskattesats
Mellemskattegrænse
Mellemskattesats
Topskattegrænse
Topskattesats

Lumpsum-skat

Reduktion i offentligt
Forbrug

0,00
0,18
0,33
0,51
0,50
0,52

0,19
0,34
0,45
0,60
0,59
0,61

Anm.: Det bemærkes, at de skønnede selvfinansieringsgrader ved underskudsdækning via reduktion af det offentlige forbrug er genberegnet og nu skønnes lidt lavere end tidligere, jf. Fordeling og incitamenter 2002, boks 7.8 s. 320.
Kilde: Fordeling og Incitamenter 2002, Finansministeriet, juni 2002.

balancen på de offentlige finanser i stedet sikres ved lavere offentlige udgifter. I det omfang lavere offentlige udgifter specifikt opnås
gennem lavere offentligt forbrug, er den beregnede selvfinansieringsgrad lidt højere, jf.
tabel 4. Det skyldes, at en sådan finansiering
ikke dæmper grundlaget for forbrugsafgifter.
Problemet med denne antagelse er imidlertid,
at selv skatteændringer, som har ingen eller
meget ubetydelige strukturelle effekter på arbejdsudbuddet, alligevel opnår en ikke-ubetydelig selvfinansieringsgrad, jf. f.eks. en forøgelse af personfradraget.
Modsat vil den beregnede selvfinansieringsgrad være mindre – eller blive neutraliseret – hvis balancerede offentlige finanser
sikres ved anvendelse af kilder, der i større eller mindre omfang virker dæmpende på arbejdsudbuddet, herunder satsforhøjelser i
andre dele af indkomstbeskatningen, afgiftsforhøjelser eller forøget indtægtsgraduering
af offentlige udgifter.
Uanset beregningsmetoden afhænger selvfinansieringsgraden i tillæg til de ovenstående
faktorer blandt andet af:
– Tidshorisonten for gennemslaget af virkningerne på arbejdsudbuddet
– Gennemslag på satsreguleringen af indkomstoverførslerne
– Påvirkning af offentlig arbejdstid
– Størrelsen af skattenedsættelsen

Såfremt stigningen i arbejdsudbuddet fordeles jævnt over en 10 års periode, reduceres
selvfinansieringsgraden med godt 10 pct.,
svarende til cirka 5 pct. enheder for topskattesatsen og cirka 3 pct. enheder for mellemskattesatsen.
Såfremt hele effekten på den gennemsnitlige arbejdstid slår igennem på satsreguleringen, reduceres selvfinansieringsgraderne med
op til 40 pct. Det vil være tilfældet, såfremt
stigningen i arbejdstiden alene skyldes generelle ændringer i den aftalte arbejdstid, idet
sådanne ændringer direkte indgår i beregningen af satsreguleringsprocenten. Derimod påvirker f.eks. øget overarbejde ikke beregningen af satsreguleringsprocenten.
I alle eksperimenterne er det antaget, at det
samlede antal udførte arbejdstimer i den offentlige sektor er upåvirket af en stigning i arbejdsudbuddet. I tilfælde af en længere gennemsnitlig arbejdstid i den offentlige sektor
indebærer denne antagelse en afdæmpning i
antallet af offentligt beskæftigede. Dette er en
helt afgørende forudsætning for positive virkninger på de offentlige finanser af en stigning
i den gennemsnitlige arbejdstid.
Til illustration vil en stigning i den gennemsnitlige arbejdstid virke stort set neutralt
på de offentlige finanser, hvis den både slog
igennem som en parallel stigning i det udførte
antal arbejdstimer i den private og offentlige
sektor, og fuldt ud indebar en forøgelse af
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a. Arbejdsudbud

b. Selvfinansieringsgrad ved lump-sum
finansiering
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Figur 1. Virkning på arbejdsudbud og offentlige finanser i det gennemgående regneeksempel.
Anm: Se anmærkning vedr. tabel 2.
Kilde: Fordeling og Incitamenter 2002, Finansministeriet, juni 2002.

satsreguleringen af indkomstoverførsler. I så
fald ville skattegrundlaget og de offentlige
udgifter stige parallelt.
Endelig skal det nævnes, at også størrelsen
af skattenedsættelsen har betydning for selvfinansieringsgraden. Ved satsnedsættelser er der
en entydig negativ sammenhæng mellem skattelettelsens størrelse og selvfinansieringsgraden, hvilket afspejler, at den procentvise ændring i marginallønnen ved en skattenedsættelse på 1 pct.point er større, jo højere skattesatsen er som udgangspunkt. Ved ændringer af
skattegrænser er der ikke samme entydige
sammenhæng, idet selvfinansieringsgraden
især afhænger af fordelingen af indkomster
omkring grænserne, og hvor meget substitutionselasticiteten falder med indkomsten. For
mellemskattegrænsens vedkommende medfører dette, at selvfinansieringsgraden vokser
markant med skattelettelsens størrelse, mens
der for bundskatte- og topskattegrænsen er en
svagt negativ sammenhæng.
Samlet vurdering
Den samlede effekt på arbejdsudbuddet er
størst ved en forhøjelse af topskattegrænsen
og ved en nedsættelse af mellemskattesatsen.
Ændringer i mellemskattegrænsen og top-

skattesatsen har også en relativ stor effekt,
mens ændringer i bundskatten kun har en beskeden effekt. En forhøjelse af personfradraget har en negativ effekt på arbejdsudbuddet.
Bortset fra en nedsættelse af topskatten, som
relativt set har en væsentlig højere selvfinansieringsgrad, end stigningen i arbejdsudbuddet umiddelbart giver udtryk for, er der stor
overensstemmelse mellem stigningen i arbejdsudbuddet og selvfinansieringsgradens
størrelse, jf. figur 1.
Det har i disse eksempler kun begrænset
betydning for de offentlige finanser, om en
given procentvis stigning i arbejdsudbuddet
hovedsageligt skyldes time- eller deltagelseseffekten på trods af, at øget deltagelse medfører besparelser på udgifterne til overførsler.
Det skyldes blandt andet, at den gennemsnitlige stigning i indkomsterne og dermed i skattegrundlaget er større ved en forøgelse af arbejdstiden for de allerede beskæftigede end
ved en forøgelse af erhvervsfrekvensen blandt
de ikke-beskæftigede, fordi de førstnævnte har
højere gennemsnitlige timelønninger end de
sidstnævnte. Dette forstærkes af, at det i eksperimenterne som hovedregel er de højtlønnede blandt de beskæftigede, som øger deres
arbejdsudbud mest.
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Debat og kommentarer
Kommentar:
Beregnede virkninger af personskattelempelser
Jan V. Hansen
Det Økonomiske Råds Sekretariat

Artiklen »Finanspolitik, skatter og dynamiske
effekter« (Dalsgaard m.fl. (2002) omhandler
beregnede virkninger på arbejdsudbud og offentlige finanser af ændringer i personskattesystemet. Dette er en vigtig diskussion bl.a. i
lyset af, at VK-regeringen i sit regeringsgrundlag og ved efterfølgende lejligheder har
tilkendegivet, at fra 2004 kan lettelser i personskatten komme på tale, hvis der er økonomisk råderum til det. I Det Økonomiske Råds
forårsrapport fra 2001 er der foretaget en række lignende beregninger af skatters selvfinansieringsgrad. Min kommentar vil fokusere på
forskelle i metode og resultater mellem de to
studier. Hvad angår ændringer i mellem- og
topskatten er der betydelige forskelle i de beregnede selvfinansieringsgrader. Endvidere
vil jeg overveje, hvordan evt. dynamiske virkninger ved personskattelettelser kan indgå i
tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.
Det datamæssige udgangspunkt for beregKommentaren er baseret på indlæg ved EPRU-konference og ved fagligt seminar i Finansministeriet i
juni og oktober 2002. Jeg takker for kommentarer
fra Anders Frederiksen, Peder Andersen og Steen
Jørgensen. Ansvaret for indholdet er alene mit.

ningerne i Dalsgaard m.fl. (2002) er en repræsentativ stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. Personernes reaktion på ændret personskat er delt op i en timeeffekt og en deltagelseseffekt. Timeeffekten vedrører alle beskæftigede, mens deltagelseseffekten er begrænset
til ledige og personer på efterløn. Timeeffekten er kvantificeret med udgangspunkt i de aggregerede substitutions- og indkomstelasticiteter fra den foretrukne estimationsmodel i
Frederiksen m.fl. (2001). Deltagelseseffekten
bygger på vurderinger af diverse estimater
af sammenhængen mellem strukturledighed
og kompensationsgrader i dagpengesystemet
samt estimater af virkningen af efterlønsreformen i 1998.
Beregningerne i Dalsgaard m.fl. (2002) er
således kendetegnet ved, at de centrale adfærdsparametre er kalibreret med udgangspunkt i økonometriske studier, hvis datagrundlag afviger fra det, som beregningerne
bygger på. Alternativet hertil er selvfølgelig at
foretage estimation af adfærdsparametre og
beregninger af skatteeksperimenter på det
samme datasæt, jf. eksempelvis Graversen og
Smith (1998) og Frederiksen m.fl. (2001).
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Tabel 1. Beregnede selvfinansieringsgrader på to forskellige metoder.

Personfradrag
Bundskattesats
Mellemskattegrænse
Mellemskattesats
Topskattegrænse
Topskattesats

Frederiksen og Hansen (2002)

Dalsgaard m.fl. (2002)

-0,02
0,19
0,59
0,41
0,89
0,33

0,00
0,18
0,33
0,51
0,50
0,52

Anm: Beregningerne i Frederiksen og Hansen (2002) adskiller sig fra Det Økonomiske Råd (2002) ved, at der sikres, at udvidelsen af den indenlandske efterspørgsel maksimalt må stige svarende til den øgede produktion. Dette svarer til en antagelse om, at
skattelettelsen ikke må forværre den nationale opsparing. I Det Økonomiske Råd (2002) er denne restriktion ikke pålagt. I beregningerne i Dalsgaard m.fl. (2002) er sikret uændrede offentlige finanser ved hjælp af en lump sum skat.

Denne metode er anvendt i Det Økonomiske
Råd (2001).
Vurderet på den anvendte metodes præmisser er beregningerne af høj lødighed. De er
klart mere sofistikerede end lignende beregninger fra andre ministerier og interesseorganisationer. Eksempelvis er der variation i
substitutions- og indkomstelasticiteterne mellem personer afhængig af køn, arbejdstid og
timeløn, hvor lignende studier typisk bruger
konstante elasticiteter. Endvidere er der gjort
et stort stykke dataarbejde for at få viden om
personernes gennemsnitlige timelønninger.
Beregningerne vil utvivlsomt blive normsættende for den måde, som centraladministrationen fremover vil regne på skattelettelsers selvfinansieringsgrad.
I Det Økonomiske Råds rapport fra foråret
2001 er der regnet på forskellige personskattelempelsers selvfinansieringsgrad med udgangspunkt i den estimerede arbejdsudbudsfunktion i Frederiksen m.fl. (2001). I tabel 1
er resultaterne i de to forskellige analysemetoder sammenlignet med hensyn til forskellige personskattelempelsers selvfinansieringsgrad. Der ser ud til at være pæn overensstemmelse mellem resultaterne i bunden af skatteskalaen (personfradrag og bundskattesats),
mens de to metoder vurderer de øvrige eksperimenter forholdsvis forskelligt. Ifølge beregningerne i Dalsgaard m.fl. (2002) er det mest
hensigtsmæssigt at lempe satsen for mellemog topskat; ifølge Det Økonomiske Råd bør

lempelsen i stedet ske ved at øge bundgræsen
for disse skatter.
Jeg vil forsøge at kaste lys over, hvorfor de
to metoder giver forskellige resultater. I tabel
2 er nævnt en række metodemæssige forskelle.1 Personkredsen, der får skattelettelser i
Det Økonomiske Råds rapport, er snævrere
end personkredsen i Dalsgaard m.fl. (2002).
Der er dog en række andre forhold, der også
kan forklare de forskellige resultater.
Det forhold, at personer i beregningen i
Det Økonomiske Råd (2001) antages at optimere på hele budgetsegmentet, betyder, at eksempelvis personer, der ikke betaler topskat,
1. Finansministeriet har sammenlignet de to analyser i »Fordeling og Incitamenter« og konkluderer i
appendiks 7.2, at forskelle i datagrundlag er den
væsentligste kilde til divergerende resultater. I appendikset diskuteres forskelle i modellering af skattesystemet i de to tilgange, og det konkluderes, at
betydningen heraf for de beregnede selvfinansieringsgrader næppe er særlig store. Præsentationen i
appendiks 7.2 af skattesystemet i Frederiksen m.fl.
(2001) er dog ikke helt præcis. Udgangspunktet er
ganske rigtigt indkomster i 1996, hvor 2001-skattesatser anvendes og 2001-progressionsgrænser deflateres til dette år. Alternativt kunne indkomstoplysningerne være fremskrevet til 2001. Konsekvensen af dette ville have været, at endnu flere personer
skulle betale eksempelvis topskat, end hvad tilfældet var i 1996-stikprøven, fordi pinsepakken fra
1998 har fjernet og udhulet skattemæssige fradrag.
Dermed kunne eksempelvis en sænkning af topskattens bundgrænse være mere selvfinansierende
end angivet i tabel 1.
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Tabel 2 Oversigt over vigtige metodemæssige forskelle ved fastlæggelse af arbejdsudbud.
Det Økonomiske Råd (2001), Frederiksen
m.fl.(2001), Frederiksen og Hansen (2002)

Dalsgaard m.fl. (2002)

Estimeret model, hvor datagrundlaget er 2441
personer i 1996 i alderen 18-59 år. Visse
grupper er udeladt (selvstændige, studerende,
langtidssygemeldte og førtidspensionister).

Kalibreret model på 3,3 pct. stikprøve, der er repræsentativ for alle skattepligtige personer i 1999.

Adfærd er personspecifik og afhænger af
arbejdstid, timeløn, alder, køn, uddannelse,
civilstand, antal børn, boligstand osv.

Bruger samme aggregerede substitutions- og indkomstelasticiteter som Frederiksen m.fl. (2001),
men elasticiteter varierer med køn, arbejdstid og
timeløn.

Der skelnes mellem timeløn i heltids- og
ekstrajob samt timeløn ved overarbejde.

Den anvendte timeløn er et gennemsnit for heltidsog ekstrajob samt overarbejde.

Der er estimeret arbejdsudbud for ledige.

Der er indlagt deltagelseseffekt for ledige og personer
over 60 år med udgangspunkt i makrolønrelationer
og empirisk studie af effekt af efterlønsreform.

Estimerede eller beregnede transaktionsomkostninger ved ekstrajob og overarbejde
indgår i bestemmelsen af personers adfærd.

Fravær af transaktionsomkostninger.

Personer optimerer over hele budgetsegmentet,
dvs. der reageres også på ændringer i skatter,
som pt. ikke betales.

Personer reagerer på ændringer i de skatter, som de
pt. betaler.

kan reagere på en ændring i topskattens bundgrænse. Dette er ikke tilfældet i beregningerne i Dalsgaard m.fl. (2002), hvor personer i
princippet kun reagerer på ændringer i de
skatter, som de betaler.2 Dette kan forklare,
hvorfor Det Økonomiske Råd (2001) finder
større effekt af ændrede progressionsgrænser
i mellem- og topskat, end Dalsgaard m.fl.
(2002) gør. I »Fordeling og Incitamenter«
fremføres skepsis over for betydningen af
denne »spring-effekt«, fordi der ikke kan findes tegn på en særlig ophobning af personer
lige under mellem- og topskattegrænsen, jf. s.
324. »Spring-effekten« forudsætter imidlertid
ikke, at der sker ophobning af personer lige
under mellem- og topskattegrænsen, da transaktionsomkostninger ved overarbejde og ekstrajob kan »låse« personer et stykke fra

progressionstrin. Små ændringer i de økonomiske incitamenter kan derfor udløse store
spring i arbejsudbud.
Et andet område, hvor de to metoder adskiller sig, er opgørelsen af timelønnen. Det
er en selvstændig pointe i Frederiksen m.fl.
(2001), at timelønnen ved heltids- og ekstrajob samt timelønnen ved overarbejde er forskellige, og dette tages der hensyn til, når den
marginale timeløn for et individ fastlægges. I
Dalsgaard m.fl. (2002) anvendes en gennemsnitlig timeløn. Det er klart, at det mål, der er
relevant for fastlæggelse af en persons arbejdsudbudsrespons på en skatteændring, er
den marginale timeløn.
Uafhængigt af, om man tror på den ene eller den anden metode til beregning af skattelettelsers selvfinansieringsgrad, er det ikke
oplagt, hvordan de dynamiske virkninger skal
indgå ved tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Usikkerheden om, hvornår og
med hvilken styrke arbejdsudbudseffekterne
kommer, gør, at man kan vælge at reagere

2. Der er dog i beregningerne foretaget en minimal
håndkorrektion af provenuerne for at imødekomme
det principielle i argumentet, jf. s. 324 i Fordeling
og incitamenter.
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asymmetrisk i hhv. høj- og lavkonjunkturer.
Hvis der er ønske om at lempe personskatterne i en højkonjunktur, hvor økonomien er tæt
på kapacitetsgrænsen, svarende til den nuværende situation, bør lettelserne ske, hvor
forvridningerne er størst, og lettelserne bør
være finansieret krone for krone. De dynamiske virkninger, der viser sig, kan omsættes til
yderligere skattelettelser eller gemmes til at
finansiere eksempelvis den fremtidige forsørgerbyrde. Risikoen ved ufinansierede lettelser, når økonomien er tæt på kapacitetsgrænsen, er, at økonomien kan blive overophedet,
hvis de dynamiske virkninger kommer sent
og i moderat omfang.
Hvis økonomien befinder sig i en lavkonjunktur, og der er ønske om at stimulere økoLitteratur
Dalsgaard, T., C. C. Heiberg og P. Bach-Mortensen. 2002. Finanspolitik, skatter og dynamiske
effekter. Nationaløkonomisk Tidsskrift, dette
nummer.
Finansministeriet. 2002. Fordeling og incitamenter
2002. København.
Frederiksen, A og J. V. Hansen. 2002. Skattereformer: Dynamiske effekter og fordelingskonsekvenser. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2002,
nr. 2.
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nomien med personskattelettelser, kan det
igen med fordel ske, hvor forvridningerne er
størst. Graden af dynamiske effekter bestemmer den strukturelle budgetsaldo og dermed
kravet til konsolidering i den næste højkonjunktur. Hvis skattelettelserne viser sig at
være forholdsvis selvfinansierende, vil det
kun i begrænset omfang være nødvendigt at
stramme finanspolitikken i en efterfølgende
højkonjunktur for at neutralisere den oprindelige lempelse.
Det bliver spændende at se, om der kommer personskattelettelser pr. 1. januar 2004,
hvilke skatter der i givet fald lempes, og i
hvor høj grad dynamiske effekter indregnes i
finansieringen. Også ud fra en fagøkonomisk
synsvinkel.
Frederiksen A., E.K. Graversen og N. Smith. 2001.
Overtime Work, Dual Job holding and Taxation, IZA WP nr. 323.
Graversen, E. K. og N. Smith. 1998. Labour Supply, Overtime Work and Taxation in Denmark,
CLS WP 98-06.
Økonomiske Råd, Det. 2001. Dansk Økonomi, forår 2001. København.
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Debat og kommentarer
Vækstdeterminanter i dansk økonomi
Ulrik Nødgaard
Økonomi- og Erhvervsministeriet

1. Indledning
Det er en central målsætning for den økonomiske politik at sikre en høj levestandard.
Levestandarden kan grundlæggende øges af
to kanaler. Enten gennem en større arbejdsindsats eller ved at øge produktiviteten. Der
er en væsentlig forskel mellem disse to veje
til højere levestandard. En større arbejdsindsats øger ikke blot BNP per capita, men forbedrer også de offentlige finanser. Derimod
vil en højere produktivitetsvækst med det nuværende regelsæt for regulering af overførsler
ikke forbedre de offentlige finanser.1
Det betyder imidlertid ikke, at vækst i produktivitet ikke er væsentlig. Tværtimod er der
som følge af aldringen af befolkningen i de
kommende årtier behov for at øge væksten i
produktiviteten, hvis vi skal vedblive at have
samme vækstrate i levestandarden som tidligere.
Produktiviteten kan groft sagt øges ved enten at øge kapitaludrustningen eller gennem
tekniske fremskridt mv. Det er interessant, at
der er sket et skift inden for både vækstteorien
og den økonomiske politik i retning af større
Synspunkterne i dette papir er alene forfatterens egne og afspejler ikke nødvendigvis Økonomi- og Erhvervsministeriets holdninger. Der rettes en tak til
medarbejderne i Økonomi- og Erhvervsministeriets
enhed for Økonomisk analyse og strukturovervågning, hvis arbejde i høj grad ligger til grund for dette
papir. Papiret blev præsenteret ved EPRU-konferencen Perspektiver på dansk økonomisk politik den
24. maj 2002.
1. Dette fravær af en sammenhæng mellem offentlige finanser og produktivitetsvækst er unikt for
Danmark og skyldes den automatiske satsregulering. I alle øvrige EU-lande gælder det, at højere
produktivitetsvækst forbedrer de offentlige finanser, se EPC (2001).

vægt på tekniske fremskridt mv. end tidligere.
Den neoklassiske vækstteori fokuserer på kapitalakkumulation. Det er bl.a. også ønsket om
en høj opsparing, der ligger bag de vel nok to
mest signifikante strukturelle ændringer de
sidste 20 år i Danmark (udover reformerne på
arbejdsmarkedet, jf. ovenfor), nemlig opbygningen af arbejdsmarkedspensioner og saneringen af beskatningen af kapital, herunder ikke mindst reduktionen af rentefradraget.
Med bl.a. Romer (1990) og Aghion og
Howitt (1992) blev der imidlertid sat større
fokus på den betydning, som virksomhedernes investeringer i udviklingen af nye produkter og produktionsmetoder har for produktivitetsvæksten. Disse bidrag har med et
vist lag også fået vægt i tilrettelæggelsen af
den økonomiske politik. Der er imidlertid et
stykke endnu, før vi har en ensartet behandling af de to typer af vækstfremmende initiativer. Således er det bemærkelsesværdigt, at
mens man i mellem og langfristede fremskrivninger ikke går i vejen for at indarbejde
effekter af relativt komplicerede reformer
som f.eks. efterlønsreform, så er produktivitetsvæksten i disse fremskrivninger altid forudsat at svare til den gennemsnitlige produktivitetsvækst i de sidste 20 år. Det skyldes
selvsagt i høj grad, at vi endnu ikke – på betryggende vis – kan kvantificere effekter af
tiltag, der sigter på at hæve produktiviteten.
Det er derfor opløftende, at der er i de seneste
5-10 år er kommet et væld af empiriske undersøgelser af sammenhængen mellem økonomisk politik og økonomisk vækst.
Dette papir forsøger gennem en systematisk sammenligning med en række velstående
lande at afdække, hvor der er potentiale for at
fremme den økonomiske vækst i Danmark i
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Tabel 1. Vækst i BNP og bidrag til vækst.
1970-79

1980-89

1990-99

2000-2009

2,2

1,3

2,1

1,2

1,5

1,3

Heraf bidrag fra
Timeproduktivitet (a)
Beskæftigelse (antal timer)

3,2
-1,0

1,3
0,0

2,2
-0,1

1,7
-0,5

1,7
-0,2

1,7
-0,4

Heraf bidrag fra
Arbejdsstyrken (b)
Arbejdstid
Arbejdsløshed

0,9
-1,4
-0,5

0,6
-0,3
-0,3

-0,2
-0,3
0,4

-0,2
-0,3
0,0

-0,1
-0,1
0,0

-0,4
0,0
0,0

BNP

2010-2019

2019-2029

Noter: (a) I fremskrivningsperioden fra 2000-2040 er væksten i timeproduktiviteten sat lig den gennemsnitlige vækst i perioden
1980-99. (b) Der er antaget konstante erhvervfrekvenser i fremskrivningsperioden 2000-2040.
Anm: Afrunding kan bevirke, at de enkelte bidrag ikke summerer til totalen.
Kilde: ADAM’s databank, Danmarks Statistik og egne beregninger.

de kommende år. Papiret trækker i høj grad
på analyser og talmateriale fra Vækstvilkår i
Danmark – en publikation udgivet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i maj 2002, der
sammenligner vilkårene for vækst i Danmark
med andre velstående lande.
I afsnit 2 redegøres indledningsvist for
væksten i Danmark i et historisk og internationalt perspektiv. I afsnit 3 redegøres der for,
hvorledes Danmark ligger, hvad angår arbejdsudbud og beskæftigelse. Kapitalakkumulationens betydning for væksten beskrives
i afsnit 4, mens der i afsnit 5 fokuseres på,
hvordan vi klarer os på uddannelsesområdet.
Udnyttelse af ny teknologi og effektiviteten
belyses i afsnit 6. Der konkluderes i afsnit 7.
2. Vækst i Danmark i et internationalt perspektiv
For perioden 1970 til 1999 har den økonomiske vækst i Danmark gennemsnitligt været
på 1,9 pct. årligt. Det er alene timeproduktiviteten, der er steget, jf. tabel 1. Derimod har bidraget fra beskæftigelsen – målt i timer – været negativt over perioden.
Faldet i arbejdsindsatsen er nettoresultatet
af to modsatrettede effekter. Isoleret set har
der været en betydelig vækst i arbejdsstyrken,
fordi der er blevet flere personer i den erhvervsaktive alder. I modsat retning trækker
imidlertid et kraftigt fald i den gennemsnit-

lige årlige arbejdstid, hvilket blandt andet afspejler kortere aftalt ugentlig arbejdstid, længere ferie og en stigning i deltidsfrekvensen.
En del af baggrunden for faldet i den årlige
arbejdstid skyldes formentlig et ønske om
mere fritid som følge af den stigende velstand. Men udviklingen afspejler formentlig
også kvindernes stigende erhvervsfrekvens
samt den relative høje beskatning af arbejdsindkomst, der gør det attraktivt at holde fri.
I de kommende årtier er der umiddelbart
udsigt til lavere vækst end i 1990erne, se igen
tabel 1. Det skyldes, at der vil komme et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken. Hertil kommer, at det ikke er muligt at nedbringe
ledigheden i samme tempo som i 1990erne.
Der skal således enten mærkbare stigninger i
erhvervsdeltagelsen eller en højere produktivitetsvækst til for at kunne opretholde væksten.
Vækstregnskab for Danmark 2
Væksten i timeproduktiviteten, der i de
sidste 20 år har udgjort ca. 1,8 pct. om året,
2. Metoden er baseret på Fosgerau og Sørensen
(2000) og Fosgerau (2001). Beregningerne i dette
papir er imidlertid baseret på nye tal for kapitalapparatet ligesom opdelingen af arbejdskraften i fem uddannelseskategorier i modsætning til tidligere er
fuldt integreret i vækstregnskabet, se Økonomi- og
Erhvervsministeriet (2002).
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Tabel 2. Bidrag til vækst i timeproduktivitet, 1981-1998.
- Gennemsnitlig årlig vækst i procent Med korrektion for
sammen-sætningseffekt

Uden korrektion for
sammen-sætningseffekt

Vækst i timeproduktivitet

1,8

1,8

– heraf bidrag fra
Kapital
Uddannelse
Multifaktorproduktivitet

0,9
0,2
0,8

0,7
–
1,1

Anm: Afrunding kan bevirke, at de enkelte bidrag ikke summerer til totalen.
Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002).

Tabel 3. Produktivitetsudvikling i de enkelte brancher.
1981-1998
Branchespecifik produktivitet

Bidrag til samlet produktivitet

– procentvis vækst pr. år –
Landbrug
Bygge- og anlæg
Råolie og naturgas
Leverandør til byggeri
El, gas og fjernvarme
Næringsmiddel
Olieraffinaderier
Kemisk industri
Jern- og metal
Nydelsesmiddel
Anden fremstilling
Transportmiddel
Finansiel virksomhed
Handel
Andre serviceerhverv
Søtransport
Anden transport
I alt

Domarvægt

– over perioden –

2,2
0,1
6,3
0,2
0,0
0,3
0,7
0,8
0,5
0,0
-0,0
0,5
0,7
0,9
-0,0
3,1
0,1

27,2
3,8
4,1
0,9
0,1
3,8
2,7
5,6
7,6
0,0
-0,2
0,9
5,1
21,7
-0,7
16,3
1,0

0,8

100,0

0,10
0,13
0,01
0,03
0,03
0,13
0,02
0,05
0,12
0,01
0,09
0,02
0,05
0,18
0,24
0,05
0,11

Anm.: Bestemmelsen af den samlede produktivitetsvækst skerved en vægtet aggregering af produktivitetsvæksten i 19 brancher. Domarvægtene er beregnet i forhold til den samlede økonomis værditilvækst, dvs. for alle 19 brancher.
Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002).

afspejler blandt andet en større kapitaludrustning. Det større kapitalapparat per arbejdstime har isoleret set bidraget til at øge væksten med ca. 0,7 pct. point, se kolonnen længst
til højre i tabel 2. Den del af produktivitetsvæksten, der ikke kan forklares ved større

kapitalintensitet, kaldes ofte multifaktorproduktivitet (MFP). Væksten i MFP bidrog til at
øge væksten med ca. 1,1 pct. årligt.
En del af væksten i MFP afspejler befolkningens stigende uddannelsesniveau i perioden. Når der tages hensyn til det stigende ud-

351

DANSK OG INTERNATIONAL ØKONOMISK POLITIK

Tabel 4. BNP per indbygger, indeks Danmark = 100.

Danmark
Finland
Frankrig
Holland
Irland
Storbritanien
Sverige
Tyskland
USA

1960

1970

1980

1990

2000

100
77
100
100
53
103
106
104
160

100
80
100
98
53
88
102
101
140

100
90
107
100
61
88
105
108
138

100
96
103
97
69
94
103
111
136

100
87
86
96
101
84
85
89
123

Anm.: Indekstallene er beregnet på baggrund af løbende PPP-priser. Den forholdsvis lave indkomst for Tyskland i 2000, skal ses
i lyset af den tyske genforening.
Kilde: OECD Economic Outlook 2001.

dannelsesniveau (samt kapitalens sammensætning), betyder det, at vækstbidraget fra
MFP, our measure of ignorance, mindskes
fra at udgøre ca. 60 pct. af væksten til kun at
udgøre 40 pct. af væksten.
Det er bemærkelsesværdigt, at ca. 65 pct.
af væksten i multifaktorproduktivitet siden
1980 er kommet fra landbruget, handel og søtransport, se tabel 3. Det var næppe disse sektorer, der ville blive udvalgt i en »pickingthe-winners« strategi. Det er også tankevækkende, at en stor del af de hjemmemarkedsorienterede sektorer har haft en beskeden
vækst i produktiviteten – en indikation på, at
der kan være en kobling mellem åbenhed,
konkurrence og produktivitet.
Vækst i et internationalt perspektiv
Målt ved BNP per capita er Danmark et af
verdens rigeste lande, og Danmarks position
har været stort set uændret siden 1960, jf. tabel 4. For andre lande er der imidlertid sket
store skift i de sidste 40 år. Finland har indsnævret spændet i indkomst til Danmark fra
ca. 30 pct. til ca. 10 pct.
Til trods for at BNP per indbygger i 1980
kun udgjorde ca. 60 pct. af BNP per indbygger i Danmark, har Irland faktisk nu et højere
BNP per indbygger end Danmark. Det betydelige udenlandske ejerskab af produktionsapparatet i Irland betyder dog, at BNI per indbygger er lavere end i Danmark. Ligeledes
har Storbritannien fået vendt den relative til-

bagegang, der prægede engelsk økonomi
frem til 1980.
Danmark ligger mindre gunstigt, når vi
kigger på produktiviteten per arbejdstime.
Vores internationalt set høje levestandard er
altså i høj grad en konsekvens af at vi har en
høj erhvervsfrekvens.
3. Arbejdsudbud og beskæftigelse
I en international sammenligning er Danmark karakteriseret ved, at en meget stor del
af befolkningen er erhvervsaktiv. Derfor er
potentialet for vækst gennem yderligere erhvervsdeltagelse umiddelbart mindre end i
lande som f.eks. Irland, hvor det fortsat kun er
godt hver anden kvinde, der er på arbejdsmarkedet.
Der er imidlertid fortsat muligheder for at
øge arbejdsstyrken. En sammenligning med
lande som Sverige eller Island, hvor pensionssystemet i høj grad bygger på en aktuarmæssig sammenhæng mellem tilbagetrækning og pension, tyder således på, at det er
muligt at hæve tilbagetrækningsalderen, se figur 1. Endvidere er vi i Danmark dårlige til at
udnytte indvandrernes arbejdskraft i modsætning til lande som f.eks. USA, hvor indvandrerne faktisk har højere erhvervsfrekvenser
end den øvrige befolkning, se figur 2 og f.eks.
Mogensen og Matthiesen (2002) for en diskussion af hvorfor indvandrere har en så lav
beskæftigelsesgrad herhjemme.
Den høje erhvervsdeltagelse modsvares til
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Implicit skal på arbejde

Figur 1. Implicit skat på arbejde og erhvervsfrekvensen for de 55-64 årige.
Pct.

Erhvervsfrekvens

Figur 2. Indvandrernes relative erhvervsfrekvens.
1000 danske kroner

Figur 3. Marginalskat på højeste trin.
Pct.

Figur 4. Beløbsgrænser hvor højeste skattetrin sætter ind.
Pct.

Figur 5. Opsparing i pct. af BNP.
dels af at den ugentlige og årlige arbejdstid er
meget lav. Det skal utvivlsomt ses i sammenhæng med, at marginalskatten på arbejdsindkomst herhjemme er høj, særligt på det højeste skattetrin, se figur 3. Det forstærkes af, at
det højeste skattetrin sætter ind tidligt, hvorfor ca. 40 pct af de fuldtidsbeskæftigede i dag
betaler topskat, se figur 4. For personer med
lave eller middel indkomster er marginalskatten derimod på niveau med de andre lande.
Beregninger peger på, at det er sænkninger
af mellem- og topskatten, der vil have de
største effekter på de beskæftigedes arbejdsudbud, se f.eks. DØR (2001). Såvel IMF som

Figur 6. Kapitalapparat i pct. af BNP.
OECD anbefaler da også direkte, at bundgrænsen for topskatten øges, se IMF (2002)
og OECD (2002).
4. Fysisk kapital
I den neoklassiske vækstteori fokuseres
der på akkumulationen af kapital som den
helt centrale (endogene) faktor bag vækst i
produktiviteten. Empirien understøtter til en
vis grad, at kapitalakkumulation er en væsentlig faktor i forståelsen af forskelle i levestandard på tværs af lande. Mankiw, Romer
og Weil (1992) finder således, at op til 40 pct.
af variationen i BNP per capita kan forklares
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ud fra forskelle i opsparingskvoten (og befolkningstilvæksten). Set i det lys er det positivt, at Danmark har en opsparing på niveau
med de andre lande og en relativ høj kapitaludrustning, jf. figur 5 og 6.
Det kan umiddelbart undre, at Danmark
ligger så relativt pænt, hvad angår opsparing,
da vi i Danmark har en næsten prohibitiv høj
beskatning af kapitalindkomst. Det skal imidlertid ses i sammenhæng med, at man kan
undgå denne relativt høje beskatning ved at
spare op i pensionsopsparing, der stadig er
særdeles lempeligt beskattet i forhold til stort
set alle andre opsparingsformer, se Økonomiministeriet (2000). Beregninger på den såkaldte OECDTAX-model viser da også, at det
ikke kan afvises, at en lavere beskatning af
kapitalindkomst faktisk vil have en positiv effekt på de offentlige finanser, idet den lavere
beskatning vil mindske skævvridningen af
husholdningernes portefølje i retning af mindre beskattede aktiver.
Set i lyset af ovenstående må man forvente, at hvis man fjernede progressionen i beskatningen af kapitalindkomst og gik over til
et »renere« dualt indkomstskattesystem med
én lav sats på kapitalindkomst, ville det ikke
øge den samlede opsparing mærkbart, men
først og fremmest sikre en bedre fordeling af
opsparingen.
Det er ikke kun mængden af kapital, der er
afgørende, men i lige så høj grad, at den anvendes og formidles på en effektiv måde.
I den forbindelse er aktiemarkedet og bankerne afgørende. Danmark er karakteriseret
ved, at bankerne spiller en relativt stor rolle
for kapitalformidlinger i forhold til f.eks.
Sverige, USA og England, hvor aktiemarkedet har en mere dominerende rolle. Der er
imidlertid ingen grund til at tro, at det beskedne aktiemarked i sig selv er et problem.
Et kendetegn ved Danmark er en relativ
stor opsparing i pensionsordninger. Tendensen til at husholdningerne har hele deres finansielle opsparing i pensionsopsparing vil
blive endnu stærkere frem mod 2030, hvor
pensionsformuen herhjemme ventes at udgøre ca. 200 pct. af BNP, se Økonomiministe-
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riet (2000). Med en sådan størrelsesorden er
det ganske naturligt, at en stor del er og vil
blive placeret i udenlandske aktiver. Givet, at
arbejdsmarkedspensionerne i høj grad vil fortrænge anden opsparing, er det imidlertid vigtigt at sikre, at der ikke er væsentlige barrierer
for pensionskassernes muligheder for at investere i risikofyldte investeringer herhjemme.
Det er i den forbindelse tankevækkende at
mens pensionsinstitutter mv. i Holland, Storbritannien og USA har over 5 procent af formuen placeret i unoterede aktier, så er den tilsvarende andel herhjemme kun ca. 1/2 pct.
Det er også en forudsætning for en effektiv udnyttelse af kapitalapparatet, at skattesystemet ikke forvrider sammensætningen af
kapital bl.a. ved at fremme investeringer i bolig på bekostning af andre typer af investeringer, jf. f.eks. Gahvari (1984) der viser, at en
skattebegunstigelse af boliginvesteringer kan
mindske realløn og velfærd. Der er imidlertid
ikke tegn på, at sammensætningen af kapitalapparatet i Danmark i særlig grad er rettet
mod boliger. Det skyldes formentligt, at boliginvesteringer ikke blot har været skattemæssigt begunstiget i Danmark, men også i
udlandet, se Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002) for en opgørelse af boligomkostningen efter skat i forskellige lande.
Investeringer i IT har også haft stor betydning for den økonomiske vækst i de sidste 10
år, ikke mindst i lande som Finland og USA,
hvor IT-investeringer har bidraget med 1/2-1
pct. point til væksten i perioden 1995-2000.
Alle tilgængelige indikatorer (herunder bl.a.
IT-udgifter, befolkningens anvendelsen af internettet og prisen på internetadgang) tyder
på, at Danmark er godt med, for så vidt angår
udnyttelsen af IT.
5. Human kapital
Det er en veletableret sammenhæng, at for
den enkelte person betyder uddannelse højere
løn. Lucas (1988) bidrog for alvor til, at interessen for uddannelse blev løftet fra mikroniveauet til at blive en afgørende faktor i forståelse af forskelle i levestandard mellem lande. Det blev empirisk understøttet af Mankiw,
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Figur 7. Offentlige udgifter til uddannelse
i pct af BNP.
Romer og Weil (1992), der viste, at når man –
udover befolkningstilvækst og opsparingskvote – inddrager et mål for humankapitalen,
kan man forklare op til 80 pct. af variationen i
BNP per indbygger mellem en stor gruppe af
lande. Nyere undersøgelser som f.eks. Hall og
Jones (1999) finder også, at human capital
kan forklare en del af forskellene i levestandard, men tillægger dog forskelle i multifaktorproduktivitet en større betydning.
Hvis det antages, at den højere løn for uddannede afspejler en højere produktivitet, og
at uddannelse ikke blot er en screenings- eller
signaleringsmekanisme, kan det beregnes, at
befolkningens stigende uddannelsesniveau i
de sidste 20 år har bidraget til at øge den økonomiske vækst med 0,2 pct. om året, se igen
tabel 2.
Uddannelse har imidlertid ikke kun betydning for den kvalitetskorrigerede mængde af
arbejdskraft, men har også væsentlig betydning for evnen til at tilegne sig nye teknologier, jf. Nelson og Phelps (1966).
På den baggrund er det forstemmende, at
Danmark tilsyneladende har et ringe afkast af
de betydelige offentlige midler, der bruges på
uddannelse herhjemme. Målt på andelen af
befolkningen med en videregående uddannelse ligger vi således noget bag de førende lande på trods af, at vi er det land i hele OECD,
der bruger flest penge på uddannelse, se figur
7 og figur 8. Det afspejler, at udgiften per elev
i folkeskolen relativt til udgiften per elev på
de videregående uddannelser er enestående
høj i Danmark.
Den lave andel med videregående uddannelse skal ses i sammenhæng med den lave

Figur 8. Andel af befolkning med videregående uddannelse.
Beregnet BNP

Figur 9. Faktisk og beregnet BNP.
lønspredning og et relativt progressivt skattesystem, der hæmmer tilskyndelsen til uddannelse. Således sænker mellem- og topskatten
tilsammen afkastet af at tage en videregående
uddannelse med ca. 25 pct., se Økonomi- og
Erhvervsministeriet (2002).
6. Teknologi og effektivitet
Det er som nævnt ovenfor ca. 40 pct. af
den økonomiske vækst i Danmark, der ikke
kan forklares ved en øget indsats af arbejdskraft og fysisk eller human kapital. Denne resterende del af væksten, der måles ved den
såkaldte Solow-residual, afspejler forhold
som teknologi og effektivitet mv.
For at belyse hvor stor en del af variationen i landenes indkomst, der samlet set kan
forklares af forskelle i udnyttelse af ny teknologi og/eller effektivitet, kan man lave en teoretisk beregning af, hvad indkomsten i landene »burde« være givet landenes investeringer
i maskiner mv. og i uddannelse af arbejdsstyrken.
Sammenhængen mellem den faktiske og
beregnede indkomst per arbejdstime er vist i
figur 9. Som ventet er der en klar sammen-
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Private FoU udg. af BNP

Antal af værditilvækst i pct.

Figur 10. Privat FoU i pct. af BNP.
Beståelsesrate

Figur 11. Høj og medium-høj teknologiske
industriers andel af værditilvæksten, 1998.
Pct.

Figur 12. Antal ph.d.ere, målt ved andelen
af en årgang der består en uddannelse på
ph.d. niveau.

Figur 13. Beskæftigede ingeniører og naturvidenskabsfolk i pct. af arbejdsstyrken.

hæng mellem på den ene side investeringer i
fysisk kapital og uddannelse og på den anden
side produktionen. Omtrent 60 pct. af variationen i indkomstniveauer blandt OECD-landene kan forklares ved disse investeringer.
I forhold til uddannelsesniveauet og størrelsen af kapitalapparatet har Danmark et relativt beskedent BNP per indbygger, se figur
9. Det kan afspejle en dårlig udnyttelse af ny
teknologi og/eller en lav effektivitet.

ning ligger derimod pænt i en international
sammenligning og målt på antallet af videnskabelige artikler er den offentlige forskning
tilsyneladende også af høj kvalitet.
Nyere vækstteori fortæller os, at den beskedne private forskningsaktivitet enten kan
skyldes, at der er uhensigtsmæssige barrierer,
der hæmmer virksomhedernes tilskyndelse til
at forske og udvikle eller at det blot afspejler
faktorudrustningen, i særdeleshed mængden
af højt uddannet arbejdskraft med naturvidenskabelige eller forskningsrelaterede kvalifikationer.
Det kan ikke afvises, at virksomhedernes
beskedne F&U i Danmark i høj grad afspejler
en beskeden mængde af forskningsrelevant
arbejdskraft. Der er således en moderat andel
af befolkningen, der har en videregående uddannelse, og en meget stor del af disse er beskæftigede i den offentlige sektor, se DØR
(1997). Hertil kommer, at såvel antallet af
ph.d.ere som antallet af ingeniører og personer med naturvidenskabelig baggrund er beskedent, se figur 12 og 13.

6.1 Forskning, innovation og teknologi
En væsentlig drivkraft bag væksten i MFP
er de teknologiske fremskridt. Disse tekniske
fremskridt er – som påpeget af Romer (1986)
– ikke »manna fra himlen«, men afspejler i
høj grad virksomhedernes profitmotiverede
investeringer i forskning, udvikling og innovation.
Virksomhederne i Danmark investerer
mindre i F&U end deres udenlandske konkurrenter, og de højteknologiske industrier fylder
mindre i Danmark end i sammenligningslandene, se figur 10 og 11. Den offentlige forsk-
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Figur 14. Udnyttelse af udenlandsk FoU.
Pct.

Figur 15. Relativ andel af udenlandske vidensarbejdere.
Pct.

Figur 16. Tilgang af iværksættere i pct. af
antal virksomheder.
Endelig skal der tages det forbehold, at der
i visse af de lande, der har en højere F&U-indsats, er markante skattemæssige incitamenter
til F&U. Det påvirker formentligt den registrerede F&U-aktivitet mere end den »reelle«.
Det billede, som F&U-statistikken tegner
af et Danmark, der ikke ligger i top, understøttes dog af, at innovationsaktiviteten er forholdsvis beskeden herhjemme. Således ligger
danske virksomheder i bund, hvad angår antallet af nye produkter og de samlede udgifter
til innovation er ligeledes moderate.
Som en lille åben økonomi er det langt fra
oplagt, at det er optimalt at udvikle egen ny viden eller nye produkter mv., se Grossman og
Helpman (1991) for en formel analyse. Derimod kan man satse på at udnytte den viden, der
skabes i de store og førende økonomier. Danmark ligger imidlertid helt i bund, hvad angår
evnen til at »udnytte« udenlandsk F&U, se figur 14. Endvidere har vi svært ved at tiltrække
udenlandske vidensarbejdere, jf. figur 15.
6.2 Iværksætteri
Det er indlysende, at innovation i form af
nye produkter og nye produktionsmetoder er

Figur 17. Antal selvstændige.
væsentlige for en vedvarende økonomisk
vækst. Det er umiddelbart knapt så indlysende, at disse nye produkter eller metoder skal
komme fra nye virksomheder. Skeptikerne vil
hævde, at det er lige meget om f.eks. den
kreative biotekniker med den gode ide vælger
at starte selv eller vælger ansættelse i en stor
medicinalkoncern.
Undersøgelser viser imidlertid at ca. 1/3 af
produktivitetsvæksten kan henføres til at nye
høj-produktive virksomheder erstatter eksisterende lav-produktive virksomheder, se
OECD (2001).
For så vidt angår antallet af iværksættere –
et flow-mål – ligger Danmark gennemsnitligt,
mens vi har relativt få selvstændige (også når
man kun kigger på byerhverv), se figur 16 og
17. Der er tegn på at væksten i de nye virksomheder i 1990erne har været mindre i de
europæiske lande, herunder Danmark, end i
USA. Det afspejler imidlertid til en vis grad,
at de nystartede amerikanske virksomheder
ofte er mindre relativt til de eksisterende virksomheder i forhold til, hvad der gælder i Europa, se OECD (2001).
Uanset hvilken betydning iværksættere til-
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Administrative byrder ved opstart af virksomheder

Figur 18. Administrative byrder ved opstart af virksomhed.

Figur 19. De oplevede administrative byrder.

lægges for vækstprocessen, er det i alle tilfælde væsentligt, at der ikke er barrierer for folk,
der ønsker at starte egen virksomhed. De administrative byrder kan i denne forbindelse
være afgørende. Her er billedet ganske broget, se figur 18 og 19. Målt på de antal procedurer mv., der er nødvendige for at starte ny
virksomhed, ligger Danmark faktisk meget
pænt. Derimod oplever de etablerede danske
virksomheder, at de administrative byrder
hæmmer deres ydeevne i højere grad end i udlandet.

på, at konkurrence mv. er fremmende for innovation, se f.eks. Nickell m.fl. (1997).
Det er afgørende for at sikre en effektiv udnyttelse af produktionsfaktorerne, at virksomheder og sektorer, der ikke længere er rentable
lukker. Derved frigøres arbejdskraft og kapital
til mere produktive og rentable virksomheder.
Målt på antallet af udskiftninger af virksomheder og ikke mindst jobmobilitet ligger Danmark ganske pænt, hvilket bl.a. skal ses i
sammenhæng med de meget fleksible danske
regler for afskedigelser. Det skal formentlig
bl.a. ses i sammenhæng med, at statsstøtten i
Danmark er relativt moderat.
Prisniveauet i Danmark er ca. 4 pct. højere
end i en række sammenlignelige lande, se figur 20. Det indikerer konkurrenceproblemer,
eftersom det relativt høje prisniveau formentlig ikke alene skyldes den såkaldte Samuelson-Balassa effekt, der siger, at man må forvente, at prisniveauet er relativt højt i lande
med en høj produktivitet. Således har både
Holland og Frankrig en højere produktivitet,
men samtidig et lavere prisniveau end Danmark. Der skal dog udvises forsigtighed med
fortolkningen.
Den moderate konkurrence kan formentlig
ikke forklares ud fra, at den danske konkurrencelovgivning er »for slap«. Forklaringen
er formentlig snarere en lang række reguleringer, der har som bivirkning at de hæmmer
konkurrencen og effektiviteten. Det gælder
f.eks. planloven og lukkeloven, der hæmmer
konkurrence og strukturudviklingen i detailhandlen Det gælder f.eks. også dåseforbuddet
der hidtil har hæmmet konkurrencen fra
udenlandske producenter, jf. at læskedrikke

6.3 Effektivitet og konkurrence – De gamle
dyder
Som nævnt ovenfor er det ca. 40 pct. af
væksten, der kommer fra multifaktorproduktivitet, som bl.a. afspejler virksomhedernes
investeringer i nye teknologier og udvikling
af nye produkter. Det er imidlertid vigtigt at
huske, at multifaktorproduktiviteten måles ud
fra Solow-residualen, der netop er en residual: Væksten i MFP afspejler alt det, der ikke er arbejdskraft og kapital. Det er udover
F&U mv. også de mange »engangs« effektivitetsgevinster, der løbende kommer. Disse
gevinster opstår f.eks. ved deltagelse i det indre marked, der muliggør specialisering og
udnyttelse af stordriftsfordele. Deregulering
og liberalisering af forskellige sektorer kan
også bidrage til en mere effektiv konkurrence
og en højere produktivitet. Endelig tyder bl.a.
erfaringerne fra Storbritannien på, at privatiseringer kan have gunstige effekter på produktiviteten, se Crafts (2001).
Udover at give anledning til statiske effektivitetsgevinster tyder en del undersøgelser
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Figur 20. Prisniveau.
er 27 pct. dyrere herhjemme end i udlandet.
Det spiller formentligt også ind, at graden af
konkurrenceudsætning af forsyningstjenester
som vand, el, telefoni og post er under gennemsnittet. Endelig er byggeriet karakteriseret ved en lav produktivitet og høje priser, se
figur 21.
Der er som nævnt tidligere en tendens til, at
produktivitetsudviklingen er svag i de brancher, hvor der ikke er nævneværdig udenlandsk konkurrence. Cross-country regressioner peger også på et kraftigt link mellem åbenhed og produktivitetsvækst, se f.eks Gylfason
(2000) for referencer. Det enkleste mål for en
økonomis åbenhed er den samlede eksport (eller import) i forhold BNP. Problemet ved dette mål er imidlertid, at det i meget høj grad er
bestemt af landenes størrelse. Derfor estimeres der i Økonomi- og Erhvervsministeriet
(2002) en gravitationsmodel, hvor handlen
mellem lande bl.a. forklares ved landenes
størrelse, afstanden mellem landene samt
størrelsen af den offentlige sektor. Ud fra den
estimerede model kan man så beregne hvor
meget danske virksomhederne burde handle
med udlandet. Når den faktiske udenrigshandel sættes i forhold til den »forventede« udenrigshandel fås et mål for udnyttelsen af handelspotentialet. Dette mål indikerer, at dansk
økonomi faktisk handler relativt lidt med udlandet, se figur 22.
Den lave samhandel er bemærkelsesværdig, eftersom der i Danmark er fine rammebetingelser for handel med udlandet. Den lave
åbenhed kan heller ikke forklares ved den
danske erhvervsstruktur med mange små- og
mellemstore virksomheder, se Økonomi- og
Erhvervsministeriet (2002).
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Figur 21. Priser på et typisk dansk 1-plans
hus, 1999.

Figur 22. Udnyttelse af handelspotentiale.
Det synes oplagt at den moderate konkurrence skal ses i sammenhæng med den beskedne åbenhed. Det understøttes også af
vækstregnskabet i afsnit 2, der pegede på en
sammenhæng mellem produktivitetsvækst og
åbenhed.
7. Sammenfatning
Danmark har længe været og er fortsat et
af verdens absolut rigeste lande. Denne rigdom er bl.a. baseret på, at en meget stor del af
befolkningen arbejder, samt at vi har et stort
kapitalapparat.
Der er imidlertid tegn på at vi kan gøre det
endnu bedre, ikke mindst hvad angår effektiviteten i udnyttelsen af vores ressourcer.
Benchmarking-analysen af vækstdeterminanter peger således på, at Danmark har en lav
produktion i forhold til størrelsen af kapitalapparat og uddannelsesniveauet, en relativ lav
samhandel med udlandet samt en moderat
konkurrence.
Også hvad angår udnyttelsen af ny viden,
er der tegn på, at Danmark ikke er et foregangsland. Det skal dog i høj grad ses i sammenhæng med at udbuddet af forskningsrele-
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vant arbejdskraft er relativt beskedent herhjemme.
Endvidere peger analysen på, at selv om vi
generelt arbejder meget herhjemme, så er der
stadig mulighed for at øge arbejdsudbuddet i
såvel hoveder som timer ved at fremme integrationen, øge tilbagetrækningsalderen til niveauet i lande som Sverige og Island samt øge
den gennemsnitlige årlige arbejdstid. Det vil
kunne forbedre de offentlige finanser.
Analysen af rammebetingelserne indikerer
derfor, at følgende »pejlemærker« er relevante i forbindelse med ønsket om at skabe højere økonomisk vækst herhjemme:
– En sænkning af marginalskatten på arbejdsindkomst og bedre incitamenter til
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Debat og kommentarer
Kommentar: Vækstdeterminanter i Danmark
Carl-Johan Dalgaard
Københavns Universitet og EPRU, E-mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk

Indledende bemærkninger
Hvordan kan den danske økonomiske
vækst stimuleres? Det er det centrale spørgsmål artiklen »Vækstdeterminanter i Danmark« stiller, herefter Nødgaard (2002). Papiret er baseret på rapporten: »Vækstvilkår i
Danmark« , der er udarbejdet af Økonomi- og
Erhvervsministeriet (herefter ViD).
Analysen består af to grundbestanddele.
Dels konstrueres et vækstregnskab for Danmark, dækkende perioden 1980-1998. Dels
foretages en tværnational sammenligning af
centrale strukturelle karakteristika, der tænkeligt fremmer akkumulationen af maskiner,
humankapital og teknologisk viden.
Fra vækstregnskabet er hovedresultatet, at
total faktor produktivitet (TFP) redegør for
nær 2/3 af den økonomiske vækst over den
betragtede periode. Den resterende tredjedel
kan henføres til akkumulation af fysisk kapital. Hvis der korrigeres for humankapital, reduceres TFP bidraget i sagens natur, men det
er fortsat den væsentligste årsag til den målte
vækst over perioden. I al fald fra en bogholderimæssig synsvinkel. Dette er helt i tråd
med nyere empiriske vækstbidrag, hvor TFP
ligeledes udnævnes til hovedmistænkt for den
økonomiske vækst, eller manglen på samme,
f.eks. Klenow og Rodriguez-Clare, (1997);
Hendricks, (2002).
I forhold til den sammenlignende analyse
af vækstdeterminanter fremhæves bl.a. arPapiret er udarbejdet med udgangspunkt i mine
kommentarer til »Vækstdeterminanter i Danmark«,
præsenteret ved EPRU-netværkskonferencen »Danish and International Economic Policy«, København 23.-24. Maj 2002. Henrik Hansen takkes for
nyttige kommentarer til nærværende manuskript.
Tilbageværende fejl er forfatterens ansvar.

bejdsudbuddet samt forskning og udvikling
som potentielle nøgleområder i årene fremover.
Nærværende kommentar er struktureret
som følger. I næste afsnit diskuteres resultaterne fra vækstregnskabet. Dels fremføres et
par (mere eller mindre) velkendte indvendinger over for denne type af analyse, og dels benyttes lejligheden til at foretage lidt »bag på
konvolutten« beregninger, med det formål at
skønne forsigtigt over vækstbidraget fra de
afholdte forsknings- og udviklingsinvesteringer. Det viser sig, at forskning og udvikling
potentielt har bidraget mere til den danske
vækst, end hvad der kan tilskrives en forøget
beholdning af humankapital, eller næsten det
samme som hvad fysisk kapitalakkumulation
har bidraget med. Hernæst, i afsnit 3, diskuteres betydningen af arbejdsudbuddet for den
økonomiske vækst.
Vækstregnskaber og investeringer i videnskapital
Grundliggende kan der være tre årsager til,
at residualet andrager en så betydelig størrelse over perioden 1980-98: (1) Inflowet af input måles ikke korrekt (undervurderes), (2)
der er betydende inputfaktorer, der er udeladt
af analysen, og (3) TFP afspejler (i det store
og hele) de teknologiske fremskridt, og disse
har faktisk været den væsentligste årsag til
den målte økonomiske vækst. I princippet fokuseres der i Nødgaard (2002) alene på (3).
Som konsekvens heraf vil der i dette afsnit
blive funderet lidt på de to førnævnte muligheder.
Når det angår opgørelsen af humankapitalens vækstbidrag trækker empiriske vækstregnskaber på den teoretisk nærliggende, og
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empirisk efterviselige, sammenhæng mellem
individuel humankapital, og individuelle lønniveauer. Denne tilgang har sit udspring i arbejdsmarkedslitteraturen, startende med Mincer (1974). Fra et makro-perspektiv er der
imidlertid det problem med at associere private afkast med humankapital, at eksternaliteter
derved ignoreres a priori. Hvis disse er tilstede, bliver den målte TFP vækst tilgodeset med
et bidrag, der ret beset tilfalder humankapitalen, og bliver derved overestimeret. Her overfor kan det dog gøres gældende, at det erfaringsmæssigt har vist sig uhyre vanskeligt at
finde empirisk evidens for store eksternaliteter
af humankapitalakkumulation i tværsnitsdata,
f.eks. Heckman og Klenow (1997). Ej heller
ved brug af regional data synes disse at være af
nævneværdig betydning. Acemoglu og Angrist (2000) finder således, at det sociale afkast
på humankapitalinvesteringer blot er omkring
1 procent point over det private. Men det står
hen i det uvisse, om det er muligt at finde eksternaliteter af humankapital i danske data. En
undersøgelse heraf kunne derfor have været
en særdeles interessant tilføjelse til Nødgaard
(2002), såvel som til ViD.
Omfanget af de produktive ydelser, der
stammer fra fysisk kapital, er ganske som for
humankapital vanskelig at opgøre. Hvis den
årlige (effektive) forøgelse af kapitalbeholdningen således er undervurderet (måske fordi
kapitaludnyttelsen trender), overvurderes TFP
bidraget (og omvendt naturligvis). Et lille regneeksempel kan her give en indikation af, om
størrelseordnerne, på det aggregerede niveau,
forekommer at være mystificerende; givet
vækstregnskabets præmisser. En af de væsentligste af disse er, at produktionsfaktorernes marginalprodukter afspejler faktoraflønningen. På det aggregerede niveau implicerer
denne antagelse, at lønkvoten og restindkomstkvoten indeholder information om input-output elasticiteterne mht. kapital og arbejdskraft. Hvis man dermed er i besiddelse
af den relevante realrente, samt den observerede restindkomstkvote, da kan man udregne
et »kalibreret« kapital-output forhold, og hernæst spørge, om væksten i dette er i overensstemmelse med, hvad de målte aggregerede
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kapital- og produktionstal indikerer. I Danmark har restindkomstkvoten erfaringsmæssigt ligget og svinget omkring 1/3 i de sidste
mange år. »Realrenten« udgør så det tilbageværende problem. Som proxy anvendes her to
forskellige kilder: Easterly og Yu (2000) og
World Development Indicators (2001). Sidstnævnte trækker på data fra IMF, for såvidt angår en »repræsentativ« nominel rente, og er
korrigeret for inflation målt ved BNP deflatoren. Under den simplificerende antagelse, at
restindkomstkvoten har ligget konstant på
1/3, viser det sig, at kapitalens bidrag til væksten andrager 0,9 procent p.a. ved brug af
WDI tallene, og 0,7 procent om året (eller
præcis det anførte resultat i Nødgaard, 2002),
vurderet ud fra Easterly og Yu’s data.1 Denne
beregning kan dermed ikke siges at underbygge en mistanke om, at den målte aggregerede kapitalbeholdning er voldsomt misvisende. Et mere grundigt tjek kunne starte på
sektorniveau, og betjene sig af den såkaldte
»duale« tilgang til vækstregnskaber, der anvender observerede faktorpriser, i stedet for
faktorbeholdninger, som grundlag for udregning af TFP, Diamond (1965; Griliches og
Jorgenson (1967 m.fl).2 Data for lønkompensation og kapitalomkostninger er til rådighed
i ADAMs databank; også på sektorniveau.
Måske vil duale TFP estimater tegne et andet
billede af TFP vækstraterne på sektorniveau?3
1. I forhold til det fysiske kapitalbidrag adskiller
analyserne i Nødgaard (2002) og Fosgerau (2001)
sig fra hinanden derved, at nye kapitaltal er anvendt
i førnævnte studie. Kapitalens bidrag var med de
gamle tal lidt større: 0,8 procent p.a.
2. Hseih (2000) finder eksempelvis, ved brug af den
duale tilgang, at den aggregerede TFP vækst har
været noget højere i flere sydøstasiatiske lande, end
hvad traditionelle estimater har ladet ane (f.eks.
Young, 1994). Aiyar og Dalgaard (2002) finder, at
der er betydelige forskelle mellem de to sæt af niveau-estimater for TFP i et sample på 21 OECD lande. I begge tilfælde er det inkonsistens mellem officielle kapitaltal og målte kapitalomkostninger, der
er kimen til forskellen.
3. Forhåbentlig, fristes man til at sige. Det er i al fald
svært at tro, at der har været teknologisk tilbagefortsættes ....
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Som nævnt ovenfor kan det relativt store
residual også forklares ud fra udeladte input.
En forholdsvis oplagt kandidat er indenlandsk
forskning og udvikling (FoU); et område der
da også betones i Nødgaard (2002) som værd
af fremme i de kommende år. Men hvor meget har den indenlandske forskning bidraget
med over de sidste par årtier? For at kikke
nærmere på dette spørgsmål, kan man starte
med at antage, at TFP, A, kan dekomponeres i
en del der stammer fra indenlandsk FoU, R,
og en del der repræsenterer »eksogene« faktorer, X 4
A = R X 

(1.1)

hvor  og  er (positive) konstanter. Mere
specifikt kan man fortolke parameteren  som
elasticiteten af aggregeret produktion mht.
FoU, dvs.  = dY/dR*R/Y, hvor Y er BNP.5
Faktoren R benævnes »videnskapitalbeholdningen« i hvad der følger, og denne kan med
en vis mening antages at afspejle akkumulerede investeringer i FoU. Et godt spørgsmål
er, om denne kapitalbeholdning kan nedslides. På sin vis kan man argumentere for, at
nye erkendelser undertiden erstatter anden viden, som man indtil da havde troet repræsenterede verdens »sande« tilstand. Om viden i
den forstand kan »smuldre« ender let i en lidt
filosofisk debat, der på ingen måde munder
ud et empirisk (gu)estimat for en sådan nedslidningsrate. I det følgende vil det således
blive antaget, at nedslidningen er nul, hvilket
synes at være en udbredt antagelse i litteraturen. Altså vil der blive arbejdet med følgende
formulering:
fortsat...
gang i sektoren for anden fremstilling. Også i sektoren »andre serviceerhverv« er der tilsyneladende tale om negativ vækst i TFP over perioden 1981-98.
Et lignende resultat findes i Fosgerau (2001); dog i
lidt andre sektorer.
4. »Eksogene« i den forstand, at der ikke kontrolleres for dem. X kunne dog tænkeligt omfatte (bl.a.)
relevant udenlandsk FoU. Metoden, der her anvendes, følger Griliches (1988).
5. Her skal man således forestille sig A’et placeret
uden for en aggregeret produktionsfunktion.

R = IR ⇔ gR = (Y/R)(IR /Y),

(1.2)

hvor IR repræsenterer de løbende investeringer i FoU. Hvis ligning (1.1) differentieres
mht. tiden, hvorefter ligning (1.2) anvendes
til at eliminere gR, opnås:
IR
gA =   + gx ,
Y

(1.3)

hvor  = dY/dR; altså marginalafkastet ved
FoU, på aggregeret niveau. Givet fravær af
nedslidning af videnskapitalen, er de eneste
nødvendige informationer for at skønne over
FoU’s bidrag til den danske vækst: (1) data for
FoU investeringer i forhold til output over betragtede periode, (2) estimater for marginalafkastet ved FoU, .6 Data vedr. forskning og udviklingsinvesteringer er at finde i WDI (2001)
databasen, for hele perioden 1980-98. Når det
angår , kan man forlade sig på den internationale litteratur på området. Erfaringsmæssigt
ligger estimater af  i intervallet 20 til 50%,
Griliches (1988); Griffith (2000); Griffith m.fl.
(2000). I lyset af den usikkerhed, denne type
undersøgelser er behæftet med, og siden tal for
Danmark ikke synes at være til rådighed, virker det tilrådeligt at lade  variere over hele intervallet (0,2; 0,5).7 Tabel 1 giver resultaterne
6. På dette sted er to bemærkninger på sin plads. For
det første, analysen burde i princippet tage afsæt i
individuelle industrier, hvorefter der aggregeres op.
Pga. manglende data vil fokus her alene være på det
aggregerede niveau. For det andet, det ikke lysende
klart, at FoU umiddelbart skulle kunne oversættes
til produktivitetsstigninger. En mere rimelig antagelse ville være, at disse slår igennem med et vist
lag. Muligvis er FoU investeringerne i f.eks. 70erne
udslagsgivende for væksten i 80erne osv. Idet den
danske FoU aktivitet har været stigende over tid, vil
analysen nedenfor potentielt overvurdere bidraget
fra FoU.
7. Det skal understreges at disse estimater typisk baserer sig på data på industriniveau, hvor jeg her fokuserer på det aggregerede niveau. Dette repræsenterer endnu en motivation for lidt følsomhedsanalyse. Der er selvfølgelig gode grunde til, at det »aggregerede« afkast kunne være mindre end det på
fortsættes ...
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Tabel 1. Gennemsnitligt vækstbidrag fra FoU,
1980-98.


0,2
0,3
0,4
0,5

Bidrag fra
Bidrag fra
FoU
humankapital
(% p.a.)
(% p.a.)
0,32
0,48
0,63
0,79

0,2
0,2
0,2
0,2

Residual
komponent
(% p.a.)
0,58
0,42
0,27
0,11

Anm.: bidraget fra humankapital, og estimatet for TFP væksten (1.1 procent p.a.), baserer sig på beregningerne i Nødgaard
(2002). Data vedr. FoU: WDI (2001).

fra dekomponeringen af TFP, med disse varierende antagelser vedr. det sociale afkast.
Udgangspunktet for dekomponeringen er
TFP estimatet på 1,1 procent om året, altså
estimatet hvor der ikke er taget højde for humankapital. Ifølge Nødgaard (2002) har sidstnævnte bidraget med ca. 0,2 procent p.a. til
den økonomiske vækst. Således er der ca. 0,9
procent tilbage at forklare. Som det fremgår af
tabellen kan FoU investeringer, bogholderimæssigt, redegøre for mellem 0,3 til næsten
0,8 procent p.a.; alt efter hvor højt man er villig til at antage at det marginale afkast er.
Hvis man vælger at anvende det gennemsnitlige afkast (0,35) opnås et vækstbidrag på
0,55 procent om året. Med andre ord kan FoU
investeringer rimeligvis redegøre for i omegnen af 50% af residualet i Nødgaard
fortsat ...
industriniveau; duplikationseffekter for eksempel.
På den anden side, hvis spillovers mellem industrier
er vigtige, kan tingene let forholde sig omvendt.
Jones og Williams (1998) fortolker ovennævnte type af »sociale afkast« ud fra moderne vækstteori. De
viser at de traditionelle estimater, om noget, udgør
et underkantsskøn for det sociale afkast ved forskning og udvikling. Forklaringen er, at de traditionelle estimater ikke tager højde for de intertemporale
spillovers der er forbundet med forskning og udvikling: nye ideer i dag gør det nemmere for forskere at
gøre nye opdagelser i morgen. De argumenterer
endvidere for, at den nuværende forskningsindsats i
USA er (mindst) fire gange lavere end det socialt
optimale.
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(2002).8 I lyset af, at fysisk kapital har bidraget med ca. 0,7 procent p.a., må disse bidrag
siges at være betydelige. Der burde dermed
være rigelig motivation for at undersøge hvad
marginalafkastet af FoU er i Danmark; i det
omfang data til brug herfor kan fremskaffes.
Hvis det sociale afkast i Danmark faktisk ligger i det antagende interval, synes der at være
al mulig grund til at rette fokus mod FoU,
som betonet i Nødgaard (2002).9
Hvad driver akkumulationsraterne?
Det er velkendt, at mængden af mulige faktorer, der fremmer akkumulationen af fysisk
og humankapital samt teknologisk viden, er
relativt stor. En række af de mere solidt funderede (såsom uddannelsesinvesteringer, investeringer i fysisk kapital mv.) er diskuteret i
Nødgaard (2002). Af pladshensyn vil jeg fokusere på én af de fremhævede vækstdeterminanter: Arbejdsudbuddet. I Nødgaard (2002)
slås der til lyd for, at ét af »pejlemærkerne«
for den økonomiske politik i årene fremover
8. Det er muligt at mindske det tilbageværende residual yderligere. Som jeg har argumenteret andetsteds, Dalgaard (2002); kan residualet reduceres,
dersom man er villig til at kontrollere for, at en forbedret helbredstilstand i arbejdsstyrken har en produktivitetsforøgende effekt. For perioden 1960-90
har en forøget helbredstilstand potentielt redegjort
for ca. 15-20 procent af den samlede vækst i BNP pr.
arbejder. Der lader endvidere til at være basis for
yderligere vækst i årene fremover, via denne kanal,
dersom helbredstilstanden i den danske arbejdsstyrke kan bringes på linie med lande som Japan, Sverige eller Norge. Et konservativt skøn over den langsigtede produktivitetsgevinst herved (målt på indkomst pr. beskæftiget) ligger i størrelsesordnen ti
procent.
9. Satsningen på forskningsrelevant arbejdskraft forekommer også at være velanbragt. En kritik af
overstående tentative beregning vil netop være, at
der ikke behøver at være en nær sammenhæng mellem FoU udgifterne, og producerede forskningsresultater. Som et minimum må man kræve en forøgelse af input i processen (f.eks. i form af antal forskere). De samlede udgifter er her et noget imperfekt
mål. Over den betragtede periode har der dog været
en ganske betydelig stigning i antallet af »vidensarbejdere« i Danmark; nær en tredobling (WDI,
2001).
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må være at lette beskatningen på arbejdskraft
for derved at stimulere arbejdsudbuddet til
glæde for den økonomiske vækst.
Som udgangspunkt synes det relevant at
overveje, hvorledes arbejdsudbud og økonomisk vækst hænger sammen. En mulighed er,
at arbejdsudbuddet direkte påvirker vækstraten i økonomien positivt. Dette er en teoretisk
forudsigelse af en række tidlige endogene
vækstbidrag, f.eks. Romer (1990; Aghion og
Howitt (1992). Kilden til sådanne »skalaeffekter« er mangfoldige; både udbudssiden og
efterspørgselssiden spiller ind. På det mest
grundliggende plan kan skalaeffekter drives
af det forhold, at viden repræsenterer en ikkerivaliserende inputfaktor i skabelsen af ny viden. Jo flere der er til at udnytte eksisterende
ideer, desto mere ny viden bliver produceret,
og desto højere bliver væksten. Det er imidlertid sparsomt med empirisk støtte til slige
skalaeffekter, se f.eks. Jones (1995; Dinopolos og Thompson (1999). Således forekommer det mest plausibelt, at øget arbejdsudbud
– i form af en øget timeindsats – kan påvirke
det langsigtede niveau for indkomsten pr. beskæftiget. Med dette udgangspunkt kan man
overveje den kvantitative side af sagen.
Til det formål er det nyttigt at arbejde ud
fra en aggregeret produktionsfunktion, der
sammenfatter hvordan kapital, arbejdskraft,
og teknologi kombineres til at producere output:
Y/L = f(k)vA

(1.4)

Her er Y BNP, L er beskæftigelsen målt i
personer, f(k) er en neoklassisk produktionsfunktion, k er kapitalbeholdningen i effektivitetsenheder (k=K/(AvL)), v den årlige timeindsats, og A afspejler teknologiniveauet i
økonomien. Hvis k således er konstant, og
uafhængig af v, er det tydeligt fra ligning
(1.4), at en stigning i arbejdstiden på x procent leder til en stigning i BNP pr. beskæftiget på x procent. Hvis man analyserer nærværende problemstilling ud fra en RamseyCass-Koopmans model, er dette netop modellens steady state forudsigelse: En stigning i timeindsatsen vil øge indkomsten pr. beskæfti-

get, men ikke indkomsten i effektivitetsenheder, Y/(AvL).10
Med dette udgangspunkt kan man så forsøge sig med et groft skøn over størrelsesordnerne, der måtte være i spil; altså hvor meget
en skatteinduceret stigning i arbejdsudbudet
kan fremme den økonomiske vækst. For at
konkretisere det hele en smule, lad os sige at
topskatten elimineres. Ifølge beregninger fra
det økonomiske råd vil en fjernelse af topskatten kunne lede til en stigning i arbejdsudbuddet på op til 1 procent, Frederiksen og
Hansen (2002). I overensstemmelse med disse beregninger kunne man så antage, at v stiger med 1 procent, og dermed at indkomsten
pr. beskæftiget, i steady state, stiger med fulde 1 procent. Hvor meget giver det i form af
årlig vækst? Det afhænger naturligvis af, hvor
hastigt økonomien nærmer sig steady state.
Empiriske estimater herfor ligger typisk i et
interval fra ca. 2 procent p.a. til omkring 10
procent p.a. Jo større konvergenshastigheden
er, desto større vil væksteffekten være af udbudsforøgelsen. Antag konvergenshastigheden er 10 procent p.a. Det indebærer at halveringstiden til steady state er ca. 7 år. Teoretisk
set når økonomien aldrig frem til steady state,
selv i fravær af yderligere stød. Men for praktiske formål kunne man vælge at antage,
at økonomien er i steady state igen efter 14
år. Givet disse præmisser vil stigningen i
den gennemsnitlige vækstrate blive på ca.
(ln(1.01) /14)*100 ≈ 0,07%. Altså en acceleration af væksten på næsten en promille p.a.
Men hvor retvisende er sådan et regnestykke? I praksis kan man let forestille sig, at skattesænkningen også har andre effekter end den
direkte via forøgelsen af timeindsatsen. Det er
muligt, at lysten til at uddanne sig forøges,
hvilket leder til øget humankapitalakkumulation; det er også muligt, at øget arbejdsudbud
fremmer akkumulationen af humankapital, via
learning-by-doing, og det er da ikke utænkeligt, at stigningen i arbejdsudbudet give mere
10. I modellens steady state vil kapitalens marginalprodukt, og dermed k, være bestemt af præference
parametre og de tekniske fremskridt. En skat på
lønindkomst vil ikke påvirke k.
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plads i statens budget, hvilket muliggør andre
skattelettelser, der måske har større effekt på
væksten osv. Men heller ikke økonometriske
studier (der i princippet er resistente over for
sådanne indvendinger) af væksteffekten af
lempelser af skatten på arbejdskraft synes at
indikere, at disse skulle være substantielle (for
en oversigt se f.eks. Slemrod, 1995). Disse
overvejelser kan også med fordel sammenholdes med de fordelingsmæssige konsekvenser,
en eliminering af topskatten vil have. Beregninger i Frederiksen og Hansen (2002) viser
for eksempel, at en eliminering af topskatten

vil øge uligheden, målt ved Gini – koefficienten (på efter-skat indkomsten), med ca. 10
procent. I det omfang øget ulighed har en produktivitetsdæmpende effekt, sådan som en
række undersøgelser indikerer, Benabou
(1996), vil der også være indirekte negative
effekter på den økonomiske vækst, der bør
inddrages i regnestykket.
Der forekommer at være en masse gode
grunde til at tænke alvorligt over en reduktion
af skatten på arbejdskraften. Det er imidlertid
langt fra oplagt, at vækstaspektet er en af
dem.
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Debat og kommentarer
Realrentegabet: Måling og anvendelse
Anders Møller Christensen
Danmarks Nationalbank, E-mail: ams@nationalbanken.dk

1. Indledning
I de seneste års monetære teori er realrentegabet introduceret som mål for, om pengepolitikken er ekspansiv eller kontraktiv. Realrentegabet defineres som forskellen på den pengepolitiske realrente og den naturlige (real) rente
og indgår centralt, når den aggregerede efterspørgsel fastlægges. Overstiger centralbankens rente den naturlige rente, er pengepolitikken kontraktiv, mens en lavere centralbankrente indikerer en ekspansiv pengepolitik.
Der er indtil nu kun gjort få empiriske forsøg på at bestemme realrentegabet. I det følgende argumenteres der for, at en simpel transformation af forskellen på centralbankens toneangivende rente og renten på lange statspapirer indikerer såvel fortegn som størrelsesorden af realrentegabet. Den foreslåede metode
er grov og kan uden tvivl udvikles yderligere
via forskning i sammenhængene mellem afkastet på realkapital, den lange rente, centralbankens rente og den økonomiske udvikling.
Det er imidlertid en indiskutabel styrke ved
metoden, at den udelukkende anvender data,
som er tilgængelige i realtid uden efterfølgende revisioner. Det empiriske realrentegab ser
ud til at kunne kaste nyt lys over de senere års
pengepolitik i en række lande. I denne fremstilling vil fokus være på forholdene i USA.
Den foreslåede statistik kan som anden
statistik belyse et forhold, men kan ikke i sig
Synspunkter og konklusioner er ikke nødvendigvis
udtryk for Nationalbankens holdning. Henrik Jensen, Heino Bohn Nielsen, Peter Birch Sørensen,
Niels Thygesen, Claus Vastrup, deltagere i EPRUNetværkskonferencen i maj 2002 på Københavns
Universitet og kolleger i Nationalbanken har givet
konstruktive kommentarer. Tilbageværende fejl og
udeladelser er alene forfatterens ansvar.

selv sige, hvad der er hensigtsmæssigt. Ved
rutinemæssigt at in-kludere statistikken i sine
analyser kan centralbanken imidlertid forankre pengepolitikken mere sikkert end ellers
uanset pengepolitisk målsætning og strategi.
2. Modelrammen
Den teoretiske diskussion har især drejet
sig om optimalitetsegenskaber, hvis pengepolitikken tilrettelægges efter enten et inflationsmål eller en Taylor-regel. Den lukkede
økonomi beskrives ved en simpel model bestående af en aggregeret udbudskurve, som
normalt er lodret på langt sigt, og en aggregeret efterspørgselskurve.
p = p(p e, p-k , u – u n, z, ep )

(1)

u – un = u(E[u–un], (u–un)-k ,r–rn, z, eu ) (2)
r = i – pe

(3)

I (1) betegner p den aktuelle inflation, p e de
aktuelle inflationsforventninger, p-k tidligere
perioders inflation, u – u n arbejdsløshedens afvigelse fra den såkaldt naturlige arbejdsløshed,
(leddet kan også formuleres som outputgabet),
z er andre vigtige økonomiske forhold, mens ep
er fejlled eller chok. For at begrænse komplikationsgraden fremgår dateringen ikke eksplicit, da den er uden relevans for denne fremstilling. Underlagt passende restriktioner er
udbudskurven lodret på langt sigt.
I (2) betegner E[u – u n] det forventede outputgab, (u – u n)-k tidligere perioders outputgab, r – r n realrentens afvigelse fra den naturlige (real)rente, mens eu er fejlled eller chok.
Endelig defineres realrenten i (3) som den
nominelle korte rente, i, minus inflationsfor-
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ventningerne. Den nominelle korte rente bestemmes af centralbanken.
Med passende dynamik er modellen identisk med modellen hos f.eks. Svensson (2001).
Der skal understeges, at der er tale om en standardmodel.
Centralbanken fastlægger sin rente, renten
påvirker den aggregerede efterspørgsel og
dermed forskellen på faktisk og potentielt
output, som videre påvirker faktisk og forventet inflation.
3. Den naturlige rente og realrentegabet
Den naturlige rente stammer fra Wicksell
(1898, 1936) og blev genintroduceret i økonomisk teori af økonomer ved Princeton, jf.
Blinder (1998), Woodford (2000) og Svensson (2001). Den centrale rolle for den naturlige rente i standardmodellen er at være omdrejningspunkt for den pengepolitiske realrente.
Den naturlige rente havde en tilsvarende
rolle hos Wicksell. »It is not a high or low
rate of interest in the absolute sense which
must be regarded as influencing the demand
for raw materials, labour, and land and other
productive ressources and so indirectly determining the movement of prices. The causative
factor is the current rate of interest on loans as
compared with what I shall be calling the natural rate of interest on capital. This natural rate
is roughly the same thing as the real interest of
actual business«. (Wicksell (1898, 1936) s.
xxv). Bankrenten sammenlignes med afkastet
af at investere i realkapital. Introduceres centralbanker, bliver det et emne for pengepolitikken at sammenholde centralbankens rente
med den naturlige rente.
Man kan hæfte sig ved, at en rente, som afviger fra den naturlige, i Wicksells ræsonnement udelukkende fører til prisbevægelser,
mens det i standardmodellen ovenfor både
påvirker outputgab og inflationstakt. Forskellen afspejler vel især, at der gik 100 år mellem
Wicksells og Blinders udgivelser, så det i dag
må anses for uinteressant for makroøkonomer
at arbejde med modeller, der ikke tillader
mængdebevægelser af en vis varighed. Til-
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svarende formuleres modellen i inflationsrate, ikke i prisniveau, så modellens rentesatser
er realrenter, jf. (3).
Spørgsmålet om mængde- eller pristilpasning vil ikke blive forfulgt yderligere. Det
centrale emne i det følgende er bestemmelsen
af realrentegabet i realtid.
4. Empirisk fastlæggelse af realrentegabet
Et positivt realrentegab betyder, at pengepolitikken er kontraktiv. Realrentegabet er
derfor et letforståeligt anker for pengepolitikken. Den praktiske komplikation er, hvorledes realrentegabet eller dets komponenter,
den reale centralbankrente og den naturlige
rente, kan fastlægges empirisk.
Der er ikke megen erfaring at støtte sig til.
Generelt har fremgangsmåden været at bestemme komponenterne hver for sig, jf. Blinder (1998), Laubach & Williams (2001) og
BIS (2002).
Statistisk set er der imidlertid både teoretiske og praktiske grunde til at overveje, om det
er hensigtsmæssigt.
Den teoretiske grund til genovervejelse er
triviel og vedrører måleusikkerhed. Såvel den
naturlige rente som centralbankens realrente
kan kun opgøres med usikkerhed, og usikkerheden på forskellen kan let blive større end på
de elementer, som indgår, hvis realrentegabet
opgøres som differensen mellem disse to størrelser. Fra elementær teoretisk statistik vides
det, at variansen på differensen af to stokastiske variabler er summen af varianserne minus
den dobbelte covarians.
var(X–Y) = var(X) + var(Y) – 2cov(X,Y) (4)
Der er ingen grund til at tro, at der er en
stor samvariation mellem empiriske opgørelser af den naturlige rente og centralbankens
realrente. Derfor vil variansen på differensen
formentlig være større end variansen på det
mest usikre af de to led, som indgår.
Centralbankens realrente kræver information om de aktuelle inflationsforventninger
over den relevante tidshorisont, hvilket ikke
er trivielt, jf. Knudsen (2002) for nogle dan-
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ske erfaringer. Den naturlige rente fastlægges
typisk indirekte via en model, jf. oversigten
hos Christensen (2002), og er dermed ikke en
egentlig statistik, men en bagudskuende beregning. Derfor indebærer de hidtidige metoder formentlig en større usikkerhed i realrentegabet end i dets komponenter. Det fører naturligt til interesse for at bestemme realrentegabet direkte.
Problemet modsvarer på mange måder de
statistiske overvejelser ved bestemmelse af arbejdsløsheden. En identitet forbinder arbejdsstyrke, beskæftigelse og arbejdsløshed. Da der
er usikkerhed knyttet til opgørelse af alle tre
størrelser, må det fra en rent teoretisk statistisk
betragtning anses for mest hensigtsmæssigt at
bestemme arbejdsløsheden direkte.
Den praktisk statistiske grund til genovervejelse er også triviel. Jo tættere statistikken
er på noget umiddelbart observerbart, jo bedre. Det umiddelbart observerbare er typisk
nominelle størrelser, som kan opgøres eksakt.
Det gør sig uden forbehold gældende med de
fleste rentesatser, således renten på inkonverterbare statsobligationer og centralbankens
rente. Ved opgørelsen af reale størrelser vil
der normalt snige sig en (ekstra) usikkerhed
ind, fordi man har lagt en teoretisk struktur,
som måske ikke er opfyldt i praksis, ind over
tallene. Det er derfor alt andet lige ønskeligt,
at statistik er helt simple transformationer af
noget umiddelbart observerbart. En smule firkantet kan man sige, at nominelle statistikker
er reelle, mens reale statistikker helt eller delvist er fiktion.
Der er et statistisk paradoks, idet statistikbrugerne forledes til at tro, at der er en højere
grad af sikkerhed ved det reale end ved det
nominelle. I virkeligheden forholder det sig
stik modsat. Kan man klare sig med nominelle statistikker, er man på mere sikker grund
rent statistisk set, end hvis man har behov for
at anvende reale størrelser fremkommet ved
deflatering eller udledt som konsekvens af et
bestemt teoretisk tankesæt. Det sidstnævnte er
i praksis tilfældet for de hidtidige metoder til at
fastlægge en naturlig rente, jf. f.eks. Blinder
(1998) og Laubach & Williams (2001).

5. Et empirisk orienteret mål for realrentegabet
Det empiriske bidrag i denne fremstilling
er at foreslå, at realrentegabet kan opgøres
som en transformation af forskellen på to nominelle størrelser uden målefejl, nemlig centralbankens nominelle rente og den nominelle
rente på lange statsobligationer. Herved omgås de ovennævnte statistiske problemer. Forslaget er formentlig originalt i denne sammenhæng, men må i øvrigt anses for et produkt af gammelt tankegods. Et mål af denne
type indgår i flere ledende indikatorer og er
almindelig anvendt til vurdering af, om den
økonomiske aktivitet eller inflationsforventningerne er stigende eller faldende, jf. f.eks.
Estrella og Mishkin (1996) og referencerne
deri. De forskellige indikatoranvendelser kan
generaliseres, hvis de ses som empiriske modstykker til det teoretiske realrentegab. Det vil
afhænge af de realøkonomiske forhold, i hvilken grad et realrentegab slår ud i ændret aktivitet eller i ændrede inflationsforventninger.
Det konkrete forslag er at fastlægge et empiriske modstykke til teoriens realrentegab
som centralbankens nominelle rente, icb, minus renten på 10-årige statsobligationer, i10y ,
fratrukket den gennemsnitlige hældning på
rentekurven i analyseperioden.
r – r n = icb – i10y – avg(icb – i10y )

(5)

Formuleringen forudsætter accept af, at den
lange rente indeholder information om andet
end de forventede fremtidige korte renter, jf.
det nedenstående afsnit om realrentegabet og
rentestrukturen.
Der er selvfølgelig ikke tale om realrentegabet, men tanken er, at den foreslåede statistik er
et beregningsmæssigt enkelt modstykke til det
teoretiske realrentegab. Yderligere forskning
kan uden tvivl føre til en mere hensigtsmæssig
transformation. Statistikken, som den foreligger i (5), er uden statistisk usikkerhed, kan
ydermere opgøres i realtid og indebærer, at realrentegabet over den valgte periode i gennemsnit er nul. Den tilbageværende usikkerhed
vedrører relevansen, da den foreslåede statistik
ikke kan udledes af standardmodellen.
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En overfladisk indvending er, at statistikken er nominel. En transformation som ovenfor af to nominelle satser opgjort på samme
tidspunkt udtrykker imidlertid noget realt.
Det er kun et spørgsmål om at lade inflationsforventningerne indgå i de to satser før transformation eller ej.
En mere dybtgående indvending er, at renten på lange statsobligationer ikke er en simpel transformation af den nominelle naturlige
rente. Med en strikt tolkning er det uden tvivl
rigtigt. Mindre strikt er rationalet bag statistikken, at den lange rente indeholder så store
elementer af den naturlige rente, at det er umagen værd at prøve at gå videre, ikke mindst når
problemerne ved andre opgørelsesmetoder tages i betragtning.
6. Realrentegabet og rentestrukturen
Med udviklingen i aktiekurser og lange
renter i sommeren 2002 i erindring forekommer det indlysende, at aktiemarkedet i nogle
perioder påvirker den lange rente direkte. De
lange renter faldt markant ved generelt uændrede centralbankrenter. Markedskommentarerne har været, at faldet skyldes de faldende
aktiekurser. Hvis man tør overveje, om der til
tider kan være fornuft i markedskommentarer, er en nærliggende forklaring på det observerede samtidige fald i lange renter og aktiekurser, at det fremtidige afkast af realkapital
vurderes mere pessimistisk. Det er det samme
som et fald i den naturlige rente.
Det kan måske forekomme mange trivielt,
at markeder for reale aktiver som f.eks. aktiemarkedet kan påvirke den lange rente direkte
uden en omvej via centralbankens rente. Imidlertid omtales muligheden stort set ikke i den
teoretiske litteratur.
I sin oversigtsartikel over rentestrukturteori nævner Schiller (1990) slet ikke muligheden for, at de lange renter bliver influeret af
f.eks. aktiemarkedet. Det samme er tilfældet
hos Walsh (1998). Ellingsen og Söderström
(2001) har en meget elegant brug af forventningshypotesen, så de kan forklare, at den
lange rente i nogle situationer bevæger sig i
samme retning som centralbankens rente, i
andre situationer modsat. De omtaler imidler-
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tid heller ikke muligheden af en direkte
påvirkning af de lange renter fra aktiemarkedet.
Der kan findes en antydning hos Ohlin
(1936, s. vii) i forordet til den engelske oversættelse af Wicksell (1898). »Must not the
»natural« rate of interest, governed by the
marginal productivity of capital, i.e. of the
roundabout methods of production which
would exist if money were not used, have some connection with the rate of interest as it
actually appears on the capital market?« I dette citat er det tydeligt, at Ohlin ikke tænker på
centralbankens rente, men på en markedsbestemt rente. Wicksell (1898, 1936) analyserer
en verden uden kapitalmarkeder.
Afkastet på markederne for realkapital eller Wicksells »the real interest on actual business«, jf. det tidligere citat, vil være medbestemmende for den lange rente i en bredere
porteføljemodel. Den empiriske opgave er at
uddrage information om udviklingen i den
naturlige rente udfra udviklingen i den lange
rente. Nærværende fremstilling er et indledende forsøg herpå.
7. Empiri
Alle interesserede parter, herunder ikke
mindst centralbanken, har en interesse i at vide, om pengepolitikken er ekspansiv, kontraktiv eller nogenlunde neutral. Det var udgangspunktet for overvejelserne om den naturlige (neutrale) rente hos Blinder (1998), og
det var tilsvarende overvejelser, som satte arbejdet bag denne artikel i gang. Til sådanne
overvejelser kan realrentegabet være nyttigt,
men skal selvfølgelig ikke stå alene.
Det kræver yderligere information om
f.eks. den aktuelle og forventede kommende
udvikling i en eller flere målvariabler, før det
kan afgøres, om den aktuelle stramhedsgrad
er hensigtsmæssig. Det er afvigelser fra det
neutrale, som er kernen i al politik, og her gives ingen objektive svar. Realrentegabets rolle i pengepolitikken svarer på nogle punkter
til det cyklisk korrigerede budgetunderskuds
rolle for finanspolitikken.
Christensen (2002) indeholder korte gennemgange af pengepolitikken i USA, Sverige,
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UK, Danmark og euroområdet ved brug af det
empiriske realrentegab. Af pladsmæssige
grunde må det meste udelades her.
Figur 1 (bilag) vedrører USA. Den øvre
sektion viser den pengepolitiske rente, Fed
Funds target rate, samt renten på 10-årige
statsobligationer og realrentegabet beregnet
ved (5). Midtersektionen viser udviklingen i to
centrale indikatorer for Fed’s opfyldelse af
den realøkonomiske del af sin målsætning,
nemlig arbejdsløsheden og outputgabet. Den
nedre sektion inddrager inflationen sammen
med realrentegabet og outputgabet. Det er således variablerne i modellen (1) – (3), som er
afbildet, inflationsforventningerne dog ikke
direkte.
Der tegner sig et interessant billede. Pengepolitikken i USA synes at have været tilrettelagt, så realrentegabet i hovedtræk følger
outputgabet. I perioder med et negativt outputgab har realrentegabet altovervejende været negativt, og i perioder med et positivt
outputgab har realrentegabet som hovedregel
været positivt. Ydermere kan der ses en tendens til, at realrentegabet lukkes i takt med
outputgabet med en koefficient tæt på 1.
Der er ikke noget trivielt over billedet. For
andre lande ses således ikke et tilsvarende
mønster. Figuren viser en historie om pengepolitikken i USA i den periode, hvor Alan
Greenspan har været chef for Federal Reserve, som afviger fra de hidtil fortalte, formentlig fordi det empiriske realrentegab ikke
tidligere har været omdrejningspunkt.
Der kan iagttages nogle afvigelser fra det
generelle billede. I 1995 var pengepolitikken
strammere end den skitserede regel, i 1998/99
lempeligere.
I 1995 var outputgabet imidlertid lukket i
henhold til samtidens beregninger, og arbejdsløsheden var faldet hastigt siden 1992.
Forløbet viser således især, at outputgabet er
en svigefuld allieret i pengepolitikken, jf.
f.eks. Orphanides (2001). Det empiriske outputgab er ikke en egentlig statistik, jf. ovenfor, og det er ikke unormalt, at der går flere år,
før beregningerne stabiliserer sig.
I 1998/99 var pengepolitikken mere ekspansiv, end reglen tilsiger, hvilket kan tilskri-
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ves bekymring for den finansielle stabilitet i
kølvandet på Ruslandskrisen og tabene forbundet med udviklingen i LTCM, jf. f.eks.
Lowenstein (2000).
Den akademiske diskussion af de senere
års pengepolitik i USA har i høj grad haft den
såkaldte Taylorregel som omdrejningspunkt,
jf. Taylor (1993) og (1999). I den oprindelige
formulering indebærer reglen, at den pengepolitiske rente skal ændres med halvdelen af
en ændring i outputgabet og med 1,5 gange
ændringen i inflationen. Figuren viser, at den
pengepolitiske rente udover at følge den lange rente er blevet ændret i takt med outputgabet, mens inflationen ikke har spillet en umiddelbar rolle. Inflationsforventningerne er imidlertid indbygget i reaktionsmønstret. Såfremt
en ændring i den lange rente afspejler ændrede
inflationsforventninger, og den pengepolitiske
rente ændres tilsvarende, forbliver realrenten
konstant. Taylorreglen foreskriver i en vis
modsætning hertil en stigende realrente ved
stigende realiseret inflation.
Indledende økonometrisk arbejde med at
estimere Fed’s reaktionsmønster tyder i forlængelse heraf på, at der i den betragtede periode har eksisteret en langsigtsrelation mellem pengepolitisk rente, lang rente og arbejdsløsheden uden selvstændig plads til inflationen. Det svarer til, at inflationen indgår
via den lange rente. Det har været den pengepolitiske rente, der har klaret tilpasningen i
tilfælde af afvigelser fra langsigtsrelationen.
Den pengepolitiske rente i USA synes
umiddelbart ikke at være påvirket af prognoser for den økonomiske udvikling. Til gengæld reagerer Fed hurtigt, når arbejdsløsheden (eller outputgabet) bevæger sig. Den hurtige reaktion forudsætter formentlig en prognose, så man i god tid er forberedt på, hvad
der måtte vise sig. En sådan procedure er dog
langt fra den fremadskuende pengepolitik,
som foreslås i litteraturen om inflation forecast
targeting, jf. f.eks. Svensson (2001). Prognosticerede uønskede ændringer i inflation eller arbejdsløshed indgår således ikke i rentefastsættelsen, med mindre den lange rente er
blevet påvirket af de underliggende forhold.
Til gengæld betyder prognosefejl mindre. En
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udlægning er, at Fed tillægger det vægt, at
pengepolitikkens aktuelle stramhed primært
er afstemt efter den aktuelle situation med de
fordele og ulemper, som det indebærer.
8. Forventningsfælden
Det fremgik ovenfor, at pengepolitikken i
USA har været tilrettelagt, så realrentegabet
har fulgt outputgabet bemærkelsesværdigt
tæt, men også, at hovedreglen til tider har været fraveget. Helt principielt er der også gode
grunde til det.
Det er et indbygget problem ved brug af
markedsforventninger i pengepolitikken, at
markedsforventningerne vil inkludere forventninger om centralbankens fremtidige
ageren. Hvis centralbanken samtidigt inddrager markedsforventningerne i sin vurdering af
behovet for renteændringer, er der selvfølgelig en risiko for, at de private markedsdeltagere og centralbanken bruger tiden på at analysere hinanden i stedet for på at analysere økonomien, som allerede Keynes (1936) påviste
med stor klarhed i sin analyse af en skønhedskonkurrence, hvor der uddeles præmier
blandt dem, der stemmer på vinderen. Så bliver det vigtigere, hvad man tror, at naboen synes, end hvad man selv synes. Eller hvad man
tror, at naboen tror, at man selv synes. Uanset
graden af forventningsgearing er resultatet
det samme: Resurserne bruges ikke på at analysere materien. Der er en latent risiko knyttet
til at udlede forventninger, som kan afspejle
modpartens forventninger til ens egen, i dette
tilfælde centralbankens, ageren.
Det er derfor vigtigt at præcisere, at realrentegabet ikke skal bruges normativt i pengepolitikken. Realrentegabet kan fortælle en
ydmyg historie om, hvad markedskræfterne
mener, og den historie må så afvejes mod indholdet af andre analyser, når centralbanken
fastlægger den korte nominelle rente. Til gengæld er det tilsvarende en undladelsessynd at
Litteratur
BIS. 2002. 72nd Annual Report, Basel.
Blinder, A. S. 1998. Central Banking in Theory
and Practice, The MIT Press, Cambridge MA.

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 3

ignorere det mulige informationsindhold i en
sådan lettilgængelig statistik.
Endelig skal det pointeres, at det foreslåede mål for realrentegabet forudsætter, at de finansielle markeder er liberaliserede, så den
lange rente er fremadrettet og afspejler den
private sektors vurdering af de relative afkast
ved placering i fast ejendom, realkapital, aktier, obligationer og kontanter.
9. Afrunding
Det foreslås at supplere den pengepolitiske
analyse med en simpel statistik for realrentegabet. Statistikken kan belyse, om pengepolitikken er stram, ekspansiv eller nogenlunde
neutral. Statistikken kan opgøres i realtid
uden målefejl, men den teoretiske forankring
kan uden tvivl forbedres. Det er enkelt at inkludere realrentegabet som en fast rutine i
den pengepolitiske analyse, i som uden for
centralbankerne.
Det empiriske realrentegab har fortalt en
delvis ny historie om de senere års pengepolitik i USA. Den korte rente fastlægges, så realrentegabet følger outputgabet, hvilket indledende økonometriske undersøgelser bekræfter. Realrentegabet kan også belyse pengepolitikken i andre lande og områder uanset deres
valg af pengepolitisk strategi. Christensen
(2002) diskuterer bl.a. anvendelsesmuligheder i ECBs pengepolitik, og påpeger, at brug
af denne statistik i realtid ville have sat
spørgsmålstegn ved den svenske rentefastsættelse i 1999/2000. I tilbageblik blev deres
pengepolitik klart for ekspansiv midt i en
højkonjunktur som følge af en forecastfejl
med det resultat, at inflationen i 2001 oversteg målet.
Uanset de mange anvendelsesmuligheder
skal det understreges, at det empiriske realrentegabs rette rolle er at være et beskedent
input blandt flere i den pengepolitiske analyse
og beslutningsproces.
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Bilag:

Figur 1. USA.
Kilde: Danmarks Nationalbank, EcoWin og OECD, Economic Outlook, Maj 2002.
Anm.: Outputgab i 2002 er OECDs skøn.
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1. Indledning
I de sidste godt 10 år har mange lande
ændret eller præciseret deres pengepolitiske
strategi til, hvad der ofte betegnes som »inflation targeting«, hvorved stabilitet i prisudviklingen eksplicit er blevet gjort til den langsigtede målsætning for pengepolitikken. Begrundelsen for alene at have prisudviklingen
som langsigtet målsætning er den almindeligt
accepterede antagelse om, at penge er neutrale og derfor uden realøkonomiske virkninger
på langt sigt. Derfor har pengepolitikken på
dette sigt kun betydning for prisniveauet. »Inflation targeting« bestemmer således prisniveauet, hvorfor det for to eller flere lande med
forskellige målsætninger for prisudviklingen
ikke er muligt indbyrdes at have faste valutakurser. Den nye pengepolitiske strategi har
derfor medført, at så godt som alle lande (og
Euro-zonen) med »inflation targeting« i hvert
fald formelt har fleksible valutakurser.
På kort sigt er penge ikke neutrale, og derfor forfølger centralbankerne ikke udelukkende eller strengt en inflationsmålsætning, men
tillader på dette sigt afvigelser af hensyn til
beskæftigelsen. Derfor beskrives den pengepolitiske strategi ofte som fleksibel. Da ændringer af pengepolitikken først virker efter
en periode, er det nødvendigt for de pengepolitiske myndigheder at anvende prognoser for
udviklingen i inflation og beskæftigelse. Den
fulde betegnelse for den nye pengepolitiske
strategi er derfor »flexible inflation forecast
targeting«.
Denne strategi blev først introduceret af
New Zealand i 1990 og siden af Canada
(1991), UK (1992), Sverige, Finland, Australien (1993) og sidst af Norge (2001). Andre er
også kommet til og blandt disse Euro-zonen

(1999), som ganske vist ikke formelt betegner
sin pengepolitiske strategi som »inflation targeting«, men den fortolkes almindeligvis som
sådan, se f.eks. Svensson (2000). Samtidig er
den korte rente nu blevet det helt dominerende pengepolitiske instrument, således at centralbankerne stort set ikke længere anvender
likviditet og pengemængde til andet end aflæsning af information om andre variable og
stød. Teorien om »inflation targeting« er udviklet af bl.a. Svensson (1997), Clarida, Gali
og Gertler (1999) samt Woodford (2002a).
Da renten virker gennem den reale efterspørgsel, og det samme gælder de generelle
effekter af finanspolitikken, er modeller om
»inflation targeting« ikke begrænset til pengepolitik, men kan nemt formuleres som en
generel teori for kortsigtet stabiliseringspolitik. Tankegangen og modellerne er heller ikke
begrænset til anvendelse i en lukket økonomi,
men er udvidet til at omfatte både små og store, gensidigt afhængige økonomier med internationale transaktioner og som nævnt fleksible valutakurser.
I det følgende gives først en enkel fremstilling af principperne i »inflation targeting« og
forskellige udformninger af den konkrete politik. I tilknytning hertil bestemmes realrenten, hvorefter der skitseres forskellige modifikationer og mulige udvidelser. På denne baggrund kommenteres Christensen (2002) om
måling og anvendelse af realrentegabet.
2. En simpel model
Til illustration af tankegangen i »inflation
targeting« opstilles i det følgende en simpel
model for et lukket samfund. I overensstemmelse med nyere empiri om centralbankers
anvendelse af den korte rente som pengepoli-
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tisk instrument udelades den traditionelle pengeefterspørgsel (LM-kurven), idet den nominelle rente sammen med den forventede inflation anvendes direkte i bestemmelsen af den
reale efterspørgsel (IS-kurven). Økonomiens
udbudsside beskrives ved den forventningsforhøjede Phillips-kurve, hvorved inflationen
inddrages direkte som variabel i modellen.
Dette er i overensstemmelse med Romer
(2000) og Walsh (2002)’s nyformulering af
AD-AS-modellen.
Pengepolitikken forudsættes tilrettelagt ved
centralbankens optimering og ikke ved en beskrivelse af dens adfærd, som det er tilfældet
med f.eks. en Taylor-regel. På traditionel vis
forudsættes det, at centralbanken ønsker at minimere variansen på inflationen og output-gabet, således at den optimale og derfor ønskede
inflation i overensstemmelse med Woodford
(2002b) antages at være nul. Output-gabet er
forskellen mellem den aktuelle produktion/efterspørgsel og den produktion/efterspørgsel
som ville være realiseret med fuldt fleksible
priser og lønninger. Denne flekspris-ligevægt
er den såkaldte naturlige produktion, og der
findes tilsvarende ‘naturlige’ værdier for andre endogene variable. De aktuelle værdier af
produktion, beskæftigelse mv. afviger fra de
naturlige værdier, som følge af en traditionel
antagelse om stød og nominelle stivheder.
Tilrettelæggelsen af pengepolitikken antages at være diskretionær, således at centralbanken ikke er bundet af en regel og derfor
antager, at den private sektors inflationsforventninger ikke kan påvirkes. Derfor fastlægger centralbanken værdien af renteinstrumentet i en given periode udelukkende ud fra
vilkårene i denne periode og ikke ved en optimering over flere perioder, jf. Clarida m.fl.
(1999).
I overensstemmelse hermed består modellen af den forventningsforhøjede Phillipskurve
t = et + axt + ut

(1)

hvor t er inflationen og et er de eksogene
evt. de prædeterminerede forventninger til in-

flationen. xt er output-gabet, der er defineret
som
xt = yt – yN

(2)

med normeringen yN = 0 og derfor haves xt =
yt , hvor yt er den aktuelle produktion, og yN
er den naturlige produktion, som kan påvirkes
af produktiviteten og andre faktorer, som er
eksogene i forhold til penge- (og finans-)politikken.
Det antages for enkelheds skyld, at alle
mængdevariable er normeret i forhold til den
aktuelle værdi af yN , som derfor er fastsat til
nul, selvom den kan variere. Stød til udbuddet
og dermed til inflationen er givet ved ut .
IS-kurven
yt = y0 – b(it – et ) + et

(3)

bestemmer efterspørgselen og produktionen
(s afvigelse fra det naturlige niveau) som en
negativ funktion af den forventede realrente,
dvs. den nominelle rente it minus den forventede inflation. Konstanten y0 påvirkes af
f.eks. finanspolitikken og er derfor eksogen,
men kan varieres. Rene efterspørgselsstød er
angivet som et .
Endelig antages den diskretionære pengepolitik, dvs. bestemmelsen af it , tilrettelagt i
henhold til en minimering af centralbankens
en-periode tabsfunktion
Lt =  2t + x2t

(4)

hvor  er den relative vægt som centralbanken tillægger en stabilisering af output-gabet i
forhold til en stabilisering af inflationen.
Streng »inflation targeting« er ensbetydende
med  = 0.
Forudsættes centralbanken at have fuld
kontrol med output-gabet xt , kan optimeringen efter et stød til inflationen ut beregningsmæssigt ske i to tempi. Først bestemmes det
optimale trade-off mellem inflation og output-gab ved minimering af (4) under bibetingelse af (1), og dernæst bestemmes af (3) den
nødvendige værdi af renteinstrumentet. På
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denne måde giver første trin efter eliminering
af den relevante Lagrange-koefficient


t = – 
a Xt

(6)

som
y0 x t
it = et +  – 
b
b

(8)

(5)

Ved stød til inflationen i Phillips-kurven ut
skal den positive eller negative inflation kun
reduceres gradvis og stå i et fast forhold til
output-gabet, der skal have fortegn modsat af
inflationen. Det er en regel om, at centralbanken kun skal læne sig mod vinden. Det faste
forhold er proportionalt med den vægt , som
centralbanken lægger på en stabilisering af
output-gabet, og omvendt proportionalt med
a, som er output-gabets betydning for inflationen.
Det er således ikke optimalt i første periode fuldt ud at stabilisere et stød til inflationen.
Men centralbanken skal dog skabe et outputgab med modsat fortegn og af en vis størrelse.
Derfor vil der være variabilitet i både inflation og output-gab. Forholdet mellem varianserne på de to variable er i henhold til (5) bestemt af faktorerne i det nævnte forhold. Derfor har centralbanken gennem de pengepolitiske præferencer indflydelse på dette tradeoff. Det sker gennem den vægt, som centralbanken i henhold til tabsfunktionen (4) tillægger en stabilisering af output-gabet i forhold til en stabilisering af inflationen.
Anvendes (3) og (2) under den forudsætning, at et er et stokastisk stød til efterspørgselen med en forventet værdi på nul, samtidig
med at det antages, at centralbanken på tidspunktet for fastsættelsen af den nominelle
rente ikke kender et , bestemmes it af den modificerede IS-ligning
xt – y0 – b(it – et)

y0
r* = it – t = 
b

(7)

Da det på langt sigt gælder, både at xt = 0
og  et = t , bestemmer (6) også den langsigtede (ikke-stokastiske) realrente r*

således at den forventede (og faktiske) inflation på langt sigt fuldt ud overvæltes i den nominelle rente it .
Heraf ses, at (7) kan omskrives til
xt
it = et + r* – 
b

(9)

således at den pengepolitiske rente skal være
lig med summen af den langsigtede realrente
r*, den aktuelt forventede inflation samt et
led, som afhænger negativt af output-gabet xt .
Anvendes (5) kan den pengepolitiske rente
også udtrykkes ved den aktuelle inflation,
idet
a
it = et + r* +  · t
·b

(10)

Hvis den aktuelle realrente rt defineres
som rt = it – et , ses det, at realrentegabet rt –
r* er negativt afhængig af output-gabet henholdsvis positivt afhængig af den aktuelle inflation. Realrentegabet er derfor en variabel
størrelse.
Hvis IS-kurven (3) omfortolkes til også at
omfatte finanspolitikken, kan de realøkonomiske virkninger af sidstnævnte inkluderes i
y0. Det er med en sådan fortolkning ikke længere rimeligt at fortolke y0/b som den langsigtede realrente, idet finanspolitikken på kort
sigt (ligesom kapitalens grænseprodukt med
variable priser på langt sigt) slår direkte igennem på denne variabel. Ekspansiv finanspolitik fører ifølge (6) ligesom andre erkendte,
positive efterspørgselsstød til både en højere
nominel rente og en højere realrente.
Ved efterspørgselsstød i første periode opstår der ikke konflikt mellem centralbankens
to målsætninger. Det skyldes, at efterspørgselsændringer er ensbetydende med ændringer i output-gabet, som kan elimineres direkte
gennem penge- eller finanspolitikken. I første
periode er det alene stød til inflationen, der
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ikke kan elimineres direkte, og som derfor giver konflikt mellem inflation og output-gab.
En sådan konflikt kræver en gradvis tilpasning af både inflation og output-gab.
Denne fortolkning er som antydet kun gyldig ved stød i en-periode analyser, hvor efterspørgselsstød ikke behøver at påvirke inflationsforventningerne. Hvis et efterspørgselsstød imidlertid ikke elimineres i den første periode og herved får mulighed for at
påvirke inflationen og inflationsforventningerne i senere perioder, vil en målkonflikt opstå og kræve en gradvis eliminering af både
inflationen og et output-gab.
3. Forventninger, forvridninger og flere
perioder
Både udbudsstød samt efterspørgselsstød,
der ikke elimineres, fører således til overvejelser om udviklingen i flere perioder og derfor til overvejelser om, hvordan modellen kan
modificeres og anvendes i en dynamisk sammenhæng. Den variabel, som tydeligst kræver
en essentiel tidsdatering er som nævnt inflationsforventningerne, der har været forudsat
eksogene.
I den såkaldte »New Keynesian Phillips
curve« er inflationsforventningerne antaget at
være forventningerne til den fremtidige inflation. En sådan formulering kan både være en
følge af tilpasningsomkostninger, stokastiske
og gradvise pristilpasninger og overlappende
perioder med faste priser, se f.eks. Roberts
(1995). Lægger man i stedet for disse forhold
vægt på, at ny information spredes gradvis til
de prissættende producenter, bliver de relevante forventninger i stedet for de laggede
forventninger til den aktuelle inflation og den
økonomiske vækst, Mankiw og Reis (2001).
En tredje og traditionel mulighed er at antage,
at der er trægheder i selve tilpasningen af forventningerne til den faktiske inflation, hvor
en simpel formulering derfor vil være at lade
inflationsforventninger til og i indeværende
periode afhænge af den laggede inflation.
Da det er empirisk veletableret, at der er
trægheder i tilpasningen af inflationen, se
Gordon (1997) om amerikanske erfaringer,
men mere usikkert, hvor stor betydning man
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skal tillægge skøn over den fremtidige inflation, er det i en simpel model ikke urimeligt at
forudsætte, at de aktuelle inflationsforventninger afhænger af den laggede inflation et =
t-1, og derfor at inflationsforventningerne er
predeterminerede i hver enkelt periode. Med
en sådan forudsætning er det muligt at anvende den simple model i en fler-periode analyse,
idet inflationsforventningerne i en given periode blot skal opdateres med den faktiske inflationen i den foregående periode. Med denne forudsætning vil inflationen samtidig stige, når output-gabet er positivt og falde, når
output-gabet er negativt, idet (1) kan omskrives til
t – t-1 – axt + ut

(11)

På denne måde vil en centralbank, der benytter »inflation targeting«, gennem sin rentefastsættelse og anvendelse af det allerede udledte »trade-off« etablere en gradvis og successiv tilpasning først af den aktuelle inflation
og dernæst af output-gabet mod deres ønskede
nul-værdier.
Hvis inflationen f.eks. er positiv på grund
af et udbudsstød eller et tidligere efterspørgselsstød, som ikke er blevet elimineret, og
dermed højere end centralbanken ønsker, skal
pengepolitikken strammes, og den nominelle
rente forhøjes. Da inflationen skal nedbringes, og det derfor gælder, at
et+1 = t og t > t+1
og ved hjælp af (10), at
a
it+1 = t + r* +  · t+1 >
·b
a
r* + (1 + ) t+1
·b

(12)

skal forhøjelsen af den nominelle rente være
større end stigningen i inflationen. Det er ensbetydende med, at realrenten skal stige ved en
stigning i og dermed en positiv inflation (eller
en inflation som er højere end ønsket). Analogt skal den nominelle rente reduceres så me-
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get, at realrenten falder ved et fald i og dermed
en negativ inflation (eller en inflation som er
lavere end ønsket). Denne regel går under betegnelsen Taylors princip, f.eks. Woodford
(2001).
I modeller i »New Keynesian«-tradition er
efterspørgselssiden og dermed IS-kurven formuleret på grundlag af husholdningernes (og
virksomhedernes) dynamiske optimering,
f.eks. McCallum og Nelson (1999). Efterspørgselen er derfor afhængig af forventningerne til både den fremtidige inflation og den
fremtidige efterspørgsel, hvilket dog ikke væsentligt ændrer centralbankens adfærd, så længe der er tale om diskretionære beslutninger.
Derfor kan den simple formulering af IS-kurven anvendes.
Et andet problem er den såkaldte dynamiske inkonsistens, som siden Barro og Gordon
(1983) har spillet en prominent rolle i mange
diskussioner om pengepolitik. Problemet opstår, hvis centralbanken har en målsætning
om højere beskæftigelse og produktion end
de naturlige værdier. I (4) er det ensbetydende
med, at der opstår et velfærdstab – ikke når
output-gabet x = y – yn er forskellig fra nul,
men – når produktionen er forskellig fra den
naturlige produktion plus den ønskede merproduktion. Antages denne merproduktion at
være c, ændres centralbankens optimering (5)
til



t = – 
a xt + 
a c

(13)

og pengepolitikkens ændrede vilkår fører derfor til højere inflation for givet output-gab og
til lavere nominel rente for given inflation og
således på langt sigt til en højere inflation
uden højere produktion, dvs. til inflationsbias.
I overensstemmelse med Rogoff (1985)
kan denne virkning på inflationen modvirkes
gennem ansættelse af en konservativ centralbankdirektør, som lægger større vægt på at
undgå inflation, og som derfor har et lavere .
Herved forskydes dog også det resulterende
forhold mellem variansen i output-gabet og
inflationen i retning af større variation i out-
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put-gabet. Det gælder også i forhold til det
samfundsmæssigt ønskelige, således at omkostningerne ved helt eller delvis at modvirke
en given inflationsbias er en mindre stabilisering af output-gabet.
Centralbankens pengepolitiske beslutninger kan også analyseres som et intertemporalt
optimeringsproblem i fler-periode modeller
med tilsvarende præferencefunktioner. Herved er det muligt at analysere virkninger af
bindinger til pengepolitiske regler og andre
dynamiske aspekter af pengepolitikken. Regler er dog vanskelige at håndhæve, hvorfor
denne artikel kun har behandlet diskretionære
pengepolitiske beslutninger uden og med inflationsbias.
Sammenfattende er ideen i »inflation targeting«, at centralbanken bør tilrettelægge
pengepolitikken således, at afvigelser fra den
ønskede inflation og den ønskede produktion
bringes til ophør, ved at den vælger et passende forløb af den pengepolitisk fastsatte rente.
I de tilfælde hvor inflationen afviger fra den
ønskede, sker det gennem en rentefastsættelse, som sikrer en gradvis tilpasning af både
inflation og produktion mod de ønskede værdier i overensstemmelse med (5) og dermed
en rentefastsættelse i henhold til (9) eller (10).
Kun i tilfælde hvor det alene er efterspørgselen
og dermed produktionen, som afviger fra deres ønskede værdier, dvs. den naturlige produktion, korrigeres efterspørgselen med det
samme. En optimal pengepolitik kræver således, at centralbanken skaffer sig information
om aktuelle afvigelser fra de ønskede værdier
af output-gab og inflation og derfor har kendskab til både efterspørgsels- og udbudsstød.
Afhængig af deres konkrete karakter kan udbudsstød både ændre inflationen og den naturlige produktion og dermed output-gabet. I
tilfælde af enhver form for afvigelse skal centralbanken udarbejde prognoser for inflationen og output-gabets tidsmæssige forløb ved
forskellige og relevante forudsætninger om
den pengepolitiske rentes fremtidige forløb.
Disse forskellige forløb af den pengepolitiske rente kan formuleres ved anvendelse af
forskellige endogene variable som f.eks. inflation, output-gab eller realrentegab. Valget
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mellem de forskellige muligheder afhænger
af de informationsmæssige muligheder. Til
sidst vælger centralbanken den aktuelle rente
og det forløb af renten, som forventes at give
det mindste tab ved tilpasningen til den langsigtede ligevægt. Både den aktuelle rente og
forløbet korrigeres, når der fremkommer ny
information og nye prognoser.
4. Nogle kommentarer til måling af realrentegabet
Hvis en centralbank som pengepolitisk
strategi anvender »inflation targeting«, vil inflation, output-gab, nominel rente, realrentegab mv. udvikle sig som skitseret i modellen
ovenfor. En forholdsvis simpel test på, om en
centralbank har anvendt »inflation targeting«,
får man ved estimation af en såkaldt Taylorregel, der søger at forklare den pengepolitiske
rente ved afvigelserne mellem den faktiske og
den ønskede inflation og det faktiske og det
ønskede output-gab samt en konstant. Sådanne estimationer giver for lande med fleksible
valutakurser almindeligvis acceptable resultater, og man må derfor også vente, at de empiriske sammenhænge mellem modellens variable er som skitseret i modellen. Det kræver
dog selvfølgelig, at modellens variable opgøres på relevant vis.
Det gælder formentlig også for realrentegabet, når det defineres som i modellen. Samtidig er de udledte sammenhænge mellem det
definerede realrentegab og andre variable et
resultat af centralbankens præferencer og derfor udtryk for dens normative adfærd, hvilket
Christensen (2002) synes at benægte. Det
skyldes måske, at Christensen ikke opgør realrentegabet i overensstemmelse med sin egen
definition, som er identisk med modellens definition.
Christensen beregner i henhold til sit udtryk (5) det empirisk opgjorte realrentegab
som den aktuelle forskel mellem den korte,
pengepolitisk bestemte rente og den lange,
markedsbestemte rente. Det er ikke af principiel betydning, at den aktuelle forskel herefter
normeres med et gennemsnit over tiden af
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samme forskel, idet normeringen alene fastlægger et nulpunkt. En afgørelse af hvorvidt
et sådant beregnet udtryk er identisk med eller en sikker indikator for realrentegabet kræver, at nogle egenskaber ved både den korte
og den lange rente er opfyldt. Det anvendte
udtryk (5) for realrentegabet kræver således
en plausibel teori om »inflation targeting«,
som samtidig specificerer rentestrukturen og
dermed den lange rentes samvariation med
modellens øvrige variable og især det tidligere veldefinerede realrentegab. Det er ikke tilstrækkelig empirisk at eftervise, at der er en
pæn samvariation med f.eks. den realøkonomiske aktivitet. Der findes mange kandidater
til en sådan samvariation (f.eks. finanspolitikken), uden at de med rimelighed (og alle) kan
kaldes for realrentegabet.
Selvom Christensen henviser til Ellingsen
og Söderströms (2001) analyse af rentestrukturen i en model med »inflation targeting«,
spiller denne henvisning ikke en fremtrædende og slet ikke en overbevisende rolle i argumentationen. Det er formentlig fordi, formålet med studiet angives at være rent empirisk,
hvilket imidlertid ikke er tilstrækkeligt, da det
empiriske mål ikke svarer til definitionen af
realrentegabet.
Forskellen mellem den korte, pengepolitiske rente og den lange, markedsbestemte rente er grundlæggende et spørgsmål om inflation og realrente på kort og langt sigt. Udviklingen over tid i begge variable er et af de centrale spørgsmål i pengepolitikken, herunder
»inflation targeting«, og kan derfor hverken i
en analyse eller ved empiriske opgørelser til
brug for dette formål uden videre forudsættes
at være konstante eller invariante ved ændringer i en pengepolitik, der fastlægges netop
med henblik på udviklingen i inflation og output-gab. Det gælder både for realrenten og inflationselementet i såvel den korte, nominelle
rente som den lange, nominelle rente og dermed også for differencen mellem disse variable.
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Debat og kommentarer
Strukturreformer i OECD landenes arbejds- og
produktmarkeder: Et forsøg på status
Jørgen Elmeskov
OECD, Paris

1. For en iagttager af debatten om strukturreformer synes det som om, de er i stigende
modvind. Baggrunden er blandet. Nylige
strukturreformer har i nogle tilfælde været associeret med spektakulære negative effekter –
californisk eletricitet og britiske tog er prominente eksempler. Der synes også at være en
udbredt opfattelse af, at mange strukturreformer har været indført med signifikante sociale omkostninger, men uden de store økonomiske resultater. Senest har en række excesser i
virksomhedssektoren og voldsomme aktiekursfald rejst tvivl om kvaliteten af en markeds-baseret allokeringsprocess – hovedhjørnestenen i de politikreformer, der sammenfattes under overskriften strukturreformer.
2. På denne baggrund gør nærværende artikel et meget ydmygt forsøg på at give en
oversigt over de sidste 10-20 års strukturreformer og deres effekter. Som det vil fremgå
er der i høj grad tale om et flimrende, impressionistisk billede, hvis uskarphed forstærkes
af manglende viden. Billedet er baseret i alt
væsentligt på eksisterende OECD materiale
og analyser, som ikke altid er lige opdateret.
Og billedet mangler væsentlige elementer, da
Teknisk assistance fra Jackie Gardel og Anick Lotrous anerkendes med tak. Denne artikel er baseret
på indlæg ved EPRU konferencen om »Danish and
International Economic Policy« i København, maj
2002 og konferencen om »Structural Challenges and
the Search for an Adequate Policy Mix in the EU
and in Central and Eastern Europe« i Wien, november 2002. Alle synspunkter er forfatterens og deles
ikke nødvendigvis af OECD eller organisationens
medlemslande.

det udelukkende fokuserer på udvalgte reformer i arbejds- og produktmarkederne.
3. Som baggrund for oversigten over strukturreformer, præsenterer sektion 1 et overblik
over nylige vækst-trends i OECD området.
Øget vækst er oplagt et af hovedmålene for
strukturreformer.1 Efterfølgende diskuterer
sektion 2 reformer på arbejdsmarkedet og sektion 3 reformer i produktmarkederne. Sektion
4 opsummerer med specielt henblik på at identificere områder, hvor vores viden er utilstrækkelig.
1. Velstand, vækst og strukturreformer i
OECD landene
4. Et snapshot af OECD landenes BNP per
capita viser, at i år 2000 lå Japan omkring 25
procent lavere end USA og EU omkring 33
procent lavere (figur 1). En dekomponering
på underkomponenter indikerer, at for Japan
kan dette gab i alt væsentligt tilskrives et lavere produktivitetsniveau. For EU er hovedforklaringen en lavere arbejdsindsats. Elementerne i denne dekomponering er imidler1. Økonomisk vækst er ikke synonym med velfærd,
men er oplagt en væsentlig komponent. Der kan også være andre årsager end øget langsigtet vækst til
at gennemføre strukturreformer. Bedre tilpasningsevne til de shok, som hele tiden rammer en økonomi
kunne i princippet også være blandt de positive effekter af strukturreformer, men er noget, som vi ved
lidet om og som empirisk ofte er vanskeligt at identificere og at skelne fra effekter, som virker mere direkte på den økonomiske vækst. For eksempel er
det ikke klart, i hvilket omfang høj europæisk arbejdsløshed er et ligevægtsfænomen eller et fænomen skabt af manglende tilpasningsevne.

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT 2002. NR. 3

384

A. Forskel i BNP/capita ved købekraftparitet

B. Bidrag fra andel af populationen i arbejdsdygtig alder (a)

%

C. Bidrag fra arbejdstimer af populationen i arbejdsdygtig alder(b)
%

D. Bidrag fra timeproduktivitet(c)
%

Figur 1. Dekomponering af BNP gab vis-à -vis USA, 2000.
Noter: (a) Baseret på forholdet mellem populationen af 15-64 årige i forhold til den totale population. (b) Baseret på
beskæftigelsesrater og gennemsnitlig arbejdstid. ( c ) BNP pr. arbejdstime.
Kilde: OECD.

tid ikke uafhængige af hinanden. Hvis, for eksempel, EU landene bragte deres arbejdsindsats op på amerikansk niveau, ville det formentlig gå ud over den relative produktivitet,
fordi det ville betyde øget beskæftigelse af relativt lav-produktiv arbejdskraft. Muligvis
ville et sådant skift også være associeret med
en lavere kapitalintensitet, der yderligere
kunne reducere den relative produktivitet.
Med dette forbehold antyder dekomponeringen alligevel nok noget om, hvordan den relative prioritering af strukturreformer burde ligge i hhv. Japan og EU.
5. Frem til omkring 1980 var der et klart
mønster af catch-up blandt OECD landene,
dvs. at relativt fattige lande voksede relativt
hurtigere. Dette mønster kunne til en vis grad
forklare, at strukturreformer ikke var øverst
på dagsordenen i lande, hvor den førte politik
ikke var særligt markedskonform, men som
alligevel voksede relativt hastigt. Over
1980erne forsvandt tendensen til catch-up og
i 1990erne blev den vendt til sit modstykke i
den forstand, at den rigeste, og største OECD
økonomi, USA, voksede hurtigere på en capita basis end både EU og Japan.
6. Udviklingen siden 1980 kan fortolkes

som en illustration af to forskellige typer af
interaktion mellem strukturpolitik og økonomisk udvikling. Ophøret af catch-up er konsistent med en vækst-model baseret på conditional convergence, hvor landes per capita
indkomst konvergerer mod en steady-state
trend, drevet af faktorer som tekniske fremskridt, men hvis niveau er lande-specifikt og
bestemt blandt andet af strukturpolitik.2 Når
et land har nået sin steady-state trend, standser dets konvergensproces. De fleste strukturreformer betyder i den sammenhæng et opadskift i et lands steady-state trend.
7. Tendensen til et øget forspring for den
amerikanske økonomi i 1990erne tilskrives
normalt produktion og anvendelse af IT tek2. Bassanini og Scarpetta (2001) argumenterer, for
at hvis ikke man vil gøre springet til en egentlig endogen vækst model, så er en model af den beskrevne type den eneste, der er konsistent med data for
OECD landene over de seneste 30 år. Baseret på
pooled cross-section/timeseries estimation identificerer forfatterne en række effekter, som direkte eller
indirekte relaterer til strukturpolitik. Således er en
økonomis humankapital, åbenhed og R&D indsats
postitivt relateret til steady-state trenden, mens skattetrykket er negativt relateret.
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nologi. Argumentet for, at især amerikansk
økonomi nød godt af IT er, at den eksisterende markedskonforme strukturpolitik tillod
den nødvendige tilpasning til den ny teknologi, mens dette i ringere grad var tilfældet andre steder. Inden for rammerne af conditional
convergence modellen må dette tolkes som, at
den ny teknologi førte til et parameterskift,
som øgede effekterne af visse former for
strukturpolitik på steady-state trenden. Dette
er konsistent med den observerede korrelation på tværs af OECD landene mellem, på
den ene side, accelerationen i multifaktorproduktivitetsvækst i 1990erne og, på den anden
side, mål for graden af fleksibilitet i produktmarkedregulering og job-beskyttelses lovgivning, Elmeskov og Scarpetta, (2001).
8. Samspillet mellem strukturreformer og
økonomisk udvikling er altså komplekst. For
yderligere at øge forvirringen kan flere kompleksiteter opregnes. Forskellige aspekter af
strukturpolitik, og reformer heraf, interagerer
med hinanden og med andre aspekter af en
økonomi. For eksempel vil handelsbarrierer
tendere mod at have langt større effekt på graden af produktmarkedskonkurrence i en lille
økonomi med få producenter end i en stor
økonomi med mange. Og ændringer af arbejdsgiverafgifter vil have forskellige effekter på lønomkostningerne i den lave ende af
arbejdsmarkedet afhængigt af, om der er en
bindende minimumsløn eller ej. Yderligere
kan det nævnes at strukturreformer kan have
effekter uden for det marked, som bliver direkte påvirket af reformen – eksempler gives
nedenfor.
9. Givet at årsagssammenhængene er komplicerede, er det måske ikke nogen overraskelse, at det i mange tilfælde er vanskeligt at
påvise effekter af strukturreformer. Ofte er
det simpelthen et problem at finde en metrik,
som gør det muligt at måle strukturreformer
på en måde, så de kan relateres til aspekter af
økonomisk udvikling. På den baggrund bedes
læseren på forhånd tilgive manglen på analytisk stringens i den følgende oversigt over
strukturreformer på arbejds- og produktmarkederne og deres effekter.

Procent

Figur 2. Generøsitet af arbejdsløshedsunderstøttelse.
Note: Tallene angiver gennemsnitlige understøttelsesgrader over to indkomstniveauer, tre varighedskategorier og tre typer af familieforhold. De inkluderer ikke
muligheder for genoptjening af dagpengeret gennem
deltagelse i arbejdsmarkeds politiske foranstaltninger.
Yderligere information og sammenligning med andre
indikatorer er givet i Martin (1996).
Kilde: OECD Database on Unemployment Benefit
Entitlements and Replacement Rates.

2. Arbejdsmarkedsreformer
10. Som anført i foregående afsnit tilsiger
EU’s relativt lave beskæftigelse en prioritering af reformer rettet mod dette problem.
Sådanne reformer omfatter ikke nødvendigvis kun arbejdsmarkedsreformer; produktmarkedsreformer kan også i et vist omfang
have gunstige effekter på arbejdsmarkedet.
Omvendt kan arbejdsmarkedsreformer også
have positive virkninger på produktmarkederne.
11. Givet hvor vanskeligt det er empirisk
at påvise effekter af strukturpolitik, er sammenhængen mellem de centrale parametre i
arbejdsløshedsunderstøttelsen – understøttelses-graden og den maksimale understøttelsesperiode – og niveauet for arbejdsløsheden et
af de mere robuste resultater.3 Ikke desto
mindre er det meget få lande, som har foretaget signifikante reformer af disse parametre.
Om noget, så viser OECD indikatoren for generøsiteten i understøttelsessystemet, som giver en syntese af de centrale parametre, at der
har været en svag tendens til stigende generøsitet i EU og at niveauet fortsat ligger meget
3. Baker m.fl. (2002) giver et (uvenligt) overblik
over resultaterne i den empiriske literatur vedrørende effekter af arbejdsmarkedsreformer.
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højere end i USA og Japan (figur 2). Baseret
på de estimerede effekter i Scarpetta (1996)
og de lidt mindre effekter i Elmeskov m.fl.
(1998) er et gab på 15-20 procentpoint i indikatoren associeret med en ledighedsforøgelse
i størrelsesordenen 2 procentpoint. Givet,
at erhvervsdeltagelse er negativt korreleret
med arbejdsløshed, er beskæftigelseseffekterne muligvis større.
12. De sociale og politiske hensyn, som
har forhindret reformer af de centrale parametre, har ikke forhindret reformer af en række
andre aspekter. For eksempel er betingelserne
for modtagelse af understøttelse blevet strammet i mange lande. Og en del lande har lagt en
øget vægt på aktiveringspolitik, hvor modtagelse af understøttelse er betinget af rådighed
for deltagelse i diverse arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Den empiriske analyse
af effekterne af disse former for politik er dels
forbløffende behersket, givet omkostningerne
ved disse ordninger, og dels vanskeligt sammenlignelig på tværs af lande.
13. Empirisk analyse af sammenhængen
mellem job-beskyttelse og arbejdsløshed/ beskæftigelse giver noget mindre robuste resultater end tilfældet er for arbejdsløsheds-understøttelse.4 Denne mangel på robuste resultater kan til en vis grad skyldes at job-beskyttelse interagerer med institutionelle forhold
på arbejdsmarkedet, som afgør hvorvidt de
øgede omkostninger ved beskæftigelsesændringer tages i betragtning i lønforhandlinger.5 På den anden side er der tegn på, at disse
4. OECD (1999b) kunne ikke finde robuste tegn på
sådanne sammenhænge i pooled cross-country/timeseries estimation mens Nicoletti m.fl. (2001) fandt
sådanne effekter med et næsten identisk datasæt.
Scarpetta (1996) fandt konsistent signifikante effekter på non-beskæftigelse, mens effekterne på arbejdsløshed kun var signifikante i nogle specifikationer.
5. Empiriske resultater i Elmeskov m.fl. (1998) peger på at job-beskyttelse har en signifikant effekt på
ledigheden i lande med hverken centraliseret eller
decentraliseret lønforhandling. Dette svarer til situationen i en række europæiske lande, hvor lønmodtagerne er tilstrækkeligt organiserede til at udnytte
insider-effekten i job-beskyttelse men ikke har incitamenter til at internalisere effekten af lønstigninger
på den generelle beskæftigelse.
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øgede omkostninger som følge af streng jobbeskyttelse har negative effekter på produktivitetsvæksten, Scarpetta m.fl., (2002). Herudover ser det ud til, at en mere besværlig beskæftigelsestilpasning til anvendelse af ny
teknologi reducerer incitamenterne for investering i R&D.6
14. De faktisk foretagne reformer af jobbeskyttelse minder noget om reformerne af
arbejdsløshedsunderstøttelse i den forstand,
at de centrale parametre stort set er forblevet
urørte, mens der har været større reform-aktivitet på marginen. Konkret har de fleste lande
– med Spanien og Portugal som undtagelser –
ladet job-beskyttelsen for permanente kontrakter være urørt, hvorimod mange lande har
liberaliseret adgangen til brug af temporære
kontrakter (og iøvrigt også liberaliseret brugen af vikar-bureauer etc.) (figur 3).
15. Denne reform-profil indebærer, at arbejdsmarkedets »insidere«, som generelt er
beskæftigede på permanente kontrakter, er
forblevet beskyttet, mens »outsidernes« beskæftigelse i nogle lande i stigende grad består af en kæde af korttids-kontrakter afbrudt
af ledighedsperioder. Uanset hvad man måtte
mene om de sociale implikationer af den måde at reformere på, er der tvivl om, hvorvidt
den er effektiv med hensyn til at fremme beskæftigelsen og reducere ledigheden.7 Der er
6. Igen er der tegn på, at disse effekter i nogen grad
afhænger af lønforhandlingsstrukturer og af sektorspecifikke karakteristika. Job-beskyttelse synes generelt at påvirke R&D negativt undtagen i højteknologiske sektorer i lande med stærkt koordineret lønfastsættelse, Nicoletti m.fl., (2001).
7. I et studie vedrørende tidligere spanske reformer
med denne profil fandt Bentolila og Dolado (1994)
at den øgede segmentering af arbejdsmarkedet styrkede insidernes position, øgede lønpresset og dermed havde negative effekter på beskæftigelsen. I et
nyere studie for Frankrig fandt Blanchard og Landier (2001) at denne type reform havde øget omsætningen på arbejdsmarkedet hvilket igen havde øget
friktionsledigheden.
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A. Regulær beskæftigelse

Sene 1980ere

B. Temporær beskæftigelse

Sene 1980ere

Figur 3. Strenghedsgraden i job-beskyttelse. Syntetiske OECD indikatorer for strenghedsgrad.
Note: Se kilde for definitioner. En højere indikatorværdi betyder en mere restriktiv regulering.
Kilde: OECD Employment Outlook, 1999.

mig bekendt ingen analyser af produktivitetseffekterne af denne reform-profil.
16. Aktiv arbejdsmarkedspolitik er et område, hvor der tenderer mod at være hyppige
reformer. Måske er det for nemt at vise god
politisk vilje ved at foretage reformer på dette
område. Desværre strækker energien for sjældent til en systematisk opfølgning på resultaterne. Ikke desto mindre er der en rimelig
grad af konsensus om de kvalitative hovedlinier for hvad der virker og ikke virker på længere sigt på dette politik-område, Martin,
(2000). Derimod er en generel kvantificering
af effekterne af aktiv arbejdspolitik vanskelig
på grund af ordningernes specificitet. Eksisterende empiriske studier på tværs af OECD
landene har været henvist til at bruge udgiftsmål til at karakterisere denne form for politik
og har på den basis fundet signifikante negative effekter på ledigheden. Med hvilken hastighed, de marginale effekter så daler med
stigende udgifter, er mindre klart.8 Under alle
8. Scarpetta (1996) fandt i et pooled cross-section/
timeseries studie af ledigheden meget større effekter
af aktiv arbejdsmarkedspolitik når Sverige, hvis udgifter på dette område er specielt høje, blev udeladt
fra estimationerne.

omstændigheder, og på trods af gentagne politiske tilkendegivelser i den modsatte retning, har der ikke været nogen nævneværdig
tendens i retning af at øge proportionen af aktive i forhold til passive arbejdsmarkedsudgifter, OECD, (2001a).
17. Et område hvor der har været tale om
betydelige strukturreformer, er arbejdsomkostningerne for lav-produktiv arbejdskraft. I
Europa er minimumslønningerne generelt faldet i forhold til de gennemsnitlige lønninger –
nævneværdige undtagelser er Frankrig og
UK, som introducerede en minimumsløn for
tre år siden – og forhøjelserne af den amerikaske minimumsløn i de sene 1990ere fandt
sted efter lang tids fald, OECD, (1998). Mere
signifikant er, at en del lande – specielt i kontinental-Europa – har reduceret socialbidragene for lavtlønnet arbejdskraft. På udbudssiden har en del lande – i første omgang især
engelsk-sprogede, men efterhånden en del
kontinental-europæiske – indført beskæftigelsesfradrag for relativt lavt-lønnede grupper.
Desværre er der også på dette felt en udbredt
mangel på systematisk analyse af effekterne –
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Figur 4. Gennemsnitlige tilbagetrækningsaldre.
Note: Vægtet gennemsnit af Frankrig, Tyskland, Italien, UK (fra 1984), Danmark (fra 1983), Finland, Grækenland
(fra 1983), Holland, Spanien, og Sverige; vægtene er baseret på arbejdsstyrker. Kilde: Scherer (2002).

inklusive de afledte effekter af finansieringen
af disse ordninger.9
18. Erhvervsdeltagelsen blandt ældre kommer stadig mere i fokus med den stigende aldring af befolkningerne i OECD området. En
del lande har gennemført reformer med henblik på at øge tilbagetrækningsalderen. Der
har både været tale om reformer i de traditionelle alders-pensioner – højere lovgivet pensionsalder, længere nødvendige bidragsperioder for at optjene fulde pensionsrettigheder,
mere aktuarisk justering af pensionen afhængig af faktisk pensionsalder, og reduktioner i
pensionsbetalingerne typisk opnået gennem
mindre favorable indekseringsregler – og af
alternative »smutveje« til førtidig pensione9. OECD (2000b) giver en oversigt over en del af
den eksisterende evalueringsliteratur. I en analyse
af beskæftigelsesfradrag modelleret i stil med den
amerikanske Earned Income Tax Credit, fandt Bassanini m.fl. (1999), at de samlede effekter af beskæftigelsesfradrag afhang stærkt af den initiale
lønstruktur. Med en meget sammenpresset lønstruktur står valget mellem en meget dyr ordning,
hvis finansiering giver stærkt forøgede skatter og
dermed manglende incitamenter for andre typer af
arbejdskraft, eller meget høje udfasnings-rater, der
direkte giver negative incitamentseffekter. I begge
tilfælde er de samlede beskæftigelseeffekter tvivlsomme. Et nyligt papir om reducerede arbejdsgiverbidrag argumenterede omvendt, at selv med den
stærkt sammenpressede franske lønstruktur ville
yderligere rabatter være effektive, fordi en øget beskæftigelse af lav-produktiv arbejdskraft ville forøge produktiviteten og dermed reallønnen for højtlønnet arbejdskraft gennem substitutionseffekter
(Cahuc, 2002).

ring – typisk gennem dedikerede førtidspensioner/efterlønsordninger, arbejdsløshedsunderstøttelse med specielt lempelige regler for
ældre, og invalidepensioner.10 På trods af disse reformer er tilbagetrækningsalderen i Europa i bedste fald stagneret og stigningen i
USA må formentlig til en vis grad tilskrives
den specielt gunstige konjunktursituation i
slutningen af 1990erne (figur 4). I forhold til
den udfordring, som aldringen stiller OECD
landene, specielt i Europa, overfor er det
klart, at de foretagne reformer har været utilstrækkelige.
19. Høje marginalskatter er formentlig en
betydelig negativ faktor for arbejdsudbuddet,
selvom det kan være vanskeligt at forene empiriske resultater fra individ-baserede undersøgelser med makro-trends. Over de seneste
10-20 år har mange lande gennemført skattereformer med det formål at øge arbejdsudbuddet. Det er imidlertid kun få lande, der har
formået at reducere de offentlige udgifter
væsentligt, og med et uændret totalt skattetryk er der grænser for, hvor meget skift af beskatning til andre baser og base-udvidelser
har kunnet reducere marginalbeskatningen af
arbejdskraft.11 Men igen mangler der en sy10. Resultater af pooled cross-country/timeseries
estimation i Blondal and Scarpetta (1999) indikerer,
at den faktiske tilbagetrækningsalder er stærkt påvirket af økonomiske incitamenter.
11. Joumard (2002) nævner at en øget skattemæssig
begunstning af børnepasning - i princippet en reduktion af skattebasen - kan have haft specielt positive
effekter på arbejdsudbuddet, givet den høje arbejdsudbuds elasticitet for kvinder med børn.
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Figur 5.NAIRU estimater. Procent af arbejdsstyrken.

Figur 6. Beskæftigelsesrater. Procent af
befolkningen mellem 15 og 65.

Kilde: OECD Economic Outlook, 71.

Kilde: OECD Economic Outlook, 71.

stematisk oversigt over effekterne af den førte
politik på dette område.
20. Hvis man skal opsummere, er det klart
at der har været nogle fremskridt i strukturreformer på arbejdsmarkedet over de seneste
10-20 år. Men det er svært at frigøre sig fra en
fornemmelse af, at de ikke summer op til ret
meget. Dette er også konsistent med ledighedsudviklingen, som har været et væsentligt
mål for strukturreformerne. Den underliggende ledighedsudvikling, her approksimeret ved
OECDs NAIRU indikator, se Turner m.fl.,
(2001), peger ikke på nogen dramatisk forbedring i USA eller Europa og en klar forværring i Japan (figur 5). Ser man i stedet på
beskæftigelsesniveauet, er det klart, at der har
været en forbedring i USA – men at det amerikanske arbejdsmarked fungerer er vel ikke
så overraskende – hvorimod det er uklart,
hvor meget underliggende forbedring der har
været i Europa (figur 6). Det sidste er specielt
oplagt hvis beskæftigelsen måles i timer – i
modsætning til udviklingen i USA har det
gennemsnitlige timetal været faldende i Europa. Den noget nedslående konklusion for Europa er dog ikke helt retfærdig over for især
en række mindre lande, som har gennemført
signifkante strukturreformer på arbejdsmarkedet og opnået resultater heraf.12 Men de vejer ikke så tungt i det samlede billede, hvor
manglen på reformer i de store kontinentaleuropæiske lande dominerer.
12. En oversigt over lande-specifikke fremskridt i
implementeringen af OECDs Jobs Strategy er givet
i OECD (1999a).

3. Produktmarkedsreformer
21. I forhold til indtrykket af en udbredt
mangel på reformer i arbejdsmarkedet, specielt i Europa, er billedet for produktmarkederne mere positivt. Det er formentlig generelt
nemmere politisk at gennemføre reformer i
produktmarkederne. Hertil kommer, at integrationsprocessen i Europa har tilføjet ekstra
momentum til produktmarkedsreformerne.
22. Det er empirisk rimeligt veletableret, at
øget konkurrence på produktmarkedet er forbundet med statiske efficiens-gevinster. De
vigtigste kilder til den type gevinster er formentlig eliminering af X-inefficiens og øget
pres for brug af best-practice teknologi. Derimod er det også et veletableret resultat, at
traditionelle monopol-effekter (a la Harberger) er kvantitativt små. En række OECD
tværlande studier for specifikke sektorer som
luftfart, elektricitet og telekom har dokumenteret den type gevinster.13 Tilsvarende har et
relativt nyt empirisk studie, som kombinerer
lande-, sektor-, og tidsdimensionen, fundet, at
hastigheden og graden af catch-up til den internationale efficiency frontier (defineret på
basis af multifaktor produktivitet) er afhængig af, hvor pro-kompetitiv produktmarkedsreguleringen er, Scarpetta m.fl., (2002). En illustration af størrelsesordenen af de fundne
effekter er, at hvis produktmarkedsreguleringen i en række sydeuropæiske EU-lande blev
reformeret til at svare til den bedste interna13. Se et antal artikler i OECD(2001b).
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tionale praksis ville det kunne øge multifaktor-produktiviteten med helt op til omkring
10 procent.
23. Til en vis grad inkluderer det seneste
sæt af resultater formentlig også dynamiske
efficiensgevinster. Det er i princippet uklart,
om øget konkurrence fører til højere eller lavere innovationsaktivitet. På den ene side kan
konkurrence øge presset for at innovere; på
den anden side kan for stærk konkurrence
føre til, at innovations-renten, og dermed incitamentet til at innovere, bliver bortkonkurreret. Dette argument har fået nogle til at argumentere for et ikke-monotont forhold mellem konkurrence og innovationsgrad, f.eks.
Aghion m.fl., (2002). Empiriske resultater baserede på pooled cross-country/cross-sector
regressioner af R&D indsatsen i OECD-landene peger imidlertid på et monotont positivt
forhold til konkurrencen på produktmarkedet
(repræsenteret ved fleksibiliteten af produktmarkedsregulering), når der kontrolleres for
graden af beskyttelse af intellektuel ejendomsret (IPRs), Bassanini og Ernst, (2002).
24. Endelig er der empiriske resultater,
som underbygger, at arbejdsmarkedet er påvirket af mangel på konkurrence på produktmarkedet. Dels er der tegn på, at lønningerne
er højere i de berørte sektorer, og dels ser det
ud til, at den samlede beskæftigelse er lavere,
Nicoletti m.fl., (2001); Scarpetta, (1996).
Størrelsesordenen af de fundne effekter kan
illustreres ved, at for de OECD lande, som har
den mest anti-kompetitive regulering af produktmarkederne, ville et skift til bedste internationale praksis kunne øge beskæftigelsesraten med omkring 11/2-2 procentpoints.
25. Der er altså god grund til at give en
oversigt over de seneste ti-års strukturreformer på produktmarkedet. Blandt disse er en
generel opstramning af konkurrencelovgivningen i specielt en del europæiske lande,
hvor den tidligere var relativt svag (eller der
som i Belgien og Italien slet ikke var nogen
generel konkurrencelovgivning før 1990).
Opstramningen har inkluderet et øget fokus
på fremme af økonomisk efficiens og opgivelse af en række andre distraherende målsætninger. Der har også været et skift fra at
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forhindre misbrug af restriktiv praksis til forbud mod sådan praksis, med mindre de berørte parter kan demonstrere, at undtagelse er berettiget. Det er imidlertid vanskeligt at sige,
hvad effekterne af disse reformer har været.
Dels er det svært at måle konkurrencelovgivning, og dels er den praktiske implementering
vigtig og kan afvige markant på tværs af landene. For det første er en del aktiviteter undtaget fra konkurrencelovgivningen. Dernæst
afviger håndhævelsen af lovgivningen meget
på tværs af landene gennem forhold som
muligheden for politisk at omstøde afgørelser
truffet af konkurrencemyndighederne, resourcerne til rådighed for myndighederne, sanktionerne for overtrædelse og muligheden for privat sagsanlæg.
26. Der har også været en betydelig reformaktivitet vedr. en række produktmarkeds-reguleringer. Baggrunden har været en
vis grad af desillusionering med tidligere regulative regimer, som ofte er blevet udnyttet
af dem, som skulle reguleres (»regulatory
capture«). Endvidere har teknologisk udvikling muliggjort markedsallokering og konkurrence i nogle markeder. Endelig har vi fået
en bedre forståelse for, i hvilke markeds-segmenter markedsfejlene er så store, at regulering er nødvendig, og i hvilke konkurrencen
kan slippes fri. Over de seneste 10-20 år har
denne udvikling hovedsageligt vedrørt service og netværks-sektorer (industrien blev kraftigt påvirket af handels-liberaliseringen i de
foregående ti-år). OECD tidsserier for graden
af anti-kompetitive reguleringer viser et markant fald i alle regioner (og også, omend i varierende grad, i alle enkelt-lande) (figur 7).
Interessant nok synes liberaliseringen i EU
ikke at have været hastigere end i USA og Japan på trods af den politiske vægt, der har
været lagt på markeds-integrering og -åbning.
Baseret på disse indikatorer havde nogle EU
lande stadig en mere anti-kompetitiv regulering i slutningen af 1990erne end USA havde
haft i slutningen af 1970erne. Ikke desto mindre har liberaliseringen været betydelig og resultater fra pooled cross-country/timeseries
regressioner peger på at de afledte beskæftigelsegevinster har ligget i størrelsesorden
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Figur 7. Anti-kompetitiv produktmarkeds
regulering. Syntetiske indikatorer for regulering i udvalgte sektorer.
Note: Simple gennemsnit for 7 sektorer; gas, elektricitet, post, telefon, telecom, luftfart, jernbaner, vejtransport. Afhængig af sektoren er de følgende aspekter af
regulering inddraget; adgangs barrierer, offentligt ejerskab, markedsstruktur, vertikal integration, priskontrol.
EU gennemsnittet er baseret på BNP-vægte.
Kilde: Nicoletti m.fl. (2001),

mellem 1/2 procentpoint (Grækenland) og 21/2
procentpoint (UK) målt på beskæftgelsesraten, Nicoletti m.fl., (2001) (figur 8).
27. Andre aspekter af produktmarkedspolitik er også blevet liberaliseret. Traditionelle
subsidier er generelt blevet reduceret og
blandt OECD landene er toldbarriererne nu
lave for næsten alt andet end landbrugsprodukter.14 Landbrugspolitikken har været en
hård nød, men selv om der ikke har været megen reduktion i den samlede støtte, så er der
dog sket et vist skift i støtten i retning væk
fra markeds- og produktionsbaseret støtte,
OECD, (2001c).
28. For specielt EU landene har det interne
marked, og for de fleste af dem den fælles
mønt også betydet en øget grad af konkurrence på tværs af landegrænserne. Et nyligt studie antyder, at de europæiske bestræbelser på
at reducere grænseeffekterne har haft en vis
succes. En sammenligning af priserne på en
række veldefinerede industrielt fremstillede
produkter på tværs af en række europæiske
byer viste, at prisforskellene typisk var 20-25
procent større på tværs af grænser end inden
14. Den underliggende tendens til fald i toldbarriererne er til en vis grad blevet overskygget af tarifficering af ikke-told barrierer. Begge udviklinger er
naturligvis positive.
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Figur 8. Bidrag til beskæftigelsesraten
fra produktmarkedsliberalisering, 197898. Procentpoint.
Note: Bidrag til beskæftigelsesraten i private byerhverv,. Baseret på pooled cross-country/timeseries regression og reguleringsindikatorerne i figur 7. For yderligere information, se Nicoletti og Scarpetta, 2001.
Kilde: OECD.

for enkelte lande, de Serres m.fl., (2001). Selv
om det lyder af meget, og dermed indikerer
hvor store grænsebarrierer der endnu er tilbage, så er det alligevel meget mindre end tilsvarende undersøgelser har fundet for byer i
Canada og USA. Så det ser ud til, at markedsintegrationen i EU er stærkere, end hvad der
typisk er tilfældet mellem OECD lande, omend den ikke er så kraftig som inden for enkelte lande.
29. Miljøpolitik har også betydelige produktmarkedseffekter. Generelt indebærer miljø-beskyttelse et tab i realindkomst men forhåbentlig alligevel en velfærds-gevinst. Strukturreform aspektet af miljøpolitik består i at
forfølge miljømålsætninger på en måde, så
realindkomst-tabet bliver minimeret. Det betyder igen brug af økonomiske instrumenter
som grønne afgifter og omsættelige forureningstilladelser, hvor det er muligt. Hvor regulering er nødvendig, er det væsentligt, at
den fokuserer på de ønskede miljøresultater
og ikke på, hvordan de opnås. Der har været
en tendens for OECD landene til at bevæge
sig i denne retning. Men dels har tendensen
været svag, og dels har anvendelsen af økonomiske instrumenter ofte været tvivlsom. Ideen bag disse er, at harmonisere de marginale
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omkostninger ved forureningskontrol, men i
praksis har der ofte været talrige undtagelser
for bestemte sektorer, virksomheder eller regioner. Oven i købet er de undtagne forurenere ofte dem, som det ville være samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at lade foretage en
stor del af forureningsnedbringelsen.
30. Endelig er der grund til at nævne et
område, hvor vi ved forbløffende lidt, men
hvor strukturreformerne formentlig også har
været beherskede. Offentlig service er en stor
andel af specielt de europæiske økonomier og
øget efficiens i deres produktion ville derfor
have betydelige samfundsmæssige implikationer. Ikke desto mindre er det et indtryk fra
OECDs lande-reviews af offentlig udgiftspolitik, at brugen af instrumenter som benchmarking, contracting-in, contracting-out og
vouchers er behersket og at disse instrumenter kun langsomt bliver taget op.15
4. Afrunding
31. Der er grænser for, hvor stærke konklusioner der kan drages af denne lyn-oversigt vedrørence strukturreformer i arbejds- og
produktmarkederne. Kun disse to markeder er
dækket og det endda inkomplet. På en del af
de områder som er nævnt, er vores information om både reformer og deres effekter mangelfuld. Og det har ikke været muligt i dette
format at diskutere specifikke lande-erfaringer.
32. På denne svage baggrund synes det
dog alligevel rimeligt at karakterisere den i
indledningen nævnte disillusion vedrørende
strukturreformer som noget overdrevet. Det
er korrekt, at der ikke har været megen forbedring på de europæiske (og det japanske)
arbejdsmarkeder over de seneste ti-år, specielt vægtet med landestørrelse, men det synes rimeligt konsistent med de beherskede
strukturreformer, der har været implementeret på disse markeder. Nogle, specielt mindre,
lande har haft større fremgang på reformsiden
15. Lundsgaard (2002) præsenterer en række indikatorer for graden af privat produktion i offentlig service i udvalgte lande og diskuterer pro og contra anvendelse af nyere public management instrumenter.
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og har også oplevet bedre udfald på arbejdsmarkedet. En generel OECD analyse af arbejdsmarkedsreformer gennem 1990erne
fandt, at reformintensiteten på tværs af lande
var korreleret med beskæftigelsesforbedringen og ledighedsformindskelsen, OECD,
(1999a). De mindre lande, som har gennemført reformer over et bredere spektrum, har
muligvis også nydt godt af synergi-effekter
mellem forskellige reformer. Der er en del anekdotisk vidnesbyrd, som peger i retning af
sådanne effekter.16
33. I modsætning til arbejdsmarkedet, har
der generelt været signifikante fremskridt i
strukturreformerne på produktmarkedet i de
fleste OECD lande. Der synes også at være
tegn på, at de har haft positive effekter – inklusive positive afledte effekter på beskæftigelsen. Yderligere er der ikke stærke tegn på,
at reformer på produktmarkedet har været
forbundet med betydelige sociale omkostninger, en indvending som også blev nævnt i indledningen.17
34. Selv om der ikke er basis for en mere
16. OECD (1997) beskriver en lang række positive
interaktionseffekter mellem reformer af forskellige
aspekter af arbejdsmarkedet. Baseret på pooled
cross-country/timeseries regressioner af arbejdsløsheden identificerer Elmeskov m.fl. (1998) interaktionseffekter mellem understøttelse og aktiv arbejdsmarkedspolitik, understøttelse og job-beskyttelse, skattekilen og lønforhandlings-strukturer,
samt job-beskyttelse og lønforhandlingsstrukturer.
17. Nicoletti m.fl. (2001) regresserede forskellige
indikatorer for job-usikkerhed og de personlige omkostninger ved job-tab på indikatorer for produktmarkedsregulering, job-beskyttelse og understøttelsesgrad baseret på pooled cross-country/cross-industry data. Det var generelt ikke muligt at identificere stabile effekter for produktmarkedsregulering
med undtagelse af svage tegn på at meget anti-kompetitiv produktmarkedregulering var associeret med
en lavere andel af job-tab som resulterer i langtidsarbejdsløshed. Strengere job-beskyttelse er på den
ene side associeret med længere gennemsnitlig jobvarighed men på den anden side en højere andel af
temporære jobs og en højere incidens af langtids-ledighed. Der er en svag positiv sammenhæng mellem generøsiteten af understøttelse og personers
subjektive tilfredshed med deres job-sikkerhed.

DANSK OG INTERNATIONAL ØKONOMISK POLITIK

generel skepsis vedrørende strukturreformer,
kan der sagtens være specifikke reformer og
implementeringsdetaljer, som bør overvejes.
Struktur-reformer er i høj grad en læreproces.
Reform-designet er væsentligt for graden af
succes. Og designet bør tage hensyn til de eksisterende rammebetingelser eller om nødvendigt ændre dem. På dette felt kan og bør
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