university of copenhagen

Produktivitet 2020
Rapport fra Produktivitetsrådet
Dalgaard, Carl-Johan Lars; Hansen, Lars Gårn; Munch, Jakob Roland; Datta-Gupta,
Nabanita

Publication date:
2020
Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Dalgaard, C-J. L., Hansen, L. G., Munch, J. R., & Datta-Gupta, N. (2020). Produktivitet 2020: Rapport fra
Produktivitetsrådet. De Økonomiske Råd.

Download date: 09. jan.. 2023

PRODUKTIVITET
2020
SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER
UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN
INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR

RAPPORT FRA
PRODUKTIVITETSRÅDET

Produktivitetsråd
Formandskabet for De Økonomiske Råd er udpeget til at være produktivitetsråd fra 1.
januar 2017. Produktivitetsrådet skal årligt overvåge produktivitetsudviklingen i dansk
økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og
foretage effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag.
De Økonomiske Råd
De Økonomiske Råd ledes af et formandskab, der består af fire uafhængige økonomer. Det Økonomiske Råd blev oprettet i 1962 og har til opgave “at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til
at samordne de forskellige økonomiske interesser”. Det Miljøøkonomiske Råd blev
oprettet i 2007 og har til opgave “at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt
effektiviteten i miljøindsatsen”. Formandskabet skal derudover årligt vurdere holdbarheden af de offentlige finanser, vurdere om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med
de finanspolitiske målsætninger samt vurdere om udgiftslofterne overholdes. Formandskabet skal endvidere årligt overvåge produktivitetsudviklingen med analyser og
komme med konkrete anbefalinger. Loven om De Økonomiske Råd er senest revideret
i forbindelse med vedtagelse af lov nr. 1751 den 27. december 2016.
Formandskabet
Professor Carl-Johan Dalgaard (formand), Københavns Universitet, professor Lars
Gårn Hansen, Københavns Universitet, professor Jakob Roland Munch, Københavns
Universitet og professor Nabanita Datta Gupta, Aarhus Universitet.
Sekretariatet
Direktør John Smidt, vicedirektør Jesper Gregers Linaa, kontorchef Morten Holm,
administrationschef Per Ulstrup Johansen, chefkonsulenter Brian Krogh Graversen,
David Tønners, Dorte Grinderslev, Hans Bækgaard, Marie Møller Kjeldsen, Mickey
Petersen, Morten Raun Mørkbak, Nicolai Kaarsen, Niels Vestergaard, Poul Schou,
specialkonsulenter Amra Rizvanovic-Bilanovic, Anne Kristine Høj, Janne Nyborg
Jensen, Kamilla Holmgaard, Line Block Hansen, Niels Christian Fredslund, Ninja Ritter
Klejnstrup, Thomas Nyvang Dalgaard, fuldmægtige Amanda Bak Larsen, Michael
Studsgaard Sørensen, kontorfuldmægtige Danne Nors Jørgensen, Karina Tilsted
Andersen samt studentermedhjælpere Anne Katrine Borgbjerg, Jonas Serup Petersen,
Oskar Lund, Sissel Marie Andersen, Volmer Rathmann Jahnsen.

PRODUKTIVITET
2020
SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER
UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN
INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR

RAPPORT FRA
PRODUKTIVITETSRÅDET

Produktivitet, 2020

Signaturforklaring:
• Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke
Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen

Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:
Rosendahls - København
Vandtårnsvej 83 A
2860 Søborg
Tlf.: 43 63 23 00
E-mail: post@rosendahls.dk
Hjemmeside: www.rosendahls.dk

Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:
De Økonomiske Råds Sekretariat
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Tlf.: 51 51 28 00
E-mail: dors@dors.dk
Hjemmeside: www.dors.dk
Twitter: @DORsSekretariat

Tryk:
Pris:
Oplag:
ISBN:
ISSN:

Rosendahls
175 kr. inkl. moms
700
978-87-89027-98-2
0419-9480

Publikationen kan elektronisk hentes på
De Økonomiske Råds hjemmeside: www.dors.dk

Indhold

INDHOLD
SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

1

KAPITEL I

UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN
I.1
Indledning
I.2
Den overordnede udvikling
I.3
Tegn på ringere konkurrence?
Litteratur
Bilag

23
25
25
43
59
62

KAPITEL II

INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR
II.1
Indledning
II.2
Transportinfrastruktur i Danmark
II.3
Principper for opgørelse af gevinster ved infrastruktur
II.4
Eksisterende empirisk litteratur
II.5
Analyse af effekten af motorveje
II.6
Opsummering
Litteratur

65
67
69
83
102
117
136
140

Produktivitet, 2020

Produktivitet, 2020

SAMMENFATNING
OG
ANBEFALINGER

Produktivitet, 2020

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER
Sammenfatning og anbefalinger giver et overblik over konklusionerne i rapportens to kapitler. Derudover præsenterer formandskabet centrale vurderinger og anbefalinger af
tiltag, der kan påvirke produktiviteten.
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INDHOLD
Denne produktivitetsrapport fra De Økonomiske Råds formandskab,
der udgør Produktivitetsrådet, består af to kapitler.
PRODUKTIVITETSRAPPORTEN 2020
•
•

Kapitel I Udviklingen i produktiviteten
Kapitel II Investeringer i infrastruktur

I det følgende gives en kort præsentation af rapportens konklusioner.
Dernæst præsenteres formandskabets vurderinger af aktuelle økonomisk-politiske tiltag, der kan forventes at påvirke produktiviteten.

RAPPORTENS KONKLUSIONER
Nationalregnskabsrevision løftede
produktiviteten med
5 pct. i de private
byerhverv

Kapitel I giver et overblik over produktivitetsudviklingen. Revisionen
af Nationalregnskabet i november 2019 indebar blandt andet en
opjustering af fremgangen i produktiviteten siden 2016. Timeproduktivitetsniveauet i de private byerhverv blev i den anledning løftet 5 pct.
i 2019. Revisionen skyldes primært nye oplysninger om de store
danske koncerners globale aktiviteter.

Globaliseringen
gør produktivitetsudviklingen
vanskeligere at
fortolke

I kapitel I diskuteres det også, hvordan den opgjorte produktivitet
påvirkes af det øgede omfang af eksport af varer, der ikke krydser
den danske grænse. Som led i globaliseringen har danske virksomheder i stigende omfang flyttet dele af produktionsprocessen til udlandet. De fragmenterede produktionsprocesser betyder blandt andet,
at produktionsaktiviteter, der finder sted i udlandet bidrager til dansk
BNP. Det gør det mere komplekst at vurdere og fortolke udviklingen i
produktivitet og konkurrenceevne. Det illustreres i kapitlet, at det
øgede omfang af eksport, der ikke krydser den danske grænse ikke
har en entydig effekt på den opgjorte produktivitet.

Tegn på forringede
konkurrenceforhold i
USA

I kapitel I beskrives også en nyere fagøkonomisk debat om udviklingen i konkurrenceforhold. Udviklingen i graden af konkurrence på
vare- og arbejdsmarkeder er et af de vigtige elementer, der kan påvirke produktivitetsudviklingen. I de seneste år er der kommet stor
opmærksomhed herpå blandt økonomiske forskere som følge af
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forskellige tegn på, at konkurrencen er blevet forringet i mange brancher i USA. I Europa er indikationerne mere blandede.
Stigende amerikansk
profitkvote

Blandt andet har en amerikansk undersøgelse fokuseret på den funktionelle indkomstfordeling for den ikke-finansielle selskabssektor i
USA, jf. Barkai (2019). Den finder, at såvel lønindkomsten som den
ordinære kapitalindkomst er faldet som andel af sektorens værditilvækst i perioden 1984-2014. Den resterende del, som kan betragtes
som profitindkomst, er modsat steget betragteligt. Analysen finder
også tegn på, at profitten især er steget i de sektorer, hvor der er sket
en stigende koncentration af virksomheder, sådan at den stigende
profit kan være en indikation af forringet konkurrence.

Tegn på stigende
overnormalt
kapitalafkast i
Danmark – men
årsagen uvis

En tilsvarende undersøgelse af den funktionelle indkomstfordeling for
den ikke-finansielle selskabssektor i Danmark finder overordnet, at
den samme udvikling har fundet sted her: Det overnormale kapitalafkast er steget siden 1995. Det kan potentielt skyldes ringere konkurrenceforhold eller andre former for stigende knaphedsrenter. Blandt
andet på grund af forskellige usikkerheder om kapitalapparatets størrelse og den relevante kapitalomkostning, der er forbundet med beregningen, er det dog ikke muligt ud fra denne undersøgelse alene at
drage nogen håndfaste konklusioner om de bagvedliggende årsager.
Det vil kræve grundigere undersøgelser, eksempelvis om sammenhængen mellem profitkvote og konkurrenceforhold at komme frem til
en mere definitiv forklaring på den afdækkede udvikling i den funktionelle indkomstfordeling.

Transportinfrastruktur er
vigtig for økonomisk
vækst og velfærd

Et velfungerende transportsystem fremmer handel, mobilitet på arbejdsmarkedet og vidensdeling mellem virksomheder og husholdninger. Dermed spiller investeringer i infrastruktur en vigtig rolle for produktiviteten i den private sektor. Infrastrukturinvesteringer har også
betydning for offentlig produktivitet, idet investeringernes effektivitet
kan måles ved de gavnlige virkninger for samfundet set i forhold til
omkostningerne. I kapitel II ses der nærmere på gevinsterne, der er
forbundet med større offentlige investeringer i transportinfrastrukturen, herunder effekterne på økonomisk aktivitet og produktivitet.

Cost-benefitanalyser er vigtige
for beslutninger
om infrastruktur

Gevinsterne og omkostningerne ved infrastrukturprojekter opgøres i
såkaldte cost-benefit-analyser. Transportministeriet fastlægger en
række regnemetoder, som har til formål at sikre, at cost-benefitanalyser af forskellige infrastrukturprojekter er sammenlignelige.
Analyserne leverer et vigtigt bidrag til at sikre, at de politiske prioriteringer af infrastruktur foretages på et økonomisk velfunderet grundlag.
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Traditionelle
opgørelsesmetoder
fanger nogle
gevinster ved
produktiviteten –
men ikke alle

De traditionelle opgørelsesmetoder til cost-benefit-analyser, som
også anbefales af Transportministeriet, vil opfange nogle af produktivitetsgevinsterne ved investeringer i infrastruktur, men formentlig ikke
dem alle. Opgørelsen af gevinsterne afspejler brugernes direkte
fordele ved brugen af infrastrukturen – altså de fordele, brugeren har
en betalingsvillighed for. Hvis infrastrukturen skaber samfundsøkonomiske fordele herudover i form af eksterne effekter på produktiviteten for andre end brugerne, vil dette imidlertid ikke være indregnet.

Svært, men vigtigt
at opgøre alle
gevinster ved
infrastruktur

De eksterne gevinster ved infrastruktur er vanskelige at opgøre. Selv
hvis det skulle være muligt at opgøre en samlet effekt af infrastruktur
på produktiviteten, er det derfor vanskeligt at udskille den del, som
skyldes eksterne effekter og andre markedsfejl. Ikke desto mindre er
det en vigtig opgave at forbedre metoderne, så alle gevinsterne ved
infrastruktur indregnes.

Eksisterende studier
indikerer positive
effekter på
produktiviteten

Eksisterende undersøgelser peger på, at transportinfrastruktur har
positiv effekt på økonomisk aktivitet. Der er mindre viden om effekten
på produktiviteten, men også her findes overvejende en positiv effekt.
Der eksisterer kun få danske undersøgelser, men mange erfaringer
fra udlandet. Undersøgelserne giver ikke et klart billede af størrelsen
af den positive effekt. Dette hænger sammen med, at der er metodiske udfordringer forbundet med at opgøre effekterne. Disse består
eksempelvis i at finde den rette årsagssammenhæng, i at sammenlige infrastrukturprojekter af forskellig størrelse og type samt i at adskille, hvor stor en del af en given effekt på lokalområdet, som skyldes
omflytning af ressourcer fra andre steder i landet, og hvor stor en del,
som skyldes, at der er skabt ny økonomisk aktivitet. Derudover er der
de førnævnte udfordringer ved at opgøre de eksterne effekter.

Analyse i kapitel II
peger på positiv
effekt af motorveje

I analysen, der præsenteres i kapitel II, konkluderes det, at færdiggørelsen af motorvejsstrækninger i Østjylland i 1990’erne har haft en
positiv effekt på den samlede indkomst i landet. Der estimeres en
positiv effekt på lokalområdernes erhvervsindkomst og beskæftigelse,
som indikerer, at motorvejene har haft en positiv effekt på den samlede indkomst. Det er ikke muligt at foretage en håndfast beregning af
størrelsen af effekten på landsplan. Det skyldes, at det er vanskeligt
at afgøre, hvor stor en del af den estimerede effekt i lokalområderne,
som skyldes omflytning af beskæftigelse og andre ressourcer fra
andre områder, og hvor stor en del, som skyldes ny økonomisk aktivitet.

Vigtigt at kende
fordele og ulemper
ved infrastruktur

Når der træffes beslutninger om infrastruktur, er det vigtigt, at fordele
og ulemper er velbelyste. Infrastruktur har mange påvirkninger på
samfundet, og gevinsterne kan blandt andet udmønte sig i øget pro-
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duktivitet. Udover udgifterne til anlæg og vedligehold kan infrastruktur
også medføre øget belastning af miljøet, herunder effekter på klimaet. Derfor er det vigtigt, at metoderne til opgørelse af fordele og
ulemper ved infrastruktur løbende forbedres og videreudvikles.

AKTUEL ØKONOMISK POLITIK
I det følgende vurderes aktuelle økonomisk-politiske tiltag, der kan
påvirke produktiviteten. Tiltagene er inddelt i syv overordnede områder:
•
•
•
•
•
•
•

Aktuelle tiltag vedrørende COVID-19
Klima- og miljøpolitik
Skattepolitik
Tiltag rettet mod udenlandsk arbejdskraft
Tiltag der påvirker effektiviteten i den offentlige sektor
Ændring af lejeloven
Uddannelse og opkvalificering

AKTUELLE TILTAG I RELATION TIL COVID-19
Udbrud af COVID-19

Det globale udbrud af COVID-19 i begyndelsen af 2020 vil i en periode få betydelige konsekvenser for hele verdensøkonomien. Der kan
som følge af forhold relateret til både økonomiens udbuds- og efterspørgselsside ses frem til væsentligt lavere aktivitet i 2020.

Virus udsprang fra
Kina …

Spredningen af virus havde sit afsæt i Kina i slutningen af 2019 og
førte i løbet af januar i år til, at dele af den kinesiske produktion blev
lukket ned. Dette svækkede de internationale forsyningskæder og
gjorde det vanskeligere for producenter i resten af verden at få adgang til halvfabrikata fra Kina.

... men har nu fået
hårdt fat i Europa

Efterfølgende har virus spredt sig til resten af verden og herunder
Europa, hvor Italien er særligt hårdt ramt. I Danmark og i mange
andre lande har en lang række tiltag rettet mod at begrænse smittespredningen reduceret det effektive arbejdsudbud. I Danmark drejer
det sig blandt andet om lukningen af daginstitutioner og skoler, der
reducerer forældres arbejdsudbud som følge af manglende pasningsmuligheder. Men herudover påvirkes arbejdsudbuddet direkte af
sygdom, karantæne, hjemsendelsen af ansatte i den offentlige sektor
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og opfordringen fra regeringen om at hjemsende medarbejdere i den
private sektor.
Negativt udbudsstød
forstærkes af
sundhedspolitiske
tiltag …

Det negative udbudsstød, som havde sit afsæt i Kina, er dermed
blevet forstærket af udbredelsen af virus og af de forskellige initiativer, der skal begrænse den. Det indebærer i stigende grad, at virksomheder risikerer ikke at have adgang til halvfabrikata fra andre
brancher, og effekterne kan dermed sprede sig som ringe i vandet.
Senest er de europæiske grænser blevet lukket mellem flere lande,
hvilket yderligere vil sætte forsyningskæderne under pres. I det omfang virksomhederne afskediger medarbejdere kan de miste virksomhedsspecifik viden, som vil påvirke produktiviteten negativt i
perioden, der følger efter det akutte virusudbrud.

… og fører til fald i
efterspørgslen

De afledte effekter på efterspørgselssiden er også markante. Faldet
er særligt udtalt i mange serviceerhverv, herunder hoteller, restauranter, rejsebureauer og transportbranchen, som påvirkes meget direkte
af et fald i sociale aktiviteter, rejseaktivitet og turisme. Efterspørgselsfaldet vil dog med tiden ramme bredere. Faldende efterspørgsel i
udlandet, og særligt hos vores væsentligste samhandelspartnere i
form af EU, Storbritannien og USA, vil reducere eksportmulighederne, og øget usikkerhed vil potentielt svække forbrugsefterspørgslen.

Tilbageslag er i sin
natur midlertidigt

Aktivitetsfaldet og stigningen i ledigheden vil med stor sikkerhed blive
markant. Virusudbruddet er i sin natur midlertidig, men det er uvist,
hvor længe det vil vare ved. Det er ikke formandskabets vurdering, at
dansk økonomi aktuelt er præget af væsentlige ubalancer relateret til
eksempelvis arbejdsmarkedet eller boligmarkedet, sådan som det
eksempelvis var tilfældet i forbindelse med konjunkturtilbageslaget i
2008-09. Det taler for, at genopretningen sandsynligvis kan ske hurtigt, når tilbagegangen er ophørt. Historiske erfaringer fra USA peger
endvidere på, at tilbageslaget efter influenzaudbruddet i 1918-19 (den
spanske syge) var relativt kortvarigt sammenlignet med øvrige tilbageslag, jf. figur 1.
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FIGUR 1

LÆNGDEN AF TILBAGESLAG I USA

I USA var længden af tilbageslaget efter influenzaudbruddet i
1918-19 relativt kort sammenlignet med andre tilbageslag.

Tiltag, der holder
hånden under
økonomien, kan
have gavnlige
effekter på
produktiviteten

Anm.:

X-aksen angiver året for det respektive tilbageslags begyndelse.

Kilde:

NBER Business Cycle Dating Committee,
(https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html).

Der er imidlertid risiko for, at et større tilbageslag, selv om det er
relativt kortvarigt, kan få konsekvenser for produktivitets- og velstandsudviklingen. Det vil eksempelvis være resultatet, hvis virksomheder må lukke, og der sker tab af virksomhedsspecifik kapital. Et
eksempel herpå er, hvis en virksomhed må afskedige medarbejdere
med særlig viden indenfor virksomhedens område, som den efterfølgende ikke kan ansætte igen. Ligeledes kan forsyningskæderne virke
mindre effektivt hvis de kræver interaktion mellem nye forretningspartnere, da dette involverer relationsspecifik kapital. For den enkelte
kan en periode med højere ledighed desuden føre til varige tab af
humankapital. Herudover vil kvaliteten af den offentlige sektors tilbud
falde mht. blandt andet uddannelse og øvrig sundhedsservice. Derfor
er det hensigtsmæssigt, at regeringen og Folketinget har gennemført
en række tiltag, der har til formål at begrænse de økonomiske skadesvirkninger af virusudbuddet. Det drejer sig blandt andet om: 1

1) Kapitlet er færdigredigeret d. 18. marts 2020.
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•
•
•

•

•
•

Udskydelse af virksomheders moms- og skattebetalinger
Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, hvilket giver
mulighed for øgede bankudlån
Ændring af sygedagpengesystemet, så der kan opnås refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID-19 (eller
er i karantæne)
Indførelse af lønkompensation, der under visse kriterier
dækker op til 75 pct. af fyringstruede fuldtidsansattes løn op
til en grænse på 23.000 kr. og 90 pct. af timelønnedes løn
op til en grænse på 26.000 kr.
Selvstændige kan opnå en kompensation fra staten på 75
pct. af sit omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr.
En kompensationsordning målrettet de faste udgifter i virksomheder, som har oplevet fald i omsætning på mere end
40 pct. Kompensationen vil udgøre mellem 25 og 80 pct. af
virksomhedens faste udgifter

Relevante tiltag, men
kompensationsordninger bør
særligt rettes mod
udsatte brancher

Disse tiltag kan begrænse antallet af opsigelser og antallet af virksomhedslukninger. Formandskabet vurderer, at tiltagene er meget
relevante. I forhold til kompensationsordningerne (bortset fra lønkompensationen) er det imidlertid vigtigt, at de i særlig grad har fokus på
de brancher, der ikke på et senere tidspunkt kan “indhente” den tabte
omsætning. Det drejer sig f.eks. om brancher som transport, hoteller
og restaurationer; taxachaufføren kan eksempelvis ikke køre 48 timer
i døgnet, når sygdoms-krisen er overstået, og restauranten har en
maksimal kapacitet.

Usikkert om
synergien mellem
støtte og
likviditetstiltag er
tilstrækkelig

Det er usikkert, om der vil opstå tilstrækkelige synergier mellem støtten på den ene side og likviditetstiltag på den anden. Hvor hurtigt,
støttemidlerne kan indfries her og nu, er altafgørende for om tab og
afskedigelser kan undgås. Lånemuligheder kan udfylde behovet i
mellemtiden, indtil udbetalingerne er modtaget, men det kræver klare
og gennemskuelige kompensationsregler. Regeringens forslag gælder kun i 3 måneder, men et længere eller tilbagevendende kriseforløb kan ikke udelukkes. Endelig er det vigtigt, at tiltagene baseres
på administrativt simple regler og implementering, samt at det i videst
muligt omfang sikres at kun de, som virkelig har brug for det, får
støtten.

Gode
manøvremuligheder
i Danmark

Som formandskabet tidligere har påpeget, er de offentlige finanser
solide i Danmark. Det betyder, at der er gode manøvremuligheder i
den økonomiske politik. Da tilbageslaget må forventes at være midlertidigt, er det naturligt, at de tiltag, der anvendes ligeledes har midlertidig karakter.
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KLIMA- OG MILJØPOLITIK
Danmark får en ny
klimalov, …

I december 2019 blev der indgået en politisk aftale om en ny klimalov. Ifølge aftalen skal Danmark reducere drivhusgasudledningerne i
2030 med 70 pct. i forhold til 1990 og være klimaneutral i 2050.

… der er mere
ambitiøs end
den gældende

Aftalen om den nye klimalov er mere ambitiøs end den gældende lov
fra 2014. I klimaloven er målsætningen om klimaneutralitet i 2050
defineret ved, at der ikke udledes flere drivhusgasser i Danmark, end
der optages. 70 pct.-målet for 2030 svarer til, at der skal reduceres
næsten lige så meget i tiårsperioden fra i dag til 2030, som blev reduceret i 30-årsperioden siden 1990.

Skærpet
ambitionsniveau
vil reducere
fremgangen i
produktiviteten

Et skærpet ambitionsniveau i klimapolitikken må forventes at føre til,
at produktiviteten i hvert fald i en periode vokser langsommere, end
den ellers ville have gjort. Det skyldes i særdeleshed, at en ambitiøs
klimapolitik begrænser virksomhedernes muligheder for at anvende
deres produktionsfaktorer på den mest effektive måde.

Konsekvenserne
afhænger af,
hvordan
reduktionerne opnås

De økonomiske effekter og størrelsen af produktivitetstabet ved det
skærpede ambitionsniveau afhænger af en række forhold, herunder
den teknologiske udvikling. Samtidig afhænger omkostningerne af
den konkrete udformning af klimapolitikken.

Målsætninger bør
opnås via afgifter

Målsætningerne i klimapolitikken bør opnås via målrettede afgifter,
eksempelvis i form af en ensartet afgift på drivhusgasudledninger på
tværs af alle brancher.2 Målrettede afgifter er den mest effektive måde at påvirke borgernes og virksomhedernes adfærd på. Dermed får
den enkelte borger og virksomhed mulighed for at vælge den løsning,
der er mest hensigtsmæssig for dem selv i en situation, hvor priserne
i højere grad afspejler de klimamæssige omkostninger ved produktion
og forbrug. Det vil sikre, at reduktioner af udledninger opnås fleksibelt
og omkostningseffektivt. Klimarådet vurderer eksempelvis, at en
generel drivhusgasafgift på omkring 1.500 kr. pr. ton i 2030 er et
centralt virkemiddel i forhold til at nå målet om 70 pct. reduktion af
drivhusgasudledninger i 2030, jf. Klimarådet (2020). Hvis man samtidig søger at påvirke borgeres og virksomheders adfærd gennem
regler, egentlige forbud eller anden regulering svækkes fleksibiliteten,
og det vil forøge omkostningerne ved at nå et givet klimapolitisk mål.

2) Der skal dog tages hensyn til prisen på CO2-kvoter i kvotesektoren. Afgiften skal
reduceres med prisen på CO2-kvoter, så der ikke sker “dobbelt-regulering”. Det er her
forudsat at afgiften vil være større end prisen på CO2-kvoter.
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Bindende sektormål
kan øge
omkostningerne

Formandskabet har anbefalet, at en afgift på drivhusgasudledninger
stiger frem mod 2050, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2018a).
Det vil tilskynde til, at de billigste reduktioner gennemføres først,
hvilket giver den billigst mulige omstilling. Det er derfor hensigtsmæssigt, at klimaloven ikke indeholder sektorspecifikke målsætninger.
Ligeledes er det vigtigt for omkostningseffektiviteten, at den kommende klimahandlingsplan ikke fastlægger bindende sektormål, men
tilskynder til en omkostningseffektiv fordeling af indsatsen mellem
sektorer.

Klimaindsatsen kan
medføre lækage

En stramning af den danske klimapolitik, der giver anledning til færre
danske udledninger, kan føre til lækage, dvs. at noget af produktionen, og dermed udledningerne, flytter til udlandet. Lækage kan modvirkes ved at give et bundfradrag i drivhusgasafgiften til virksomheder, der er udsat for international konkurrence, eksempelvis efter
samme princip som tildelingen af gratis kvoter i EU’s kvotesystem. En
langsom indfasning af afgiften, der giver virksomhederne tid til omstilling, vil også modvirke lækage. Hvis den danske klimapolitik skal tage
hensyn til lækage og dermed de samlede klimaeffekter af indsatsen,
bliver det dyrere for Danmark at nå reduktionsmålene.

Klimaindsatsen
kan have
fordelingsvirkninger

Klimapolitikken kan have fordelingsmæssige konsekvenser, da udgifter til energi og fødevarer typisk optager en større andel af budgettet i
en lavindkomsthusstand end i en højindkomsthusstand. En stigning i
disse udgifter som følge af eksempelvis en højere afgift på drivhusgasudledninger vil derfor reducere forbrugsmulighederne relativt mest
blandt de lavtlønnede. Hvis der er et politisk ønske om at modvirke
de fordelingsmæssige konsekvenser af klimapolitiske tiltag, håndteres det mest hensigtsmæssigt via skatte- og overførselssystemet. De
fordelingsmæssige konsekvenser vil desuden blive modereret, hvis
der samtidig reduceres andre energiafgifter i forbindelse med indførelsen af en ensartet drivhusgasafgift.3

Fond skal bidrage til
grøn omstilling

Finansloven 2020 indeholder en såkaldt grøn fremtidsfond med en
samlet investeringsramme på op til 25 mia. kr. Fonden skal “bidrage
til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende
energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af
global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind”. Fondens
virke sker via en forøget investeringsramme af allerede etablerede
ordninger som EKF (Danmark Eksportkredit) (14 mia. kr.), Vækstfon-

3) I en nylig undersøgelse findes det eksempelvis, at en reform, der indebærer en
ensartet afgift på drivhusgasudledninger kombineret med reduktion af energiafgifterne
med 75 pct., er fordelingsmæssig neutral, jf. Kraka-Deloitte (2020).
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den (4 mia. kr.), Danmarks Grønne Investeringsfond (6 mia. kr.) og
Investeringsfonden for Udviklingslande (1 mia. kr.).
Fonden kan være
relevant, hvis der er
markedsfejl, …

Fonden skal operere på markedsvilkår. Låneomkostningerne ved den
risikovillige kapital skal dermed afspejle såvel markedsrenten som det
risikotillæg ved de konkrete projekter, der vil gælde på et velfungerende finansielt marked. Det økonomiske rationale for en sådan fond
er eksistensen af markedsfejl. Evans og Oye (2001) nævner en række potentielle markedsfejl såsom asymmetrisk information, skalaeffekter, miljømæssige eksternaliteter og afhjælpning af unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder, som modtager offentlig støtte
fra deres hjemlande. Andre studier, f.eks. Sørensen (2019) og Wei
mfl. (2017), fokuserer på, at der er stordriftsfordele forbundet med at
skaffe information omkring handelsmæssige barrierer. Det taler for, at
det offentlige tilvejebringer og stiller denne type viden til rådighed.

… men regeringen
har ikke leveret
dokumentation
herfor

I fravær af markedsfejl er der derimod ikke grund til at forvente, at
fonden vil bidrage til den grønne omstilling. Samtidig løber staten en
risiko ved at drive den slags finansieringsvirksomhed. Derfor burde
der med forslaget om etableringen af fonden følge dokumentation af
hvilke markedsfejl, der gør sig gældende, og hvordan den foreslåede
fondskonstruktion bidrager positivt i forhold hertil.

SKATTEPOLITIK
I forbindelse med finanslovsaftalen fra december 2019 blev der aftalt
forskellige ændringer i skattesystemet, som kan påvirke produktiviteten.
Ensretning af
arvebeskatningen
er hensigtsmæssig

Et af disse består i en forøgelse af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger. Beskatningen af arv ved generationsskifte af familieejede virksomheder kommer dermed til at ligge på samme niveau
som beskatningen af andre typer af arv, hvilket også var tilfældet før
2016. En sådan ensretning af arvebeskatningen er hensigtsmæssig,
da de samlede forvridningseffekter ved beskatningen hermed kan
mindskes, jf. blandt andet De Økonomiske Råds formandskab (2019)
og Produktivitetsrådet (2017). Hvis bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger er lavere end den generelle beskatning af arv, vil skattesystemet bidrage til, at familieejede virksomheder i særlig grad
overdrages til næste generation fremfor at blive solgt til udenforstående. Det kan svække erhvervslivets indtjening og produktivitet.

Forlængelse af
henstandsordning

Der har i den økonomisk-politiske debat været påpeget flere udfordringer forbundet med bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger.
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Blandt andet kan den svække virksomhedernes likviditet på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Hvis der eksisterer markedsfejl på
lånemarkederne, kan det føre til, at arvingerne til ellers sunde og
rentable virksomheder kan være nødsaget til at foretage frasalg af
vigtige aktiver og droppe gavnlige investeringer efter et generationsskifte. I forbindelse med forøgelsen af bo- og gaveafgiften, er det
imidlertid blevet muligt, at virksomheden kan afdrage afgiftsbetalingen i forbindelse med generationsskifte over 30 år i stedet for 15 år,
som det hidtil har været tilfældet. En udvidelse af mulighederne for
henstand er en mere direkte måde at tage hånd om eventuelle lånemarkedsfejl på, og samtidig undgås forvridningseffekterne ved en
egentlig skattemæssig særbegunstigelse.
Ekspertgruppe
med fokus på
værdiansættelse

En anden udfordring består i, at det i praksis kan være vanskeligt, at
foretage en nøjagtig værdiansættelse af familieejede virksomheder. I
det store flertal af sådanne sager, kan værdiansættelen afgøres ud
fra ret enkle retningslinjer. I nogle tilfælde, eksempelvis hvis en virksomhed ejer væsentlige immaterielle aktiver, kan værdiansættelsen
imidlertid være mere kompliceret. Regeringen har i december 2019
besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se nærmere på
udfordringerne ved værdiansættelen af familieejede virksomheder og
komme med forslag til modeller for værdifastsættelen i forbindelse
med generationsskifte. Formandskabet bakker op om nedsættelsen
af denne ekspertgruppe.

Finanslovsaftale
indebar også andre
gavnlige justeringer
af skattesystemet

Finanslovsaftalen indebar også andre elementer med karakter af
afskaffelse eller reduktion af skattemæssige begunstigelser, der ikke
havde tydelig begrundelse i hensynet til økonomisk effektivitet. Det
drejer sig blandt andet om afskaffelsen af det nedslag i skattebetalingen som hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før 19. maj
1993, hidtil har opnået. Ligeledes indeholder finanslovsaftalen en
reduktion i skattebegunstigelsen ved såkaldte forældrekøb af lejligheder. Denne ordning har betydet, at personer, der har benyttet sig
heraf, har kunnet opnå et rentefradrag med en skatteværdi på op
mod 56 pct., såfremt de har været topskatteydere. Dette er betydeligt
højere end skatteværdien af fradraget for øvrige personer. Det har
derfor betydet, at der i perioder med høje renter kan have været en
skattemæssig begunstigelse af denne type af investeringer relativt til
andre formueplaceringer, som den enkelte har kunnet foretage. Begge skattebegunstigelser kan have haft som konsekvens, at kapital
ikke er blevet investeret der, hvor den har haft det største afkast før
skat.

Produktivitet, 2020

13

Sammenfatning og anbefalinger - Aktuel økonomisk politik

TILTAG RETTET MOD UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT
Udenlandsk
arbejdskraft kan
være kilde til øget
produktivitet

Finansloven indeholder forskellige tiltag, der er rettet mod at gøre det
lettere for danske virksomheder at opnå adgang til udenlandsk arbejdskraft. Formandskabet har tidligere fremhævet, at udenlandsk
arbejdskraft kan bidrage til at forøge produktiviteten blandt de indfødte danskere, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2017). Det skyldes blandt andet, at udenlandske arbejdere i nogle tilfælde medbringer nye ideer og viden, der fører til, at nye teknologier og ny organisering tages i anvendelse, jf. eksempelvis Malchow-Møller mfl.
(2019). Endvidere kan udenlandske arbejdere besidde kvalifikationer,
der komplementerer de indfødtes kvalifikationer, og bidrage til, at der
sker en opkvalificering blandt disse.

Positivlisten
anvendes kun i
begrænset omfang

Det er usikkert i hvor høj grad tiltagene i finansloven i praksis bidrager til en højere produktivitet. Et af tiltagene består i en udvidelse af
positivlisten, således at det bliver muligt at opnå opholds- og arbejdstilladelse for faglært arbejdskraft.4 Den nuværende positivliste anvendes imidlertid kun i meget begrænset omfang, blandt andet fordi det
administrativt kan være lettere for udenlandske arbejdere i stedet at
opnå arbejdstilladelse via den såkaldte beløbsordning.5 Det er derfor
uvist, om tiltaget vil have en væsentlig effekt på mængden af udenlandsk arbejdskraft.

Udvidelse af
etableringskortordningen

Finanslovsaftalen indeholder også en udvidelse af etableringskortordningen for nyuddannede udlændinge.6 Udvidelsen indebærer
blandt andet, at også studerende, der har afsluttet en bachelor- eller
professionsbachelorgrad i Danmark, kan anvende ordningen. Dertil
udvides perioden også, hvori der kan indgives ansøgning om et etableringskort fra seks måneder til et år. Endelig indføres en mulighed for
at forlænge etableringskortopholdet med et ekstra år for de personer,
som er ansat i en stilling, der er relevant i forhold til den afsluttede
uddannelse. Disse udvidelser af etableringskortordningen vurderes at
4) Positivlisten gør det muligt at opnå arbejds- og opholdstilladelse for udlændinge, som
har et jobtilbud indenfor et beskæftigelsesområde, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Hidtil har det kun været muligt at benytte sig af positivlisten hvis
vedkommende har kvalifikationer på bachelor- eller kandidatniveau.
5) Beløbsordningen indebærer, at udlændinge, der er blevet tilbudt et arbejde med en
årlig løn på minimum 436.000 kr. (2020-niveau), kan opnå opholds- og arbejdstilladelse uanset uddannelsesniveau og erhvervsområde.
6) Etableringskortordningen er målrettet udenlandske studerende, der kommer fra lande
udenfor EU, og giver efter endt uddannelse mulighed for ophold i to år i Danmark,
uden mulighed for at kunne modtage offentlige ydelser. Hensigten med ordningen er,
at udlændinge efter de to år kan søge om opholdsgrundlag efter de øvrige ordninger,
herunder særligt erhvervsordningerne. Ordningen har hidtil kun været gældende for
personer med en kandidatgrad eller en ph.d.-uddannelse.
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være gavnlige, idet udlændinge, der er uddannede i Danmark, får
bedre mulighed for at blive her og arbejde efterfølgende.
Sænkning af
beløbsgrænsen bør
fortsat overvejes

Samlet er det tvivlsomt om de nylige tiltag vil have en betydelig effekt
på tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Formandskabet har tidligere
peget på, at en reduktion af beløbsgrænsen kan bidrage til at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande og forøge velstanden, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2017). En sådan reduktion bør fortsat overvejes.

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Tiltag kan reducere
effektiviteten i den
offentlige
opgaveløsning

Finanslovsaftalen indeholder flere elementer, der påvirker effektiviteten i den offentlige sektors opgaveløsning. Det drejer sig blandt andet
om indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne frem
mod 2025 samt begrænsninger på den offentlige sektors anvendelse
af konsulentydelser. Begge disse elementer trækker i retning af, at
den enkelte decentrale enhed i den offentlige sektor får mindre fleksibilitet til at prioritere sine ressourcer og løse opgaverne på den måde,
den vurderer, gør størst gavn for borgerne.

Politiske mål
bør opnås via
økonomiske
incitamenter
fremfor rigide regler

Bedre børnepasning er naturligvis en legitim politisk prioritering. Det
er imidlertid vigtigt, at målsætningen nås på den mest omkostningseffektive måde. Generelt er det ud fra et effektivitetshensyn at foretrække, at de enkelte decentrale enheders adfærd påvirkes via incitamenter fremfor rigide krav og regler. Det kan eksempelvis ske ved
at ændre tilskudssystemet, således at den enkelte enhed i højere
grad gives tilskyndelse til at handle på en måde, der er bedre i tråd
med de politiske målsætninger. Målsætningen om flere pædagoger i
daginstitutionerne kunne eksempelvis tale for en ændring af det
kommunale tilskudssystem, som præmierer kommuner med et højt
antal pædagoger pr. barn. En anden mulighed kunne være at ændre
på den andel som forældrenes egenbetaling må udgøre af de samlede driftsudgifter. En stigning i den tilladte egenbetalingsandel vil gøre
det muligt for den enkelte institution at hæve lønomkostningerne og
ansætte flere pædagoger, uden det kræver yderligere kommunale
midler. Hvis forældrene skal holdes skadesfri, kan de eventuelt kompenseres for den øgede egenbetaling via børne- og ungeydelsen.

Snarlig evaluering
af budgetloven

Budgetloven skal evalueres og revideres i foråret 2020. Budgetloven
omfatter et system med udgiftslofter og sanktioner ved overskridelser
af udgiftslofterne. Med budgetloven skal udgiftslofterne overholdes år
for år.
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Budgetlov
kan bidrage til
uhensigtsmæssige
incitamenter

Systemet med udgiftslofter og sanktioner bidrager til, at målene for
væksten i de offentlige forbrugsudgifter overholdes. Det etårige perspektiv kan imidlertid også give incitamenter til uhensigtsmæssig
adfærd. Systemet kan medvirke til, at offentlige myndigheder holder
en vis sikkerhedsafstand til budgetterne i den første del af året og
forbruger mere i slutningen af året, når der er sikkerhed for, at budgetterne ikke overskrides. En undersøgelse finder eksempelvis en
mindre stigning i “pengeafbrænding” sidst på i året i kommuner i
2011-14 sammenlignet med perioden 2008-10, jf. Kora (2016).

Investeringer kan
blive prioriteret på
bekostning af
serviceudgifter

En anden problemstilling er den konkrete afgrænsning af udgiftslofterne og sanktioner. Kommunerne har igennem en årrække forbrugt
mindre end budgetteret på servicebudgetterne, mens budgetterne for
investeringer systematisk er overskredet. En årsag til dette kan være,
at investeringer prioriteres på bekostning af serviceudgifter, da der
ikke er nogen sanktion ved overskridelser af det aftalte niveau for
investeringer.

Mere omfattende og
flerårige lofter kan
være relevante at
overveje

Det kan derfor være relevant, at overveje, om flere udgifter bør omfattes af udgiftslofterne og sanktionen samtidig bør opgøres på baggrund af udgiftslofterne over flere år. Det bør dog bemærkes, at det
kan være vanskeligt at identificere, hvorvidt eventuelle incitamenter til
højere forbrug i slutningen af året eller eventuelle incitamenter til at
prioritere investeringer skyldes udgiftslofter og sanktioner eller andre
elementer i den offentlige økonomistyring. Der er generelt behov for
mere viden om, hvordan det etårige perspektiv for udgiftslofterne
påvirker den offentlige økonomistyring.

LEJELOVEN
Aftale om ændring
af lejeloven

Der blev i januar 2020 indgået aftale i Folketinget om en ændring af
lejeloven. Ændringen indebærer blandt andet, at det bliver sværere
for udlejere af private udlejningsejendomme at hæve huslejen i forbindelse med gennemgribende boligforbedringer. Fremover kan dette
først ske fem år efter forbedringen har fundet sted, medmindre forbedringen er tilstrækkeligt energiforbedrende.

Karensperiode kan
hindre unødvendige
boligforbedringer …

Indførelsen af karensperioden er primært begrundet i bekymringen
for såkaldte “kortsigtede investorer” på ejendomsmarkedet. Den
hidtidige ordning kan således have givet nogle udlejere en tilskyndelse til at foretage unødvendige boligforbedringer med det ene formål
for øje at kunne hæve huslejen. Denne tilskyndelse vil blive svækket
med indførelsen af en karensperiode.
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… men også
reducere kvaliteten
af boligmassen

Karensperioden vil imidlertid også svække incitamenterne til at foretage hensigtsmæssige investeringer med henblik på at vedligeholde
boligmassen. Det kan dermed resultere i et lavere omfang af gavnlige
investeringer og en boligmasse af ringere kvalitet. Muligheden for at
undgå karensperioden ved at foretage tilstrækkeligt energiforbedrende investeringer kan desuden føre til, at der bliver foretaget unødvendige investeringer udelukkende med henblik på at undgå denne.
En mere direkte måde at sikre drivhusgasreduktioner på kunne være
at indføre en afgift på drivhusgasudledninger.

Huslejeregulering
kan medføre
flere typer af
forvridninger …

I forbindelse med ændringen af lejeloven bør det overvejes, om den
generelle huslejeregulering er hensigtsmæssigt indrettet. Reguleringen har flere uheldige konsekvenser. Den kan blandt andet medføre
en uhensigtsmæssig udnyttelse af boligmassen, hvor nogle personer
som følge af en kunstigt lav husleje opnår et ineffektivt stort boligforbrug på bekostning af andre personer med større boligbehov og
betalingsvilje. Tidligere analyser har endvidere peget på, at det indenfor gruppen af lejere særligt er højtuddannede og personer med høj
indkomst og formue, som gevinsten ved huslejereguleringen tilfalder.

… herunder
svækket mobilitet
på arbejdsmarkedet

Huslejeregulering kan endvidere svække mobiliteten på arbejdsmarkedet, da det bliver mindre attraktivt at fraflytte en huslejereguleret
bolig. I en undersøgelse for Danmark blev det eksempelvis fundet, at
stærkere huslejeregulering i et område svækker sandsynligheden for
at en lejer finder et job udenfor lokalområdet, jf. Svarer mfl. (2005).
Disse negative sideeffekter ved huslejeregulering skal opvejes mod
de fordele, der kan være, eksempelvis i form af at det potentielt kan
bidrage til en varieret beboersammensætning.

UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING
Målsætning om
opkvalificering
af ufaglærte

Regeringens forståelsespapir indeholder et mål om, at der sker en
opkvalificering af ufaglærte, som kan bidrage til at øge lønmodtagernes produktivitet og kompetencer. Globalisering og automatisering
kan øge behovet for løbende tilpasning af den enkeltes kompetencer.
Analyser indikerer imidlertid, at ansatte i jobtyper, der forsvinder fra
arbejdsmarkedet, i dag ikke modtager efteruddannelse i højere grad
end andre beskæftigede, jf. Andersen mfl. (2018). I forståelsespapiret
peges ikke på konkrete instrumenter til at sikre, at der sker en opkvalificering af ufaglærte, eller hvordan det sikres, at opkvalificeringen
målrettes fremtidens arbejdsmarked.
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Man bør være
varsom med
at indregne
betydelige effekter
af opkvalificering

Det er meget uklart, hvor stor en effekt der kan påregnes af tiltag
rettet mod opkvalificering af ufaglærte generelt. Formandskabet har
tidligere peget på, at der i de senere år har været et fald i andelen af
ufaglærte i befolkningen, samt at gruppen af ufaglærte i højere grad
end tidligere består af personer med karakteristika, der trækker i
retning af en relativt lav beskæftigelsessandsynlighed, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2018b). Selv hvis man opnår en opkvalificering af denne gruppe, bør man derfor ikke forvente, at ufaglærte
opnår samme beskæftigelsesgrad og produktivitetsniveau som eksempelvis den nuværende gruppe af faglærte.

Uheldigt, at det
tredje år af
skolepuljen droppes

Med start i skoleåret 2017/18 igangsatte Børne- og undervisningsministeriet Skolepuljen. Puljen har en samlet størrelse på 500 mio. kr.
og udbetaling af midlerne sker over tre år. Puljen belønner folkeskoler, som formår at give fagligt svage elever et karaktermæssigt løft.
Forsøget kan potentielt afdække effekterne af at avende styrkede
incitamenter i den offentlige sektor og i særdeleshed i uddannelsessystemet. En foreløbig evaluering fra TrygFondens Børneforskningscenter viser positive omend usikkert estimerede effekter, jf. Andersen
mfl. (2019). Den endelige evaluering af forsøget bliver imidlertid vanskeliggjort af, at regeringen har valgt at droppe det sidste år af forsøgsordningen. Det er uheldigt, at puljen lukkes før ordningen er
endeligt evalueret, navnligt da den øvrige forskning fra andre lande
tyder på, at incitamentsstyring er et lovende instrument i forhold til at
øge produktiviteten i uddannelsessektoren, jf. eksempelvis Burgess
(2016).
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KAPITEL I
UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITEN
RESUME
Kapitel I illustrerer den overordnede udvikling i produktiviteten, og der foretages en international sammenligning
med udgangspunkt i industrien og servicesektoren.
Det diskuteres desuden, hvordan den opgjorte produktivitet påvirkes af det øgede omfang af eksport af varer, der
ikke krydser den danske grænse. Som led i globaliseringen har danske virksomheder i stigende omfang flyttet dele af produktionsprocessen til udlandet. Det gør det mere
komplekst at vurdere og fortolke udviklingen i produktivitet
og konkurrenceevne.
Endelig diskuterer kapitlet en nyere amerikansk fagøkonomisk debat om forringede konkurrenceforhold. I Danmark
ser det overnormale kapitalafkast ud til at være steget siden
1995. Det ligner dermed udviklingen i USA, men der kan
være flere forskellige årsager til denne udvikling.
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I.1

INDLEDNING
I dette kapitel beskrives hovedtrækkene ved produktivitetsudviklingen. I afsnit I.2 præsenteres den overordnede udvikling i produktiviteten i den private sektor med fokus på industrien og servicesektoren.
Det diskuteres blandt andet, hvordan den øgede betydning af eksport, der ikke krydser den danske grænse, kan have påvirket produktivitetsudviklingen. Der foretages desuden en international sammenligning af produktivitetsudviklingen. Endelig diskuteres en nyere
amerikansk fagøkonomisk debat om tegn på forringet konkurrence,
der både kan påvirke produktiviteten og potentielt forklare andre
nyere makroøkonomiske tendenser i afsnit I.3.

I.2

DEN OVERORDNEDE
UDVIKLING

Produktiviteten
voksede 1,7 pct.
om året i private
byerhverv i
2010’erne

I løbet af de seneste ti år er timeproduktiviteten i den private sektor
vokset med 1,3 pct. om året, jf. figur I.1. Den årlige produktivitetsvækst var i samme periode 1,7 pct. i den del af den private sektor,
der udgøres af de såkaldte byerhverv, dvs. industri, servicesektor
samt bygge og anlæg, der tegner sig for størstedelen af den private
beskæftigelse.

Særligt fokus på
udviklingen i
industrien og
servicesektoren

I det følgende ses der nærmere på produktivitetsudviklingen i de
private byerhverv og særligt i industrien og servicesektoren. Dermed
undgås det, at udviklingen påvirkes af særlige forhold i eksempelvis
forsyningssektoren og udvindingen af naturressourcer i Nordsøen. I
disse erhverv kan der være betydelige udsving i produktionen, som
uden relevans vil forstyrre billedet af produktivitetsudviklingen i den
øvrige økonomi.
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FIGUR I.1

VÆKST I TIMEPRODUKTIVITET

Produktiviteten er de seneste ti år steget med 1,3 pct. om året i
den private sektor og 1,7 pct. i byerhvervene.

Mere positiv
produktivitetsudvikling og højere
niveau efter revision
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Anm.:

De private byerhverv udgøres af industri, servicesektor og bygge
og anlæg. Udover de private byerhverv består den private sektor
af brancherne landbrug, energi, udvinding i Nordsøen, boligbenyttelse samt søfart. I figuren er der taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november 2019.

Kilde:

Danmarks Statistik, Statistikbanken og ADAM’s databank.

Danmarks Statistik reviderede i november 2019 nationalregnskabet
for perioden siden 2016. Efter denne revision tegner de senere års
produktivitetsfremgang i de private byerhverv sig mere gunstig end
hidtil lagt til grund, jf. figur I.2. Det afspejler både, at den reale værditilvækst er opjusteret i årene 2016-19, og at antallet af arbejdstimer er
nedrevideret. Der er dermed tale om en væsentlig opjustering af
produktivitetsvæksten i særligt 2016 og 2018. Samlet har det ført til,
at niveauet for timeproduktiviteten i de private byerhverv er opjusteret
med 5 pct. i 2019, jf. figur I.3.
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FIGUR I.2

TIMEPRODUKTIVITET,
PRIVATE BYERVERV

Revisionen af nationalregnskabet medførte
en større fremgang i timeproduktiviteten siden 2016 end hidtil lagt til grund.

FIGUR I.3

ÆNDRING SOM FØLGE
AF REVISION

Revisionen af nationalregnskabet betød, at
timeproduktiviteten i private byerhverv blev
løftet med 5 pct. i 2. kvartal 2019.

Anm.:

Figuren til højre viser hvor mange pct. timeproduktiviteten i de private byerhverv i den nuværende opgørelse ligger over opgørelsen før revisionen i november 2019. Når der er negative værdier i et kvartal
i 2017, skyldes det en ændret periodisering af en patentbetaling.

Kilde:

Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Revision afspejler
blandt andet danske
virksomheders
globale aktiviteter

Det betydelige løft af produktivitetsvæksten skal primært ses i lyset af
indarbejdelsen af nye informationer om store danske koncerners
globale aktiviteter i Nationalregnskabet, jf. Danmarks Statistik
(2019).1 Dette dækker blandt andet over eksport af varer, der ikke har
krydset den danske grænse.

International
arbejdsdeling
involverer offshoring

Som led i globaliseringen har de danske virksomheder i stigende
grad deltaget i den internationale arbejdsdeling. Det har blandt andet
indebåret international outsourcing, såkaldt offshoring, hvor særligt
virksomheder i industrien har flyttet dele af deres aktiviteter til udlandet. Dette sker eksempelvis ved, at en virksomhed overgår til at købe
komponenter fra en udenlandsk leverandør, eller ved at virksomheden flytter sine produktionsaktiviteter til et andet land. En af konsekvenserne af opdelingen af produktionsprocesserne er, at danske
virksomheders produktion og handel med varer i stigende omfang
sker helt uden, at varerne på noget tidspunkt krydser den danske
grænse. Eksport af varer, der ikke krydser den danske grænse, involverer i særdeleshed merchanting og forarbejdning i udlandet.
1) Dertil kommer, at der er fortaget en ændret periodisering af patentbetalingen til en
dansk virksomhed, således at effekterne heraf nu er mere udglattede.
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MERCHANTING OG FORARBEJDNING I UDLANDET
Merchanting dækker over, at en dansk virksomhed køber færdigvarer i udlandet og videresælger disse til udenlandske forbrugere.
Merchanting optræder i nationalregnskabet som varehandel og placeres i servicesektoren. Den opgjorte merchanting dækker blandt
andet over det, UNECE betegner factoryless goods production,
hvor de intellektuelle rettigheder tilhører den danske virksomhed, jf.
UNECE (2015).
Forarbejdning i udlandet dækker over, at en dansk virksomhed
lader sine råvarer blive forarbejdet på en fabrik i udlandet, men beholder andre aktiviteter, såsom salg, forskning og udvikling i Danmark. Forskellen til merchanting er, at virksomheden har ejerskabet
over råvarerne under hele produktionsprocessen. Forarbejdning i
udlandet betegnes undertiden processing eller fabriksløs produktion, jf. Knudsen (2018). Det må dog ikke forveksles med factoryless
goods production, som indgår i opgørelsen af merchanting jf. ovenfor. Det er primært virksomheder i industrien, der er involveret i forarbejdning i udlandet.
Man bør være opmærksom på, at de to begreber ikke kan opgøres
perfekt, jf. boks I.1.

Forarbejdning i
udlandet udgør
14 pct. af BVT i
industrien

Over de seneste 15 år er bruttoværditilvæksten (BVT) fra forarbejdning i udlandet vokset fra at udgøre omkring 1 pct. af BVT i industrien
til at udgøre 14 pct. jf. figur I.4.2 I samme periode er BVT fra forarbejdning i udlandet – samt merchanting – vokset til at udgøre ca. 7
pct. af BVT i de private byerhverv.

2) I figuren ses bort fra, at ikke al forarbejdning i udlandet hører til i industrien. Der er
imidlertid formentlig tale om en meget begrænset størrelsesorden.
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FIGUR I.4

EKSPORT DER IKKE KRYDSER DEN
DANSKE GRÆNSE

Eksport af varer, der ikke krydser den danske grænse, spiller en
stigende rolle.

Flere forhold
kan bidrage til
opbremsning i
globaliseringen

Anm.:

Den røde kurve angiver BVT fra forarbejdning i udlandet som
andel af BVT i industrien. Den grønne kurve angiver BVT fra forarbejdning i udlandet og merchanting som andel af BVT i de private byerhverv. Bemærk, at der er forskel på hvad BVT sættes i
forhold til for de to kurver. Danmarks Statistik opgør ikke merchanting og forarbejdning i udlandet før 2005.

Kilde:

Danmarks Statistik, Knudsen (2018).

Som det også fremgår af figur I.4, er omfanget af merchanting og
forarbejdning i udlandet stagneret som andel af samlet BVT de senere par år. Det er endvidere ikke oplagt, at der de kommende år vil ske
en stigning i omfanget i samme grad som i perioden frem til 2016.
Der er således forskellige forhold, der kan trække i retning af, at globaliseringen fortsætter i et langsommere tempo fremover. De senere
års øgede toldsatser og de forskellige handelspolitiske spændinger i
forholdet mellem USA og en række andre lande må ventes at trække
i retning af mindre internationale samhandel. Det gælder ligeledes
Storbritanniens udtrædelse af EU.
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BOKS I.1

OPGØRELSE AF MERCHANTING OG FORARBEJDNING I UDLANDET

BVT fra merchanting opgøres her ud fra avancen fra salgsprisen fratrukket købsprisen ved videresalg af varen. BVT fra forarbejdning i udlandet dækker over værdien af varer solgt efter forarbejdning i udlandet fratrukket råvareforbruget herunder også importerede forarbejdningstjenester. Opgørelsen af BVT fra forarbejdning i udlandet følger Knudsen (2018).
Der er imidlertid ikke tale om fuldstændige opgørelser. Blandt andet er det ikke muligt fuldt ud at
udskille udgifter og indtægter snævert relateret til BVT fra merchanting og forarbejdning i udlandet.
Ved opgørelse af BVT fra hhv. merchanting og forarbejdning i udlandet er dele af udgifterne således ikke mulige at opgøre, da blandt andet salgsomkostninger, transportomkostninger, betaling af
royalties mv. ikke opgøres særskilt for disse aktiviteter. Derfor må den opgjorte BVT fra merchanting og forarbejdning i udlandet ses som et overkantsskøn.

Relevant at
undersøge
produktiviteten
i fravær af
merchanting
og forarbejdning
i udlandet

Den øgede globalisering og opdelingen af de danske virksomheders
produktionsprocesser gør det vanskeligere at opgøre og fortolke den
økonomiske udvikling. Selvom merchanting og forarbejdning i udlandet er aktiviteter, der foregår i udlandet, indgår deres værditilvækst i
BVT og BNP. Dette gør det til en mere kompleks opgave at vurdere
udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, og det er derfor relevant at undersøge, hvor meget disse aktiviteter i udlandet har påvirket produktiviteten. Det kan endvidere give en indikation af, hvor stor
den underliggende produktivitetsvækst har været.

Revideret
produktivitetsmål
opgøres for to
yderpunkter

Problemet er imidlertid, at der ikke eksisterer oplysninger om, hvor
stor en andel af den indenlandske beskæftigelse, som er beskæftiget
med udenlandske aktiviteter. Det er imidlertid muligt at opgøre et
interval for den sandsynlige påvirkning. I det følgende vises derfor en
alternativ opgørelse af produktivitetsudviklingen baseret på to yderpunkter for andelen af den indenlandske beskæftigelse, som er beskæftiget med disse aktiviteter, jf. boks I.2. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at der i begge tilfælde kun opgøres de rent mekaniske konsekvenser for arbejdsproduktiviteten af at udelade merchanting og forarbejdning i udlandet.

Tilfælde 1:
Ingen indenlandske
arbejdstimer
involveret

I det ene tilfælde antages det, at forarbejdning i udlandet og merchanting slet ikke involverer indenlandsk arbejdskraft. Det kan eksempelvis fortolkes som, at det udelukkende er tilstedeværelsen af
patenter eller andre typer af intellektuelle rettigheder, der muliggør
merchanting og forarbejdning i udlandet. I dette tilfælde sker der
derfor ingen korrektion af antallet af erlagte arbejdstimer i opgørelsen
af arbejdsproduktiviteten. Det svarer til den opgørelse, der præsenteres i blandt andet Knudsen (2018).
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Tilfælde 2:
Ingen andre input
end arbejdstimer
involveret

I det andet ydertilfælde justeres antallet af erlagte arbejdstimer ud fra
en antagelse om, at det udelukkende er indenlandsk arbejdskraft, der
muliggør merchanting og forarbejdning i udlandet. Det kan eksempelvis være i form af aktiviteter forbundet med salg og marketing.

Væsentlig lavere
opgjort produktivitet
i tilfælde 1 …

I det første tilfælde, hvor det antages, at der ingen indenlandske
arbejdstimer er involveret, ville produktivitetsfremgangen gennem de
seneste 15 år i såvel industrien som i de private byerhverv under ét
have været væsentligt mere afdæmpet uden bidraget fra merchanting
og forarbejdning i udlandet, jf. overgangen fra de røde til de grønne,
stiplede kurver i figur I.5. Det afspejler netop, at der er sket en væsentlig forøgelse af BVT fra disse kilder, samt at reduktionen i BVT
slår fuldt igennem på den opgjorte produktivitet i dette tilfælde. For
industrien ville produktivitetsniveauet i 2018 derfor være 14 pct. lavere efter korrektionen for forarbejdning i udlandet, mens produktiviteten i de private byerhverv ville være 7 pct. lavere i fravær af forarbejdning i udlandet og merchanting.

… men højere
opgjort
produktivitet
i tilfælde 2

Ses der i stedet på det modsatte tilfælde, hvor der indenlandsk udelukkende benyttes arbejdskraft til at generere værditilvæksten i udlandet, ville produktiviteten have været højere uden merchanting og
forarbejdning i udlandet (overgangen fra de røde til de blå, stiplede
kurver).3 I dette tilfælde ville produktivitetsniveauet i 2018 således
have været 16 pct. højere i industrien og 4 pct. højere i de private
byerhverv.

3) Til grund for korrektionerne vist i figur I.5 er lagt en lønkvote på 55 pct. for industrien
og 65 pct. for de private byerhverv.
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FIGUR I.5

PRODUKTIVITET KORRIGERET FOR FORARBEJDNING I UDLANDET
OG MERCHANTING

Korrektion for merchanting og forarbejdning i udlandet har ikke en entydig effekt på den opgjorte
produktivitet.
Industrien

Anm.:

I figurerne viser den røde kurve timeproduktiviteten som den umiddelbart fremgår af nationalregnskabet. I den stiplede grønne kurve, er BVT fra forarbejdning i udlandet (samt fra merchanting i figuren til
højre) fratrukket tælleren i produktivitetsopgørelsen, mens nævneren (antallet af arbejdstimer) er uændret i forhold til opgørelsen i nationalregnskabet. I den stiplede blå kurve er såvel tæller som nævner
korrigeret, idet korrektionen i nævneren er beregnet ud fra ligning (3) i boks I.2. Der er til grund for
denne korrektion antaget en lønkvote på 55 pct. i industrien og 65 pct. i de private byerhverv.

Kilde:

Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank, Knudsen (2018), og egne beregninger.

Lønpræmie
mindsker størrelsen
af korrektion
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I det sidste af de to ovenfor viste tilfælde, er det implicit lagt til grund,
at de indenlandsk beskæftigede, der varetager opgaver, som muliggør merchanting og forarbejdning i udlandet, har et lønniveau, der
svarer til gennemsnitslønnen. De ansatte kan imidlertid være beskæftiget med salg, marketing, forskning og udvikling – opgaver som
typisk kræver længerevarende uddannelser. Derfor er det også sandsynligt, at deres løn er højere end det gennemsnitlige lønniveau. Hvis
dette lægges til grund vil korrektionerne (overgangen fra de røde
kurver til de stiplede blå) blive mindre. Eksempelvis vil den korrigerede produktivitetsopgørelse for de private byerhverv være sammenfaldende med den ukorrigerede timeproduktivitet (dvs. den røde kurve) i
tilfældet, hvor lønnen blandt den særlige gruppe af beskæftigede er
omkring 50 pct. højere end det gennemsnitlige lønniveau.
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Specialiseringsgevinster kan
bidrage til højere
produktivitet

Samlet illustrerer disse scenarier, at overgangen til en fragmenteret
produktionsproces med øget omfang af blandt andet merchanting og
forarbejdning i udlandet ikke har nogen entydig effekt på den opgjorte
produktivitet, jf. også Produktivitetsrådet (2019). Det må imidlertid
forventes, at virksomhederne vælger at udflytte de dele af produktionsprocessen, hvor de er mindst produktive, og omvendt specialiserer sig i de dele af processen, hvor de har komparative fordele. Dermed kan der være specialiseringsgevinster forbundet med, at virksomhederne udnytter den internationale arbejdsdeling og i højere
grad opdeler produktionsprocessen. Det taler for, at produktiviteten
reelt forøges som følge heraf.

Merchanting og
forarbejdning i
udlandet kan
påvirke lønkvoten

Den øgede betydning af eksport af varer, der ikke krydser den danske grænse, kan desuden være en af forklaringerne på, at der over
det seneste årti er sket et væsentligt fald i lønkvoten i industrien.
Dette understøttes af Danmarks Nationalbank (2019), der finder, at
faldet i den relative danske lønkvote mindskes, når der korrigeres for
merchanting og forarbejdning i udlandet. Eksport af varer, der ikke
krydser den danske grænse, yder desuden et væsentligt bidrag til det
store danske betalingsbalanceoverskud, jf. Danmarks Statistik og
Danmarks Nationalbank (2019). Det skyldes i særdeleshed fem store
industrikoncerners aktiviteter, jf. Danmarks Statistik og Danmarks
Nationalbank (2019). Det er dermed sandsynligt, at det primært er
nogle enkelte, store industrikoncerner, der har bidraget til, at merchanting og forarbejdning i udlandet er kommet til at spille en større
rolle for den realøkonomiske udvikling. Tilsvarende har en undersøgelse for USA fundet, at faldet i den samlede lønkvote er drevet af
nogle enkelte store virksomheder, jf. Kehrig og Vincent (2018).
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BOKS I.2

KORREKTION AF ARBEJDSPRODUKTIVITETEN

Merchanting og forarbejdning i udlandet kan påvirke produktiviteten på forskellige måder. I det
følgende forklares det, hvordan man under forskellige antagelser kan belyse de rent mekaniske
konsekvenser for den opgjorte arbejdsproduktivitet af at se bort fra den værditilvækst, der kommer
fra disse to kilder. Illustrationen er parallel til Ball og Mankiw (1995), der fremstiller en situation,
hvor en fe med et trylleslag omdanner statsobligationer til fysisk kapital. I nærværende illustration
er det værditilvæksten fra merchanting og forarbejdning i udlandet, og de indenlandske produktionsressourcer knyttet hertil, der forsvinder fra den ene dag til den anden.
En sådan tilgang er også anvendt i Knudsen (2018). I den undersøgelse foretages en mekanisk
alt andet lige-beregning af, hvordan væksten i timeproduktiviteten i industrien ændrer sig, hvis
man fjerner den del af BVT, der stammer fra forarbejdning i udlandet. Beregningen i Knudsen
(2018) forudsætter indirekte, at det kun er indenlandsk kapital og ikke dansk arbejdskraft, der ligger til grund for aktiviteterne i udlandet. Dette kan opfattes som ét hypotetisk yderpunkt; det modsatte yderpunkt ville være en antagelse om, at der alene anvendes arbejdskraft og ingen kapital.
Det er ikke muligt at vurdere, hvilken af disse yderpunkter, der i praksis er mest relevant, men det
er muligt at illustrere spændvidden mellem disse to yderpunkter.
Det gøres ved at udnytte, at der definitorisk gælder, at den samlede værditilvækst i økonomien ( )
går til aflønning af arbejdskraften ( ∙ ) og af kapitalapparatet ( ∙ ), dvs. = ⋅ + ⋅ . Denne identitet skal altid holde – også når al værditilvæksten fra merchanting og forarbejdning i udlandet er forsvundet. Før dette sker, går en del af den samlede værditilvækst til at aflønne den indenlandske arbejdskraft ( ) og kapitalapparat ( ), der faciliterer aktiviteterne i udlandet, dvs.:
=

∙

+ ∙

+

=

+ ,

(1)

hvor
udgør den del af værditilvæksten, der stammer fra merchanting og forarbejdning i udlandet, mens udgør den øvrige del af værditilvæksten. Med afsæt i (1) kan det i hvert af de to yderpunkter afgøres, hvordan arbejdsproduktiviteten påvirkes, hvis al merchanting og forarbejdning i
udlandet forsvinder fra den ene dag til den anden.
Tilfælde 1: Ingen indenlandsk arbejdskraft forbundet med aktiviteterne i udlandet
Først betragtes tilfældet hvor
= 0, dvs. hvor der ikke er indenlandsk arbejdskraft forbundet med
merchanting og forarbejdning i udlandet. I dette tilfælde korrigeres derfor udelukkende tælleren i
opgørelsen af timeproduktiviteten, mens nævneren holdes uændret, når aktiviteterne i udlandet
pludseligt forsvinder. Dette svarer til antagelsen i Knudsen (2018). Fortolkningen er således, at
det udelukkende er det indenlandske kapitalapparat, der muliggør aktiviteterne i udlandet. Ud fra
(1) følger det at:
∙
(2)
= ∙
∙
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BOKS I.2

KORREKTION AF ARBEJDSPRODUKTIVITETEN, FORTSAT

Eksempelvis svarer forarbejdning i udlandet til 14 pct. af BVT i industrien, dvs. at
/ = 0,14 i
dette tilfælde. Hvis det endvidere antages at ∙ / = 0,45 (svarende til, at lønandelen af samlet
BVT er 0,55 og der ikke er nogen ren profit), fås at
/ = 0,31. Såfremt der slet ikke er indenlandsk arbejdskraft forbundet med forarbejdning i udlandet, tilsiger beregningen således, at 31
pct. af det indenlandske kapitalapparat i industrien er involveret i forarbejdning i udlandet.
Dette vil blive nuanceret hvis aflønningen af kapitalapparatet afspejler ren profit. I dette tilfælde
udgør
en mindre andel af end 31 pct. Der vil imidlertid fortsat ske en reduktion i den samlede kapitalindkomst samt restindkomst svarende til 31 pct. af kapitalapparatet, og konsekvensen
for arbejdsproduktiviteten er den samme.
Tilfælde 2: Ingen andre indenlandske ressourcer udover arbejdskraft involveret
Hvis det i stedet udelukkende er den indenlandske beskæftigelse, der muliggør merchanting og
forarbejdning i udlandet gælder det at
= 0. I så fald følger det af (1) at:
=

∙

∙

∙

(3)

I eksemplet med industrien og en lønkvote ( ∙ / ) på 55 pct., fås at / = 0,25. Såfremt det
kun er indenlandsk arbejdskraft, der er involveret i forarbejdning i udlandet, vil denne del altså udgøre 25 pct. af den indenlandske beskæftigelse i industrien. Hvis forarbejdning i udlandet forsvinder, vil det i dette tilfælde derfor mekanisk reducere beskæftigelsen i industrien med 25 pct. Dermed vil der ske en korrektion af både tælleren og nævneren i opgørelsen af arbejdsproduktiviteten, når aktiviteterne i udlandet bortfalder.
Bag udtrykket i (3) ligger en antagelse om, at de relevante medarbejdere opnår den samme løn
som den gennemsnitlige beskæftigede. Hvis de relevante medarbejdere i stedet opnår en højere
løn, eksempelvis fordi de i gennemsnit er mere uddannede, modificeres (3) til:
=

∙

∙

∙

∗

(4)

∙

hvor ∗ / angiver lønniveauet for de indenlandske beskæftigede, der muliggør merchanting og
forarbejdning i udlandet relativt til gennemsnitslønnen.
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INTERNATIONAL SAMMENLIGNING
Dansk
timeproduktivitetsniveau i den øvre
halvdel

I forhold til gruppen af stiftende OECD-lande ligger timeproduktiviteten i den danske industri og servicesektor under ét i den øvre halvdel,
jf. figur I.6.4,5 Danmarks timeproduktivitet er 10 pct. lavere end i USA,
men omtrent på niveau med Belgiens og Frankrigs. Udover USA er
det kun Irland og Luxembourg, der blandt de viste lande har en betydelig højere produktivitet end Danmark. For begge disse lande gør
der sig særlige forhold gældende, som bidrager til den høje opgjorte
produktivitet.6 Danmark har til gengæld et timeproduktivitetsniveau,
som er en anelse højere end i eksempelvis Tyskland, Holland og
Sverige.

Globalisering gør
nationalindkomst
mere relevant …

Som nævnt udfordrer den øgede globalisering og fragmenteringen af
produktionsprocesserne fortolkningen af produktivitetsudviklingen.
Rent organisatoriske ændringer, der vedrører aktiviteter i udlandet,
kan eksempelvis påvirke den opgjorte værditilvækst, og dermed
produktiviteten, uden der sker reelle ændringer i virksomhedernes
evne til at producere og opnå indtjening. Et lands nationalindkomst er
mindre sensitivt overfor virksomhedernes organisatoriske beslutninger, idet alle (netto-)indkomster fra udlandet indregnes uanset, hvordan de er optjent.7 Det betyder imidlertid også, at eksempelvis indkomst fra rent finansielle formueplaceringer i udlandet indgår i nationalindkomsten. Dermed er nationalindkomsten et bredere velstandsmål end BNP og BVT og opfanger effekten af en række forhold, der
ikke umiddelbart relaterer sig til produktivitetsudviklingen, men som
påvirker forbrugsmulighederne.

4) I figur I.6 er vist Danmarks produktivitetsniveau før nationalregnskabsrevisionen i
november 2019. Denne løftede timeproduktiviteten i de private byerhverv med 1 pct. i
2017 og vil dermed påvirke det billede, der vises i figuren, i meget beskedent omfang.
5) I figur I.6 er vist alle de stiftende OECD-lande for hvem, der findes data i EU KLEMSdatabasen. Det betyder, at produktivitetsniveauer for Canada, Island, Norge, Schweiz
og Tyrkiet ikke fremgår af figuren.
6) For Irland er der blandt andet tale om opgørelsesmæssige forhold i forbindelse med
multinationale selskabers placering af immaterielle aktiver, jf. Produktivitetsrådet
(2019). Opgjort ud fra nettonationalindkomst pr. indbygger placerer Irland sig således
i midten af gruppen af lande, jf. figur I.7.
7) Eksempelvis vil den del af værditilvæksten, der stammer fra merchanting og forarbejdning i udlandet, blive udeladt fra den opgjorte BNP og BVT, såfremt den danske
virksomhed opretter et udenlandsk datterselskab og lader dette stå for aktiviteterne i
udlandet. En sådan, ren organisatorisk ændring vil imidlertid ikke påvirke nationalindkomsten.
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… også her placerer
Danmark sig i den
øvre halvdel

FIGUR I.6

Når der tages udgangspunkt i nettonationalindkomst pr. indbygger
placerer Danmark sig ligeledes i den øvre halvdel af gruppen af stiftende OECD-lande, jf. figur I.7.8 Målt ud fra dette begreb er forskellen
mellem Danmark og toppen desuden mindre end opgjort ud fra timeproduktiviteten.

TIMEPRODUKTIVITET

Danmark har et relativt højt niveau for timeproduktiviteten i industrien og servicesektoren under ét.

FIGUR I.7

NETTONATIONALINDKOMST

Også opgjort ved nettonationalindkomst pr.
indbygger placerer Danmark sig i den øvre
halvdel.

Anm.:

Figuren til venstre viser den købekraftsjusterede timeproduktivitet i fremstillingssektoren og servicesektoren under ét i 2017. Figuren til højre viser købekraftsjusteret nettonationalindkomst (NNI) pr. indbygger i 2017. Der er anvendt OECD’s opgørelse af købekraftspariteter for hele økonomien. De viste
observationer for Danmark tager ikke højde for nationalregnskabsrevisionen fra november 2019.
Sammenlignet med BNP tager NNI højde for nettoindkomst fra udlandet og er opgjort efter nedslidning
af kapitalapparatet. I begge figurer er medtaget alle de lande, der var blandt de stiftende OECD-lande,
og for hvem der er data tilgængelig i EU KLEMS hhv. OECD’s database. Bemærk, at Norge og
Schweiz derfor indgår i figuren til højre, men ikke i figuren til venstre. For Storbritannien er vist produktivitetsniveauet for 2016, da der ikke foreligger data for 2017 i EU KLEMS-databasen. Se bilag for en
liste over landebetegnelser.

Kilde:

EU KLEMS 2019 og OECD.

Produktivitetsfremgang har været
relativt kraftig i
industrien i Danmark

I perioden siden 2000 har fremgangen i industriens timeproduktivitet
været relativt kraftig med en stigning på 3 pct. om året. Fremgangen
har været særligt markant i perioden siden 2009, jf. figur I.8. Dermed
har produktivitetsvæksten siden 2000 været større end i lande som
8) Udover indkomst fra udlandet tager nettonationalindkomst også højde for den vurderede nedslidning af kapitalapparatet.
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Tyskland, Holland og Storbritannien og af omtrent samme omfang
som i Sverige, men lavere end i USA. Udviklingen i USA dækker dog
over en uensartet udvikling i form af en kraftig årlig vækst på 7 pct.
frem mod 2009 og et omtrent uændret produktivitetsniveau i perioden
siden da.

FIGUR I.8

TIMEPRODUKTIVITET, INDUSTRI

Produktiviteten er vokset i et højt tempo i den danske industri.

Mere moderat
produktivitetsfremgang i
servicesektoren
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Anm.:

Der er ikke taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november 2019.

Kilde:

EU KLEMS 2019.

Blandt de betragtede lande gælder det generelt, at produktivitetsvæksten har været lavere i servicesektoren end i industrien. I Danmark har servicesektorens produktivitetsfremgang eksempelvis været
1 pct. om året i perioden siden 2000. Produktivitetsudviklingen for
servicesektoren under ét har omtrent fulgt udviklingen i Tyskland og
Holland, mens fremgangen har været kraftigere i Storbritannien og i
særdeleshed i Sverige og USA, jf. figur I.9. Dermed tager produktivitetsudviklingen i servicesektoren i Danmark sig mindre gunstig ud i
sammenligning med andre lande, end det er tilfældet for industrien.
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FIGUR I.9

TIMEPRODUKTIVITET, SERVICESEKTOR

Produktiviteten i servicesektoren har udviklet sig i omtrent samme tempo som i Tyskland og Holland, men langsommere end i
Storbritannien, Sverige og USA.

Fokus på
erhvervsservice,
handel og transport

Anm.:

Der er ikke taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november 2019.

Kilde:

EU KLEMS 2019.

Servicesektoren favner imidlertid meget forskellige brancher, og
udviklingen kan variere meget på tværs af brancher. Derfor ses i det
følgende nærmere på tre forskellige dele af servicesektoren:
•
•
•

Erhvervsservice
Handel mv.
Transport

Disse tre delområder er valgt, da de repræsenterer tre store delbrancher i servicesektoren. Opgjort som andel af beskæftigelsen i servicesektoren tegner de sig for henholdsvis 24 pct., 37 pct. og 11 pct.
For disse tre delområder ses der, med udgangspunkt i vækstregnskabet i EU KLEMS, nærmere på hvilke forhold der har bidraget til
produktivitetsudviklingen.
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VÆKSTREGNSKAB
Under visse antagelser kan væksten i timeproduktiviteten inddeles i
bidrag fra en række faktorer. I EU KLEMS opdeles produktivitetsvæksten i bidrag fra:
•
•
•
•

Ændringer i sammensætningen af arbejdskraften
Fysisk kapital (herunder IT-kapital)
Immateriel kapital (herunder software og patenter)
Totalfaktorproduktivitet (TFP)

TFP opfanger en række forhold, såsom ændringer i det teknologiske niveau, offentlig regulering og ændringer i konkurrencesituationen, men kan også dække over ufuldstændige opgørelser af økonomiens inputfaktorer eller produktionen.
Vækstregnskabet giver en oversigt over de umiddelbare bidrag til
væksten i timeproduktiviteten, men afslører ikke noget om de bagvedliggende økonomiske årsagssammenhænge.

Betydeligt fald i
timeproduktiviteten
i erhvervsservice

Servicesektoren består af blandt andet erhvervsservice, som eksempelvis dækker over reklame- og rejsebureauer samt rådgivning fra
professioner som advokater, revisorer og ingeniører. Indenfor erhvervsservice er der i perioden siden 2000 sket et fald i timeproduktiviteten i Danmark, jf. figur I.10.9 Det skete på trods af, at der ifølge
vækstregnskabet fra EU KLEMS over perioden har været et positivt
bidrag fra ændringer i sammensætningen af arbejdskraft (eksempelvis fordi der er en stigende del af beskæftigelsen med et højt uddannelses- og lønniveau). Faldet i timeproduktiviteten kan til gengæld
tilskrives et markant fald i niveauet for totalfaktorproduktiviteten. Faldet i timeproduktiviteten og totalfaktorproduktiviteten ses også, om
end i mindre grad, i Holland og Tyskland.

Flere mulige
forklaringer på
fald i TFP

Det er bemærkelsesværdigt, at der er sket et egentligt fald i TFPniveauet i Danmark indenfor erhvervsservice og at denne tendens
kun genfindes i nogen grad i andre lande. Udover at afspejle egentlig
teknologiske tilbageskridt, kan fænomenet afspejle konsekvenserne
9) For at sikre konsistens med data for de øvrige lande samt dekomponeringen i EU
KLEMS’ vækstregnskab, er revisionen af det danske nationalregnskab fra november
2019 ikke medtaget i figurerne I.10-I.12. Ifølge de reviderede nationalregnskabstal, er
der sket en stigning i produktiviteten i erhvervsservice i perioden 2015-18, således at
produktivitetsniveauet i 2018 kun er en anelse lavere end i 2000.

40

Produktivitet, 2020

Udviklingen i produktiviteten - Den overordnede udvikling I.2

af offentlig regulering, faldende kapitaludnyttelse eller en svækket
konkurrencesituation, der har ført til en mindre effektiv allokering af
produktionsressourcerne mellem virksomheder. Det betydelige fald
kan imidlertid også afspejle, at det i praksis er vanskeligt at foretage
en retvisende opdeling af den samlede værditilvækst i priser og
mængder.

FIGUR I.10

PRODUKTIVITET I ERHVERVSSERVICE

I perioden siden 2000 er timeproduktiviteten i erhvervsservice faldet i Danmark. Det kan tilskrives
et betydeligt fald i TFP. TFP er også faldet i både Tyskland og Holland.
Timeproduktivitet

Vækstregnskab

Anm.:

I figuren til højre angiver “Y/L” vækstraten i timeproduktiviteten over perioden 2000-17, dog for 200016 i Storbritanniens tilfælde. De øvrige søjler viser de enkelte faktorers vækstbidrag. “L-Sam” dækker
over ændringer i arbejdsstyrkens sammensætning, “Fysisk kap” angiver vækstbidraget fra fysisk kapital, “Im. kap” angiver bidrager fra immateriel kapital og “TFP” angiver bidraget fra ændringer i totalfaktorproduktiviteten. Der er ikke taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november 2019.

Kilde:

EU KLEMS 2019.

Relativt beskeden
fremgang indenfor
handel

Indenfor handel mv., som er den største delbranche i servicesektoren, er timeproduktiviteten i Danmark vokset langsommere end i de
andre betragtede lande, jf. figur I.11. Dette dækker primært over en
relativt beskeden fremgang i timeproduktiviteten i engroshandel,
mens væksten har været højere i detailhandlen over den betragtede
periode.10
10) Produktivitetskommissionen (2013) nåede frem til den modsatte konklusion, nemlig at
produktivitetsvæksten indenfor detailhandelen havde været markant svagere end i
sammenlignelige lande. Når det nuværende billede er modsat, skyldes det forskelle i
perioden, der betragtes. Produktivitetskommissionen betragtede perioden 1995-2010.
I årene mellem 1995 og 2000 faldt produktiviteten i detailhandelen således, mens den
steg med 15 pct. mellem 2010 og 2017.
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For både detail- og engroshandel har produktivitetsvæksten været
væsentlig højere i Sverige end i Danmark.
FIGUR I.11

PRODUKTIVITET I HANDEL MV.

Produktiviteten i handel mv. er vokset en anelse langsommere i Danmark end i USA, Storbritannien og Holland og væsentligt langsommere end i Tyskland og Sverige.
Timeproduktivitet

Anm.:

Se anmærkning til figur I.10. Der er ikke taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november
2019.

Kilde:

EU KLEMS 2019.

Beskeden
produktivitetsvækst
siden 2000 og fald i
TFP i den danske
transportbranche
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I transportbranchen har produktivitetsfremgangen været relativt beskeden i Danmark i perioden siden 2000 sammenlignet med udviklingen i Sverige, Holland og Tyskland, jf. figur I.12. Omvendt følger
udviklingen i Danmark omtrent udviklingen i Storbritannien, mens
produktiviteten ligefrem er faldet i USA. Set over en længere periode,
er produktiviteten i transportbranchen desuden vokset relativt hurtigt
sammenlignet med andre danske brancher, jf. kap. II. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at der er sket et egentligt fald i TFPniveauet i Danmark siden 2000. Denne udvikling ses også for USA,
Storbritannien og Sverige, så der er ikke tale om et isoleret dansk
fænomen. Det kan være udtryk for et generelt måleproblem knyttet til
opgørelsen af værditilvæksten fra transportbranchen.

Udviklingen i produktiviteten - Tegn på ringere konkurrence? I.3

FIGUR I.12

PRODUKTIVITET I TRANSPORTBRANCHEN

Timeproduktiviteten er vokset relativt langsomt i den danske transportbranche, som det også er
tilfældet i Storbritannien og USA. Det kan i høj grad tilskrives et fald i TFP.

Anm.:

Se anmærkning til figur I.10. Der er ikke taget højde for nationalregnskabsrevisionen fra november
2019.

Kilde:

EU KLEMS 2019.

I.3

TEGN PÅ RINGERE
KONKURRENCE?

Konkurrence mellem
virksomheder vigtig
for produktivitetsudviklingen

Et af de mange forhold, der påvirker produktivitetsudviklingen, er
graden af konkurrence på de forskellige markeder. Konkurrence
mellem virksomhederne er en af de vigtigste drivkræfter for produktivitetsforbedringer. Konkurrencen tilskynder de enkelte virksomheder
til at effektivisere og være innovative. Samtidig fremmer konkurrencen et dynamisk erhvervsliv, hvor de dygtigste virksomheder vokser
sig store, og de dårligste bliver udkonkurreret. Begge elementer
fremmer produktivitetsniveauet. Det er blandt andet derfor vigtigt at
være opmærksom på udviklingstendenser i graden af konkurrence på
vare- og faktormarkederne. I USA er dette i øjeblikket et spørgsmål,
der optager mange fagøkonomer.
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Ændret konkurrence
kan være svært at
måle

En problemstilling, der vanskeliggør analyser af graden af konkurrence, er, at ændrede konkurrenceforhold er vanskelige at måle direkte.
Empiriske undersøgelser ser derfor ofte på indirekte indikatorer, der
kan vise tegn på ændrede konkurrenceforhold. En ofte anvendt indikator er udviklingen i virksomhedernes markedsandele, f.eks. de fire
største virksomheders andel af det samlede marked (CR4) eller Herfindahl-Hirschman-indekset (HHI-indekset), der summerer virksomhedernes kvadrerede markedsandele. En stigning i CR4 eller HHI
indikerer øget koncentration i form af færre, men større virksomheder
på markedet, hvilket kan være forbundet med forringet konkurrence.
Stigende koncentration er imidlertid ikke nødvendigvis et tegn på
ringere konkurrence, men kan også være det modsatte. Et eksempel
herpå er, hvis en reduktion i kundernes søgeomkostninger fører til, at
store virksomheder med lavere omkostninger forøger deres markedsandele, samtidig med at priserne falder, jf. Syverson (2019) og
Autor mfl. (2020). Andre indirekte indikatorer er profitmarginer (som
vil stige, hvis virksomhedernes markedsmagt stiger) og tilgangen af
nye virksomheder, hvor faldende tilgang kan indikere barrierer for nye
konkurrenter og dermed ringere samlet konkurrence.

Virksomhedernes
markup er en mere
direkte indikator
for konkurrence

En mere direkte metode til at måle konkurrencen på et givent marked
er at måle udviklingen i forholdet mellem virksomhedernes omkostninger og priserne på deres varer (markuppen). I en situation med
fuldkommen konkurrence vil prisen være lig med omkostningen ved
at producere den sidste enhed af varen (den såkaldte marginalomkostning). Man taler i det tilfælde om en markup på 0. Er prisen større
end marginalomkostningen, vil markuppen være positiv. Kan man
måle virksomhedernes markup direkte, giver dette mål således et
udtryk for, hvor konkurrenceudsat virksomheden er. Det kan imidlertid
være svært at finde præcise data for særligt virksomhedernes marginalomkostninger.
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MARKUP
Forholdet mellem prisen på en vare og omkostningen ved at producere den sidste vare (dvs. varens marginalomkostning) kan skrives
som
= (1 + ) ∗
,
Hvor P er varens pris, MC er virksomhedens marginalomkostning,
og m er varens markup. Markuppen er altså et udtryk for forholdet
mellem marginalomkostning og pris. Markuppen afspejler virksomhedens markedsmagt. Under fuldkommen konkurrence er prisen lig
med marginalomkostningen, så markuppen er 0. For virksomheder
under ufuldkomne konkurrenceforhold vil markuppen normalt være
positiv. Markuppen vil generelt være højere, jo mindre prisfølsom efterspørgslen er efter virksomhedens varer. Kan man empirisk måle
en virksomheds markup direkte, kan man få et indtryk af prisfølsomheden efter virksomhedens produkter og dermed dens markedsmagt.

Afsnittets indhold

Den resterende del af dette afsnit fremdrager konklusioner fra de
nyeste undersøgelser af konkurrenceforholdene i henholdsvis USA
og euroområdet og præsenterer herefter en analyse af den funktionelle indkomstfordeling i Danmark. Analyser af denne type kan være
med til at belyse, om der er tegn på ændrede konkurrenceforhold i
Danmark.

ERFARINGER FRA AMERIKANSKE UNDERSØGELSER
Tegn på forringet
konkurrence i USA

I USA har der i de seneste år været en ivrig fagøkonomisk debat om
tegn på stigende problemer med amerikanske konkurrenceforhold.
Debatten tog ikke mindst fart efter en rapport fra det amerikanske
Rådet af Økonomiske Rådgivere i 2016. Rapporten påpegede, at
mange brancher har oplevet stigende koncentration, sådan at de
største virksomheder har fået stigende markedsandele, jf. Council of
Economic Advisers (2016). Samtidig er virksomhedsdynamikken
mindre end før i den forstand, at tilgangen af nye virksomheder på
markederne er faldet, mens virksomhedsfusioner og -opkøb er på
rekordhøje niveauer. Afkastet af investeringer er også i stigende grad
blevet koncentreret på en lille del af markedet, hvor nogle virksomheder opnår et afkast, som er langt større end normale historiske af-
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kastrater. Alle disse fænomener kan være et udslag af ringere konkurrence.
Stigende
koncentration
på amerikanske
markeder

Efter denne rapport er der blevet udarbejdet en lang række forskningsartikler og empiriske analyser, der beskæftiger sig med emnet.
Flere undersøgelser har bekræftet, at der er en stigende koncentration på færre virksomheder på mange amerikanske markeder. Grullon
mfl. (2019) finder at Herfindahl-Hirschman-indekset er steget i over
75 pct. af brancherne siden sidst i 1990’erne. I de fleste brancher er
de fire største virksomheders markedsandele blevet forøget, og både
median- og gennemsnitsstørrelsen for børsnoterede selskaber er
blevet tredoblet. Samtidig har de virksomheder, der er vokset mest,
haft større profitmarginer og dermed højere afkast til aktionærerne,
uden at man kan finde en signifikant forøgelse i virksomhedernes
operationelle effektivitet. Det tyder på, at årsagen er ringere konkurrence fremfor forøget produktivitet. Gutiérrez og Philippon (2017)
finder stigende profitrater for individuelle amerikanske virksomhedsdata i de sidste årtier, som de oversætter til en stigning i virksomhedernes markup i perioden.

Undersøgelse finder
kraftig stigning i
amerikansk markup

De forskellige indirekte indikationer på forringede konkurrenceforhold
nævnt ovenfor er blevet suppleret med undersøgelser af amerikanske
virksomheders markup. En ofte citeret analyse af udviklingen i amerikanske virksomheders markup er De Loecker mfl. (2020), som fandt,
at den gennemsnitlige markup er steget betydeligt i USA i de sidste
40 år, nemlig fra 21 pct. i gennemsnit i 1980 til 61 pct. i 2016. Hall
(2018) finder ligeledes tegn på en stigende amerikansk markup,
omend med en lavere stigningstakt. Omvendt finder Basu (2019)
ikke, at de eksisterende forskningstilgange kan afgøre, om den gennemsnitlige markup har været stabil eller er vokset moderat i de seneste årtier.

ERFARINGER FRA EUROPÆISKE UNDERSØGELSER
Blandet billede i
Europa
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Tilsvarende undersøgelser af markuppen for europæiske lande har
vist et mere blandet billede. De Loecker og Eeckhout (2018) anvendte samme metode som de Loecker mfl. (2020) på globale data for
70.000 virksomheder i 134 lande. De fandt, at tidsprofilen for Europa
generelt viste en stigning i markuppen igennem 1980’erne og
1990’erne, derefter et fladt niveau i 00’erne og til sidst en temmelig
kraftig stigning siden 2010.
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Stabil markup i
euroområdet, men
tegn på globale
superstarvirksomheder

Omvendt finder Cavalleri mfl. (2019), at markuppen for euroområdet
som helhed har været relativt konstant siden 1980’erne. Ligeledes
finder de ingen klar tendens til højere koncentration eller lavere økonomisk dynamik (i form af nye jobs eller virksomheder). Forfatterne
peger på, at disse resultater gælder, når der udelukkende ses på
virksomheder baseret i euroområdet, mens der er en tendens til
svækket konkurrence, hvis også udenlandske virksomheder, der
konkurrerer i euroområdet, medtages i analyserne, jf. Praet (2019). I
det omfang der er svækket konkurrence i euroområdet, kan det altså
skyldes, at globale superstar-firmaer vinder indpas også her.

I Danmark er der
fundet tegn på
højere markup i
service end i
industrien

I Danmark har Finansministeriet i 2016 i en analyse undersøgt konkurrenceforholdene på forskellig vis, jf. Finansministeriet (2016). Ud
fra beregninger på virksomhedsdata i perioden 2002-12 fandt analysen, at medianen for markup i industrien var 3,2 pct., mens den var
11,9 pct. i servicesektoren. Analysen fandt også, at internationalisering havde betydning for virksomhedernes prisfastsættelse. Udenlandsk ejede virksomheder havde således gennemsnitligt lavere
markupper end danskejede virksomheder. I servicesektoren var der
desuden en signifikant negativ sammenhæng mellem markup og
eksport. En forklaring herpå kan være, at der er større konkurrence
på eksportmarkederne end på hjemmemarkedet for disse virksomheder. Analysen belyste dog ikke konkurrenceudviklingen over tid.

SAMMENHÆNG MELLEM KONKURRENCEFORHOLD OG
ANDRE MAKROØKONOMISKE UDVIKLINGSTRÆK
Stigende
markedsmagt kan
medføre lavere
renteniveau

Syverson (2019) giver en oversigt over den mulige sammenhæng
mellem ringere konkurrenceforhold og en række andre makroøkonomiske udviklingstræk, som har manifesteret sig i den seneste årrække. Det gælder således det kraftige fald i de risikofri renter i dette
årtusinde. Gutiérrez og Philippon (2017) præsenterer ligeledes forskellige indikationer på, at stigende markedsmagt kan have været
medvirkende til at skabe det lave renteniveau. Mekanismen er, at
ringere konkurrencepres hæmmer incitamentet til at investere. Investeringskvoterne har været relativt lave, og det vil igen alt andet lige
medføre et lavere renteniveau.

Arbejdsindkomstens
andel af
værditilvæksten er
faldet

Diskussionen om forringet konkurrence hænger også sammen med
de ændringer i den funktionelle indkomstfordeling, som er blevet
observeret i blandt andet USA. Der er enighed om, at den andel af
værditilvæksten, som går til aflønning af arbejdskraft, er faldet. Den
resterende del af værditilvæksten, som betegnes bruttorestindkomst,
er pr. konstruktion steget tilsvarende. En potentiel forklaring herpå er,
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at den rene profit, som virksomheder med markedsmagt kan indtjene,
er steget som andel af den samlede indkomst.
Analyse finder, at
profitkvoten er
steget betydeligt i
USA siden 1984

Denne hypotese er udgangspunktet for analysen af den funktionelle
indkomstfordeling i Barkai (2019). Han opdeler yderligere bruttorestindkomsten i ordinær kapitalindkomst, svarende til en normal forrentning af kapitalapparatet, og en residual, som kan betragtes som profitindkomst. Ud fra amerikanske nationalregnskabstal og beregninger
af den formodede kapitalomkostning mv. kommer han frem til, at
lønkvoten er faldet med 11 pct. i perioden 1984-2014.11 I samme
periode er den ordinære kapitalindkomstkvote faldet endnu mere,
nemlig med 22 pct. Dermed er profitten som andel af bruttoværditilvæksten i den amerikanske ikke-finansielle selskabssektor steget
med 13½ pct.point. Den stigende profit kan indikere, at virksomhederne har øget deres markedsmagt, hvilket igen kan være tegn på
forringet konkurrence. Barkais analyse gentages på danske data
nedenfor.

Stigende
koncentration og
stigende profitkvote
følges ad

Barkai går videre ved at undersøge korrelationen mellem udviklingen
i profitten på brancheniveau med udviklingen i virksomhedskoncentrationen. Han finder en klar positiv sammenhæng, sådan at profitkvoten er steget mest i de brancher, hvor koncentrationen også er
steget. Han opfatter dette som et vidnesbyrd om, at forringet konkurrence er i hvert fald en del af årsagen til udviklingen i arbejdsindkomstkvoten og den ordinære kapitalindkomstkvote.

Højere markup kan
forklare lavt
investeringsniveau

I samme boldgade demonstrerer Eggertsson mfl. (2018) i en kalibreret model, hvordan indikationerne på højere markup og stigende rene
profitter sammen med et faldende renteniveau kvantitativt kan forklare såvel en lavere lønkvote som en stigning i formuerne i forhold til
BNP, en stigning i forholdet mellem det marginale og gennemsnitlige
kapitalafkast og en stigning i forholdet mellem virksomhedernes markedsværdi og genanskaffelsesværdien af deres kapitalapparat. Dette
forhold kaldes for Tobin’s Q og er kendt som en vigtig makroøkonomisk indikator, der typisk bruges til at forudsige investeringsniveauet.
Imidlertid har de sidste års stigning i Tobin’s Q i USA ikke medført et
tilsvarende løft i investeringerne. Det kan ifølge denne analyse forklares ved, at de stigende aktiekurser er et udslag af generelt større
markedsmagt som følge af ringere konkurrenceforhold.
11) Den funktionelle indkomstfordeling opdeler på indkomsten til de forskellige produktionsfaktorer, typisk kapital- og arbejdsindkomst. Arbejdsindkomst omfatter ikke kun
løn, men også selvstændiges arbejdsindkomst, sådan at den samlede arbejdsindkomst generelt er større end lønindkomsten. Her ses dog kun på indkomster i selskabssektoren, hvor der definitorisk ikke er selvstændige, hvorfor løn- og arbejdsindkomst er sammenfaldende.
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Modsatrettede
virkninger på
produktiviteten

Et relativt lavt investeringsniveau er en af de måder, hvorpå forringet
konkurrence og større markedsmagt for virksomhederne kan påvirke
produktiviteten, jf. Gutiérrez og Philippon (2017). Færre investeringer
vil efterhånden medføre et mindre kapitalapparat og dermed alt andet
lige en ringere produktivitet hos de beskæftigede. Omvendt finder
Autor mfl. (2019) tegn på, at stigende koncentration og gennemsnitlig
markup er associeret med højere produktivitetsvækst i en række
brancher. Her er den foreslåede forklaring, at de mest produktive
virksomheder (kaldet superstar-virksomheder), der har relativt lave
produktionsomkostninger og samtidig høje markupper, erobrer markedsandele fra de øvrige virksomheder. Dermed bliver den pågældende branche mere koncentreret og oplever en højere markup, men
samtidig er effektiviteten i branchen forøget i den forstand, at stykomkostningerne ved produktionen er faldet. Der er her tale om, at en
form for naturlige monopolfordele kommer til at spille en større rolle.

Generelt
kapitalafkast er ikke
fulgt med renten ned

I De Økonomiske Råds formandskab (2019) blev det demonstreret, at
det generelle kapitalafkast har været relativt stabilt målt i forhold til
udviklingen i statsobligationsrenten siden omkring 1980. Det gælder
både i Danmark og i lande som Tyskland og USA. At kapitalafkastet i
de vestlige lande ikke er faldet i takt med det betydelige rentefald
igennem de sidste årtier, er også diskuteret i blandt andet Blanchard
(2019). Han peger på, at årsagen kan være stigende knaphedsrenter
som følge af stigende markedskoncentration og større betydning af
stigende skalaafkast i produktionen.

DEN FUNKTIONELLE INDKOMSTFORDELING OG
PROFITKVOTEN FOR IKKE-FINANSIELLE SELSKABER
Restindkomst
opdeles i ordinær
kapitalindkomst og
(overnormal) profit

I det følgende præsenteres en beregning af udviklingen i den funktionelle indkomstfordeling i den ikke-finansielle selskabssektor i
Danmark siden 1995 på linje med beregningen i Barkai (2019). Den
funktionelle indkomstfordeling opdeler normalt bruttofaktorindkomsten
i arbejdsindkomst og restindkomst, hvor den sidste omfatter både en
normalforrentning af det anvendte kapitalapparat og en eventuel
overnormal profit. Pointen i Barkais beregning er eksplicit at fordele
restindkomsten på disse to kategorier ud fra antagelser om størrelsen
af det ordinære kapitalafkast (normalforrentningen).

Beregningsantagelser
nødvendige for
at anslå ordinær
kapitalindkomst

Der tages udgangspunkt i nationalregnskabstal for ikke-finansielle
selskaber i Danmark, som dækker 62 pct. af den samlede danske
bruttofaktorindkomst. Mens arbejdsindkomsten fremgår direkte af
nationalregnskabet, er det nødvendigt at opstille en række beregningsmæssige forudsætninger for at kunne danne et skøn for udvik-
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lingen i den ordinære kapitalindkomst. Det er grundlæggende et
spørgsmål om at afgøre, hvordan udviklingen i det krævede kapitalafkast har været i perioden. Dette afkast vil i almindelighed afhænge
af udviklingen i lånerenter, kapitalnedslidning, forventede prisstigninger (inflation) på kapitalgoderne, selskabsskatteregler og forskelle på
det krævede afkast af henholdsvis lån og egenkapital i virksomhederne. De nærmere forudsætninger for beregningen følger i vidt omfang Barkai (2019) og er beskrevet i boks I.3.

BOKS I.3

ORDINÆR KAPITALINDKOMST

De ikke-finansielle selskabers ordinære kapitalindkomst (også kaldet kapitalomkostningerne) findes ved at beregne produktet af den krævede kapitalafkastrate og værdien af selskabernes kapitalapparat ifølge nationalregnskabet. Det krævede kapitalafkast beregnes på linje med Barkai
(2019) ud fra følgende formel, som i sidste ende bygger på Hall og Jorgenson (1967), som er en
standardreference for sådanne beregninger. For hver type kapital s er det krævede kapitalafkast
lig med

=

+

∗

∗ (1 − ) +

+

∗

−

+

∗

1− ∗
,
1−

hvor er virksomhedens (branchens) gæld, er markedsværdien af egenkapitalen,
er låneomkostninger og den nominelle før-skat-omkostning ved egenkapitalfinansiering, er selskabsskattesatsen,
er den forventede prisstigning på kapitalgode s, er nedslidningsraten og repræsenterer nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger for det pågældende gode.
I en simpel teoretisk model er det krævede kapitalafkast simpelthen lig med r+δ, altså realrenten
plus nedslidningsraten. I forhold hertil tager ovenstående formel desuden højde for, at den krævede forrentning af egen- og fremmedkapital kan være forskellig, den forventede kapitalinflation kan
afvige fra den faktiske, og selskabsbeskatningen vil påvirke kravet til break-even-afkastet.
I beregningen anvendes en fast gældskvote på 60 pct., svarende til antagelsen i danske makroøkonomiske modeller som DREAM og REFORM. Som udtryk for låneomkostningerne bruges den
effektive obligationsrente for bygningsinvesteringer og pengeinstitutternes effektive udlånsrente
for investeringer i maskiner mv. Det er antaget, at det krævede afkast for egenkapital følger låneomkostningerne tillagt en konstant aktiepræmie på 4 pct.point.
Som udtryk for inflationsforventningerne anvendes den forventede stigning i investeringspriserne
for bygninger og maskiner i SMEC. Desuden anvendes nationalregnskabets årlige nedslidningsrater, den statutoriske selskabsskattesats og ADAMs tidsserier for den implicitte værdi af skattemæssige afskrivninger. Bruttofaktorindkomsten er tillagt FISIM-betalinger, som udgør en del af
den imputerede forrentning af kapitalapparatet.
Beregningerne er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat, som kan fås ved henvendelse til
De Økonomiske Råds sekretariat.
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Kapitalomkostninger
faldet fra over 15 til
knap 10 pct. siden
1995

De gennemsnitlige kapitalomkostninger er gennemgående faldet
siden 1995 fra et niveau på knap 17 pct. til ca. 9 pct. i 2018, jf. figur
I.13. Faldet er drevet af rentefaldet i perioden. Nedslidningsraten er i
samme periode steget en smule, hvilket trækker i modsat retning,
men det påvirker ikke det samlede resultat i særlig høj grad.

FIGUR I.13

KAPITALOMKOSTNING

Kapitalomkostningen er faldet fra knap 17 til ca. 9 pct. i 19952018.

Kilde:

Ingen trend i
lønkvoten

Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.

Lønkvoten er præget af konjunkturudsving over tid, men udviser ikke
nogen tydelig trend i perioden. Den udgjorde godt 58 pct. i 1995 og
knap 58 pct. i 2018, jf. figur I.14. Den ordinære kapitalindkomst er
med de angivne beregningsforudsætninger omvendt faldet betydeligt
over perioden fra 49 til 24 pct. af sektorens samlede bruttofaktorindkomst.
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FIGUR I.14

FAKTORINDKOMST

Arbejdsindkomsten har været ret stabil, mens den ordinære kapitalindkomst er faldet kraftigt som andel af den samlede værditilvækst.

Kilde:

Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.

Lavere
omkostninger ikke
ledsaget af
tilsvarende højere
investeringer

Det relative fald i den ordinære kapitalindkomst afspejler i høj grad
faldet i kapitalomkostningerne, som igen er domineret af det internationale rentefald i perioden. Det er imidlertid ikke nogen selvfølge, at
kapitalindkomstkvoten vil falde, når kapitalomkostningerne bliver
lavere. For profitmaksimerende virksomheder vil de lavere kapitalomkostninger i sig selv give en tilskyndelse til at forøge investeringerne.
Er prisfølsomheden tilstrækkelig stor, vil den resulterende forøgelse
af kapitalapparatet medføre en stigende kapitalindkomstkvote i stedet. Men i det konkrete tilfælde har investeringerne altså ikke reageret tilstrækkelig kraftigt på rentefaldet til at opretholde en konstant
eller stigende kapitalindkomstkvote. Tværtimod er sektorens K/Yforhold (de faste aktiver delt med BFI) faldet med 10 pct. fra 3 til 2,7 i
løbet af perioden.

Profitkvoten er
steget 25 pct.point

I de fleste år udgør summen af arbejds- og ordinær kapitalindkomst
ikke hele indkomsten i sektoren. Residualen betegnes her på linje
med analysen i Barkai (2019) som profitkvoten. Profitkvoten er steget
knap 25 pct.point i perioden, jf. figur I.15. Mens den i nogle af de
første år i beregningen samt i kriseåret 2009 var negativ, har den i
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2018 et niveau på ca. 18 pct. I gennemsnit over hele perioden udgør
profitkvoten beregnet på denne måde ca. 7 pct. af sektorens BFI.

FIGUR I.15

PROFITKVOTE

Den beregnede profitkvote er steget knap 25 pct.point siden
1995.

Kilde:

Beregningsforudsætninger
kan diskuteres

Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.

Resultatet peger altså på, at sektorens profit, dvs. den indtjening, der
ligger udover normalafkastet af kapitalapparatet, er steget betydeligt i
løbet af perioden. Resultatet tyder dermed på, at den samme udvikling, som Barkai belyser for USA, har fundet sted i Danmark. Man kan
dog diskutere beregningsforudsætninger i såvel Barkai (2019) som
ovenfor på forskellig vis. Nationalregnskabstal for kapitalapparat mv.
er usikre, og der kan foretages følsomhedsanalyser for hver af de
anvendte antagelser. Barkai reserverer selv en betydelig del af sin
artikel til en diskussion af flere af de kritiske forudsætninger.
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DISKUSSION AF BEREGNINGERNE
Undervurderer
nationalregnskabet
den immaterielle
kapital?

Et forhold, som ofte nævnes i forbindelse med opgørelser af kapitalapparatet, er, at nationalregnskabet kan tænkes at undervurdere
omfanget af den immaterielle kapital. Immateriel kapital har ganske
vist indgået i de officielle kapitalopgørelser siden den seneste hovedrevision i 2014 i form af bl.a. IT-software og resultater fra forskningsog udviklingsaktivitet. Man kan imidlertid argumentere for, at aktiviteter som marketing, etablering af brands og varemærker, opkvalificering af ansatte og organisationsmæssige tiltag ligeledes bør betragtes
som investeringer: De skaber også en form for vedvarende kapital,
som virksomheden kan anvende til at nedbringe sine fremtidige produktionsomkostninger.

Uklart, hvad
underrapporteret
kapital betyder
for profitraten

Ud fra denne tankegang burde nationalregnskabet rettelig betragte
udgifter til sådanne tiltag som investeringer, der indgår i værditilvæksten og forøger kapitalapparatet, i stedet for som forbrug i produktionen. En sådan alternativ tilgang ville forøge både den beregnede
værditilvækst og kapitalapparatet i sektoren. Det er imidlertid mere
uklart, hvad en sådan tilgang vil betyde for udviklingen i profitkvoten.
Er kapitalapparatet underrapporteret, vil den reelle ordinære kapitalindkomst være højere hvert år end den rapporterede. Hvis det ikkemedregnede kapitalapparat vokser proportionalt med BFI, vil faldet i
kapitalindkomsten dermed også udgøre en større andel af BFI, hvilket i sig selv vil medføre en større stigning i profitkvoten. Skal hypotesen om et underrapporteret kapitalapparat falsificere stigningen i
profitkvoten, kræver det, at det udeladte kapitalapparat skal vokse
temmelig kraftigt som andel af det samlede kapitalapparat.

Amerikansk analyse
finder, at
underrapporteret
kapital ikke kan
forklare
profitudviklingen

I Barkai (2019) beskrives en række simulationer, forfatteren har foretaget for at undersøge, hvor stort det udeladte kapitalapparat skal
være for at fjerne den stigende beregnede profitkvote i USA. Han
kommer frem til, at den udeladte kapital skal være betydelig større
end det medtagne, officielle kapitalapparat, og langt større end det
mest omfattende eksisterende skøn for udeladt immateriel kapital.
Han vurderer derfor, at hypotesen om udeladt kapital ikke alene kan
forklare den fundne stigning i profitkvoten.

Komplementær
tilgang finder også
stigende profitrate i
USA

I van Vlokhoven (2019) beskrives en alternativ tilgang til at opgøre
udviklingen i såvel ordinære kapitalomkostninger som overnormal
profit. I stedet for at benytte nationalregnskabsdata anvender han
regnskabsdata fra en database over individuelle amerikanske virksomheder. Han estimerer brugerprisen på kapital ud fra en antagelse
om, at virksomheder omkostningsminimerer, og kommer frem til, at
kapitalomkostningerne har været faldende, mens profitraten er steget
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fra ca. 4 pct. til ca. 8 pct. af omsætningen over de sidste 50 år. Han
finder voksende tegn på stigende skalaafkast over tid, som kombineret med den stigende profit tyder på, at den gennemsnitlige markup
er steget over tid.
Variation i
gældskvoten over
tid ændrer ikke
billedet kvalitativt

En anden problemstilling drejer sig om de enkelte elementer i beregningen af kapitalomkostningerne. Der er anvendt en konstant gældskvote i hovedscenariet. Forskellig empiri peger dog på, at der er sket
en konsolidering i mange virksomheder efter finanskrisen. I et baggrundsnotat til kapitlet er gennemført en følsomhedsanalyse, hvor der
i stedet anvendes en tidsvarierende gældskvote fra nationalregnskabets finansielle konti. Det medfører en lidt lavere stigning i profitkvoten, men ændrer ikke billedet kvalitativt.

Trend i aktiepræmie
vil ændre trend i
profitkvoten

Ligeledes er det anvendte merafkast (aktiepræmien) for egenkapital- i
stedet for lånefinansierede investeringer konstant (på 4 pct.). Barkai
anvender tilsvarende i sine beregninger en konstant præmie, dog på
5 pct. Det kan diskuteres, hvad det mest passende niveau for præmien vil være. En anden konstant størrelsesorden vil ændre niveauet,
men ikke udviklingen i den residualberegnede profitkvote. Antager
man alternativt, at merafkastet på aktier har udviklet sig over tid, vil
det derimod påvirke trenden i figur I.15. En stigning i aktiepræmien
fra 4 til 19,4 pct. vil indebære den samme profitkvote i 2018 som i
1997 (det første år i beregningerne med en positiv profit), givet de
øvrige beregningsforudsætninger.

Dansk analyse peger
på stigende
aktiemerafkast
siden 2012

En nylig analyse fra Nationalbanken har set på udviklingen i forskellige former for kapitalindkomst siden finanskrisen, jf. Autrup og Hensch
(2020). De beregner, at det fremadskuende merafkast på aktier i
forhold til en risikofri rente er fordoblet til ca. 6-8 pct. siden 2012.
Selvom aktiemerafkastet ofte betegnes som en risikopræmie, vurderer analysen også ved blandt andet at sammenligne med udviklingen
i virksomhedsobligationer, at dette stigende merafkast ikke skyldes
hverken forøget risiko ved aktieinvesteringer eller en stigning i prisen
på risiko som sådan.

Stigende indtjening
kan sætte sig i
aktiekursen eller i
det løbende
merafkast

Autrup og Hensch’ analyse peger også på, at det overnormale kapitalafkast, defineret som det samlede kapitalafkast ifølge nationalregnskabet fratrukket kapitalnedslidning og en risikofri rente, er steget
siden 2012 omtrent på linje med deres beregnede aktiemerafkast.
Det svarer til beregningerne ovenfor i tilfælde af fuld lånefinansiering.
Autrup og Hensch påpeger i den forbindelse, at det stigende merafkast i forhold til den risikofrie rente kan sætte sig enten i et stigende
fremadrettet (forventet) aktiemerafkast eller alternativt i en tilsvarende
stigning i aktiekursen, der fastholder det fremtidige aktiemerafkast på
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et konstant niveau. Autrup og Hensch nævner stigende markupper
som en potentiel årsag til udviklingen i kapitalafkastet sammen med
andre hypotetiske muligheder som stigende automatisering, højere
forventede kapitaltab, stigende indkomster fra forarbejdning i udlandet mv. og et underrapporteret kapitalapparat.
Merchanting og
forarbejdning i
udlandet påvirker
ikke nødvendigvis
profitkvoten

En del af den samlede restindkomst som opgjort af nationalregnskabet består af indkomst, der er genereret i udlandet som følge af merchanting og forarbejdning i udlandet (også kaldet processing), jf.
afsnit I.2. Det kan være vanskeligt at vurdere, om denne udenlandske
indkomst skal betragtes som ordinær faktorindkomst, som overnormal profit eller evt. som en blanding af begge dele. I beregningen vist
i figur I.15 er implicit antaget, at profitten udgør den samme andel af
den indenlandsk og den udenlandsk genererede værditilvækst (dvs.
ca. 15 pct. i 2018). I så fald har forekomsten af merchanting og forarbejdning i udlandet ingen betydning for profitkvotens størrelse.

Hvis al udenlandsk
genereret indkomst
er ren profit,
mindskes trend i
indenlandsk
profitkvote

Man kan alternativt foretage det tankeeksperiment, at al den udenlandsk genererede indkomst er ren profit, der skabes uden nogen
(rivaliserende) faktorindsats. Det kunne eksempelvis være tilfældet,
hvis al den indenlandske indkomst var knaphedsrenter fra en monopolstilling som følge af et patent, som i forvejen har indtjent en normalforrentning indenfor landets grænser. I så fald vil den indenlandsk
genererede profit naturligvis være lavere, jf. figur I.16. Der er nu en
meget mere beskeden udvikling fra 2005 (det første år, hvor udenlandsk genereret værditilvækst medtages i data) og frem. I 2018 er
den rent indenlandsk genererede profitkvote ifølge disse antagelser
knap 12 pct. Antages modsat, at hele den udenlandske indkomst er
ordinær faktorindkomst på linje med antagelserne i afsnit I.2, vil den
indenlandske profit i mia. kr. ikke blive påvirket i forhold til hovedscenariet, men den indenlandske profitkvote vil stige, da nævneren (rent
indenlandsk genereret indkomst) er mindre. Det gør i sidstnævnte
beregning ingen forskel, om det antages, at den udenlandske indkomst skyldes indsats af arbejdskraft eller (rivaliserende) kapital.

56

Produktivitet, 2020

Udviklingen i produktiviteten - Tegn på ringere konkurrence? I.3

FIGUR I.16

INDENLANDSK PROFITKVOTE VED ALTERNATIVE ANTAGELSER OM PROFITANDELEN I UDLANDSINDKOMST

Antages det, at al merchanting og forarbejdning i udlandet er ren
profit, stiger den indenlandsk genererede profitkvote mindre kraftigt end i hovedscenariet – og omvendt, hvis det antages, at den
udenlandske indkomst udelukkende er ordinær faktorindkomst.

Anm.:

Figuren viser profitkvoten for indenlandsk genereret indkomst.
Indkomst fra merchanting og forarbejdning i udlandet indgår først
i data fra 2005. I alternativet “100 pct. profit” antages det, at al
udenlandsk genereret indkomst er ren profit, der indtjenes uden
nogen rivaliserende faktorindsats. Den indenlandsk genererede
profitkvote, som fremgår af figuren, er dermed tilsvarende mindre. I “0 pct. profit” antages det omvendt, at al udenlandsk indkomst er ordinær faktorindkomst.

Kilde:

Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.
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Tegn på større ren
profit kan potentielt
skyldes stigende
knaphedsrenter …

… men også andre
omstændigheder
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Sammenfattende bekræfter de danske data, at der er sket en tilsvarende udvikling i Danmark som i USA, hvad angår udviklingen i restindkomsten. Det er tankevækkende, at de lavere kapitalomkostninger
hverken har givet anledning til tilsvarende større investeringer eller et
parallelt fald i den samlede kapitalindkomst. En mulig fortolkning
heraf er, at den rene profit er steget omtrent i takt med, at den ordinære kapitalaflønning (alternativomkostningen ved at anvende kapitalen) er faldet. Det kan potentielt skyldes ringere konkurrenceforhold
eller andre former for stigende knaphedsrenter, som er et væsentligt
omdrejningspunkt i den fagøkonomiske diskussion om fænomenet i
USA. Blandt andet på grund af de forskellige usikkerheder om kapitalapparatets størrelse og den relevante kapitalomkostning, der er
forbundet med de viste beregninger, er det dog ikke muligt at drage
nogen håndfaste konklusioner om de bagvedliggende årsager. Det vil
kræve grundigere undersøgelser at komme frem til en mere definitiv
forklaring på den viste udvikling i den funktionelle indkomstfordeling.
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ISO-kode

Land

AUT

Østrig

ISO-kode
IRL

Land
Irland

BEL

Belgien

ITA

Italien

CHE

Schweiz

LUX

Luxembourg

DEU

Tyskland

NLD

Holland

DNK

Danmark

NOR

Norge

ESP

Spanien

PRT

Portugal

FRA

Frankrig

SWE

Sverige

GBR

Storbritannien

USA

USA

GRC

Grækenland
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KAPITEL II
INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR
RESUME
Kapitlet præsenterer en analyse af effekten af færdiggørelsen af motorvejsstrækninger i Østjylland i 1990’erne og
fremlægger resultaterne fra en række andre analyser af
transportinfrastruktur fra Danmark og udlandet. Desuden
gennemgås de grundlæggende principper bag opgørelsen
af gevinsterne ved infrastrukturprojekter, og af hvordan produktivitetseffekter bør indgå.
Det konkluderes, at motorvejene har haft en positiv effekt
på den samlede indkomst i landet. Det flugter med konklusionerne fra eksisterende undersøgelser i Danmark og i andre lande. Derudover konkluderes det, at de fremherskende
opgørelser af gevinsterne ved infrastruktur udelader nogle
af de produktivitetseffekter, der burde indgå.
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II.1

INDLEDNING

Transportinfrastruktur er
vigtig for økonomisk
vækst og velfærd

Et velfungerende transportsystem fremmer handel og vidensdeling
mellem virksomheder og husholdninger og løfter derved produktiviteten. Herudover gør den det nemmere for husholdninger at komme til
og fra arbejde og for familier og venner at besøge hinanden. En veludbygget infrastruktur er derfor et væsentligt element i et samfund,
hvor varer, tjenester og sociale relationer er mobile.

Det offentlige spiller
en central rolle

Det offentlige spiller en central rolle i at sikre transportinfrastrukturen.
I denne analyse ses der nærmere på de gevinster, der er forbundet
med større offentlige investeringer i det danske motorvejsnet.

Undersøgte
motorveje har haft
positiv effekt

Konkret undersøges det, hvordan den økonomiske aktivitet i
Danmark er blevet påvirket af etableringen af nye motorveje i
Østjylland i 1990’erne. Resultaterne tyder på, at de nye motorveje har
haft en positiv effekt på den samlede indkomst i landet, men det er
ikke muligt at beregne den præcise størrelsesorden. Resultaterne
viser samtidig, at det kan tage op mod 15 år, før gevinsterne manifesterer sig fuldt ud.

Samme konklusion i
andre undersøgelser
af infrastruktur

Konklusionen er den samme i andre analyser af de økonomiske
effekter af infrastruktur. Der findes kun få analyser fra Danmark, men
mange fra udlandet. De fleste peger på, at infrastruktur øger den
økonomiske aktivitet. I nogle analyser er det muligt at undersøge
effekten på produktiviteten, og her er konklusionen også, at den er
positiv. Der er dog mindre viden om, hvor store effekterne er, og om
hvilke mekanismer, som driver effekterne.

Omfanget af
transport er steget,
og det er der mange
grunde til

Omfanget af transport er steget. Det gælder for transport af såvel
varer som mennesker, og det gælder for forskellige typer af transportmidler, såsom køretøjer, skibe og tog. Det stigende transportomfang
kan afspejle, at højere indkomst, ændrede bosætningsmønstre, øget
specialisering på arbejdsmarkedet og andre forhold har øget behovet
for transport. Det kan også være drevet af, at ny teknologi og forbedret infrastruktur har gjort det billigere at komme frem. Under alle omstændigheder er der ingen tegn på, at det stigende transportforbrug
vil ophøre. Dette peger på, at der fortsat er brug for infrastrukturinvesteringer, som kan modvirke trængsel og understøtte det øgede
transportbehov under hensyntagen til miljø, produktivitet og andre
konsekvenser for velfærden.
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Gevinster ved
infrastruktur
holdes op mod
omkostninger i costbenefit analyser

Veludbygget infrastruktur gør det muligt at foretage flere og billigere
rejser. Disse gevinster skal holdes op mod omkostningerne ved at
udbygge og vedligeholde infrastrukturen. Udover anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne kan der eksempelvis være skadelige effekter på miljøet. Ved større infrastrukturprojekter beregnes gevinsterne
og omkostningerne i cost-benefit-analyser. Disse analyser har til
formål at beregne foreslåede projekters samfundsmæssige afkast,
hvilket muliggør en bedre prioritering af de investerede midler.

Vanskeligt at
indregne
produktivitetseffekter

Det er en kompleks opgave at indregne produktivitetseffekter ved
infrastrukturinvesteringer i cost-benefit-analyser. De gængse metoder
for opgørelse af de samfundsøkonomiske gevinster medregner nogle
af produktivitetseffekterne, men med stor sandsynlighed ikke dem
alle. Omvendt er det ikke let at opgøre størrelsen af de produktivitetsgevinster, som ikke allerede er indregnet, og der er risiko for, at den
samme gevinst ved en fejl tælles med to gange. Dette diskuteres
indgående i kapitlet.

Fokus på gevinster
ved transportinfrastruktur

I kapitlet fokuseres der på, hvordan man opgør produktivitetseffekter
og andre gevinster ved transportinfrastruktur. Transportinfrastrukturen omfatter i denne sammenhæng jernbaner, veje, havne og lufthavne. I analysen stilles yderligere skarpt på motorveje. Kapitlet beskæftiger sig ikke med f.eks. elektriske kabler, rørledninger og mobilmaster og heller ikke med opgørelsen af omkostninger ved opførelse og
vedligeholdelse, eller med opgørelsen af de negative konsekvenser
som trængsel, miljøeffekter og støj.

Ikke fokus på
konjunkturer og
fordeling

I kapitlet ses også bort fra, hvordan transportinfrastruktur påvirker
konjunkturer og fordeling. Timingen af infrastrukturinvesteringer har
betydning for økonomiens kortsigtede udvikling, og anvendes derfor
nogle gange som et instrument, der har til formål at udjævne konjunkturer. Derudover kan infrastruktur påvirke den regionale fordeling af
indkomst. Sådanne forhold kan inddrages i beslutningerne om infrastruktur, men diskuteres ikke i nærværende kapitel.

Ikke fokus på
offentligt vs. privat
regi

Et andet relevant spørgsmål, som ikke drøftes i kapitlet, er, om infrastrukturinvesteringer bør foregå i offentligt eller privat regi. To typiske
argumenter for at holde infrastruktur i offentligt regi er, at monopolsituationer ved privat ejerskab bør undgås, og at der er positive eksterne effekter, som indebærer, at private vil investere for lidt i infrastruktur. Et argument for at holde det i privat regi er, at det kan gøre
det muligt at finansiere projekter med højt samfundsøkonomisk afkast
i tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde politisk opbakning til projekterne. Disse argumenter og andre argumenter for og imod diskuteres
ikke nærmere i kapitlet.
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Kapitlets indhold

Kapitlet indledes med et beskrivende afsnit af transportinfrastruktur i
Danmark, der præsenterer den generelle udvikling på transportområdet. Dernæst præsenteres grundlæggende principper bag opgørelsen
af gevinsterne ved infrastrukturprojekter, og hvorledes produktivitetseffekter af infrastruktur bør indgå i opgørelsen. Afsnit II.4 indeholder
en gennemgang af eksisterende empiriske analyser af transportinfrastrukturs betydning for en række økonomiske mål. Til slut præsenteres en egen empirisk analyse af effekten af nye motorveje i Jylland.

II.2

TRANSPORTINFRASTRUKTUR I
DANMARK

Transportsektoren
udøver en lang
række funktioner …

Transportinfrastrukturen omfatter anlæg af jernbaner, veje, havne,
lufthavne og rørledninger, der kan benyttes til transport af gods eller
passagerer i såvel erhvervsmæssig som privat sammenhæng.
Transporten kan være af såvel indenlandsk som international karakter og agere bindeled både mellem hjem og arbejdspladser, virksomheder og forbrugere og mellem venner og familie.

… men ikke al
transport leveres af
transportsektoren

Transportsektorens aktiviteter belyses i Nationalregnskabet med
afsæt i en række brancher, hvis hovedaktivitet er transport.1 Det er
imidlertid ikke al transport, der leveres af transportsektoren. Herudover er der nemlig tale om såkaldt egentransport, der udføres af
husholdningerne eller af virksomheder i andre erhverv. Husholdningernes egentransport antager et betydeligt omfang. Der er desuden
tegn på, at egentransporten i andre brancher har fået større betydning i løbet af årene. For at belyse de samlede effekter af transport,
er det derfor relevant at se på transportaktiviteter, der finder sted i
transportsektoren, øvrige erhverv og husholdningerne, jf. tabel II.1.

En række
transportaktiviteter
har direkte effekt på
BNP …

Transportaktiviteter bidrager til den danske økonomi via såvel det
direkte BNP-bidrag som det indirekte BNP-bidrag. Det direkte bidrag
består af værditilvæksten hos bl.a. vognmænd, flytteforretninger, i
taxabranchen og indenfor firmakørsel med lastbiler.

… mens andre
aktiviteter påvirker
BNP indirekte

Derudover er en række brancher afhængige af transportydelser, som
input i deres produktion. Denne transport indgår ikke direkte i BNP,
men den er afgørende for produktionen og påvirker BNP indirekte.
1) Transportsektoren omfatter regional- og fjerntog, lokaltog, bus og taxi mv., fragtmænd
og rørtransport, skibsfart, luftfart, hjælpevirksomhed til transport samt post og kurertjeneste.
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Husholdningernes egentransport som f.eks. pendling til arbejde, er
ligeledes afgørende for produktionen og påvirker BNP indirekte.
TABEL II.1

TRANSPORTAKTIVITETER OG BNP

Mange transportaktiviteter finder sted i samfundet. Disse aktiviteter
kan henføres til forskellige sektorer og kan have enten en direkte eller indirekte effekt på BNP.
Effekt på BNP
Direkte

Indirekte

Transportsektor

X

X

Øvrige erhverv

X

X

Husholdninger

X

OPGØRELSE AF TRANSPORTAKTIVITETER
Omfang af transportaktiviteter kan opgøres som trafikarbejde og
transportarbejde:
Trafikarbejde knytter sig til transportmidler og opgør den samlede
bevægelse af transportmidler i et givent tidsrum, målt i km.
Transportarbejde knytter sig til personer og varer og måler den
samlede flytning af personer (målt i personkilometer) eller varer i et
givent tidsrum (målt i tonkilometer). Persontransport omfatter transport af passagerer med køretøjer på veje og skinner samt med skibe og luftfartøjer. Godstransport omfatter transport af gods med køretøjer på veje og skinner, med skibe og luftfartøjer samt i rørledninger.

Markant stigning i
trafikarbejde siden
1990

70

Produktivitet, 2020

De samlede transportaktiviteter, som inkluderer transport af både
personer og varer, er steget med knap 50 pct. siden 1990 og nåede i
2018 næsten 52 mia. km, jf. figur II.1. Det afspejler, at danskerne
transporterer sig mere end tidligere, og at der bliver transporteret en
større mængde gods og flere varer. I samme periode blev det danske
vejnet udbygget med 5 pct., svarende til at der pr. 1. januar 2019 var
knap 75.000 km vejnet, jf. Danmarks Statistik. En stor del af stigningen i det danske vejnet er motorveje, som har større kapacitet og er
mere anvendt end andre vejtyper. Et eksempel er motorvejsudbyg-
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ninger i Jylland i starten af 1990’erne, som er omdrejningspunktet for
analysen, der præsenteres i afsnit II.5. Generelt har stigningen i trafikarbejde været mindre end stigningen i BNP, jf. figur II.1. En stor
del af stigningen i BNP tilskrives ikke nødvendigvis øget reel aktivitet
men kan i stedet afspejle bedre kvalitet og højere produktivitet.
FIGUR II.1

TRAFIKARBEJDE OG BNP

Antallet af kørte km er steget med næsten 50 pct. siden
1990, men er faldet en smule relativt til BNP.
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Figuren illustrerer, hvordan antal kørte km har udviklet sig i forhold til BNP. Til dette formål er forholdet mellem antal kørte km
og BNP vist på sekundær akse. Køretøjer omfatter personbiler,
taxier, varebiler, lastbiler/sættevognstrække, motorcykler, knallerter og busser. Tallene før 1970 er behæftet med stor usikkerhed. BNP er opgjort i 2010- priser, kædede værdier.

Kilde:

Vejdirektoratet.

TRANSPORTSEKTORENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI
Transportsektorens
bidrag som andel af
BVT har ligget stabilt
mellem 5 og 7 pct.

Den del af transportsektorens værdiskabelse, som ikke omfatter
erhvervenes eller husholdningernes egentransport, har i perioden
1966 til 2016 ligget mellem knap 5 og 7 pct. af den samlede bruttoværditilvækst (BVT), jf. figur II.2. Det er særligt skibsfart og hjælpevirksomheder til transport, herunder spedition, der har bidraget til den
samlede bruttoværditilvækst, jf. figur II.3.
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FIGUR II.2

TRANSPORTSEKTORENS ANDEL AF SAMLET VÆRDISKABELSE

Transportsektorens værdiskabelse er præget af udsving, men har ligget mellem 5 og
7 pct. af den samlede værdiskabelse.
Pct.
8

FIGUR II.3

BIDRAG FRA TRANSPORTSEKTORENS
BRANCHER

Særligt skibsfart og hjælpevirksomhed til
transport bidrager til transportsektorens værdiskabelse.
Pct.
2,0
1,5

6

1,0
0,5

4

1986

2006

2016

Post og
kurertjeneste

Luftfart

Skibsfart

Anm.:

BVT er opgjort i løbende priser. Produktion skabt af virksomheder med residens i Danmark tæller med.
Højre figur: Figuren viser det gennemsnitlige bidrag til BVT i perioden 2012-16.

Kilde:

Danmarks Statistik.

Stigende
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Timeproduktiviteten har været stigende hen over årene, men faldt
markant mellem 2006 og 2009, jf. figur II.4. Det kan skyldes forskydning af aktiviteter mellem transportsektoren og øvrige erhverv, hvor
øvrige erhverv i stigende grad selv står for transporten. Frem til midten af 1980’erne fulgte produktiviteten i transportsektoren samme
udvikling som hele økonomien set under et. Fra slutningen af
1980’erne til starten af 2000’erne steg den dog hurtigere.
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FIGUR II.4

PRODUKTIVITET

Generelt stigende timeproduktivitet, men markant fald mellem
2006 og 2009.
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Figuren illustrerer udvikling i bruttoværditilvækst pr. præsteret
time. BVT er opgjort i 2010-priser, kædede værdier.

Kilde:

Danmarks Statistik.

Et af de forhold, der kendetegner transportsektorens ydelser, er at de
enten kan forbruges direkte eller anvendes som input i andre brancher. Mens det direkte bidrag af transportsektoren kan opgøres som
bruttoværditilvækst, jf. afsnittet ovenover, er det mere komplekst at
opgøre den indirekte effekt. Transportsektorens ydelser kan anvendes som halvfabrikata i øvrige erhvervs produktion, hvor det ikke vil
være muligt at skabe værditilvækst uden transport. Det gælder eksempelvis onlinehandel, hvor fragt af varer er en forudsætning for, at
kunden gennemfører handlen. Transportsektorens indirekte bidrag er
imidlertid faldet, relativt set, over årene, jf. boks II.1. Faldet er drevet
af lavere anvendelse af transporthalvfabrikata i handel og industri,
hvilket formodentligt skyldes, at disse brancher har omlagt transportkøb til egentransport. Omvendt er det direkte bidrag vokset over tid.
Eksport af varer og tjenester driver hovedsageligt denne fremgang.
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BOKS II.1

TRANSPORTSEKTORENS INPUT-OUTPUT-STRUKTUR

Transportsektorens bidrag til endelig anvendelse er vokset over tiden. Det skyldes særligt fremgang i eksporten. Derudover kan den relative lavere leverance til anden produktion forklares med
lavere køb af transportydelser indenfor især handel og industri, som har øget egentransport i disse
erhverv.

FIGUR A

LEVERANCER FRA TRANSPORTSEKTOREN
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Kilde:

1996

2006

2016

Endelig anvendelse

Figuren er baseret på input-output-data. Figuren viser, hvor stor en
andel af det samlede output, dvs. både dansk produceret og importeret,
der går til hhv. forbrug i produktion og endelig anvendelse.
Danmarks Statistik.

TRANSPORTAKTIVITETER I TRANSPORTSEKTOREN OG
ØVRIGE ERHVERV
Stigende
egentransport i
andre erhverv

Udover transport udført af transportsektoren, udfører andre brancher
også selv transport. I dette afsnit præsenteres en række indikatorer,
der belyser udviklingen i de samlede transportaktiviteter. Udviklingen
i transportkapitalapparatet tyder på, at egentransport i andre brancher
udgør en stadig stigende andel, jf. figur II.5. Særligt egentransport
indenfor Handel samt Rejsebureauer, rengøring og anden operationel
service driver denne udvikling.2 Dette indikerer, at transportarbejde,
der bliver udført udenfor transportsektoren og dermed ikke registreres
som transport i Nationalregnskabet, er blevet større over tiden. Den
2) Det er især Udlejning og leasing af materiel, der driver denne udvikling.
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stigende egentransport kan skyldes forandringer i den måde, virksomheder organiserer produktion, distribution og transport på. Stigningen indenfor Rejsebureauer, rengøring og anden operationel
service er primært drevet af privatleasing af biler.
FIGUR II.5

TRANSPORTKAPITALAPPARATET

Egentransport er særligt steget indenfor Handel og Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. Den stigende
andel af transportkapitalapparatet indenfor handel kan afspejle
omlægningen af transportkøb til egentransport.
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Figuren illustrerer den enkelte branches andel af transportkapitalapparat i forhold til det samlede transportkapitalapparat. Beregningen baserer sig på faste aktiver opgjort som nettobeholdning ultimo året. Landbrug og industri dækker over Landbrug,
skovbrug og fiskeri; Råstofindvinding, Industri, Energiforsyning;
Vandforsyning og renovation; samt Bygge og anlæg. Øvrige
brancher dækker over Hoteller og restauranter; Information og
kommunikation; Finansiering og forsikring; Ejendomshandel og
udlejning af erhvervsejendomme; Boliger; Videnservice; Offentlig
administration, forsvar og politi; Undervisning; Sundhed og socialvæsen; Kultur og fritid; Andre serviceydelser; samt Private
husholdninger med ansat medhjælp.
Danmarks Statistik.
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Stigning i
godstransport som
følge af bl.a. øget
samhandel mellem
virksomhederne

Produktionen af varer har de seneste mange år været præget af en
stigende internationalisering. Det betyder, at færdigvarer i stigende
grad består af komponenter, som produceres andre steder i verden.
Dette øger samhandlen mellem virksomhederne og dermed deres
transportbehov. Knap 90 pct. af det nationale godstransportarbejde
foregår på vejene, jf. figur II.6. Den transporterede mængde er større,
da cabotagekørsel i Danmark ikke indgår i figuren.3 Omfanget af
cabotagekørsel er fordoblet i perioden 2004-18. I det internationale
godstransportarbejde er skibe det mest dominerende transportmiddel: Lidt mere end 90 pct. af det samlede internationale transportarbejde i 2018 er gennemført via skibstrafik.
FIGUR II.6

GODSMÆNGDE

Hovedparten af den nationale transport i 2018 foregår på vejene,
mens det er skibe, der dominerer den internationale transport.
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Figuren viser, hvor stor en del af den samlede hhv. nationale og
internationale godstransport, der foregår via hhv. veje, tog, skibe
og fly. Tallene for vejgods er for danske lastbiler over 6 tons. Nationalt transportarbejde omfatter transport, hvor både på- og aflæsning af gods foregår i Danmark. Internationalt transportarbejde omfatter transport, hvor enten på- eller aflæsning af gods foregår i udlandet. Derudover indgår tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark) i international kørsel.

Kilde:

Danmarks Statistik.

3) Cabotagekørsel finder sted, når en lastbil registreret i ét medlemsland kører en
transporttur i et andet land.
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De danske lastbiler kører færre km, både i Danmark og i særdeleshed i udlandet, jf. figur II.7. Det samlede antal kørte km på vejene i
Danmark faldt markant fra finanskrisens udbrud i 2007 og frem til
2010. Figuren viser imidlertid også, at den indenlandske kørsel med
danske lastbiler er blevet effektiviseret. Det nationale transportarbejde faldt ganske vist fra 2007 til 2009, men har herefter været
støt stigende frem til 2014. Et bidrag til effektiviseringen er, at det i
perioden er blevet tilladt at køre med modulvogntog og tungere tilladte totalvægte, jf. Vejdirektoratet (2016b). En af de mulige forklaringer
på det drastiske fald i international kørsel kan være EU-udvidelserne i
2004 og 2007, hvor en række øst- og centraleuropæiske lande blev
optaget i EU. Det har medført, at danske vognmænd har tabt markedsandele til udenlandske vognmænd, jf. DTL og Logistik og 3F
Transport (2012).

Færre km og
effektivisering af
indenlandsk kørsel

FIGUR II.7

UDVIKLING I VEJGODSTRANSPORT

Den nationale kørsel (figuren til venstre) er blevet effektiviseret, hvilket bl.a. kan forklares med, at
det er blevet tilladt at køre med modulvogntog og tungere totalvægte. Den internationale kørsel
(figuren til højre) er faldet markant siden 2004.
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I opgørelsen indgår danske lastbiler med over 6 ton totalvægt. Venstre figur: Nationalt transportarbejde
omfatter transport, hvor både på- og aflæsning af gods foregår i Danmark. Højre figur: Internationalt
transportarbejde omfatter transport, hvor enten på- eller aflæsning af gods foregår i udlandet. Derudover indgår tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel
internt i et andet land end Danmark) i international kørsel.

Kilde:

Danmarks Statistik.
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TRANSPORTAKTIVITETER I HUSHOLDNINGER
Markant stigning i
persontransport

Den danske befolkning transporterer sig mere og mere, hvorfor persontransport er steget markant. Især transport på vejene har bidraget
til denne udvikling. Siden 1990 er det samlede antal km, som befolkningen har tilbagelagt, steget med 23 pct. Særligt personbiler dominerer persontransport, og transportarbejdet for disse er steget med
28 pct. mellem 1990 og 2017, jf. figur II.8. Derudover er transportarbejdet med tog steget med 30 pct., men transportformen fylder
mindre i den samlede persontransport.
FIGUR II.8

PERSONTRANSPORT

Transporten i personbiler og tog er steget siden 1995, mens
der er sket en lille tilbagegang i bustransport.
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Kilde:

Stigning i
pendlingsafstande
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Tog

Figuren viser udvikling i persontransport opdelt på udvalgte
transportformer.
Danmarks Statistik.

En forbedret infrastruktur gør det muligt at tage et job længere væk
fra boligen, uden at bruge meget mere tid på transport. I 2018 var
den gennemsnitlige pendlingsafstand på landsplan 21,7 km, opgjort
fra bopæl til arbejdssted – en stigning på 11 pct. i forhold til 2010, jf.
figur II.9. En af forklaringerne bag stigningen kan, udover forbedret
transportinfrastruktur, være øget specialisering på arbejdsmarkedet,
hvilket kan have medført, at der er længere mellem de job, der bedst
matcher kvalifikationerne mellem ansøgerne og jobs. Beskæftigede i
Region Hovedstaden har den korteste pendlingsafstand. En sandsyn-
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lig forklaring er, at jobtætheden i Region Hovedstaden er større end i
andre regioner. En anden forklaring kan være, at transporttiderne pr.
km er større i Hovedstaden.
Pendlingstid er
uændret

Til trods for et større pendlingsomfang bruger de beskæftigede i dag i
gennemsnit ikke mere tid på pendling end tidligere, jf. figur II.10.
Region Nordjylland skiller sig dog ud med en pendlingstid, der er
steget 13 pct. Der findes ikke opgørelser af pendlingstider på landsplan før 2007.

Bedre pendlingsmuligheder styrker
matchningen på
arbejdsmarkedet

Muligheden for at tage et job længere væk, uden at det medfører
længere rejsetid, betyder, at virksomhedernes rekrutteringsgrundlag
bliver større, og det kan være en mulig forklaring på, at pendlingen
stiger. Dette forhold kan bidrage til at sikre et bedre match på arbejdsmarkedet, hvilket medfører en indirekte effekt af transport på
BNP. Bedre matchning på arbejdsmarkedet og andre gevinster ved
transportinfrastruktur er nærmere beskrevet i afsnit I.3.

FIGUR II.9

GENNEMSNITLIG
PENDLINGSAFSTAND

FIGUR II.10

Den gennemsnitlige pendlingsafstand er
steget i alle regioner.

GENNEMSNITLIG PENDLINGSTID

Selvom den gennemsnitlige pendlingsafstand
er steget, er pendlingstiden uændret – med
undtagelse af Region Nordjylland.
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Venstre figur: Pendlingsafstanden måler afstanden mellem bopæl og arbejdssted. Det er arbejdsstedsadressen for det primære job, der danner grundlag for beregningen.

Kilde:

Danmarks Statistik og Transportvaneundersøgelsen.

Trængsel og kø
påvirker
pendlingstiden

Borgere i Region Hovedstaden bruger mest tid på pendling, omend
pendlingsafstanden er noget kortere end for de andre regioner. Dette
hænger formodentligt sammen med bl.a. trængsel og kødannelse, jf.
næste afsnit. Forsinkelser i regionen, opgjort i køretøjstimer, udgjorde
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42 pct. af de samlede forsinkelser på 335.000 køretøjstimer på
landsplan i 2016, jf. Vejdirektoratet (2016a).
TRÆNGSEL OG FORSINKELSE
Definitionen af trængsel på vej følger Transport- og Boligministeriet
(2004) som lyder:
“Trængsel er et udtryk for de gener, som trafikanterne påfører hinanden i form af nedsat bevægelsesfrihed, når de færdes i trafiksystemet.”
Trængsel kan opgøres som forsinkelse, hvor al rejsetid ved hastigheder under den fri rejsehastighed medregnes som forsinkelse.

TRANSPORTENS NEGATIVE EFFEKTER
Negative effekter
ved øget trafik …

Trafikvæksten medfører en række negative effekter på mennesker og
miljøet. Blandt de væsentligste er trængsel, trafikulykker og CO2udledning.

… som trængsel …

Den stigende trafik skaber trængsel, herunder længere køer på vejene og uforudsigelige rejsetider. Det koster arbejdstid og forhindrer
hurtig og effektiv leverance fra producent til forbruger, og det har
dermed en negativ effekt på produktiviteten. Den samlede forsinkelse
pr. hverdag var i 2016 opgjort til 335.000 køretøjstimer, hvor størstedelen var på kommuneveje, jf. figur II.11. Når der tages højde for,
hvor mange km den enkelte vejtype udgør, er forsinkelsen pr. km
markant større på motorvejene end andre veje.
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FIGUR II.11

TRÆNGSEL

Forsinkelsen kan opgøres i antal køretøjstimer eller pr. km vej. Opgjort i timer er forsinkelsen
størst på kommuneveje, men opgjort pr. km er den størst på motorveje.
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Trængslen var opgjort på hele det danske vejnet i 2016.

Kilde:

Vejdirektoratet.

Kommuneveje

Øvrige statsveje

Motorvej

… og færdselsuheld

Antallet af færdselsuheld med personskader er siden 1997 reduceret
med 61 pct., jf. Danmarks Statistik. I samme periode er persontransport på vejene øget med knap 15 pct. De færre færdselsuheld skal
ses i sammenhæng med, at der er gennemført en bred vifte af tiltag
for at forbedre trafiksikkerheden.

Transport står for 40
pct. af udledninger i
ikke-kvotesektoren

Transport udleder drivhusgasser, som påvirker klima og miljø. Transportrelaterede udledninger af drivhusgasser udgør knap 40 pct. af
ikke-kvotesektorens udledninger og var i 2017 på 12,7 mio. ton, jf.
figur II.12.4 Siden 2005 er transportrelaterede udledninger reduceret
med 4 pct. Husholdninger står for ca. halvdelen af transportens udledninger, jf. figur II.13. Transportrelaterede udledninger fra husholdninger er siden 1990 steget med ca. 13 pct.

4) De ikke-kvoteomfattede sektorer dækker over transport, landbrug, dele af individuel
bygningsopvarmning, dele af virksomheders procesenergiforbrug, maskiner og andre
småkilder.

Produktivitet, 2020

81

Investeringer i infrastruktur - Transportinfrastruktur i Danmark II.2

FIGUR II.12

UDLEDNINGER AF
DRIVHUSGASSER I
IKKE-KVOTESEKTOR

Udledninger fra transport stod for knap 39
pct. af ikke-kvotesektorens udledninger i
2017.

FIGUR II.13

TRANSPORTRELATERET
UDLEDNINGER AF DRIVHUSGASSER

Husholdninger står for knap 50 pct. af transportrelaterede udledninger af drivhusgasser,
hvor hovedparten udgøres af privatkørsel.
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Anm.:

CO2-udledningen er opgjort i CO2-ækvivalenter. Transportrelaterede udledninger er beregnet med udgangspunkt i forbrug af benzin og diesel, som her inkluderer LPG til transport, motorbenzin, JP4, petroleum, flybenzin, jetpetroleum og diesel til vejtransport.

Kilde:

Energistyrelsen og egne beregninger på baggrund af energimatricer fra Danmarks Statistik.
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II.3

PRINCIPPER FOR OPGØRELSE
AF GEVINSTER VED
INFRASTRUKTUR

Gevinster og
omkostninger ved
infrastruktur

Transportinfrastruktur danner rammerne for en række interaktioner
mellem mennesker, som fremmer velstand og velfærd. Disse gevinster skal vejes op imod omkostninger ved anlæg, vedligeholdelse og
brug af infrastruktur samt omkostninger fra øget forurening og støj.

Gevinster skal stå
mål med
omkostninger

Et vigtigt grundlag for de politiske beslutninger om infrastruktur er
cost-benefit-analyser, hvori de samfundsøkonomiske gevinster og
omkostninger opgøres og sammenholdes. Korrekte opgørelser af
fordele og ulemper skaber de bedste forudsætninger for at træffe
beslutninger om infrastruktur. Samspillet mellem infrastruktur, indkomstdannelse og velfærd er imidlertid komplekst og giver anledning
til usikkerhed om de grundlæggende opgørelsesmetoder.

Fokus på principper
bag opgørelse af
gevinsterne og
effekter på
produktiviteten

I dette afsnit er fokus på de grundlæggende principper bag opgørelsen af gevinsterne ved infrastrukturprojekter, og hvorledes produktivitetseffekter bør indgå i opgørelsen. De elementer, som typisk hører til
omkostningssiden, herunder udgifter til anlæg, drift og vedligehold
samt effekter på miljøet, er også en vigtig del af samfundsøkonomiske evalueringer, men berøres kun kort.

Inddelingen af
gevinster

Gevinsterne kan overordnet inddeles i brugergevinster og bredere
økonomiske effekter, jf. figur II.14. Brugergevinsterne opgøres som
brugernes samlede betalingsvillighed for infrastrukturen. Betalingsvilligheden opstår, fordi det bliver billigere at foretage eksisterende
rejser, eller fordi brugerne opnår fordele ved at foretage nye rejser,
som uden infrastrukturen blev vurderet for omkostningsfulde. De
bredere effekter er gevinster for samfundet, som ikke afspejles i brugernes betalingsvillighed. De kan underinddeles i tre kategorier, der
går via henholdsvis skatteindtægter, konkurrence og såkaldt agglomeration, det vil sige fordele, der opstår ved at bo eller arbejde tæt på
hinanden.
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FIGUR II.14

GEVINSTER VED INFRASTRUKTUR

Figuren viser inddelingen af de samfundsøkonomiske gevinster ved
infrastrukturprojekter

Brugergevinster
indregnes ved brug
af veletablerede
regneregler

Brugergevinsterne er altså brugernes direkte fordele ved infrastruktur,
og er de gevinster, som indregnes i traditionelle cost-benefit-analyser.
Det kan eksempelvis være tidsbesparelserne for borgere og virksomheder, som opstår, fordi det er hurtigere at komme frem. Principperne
bag beregningen af brugergevinster er i dag veletablerede og anbefales af blandt andre Transportministeriet (2015).

Tidsbesparelserne
kan påvirke
produktiviteten
direkte og indirekte

Tidsbesparelser for virksomheder vil typisk øge timeproduktiviteten,
da de gør det muligt at transportere samme mængde ydelser og
varer over samme afstand ved lavere input af arbejdstimer.5 Besparelsen kan indebære en direkte effekt på produktiviteten i de virksomheder, som anvender infrastrukturen. Der kan også være indirekte
effekter på produktiviteten i andre virksomheder gennem handel med
halvfabrikata og tjenesteydelser. Tidsbesparelser for husholdninger
giver højere velfærd, men vil ikke direkte påvirke den opgjorte indkomst eller produktivitet. Indirekte effekter på BNP må dog forventes,
idet husholdningerne kan ændre arbejdsudbud, forbrugsvaner og
anden adfærd som konsekvens af tidsbesparelserne.

5) Brugergevinsterne kan i visse tilfælde blive videregivet til andre end brugerne. Eksempelvis kan en virksomhed, som oplever tidsbesparelser, vælge at sætte priserne
ned som følge af markedsmekanismerne. Dermed gives besparelsen videre til kunderne, og virksomhedsejerne eller de ansatte oplever ikke nødvendigvis øget indtjening. Dette har ikke betydning for omfanget af de samlede brugergevinster, men det
har konsekvenser for, hvem som ender med at få gavn af dem i den sidste ende.
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Bredere økonomiske
effekter stammer fra
markedsfejl eller
forvridende skatter

De bredere økonomiske effekter opstår på grund af markedsfejl eller
forvridende skatter, som medfører, at der er samfundsøkonomiske
gevinster, som ikke direkte tilfalder de enkelte brugere, og som de
derfor ikke er villige til at betale for.6 Det kan eksempelvis dreje sig
om produktivitetsgevinster ved vidensspredning, der opstår som et
biprodukt, fordi en virksomhed, der anvender en ny motorvej, øger
omfanget af handel. Den pågældende virksomhed drager typisk ikke
direkte fordel af, at der spredes viden til andre virksomheder – der er
tale om en ekstern effekt, som ligger ud over virksomhedens egne
brugergevinster. Vidensspredningen repræsenterer ikke desto mindre
en gevinst for samfundet som helhed. Da det i praksis er vanskeligt at
dokumentere og fastslå størrelsen på sådanne markedsfejl, er principperne bag beregningen af bredere effekter mindre veletablerede.

Skatter og afgifter
som kilde til bredere
økonomiske effekter

Ny infrastruktur kan medføre højere indkomst for brugerne, hvis der
eksempelvis kan pendles til et nyt job med en højere løn, som ligger
længere væk. Hele denne indkomstfremgang er en gevinst for samfundet. Brugeren indregner dog kun fremgangen i nettoindkomsten i
sin betalingsvillighed, som dermed udgør brugergevinsten. Den resterende del af indkomstfremgangen tilfalder staten i form af skatteindtægter. Denne del skal derfor tælles med som en bredere effekt.7
Transportministeriet (2015) anbefaler indregning af bredere effekter,
som stammer fra forøgede skatteindtægter grundet øget arbejdsudbud som følge af infrastrukturforbedringer. Ud fra samme argument
bør effekter på de offentlige udgifter indregnes som bredere effekter.
Sådanne effekter kan eksempelvis stamme fra reducerede overførselsindkomster, som skyldes, at den nye infrastruktur har bragt arbejdsløse i beskæftigelse.8

Vanskeligt at opgøre
andre typer af
bredere effekter

Der er også andre mulige kilder til bredere økonomiske effekter eksempelvis agglomerationsgevinster, som består i fordele ved at
arbejde og bo tæt sammen. Det er imidlertid mere vanskeligt at opgø6) Som nævnt i forrige fodnote kan brugergevinster i nogle tilfælde videregives til andre.
Eksempelvis kan tidsbesparelsen for virksomheder føre til lavere priser, hvorved en
del af brugergevinsterne videregives til kunder. Sådanne videregivne brugergevinster
er ikke defineret som bredere effekter. Den samlede brugergevinst måles i princippet
korrekt ved virksomhedernes betalingsvilje, selvom en del af gevinsten grundet konkurrence ender med at blive videregivet til andre.
7) En relateret effekt af skatter og afgifter kan opstå på omkostningssiden: Hvis finansieringen af infrastruktur medfører en stigning i skatter og afgifter kan dette have negative forvridende effekter på eksempelvis arbejdsudbuddet, hvilket medfører et effektivitetstab. Finansministeriet (2017) regner med et effektivitetstab ved offentlig finansiering (en såkaldt skatteforvridningsfaktor) på 10 pct.
8) Beskæftigelseseffekter fra infrastruktur kan eksempelvis skyldes, at pendlingsomkostningerne reduceres, hvilket formindsker omkostningerne ved at arbejde og dermed bringer flere i beskæftigelse.
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re andre bredere effekter end dem, der skyldes forvridende skatter.
Det skyldes, at det er vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad der er
eksterne effekter eller andre markedsfejl til stede, som indebærer
fordele udover brugergevinsterne.
Risiko for
dobbelttælling af
gevinster

Hvis der kan dokumenteres en effekt på produktiviteten, beskæftigelsen eller andre økonomiske nøgletal, bør den kun indregnes som en
bredere effekt, hvis det kan sandsynliggøres, at den ikke indgår i den
enkelte brugers betalingsvillighed. Såfremt en brugergevinst også
opgøres som en bredere effekt, vil den tælle med to gange, og fordelene ved infrastruktur vil blive overvurderet.

Effekter på fordeling
indgår ikke i
cost-benefitanalyser

Infrastruktur kan også påvirke fordelingen af indkomst og velfærd.
Det kan skyldes, at infrastrukturen kommer bestemte indkomstgrupper eller regioner særligt til gode. Typisk vil infrastrukturprojekter
gavne nogle områder mere end andre, og dermed vil de påvirke den
geografiske fordeling. Fordelingsmæssige effekter indgår typisk ikke i
cost-benefit-analyser, idet disse kun beskæftiger sig med om projektet er samfundsøkonomisk effektivt. De fordelingsmæssige konsekvenser kan i stedet belyses som et supplement til cost-benefitanalyser.

Politisk afvejning
mellem effektivitet
og fordeling

Afvejningen mellem den samfundsøkonomiske effektivitet og de
fordelingsmæssige konsekvenser er en politisk opgave. Hvis et projekt øger den samfundsøkonomiske effektivitet, men har uønskede
effekter på fordelingen, er det en mulighed at neutralisere de fordelingsmæssige effekter på anden vis. Det kan eksempelvis være gennem målrettede justeringer af indkomstskatten eller via regionalpolitiske virkemidler.

Omkostninger for
miljøet indgår i
cost-benefit-analyse

Udover de direkte omkostninger ved konstruktionen og driften af
infrastruktur kan der være indirekte omkostninger for miljøet, herunder påvirkninger af klima, luftkvalitet, biodiversitet og rekreative
naturområder.9 I visse tilfælde er miljøeffekterne reguleret gennem
regler, afgifter eller anden regulering, som helt eller delvist modsvarer
den skadelige effekt. Dette vil medføre, at brugerne tager højde for
den miljømæssige omkostning i deres valg af transport, da reguleringen øger omkostningen ved transport.10 I tilfælde af at reguleringen
fuldt ud modsvarer den skadelige effekt, indgår miljøomkostningen
indirekte i brugergevinsterne i cost-benefit-analysen, og det er ikke
9) Miljøeffekten af infrastruktur kan også være positiv. Eksempelvis kan en ny jernbanestrækning betyde mindre trafik på vejene, hvorved omkostningerne for miljøet reduceres.
10) Med andre ord er den eksterne effekt internaliseret af brugerne.
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nødvendigt at indregne miljøomkostningerne separat. Hvis reguleringen ikke fuldt ud modsvarer miljøeffektens skadesvirkning, bør den
del af miljøeffekten, der ikke modsvares af eksisterende regulering,
indregnes på omkostningssiden i en cost-benefit-analyse.11 Metoder
til opgørelse af omkostninger for miljøet omtales ikke yderligere i
nærværende afsnit, da fokus er på gevinsterne ved infrastruktur,
herunder produktivitetsgevinster.

BRUGERGEVINSTER
Brugergevinster
skyldes forbedret
fremkommelighed

Ny eller forbedret infrastruktur gør det hurtigere at komme frem, hvilket er en fordel for brugerne af infrastrukturen. Principperne bag
beregningen af brugergevinsterne er veletablerede og anvendes på
anbefaling af Transportministeriet (2015) til evaluering af større danske projekter på transportområdet, jf. boks II.2.

Lavere
rejseomkostninger
for eksisterende
rejser

Når fremkommeligheden øges, giver det en tidsbesparelse for de
nuværende brugere af infrastrukturen. Tidsbesparelsen beregnes
som antallet af eksisterende rejser ganget med den gennemsnitlige
tidsbesparelse i minutter pr. rejse. Besparelsen værdisættes i kroner
ved at gange antal sparede minutter med værdien af tidsbesparelser
målt i kr. pr. minut.12 Infrastrukturprojektet kan også medføre andre
ændringer i rejseomkostningerne, som bør indregnes – eksempelvis
ændringer i de direkte rejseudgifter til brændstof og billetter eller
ændret komfort, rettidighed og trafiksikkerhed.

Fordelene ved nye
rejser …

Udover lavere rejseudgifter dækker brugergevinsterne over fordelene
ved nye rejser. Når fremkommeligheden øges, bliver det fordelagtigt
at foretage rejser, som tidligere var for omkostningsfulde. Disse fordele beregnes ud fra størrelsen af rejseomkostningsbesparelsen og
antallet af nye rejser.

… afhænger positivt
af rejsetidsreduktioner

Større rejsetidsbesparelser medfører mere sparet tid ved eksisterende rejser, men forøger også fordelene ved nye rejser. Med andre ord
vil en stor rejsetidsreduktion alt andet lige indebære, at der opstår
flere nye rejser, og at nettogevinsten pr. ny rejse er stor.13
11) Som nævnt kan skatter og afgifter også indgå på gevinstsiden som en bredere effekt.
Hvis en miljøafgift allerede er indregnet som en gevinst, skal den ikke modregnes i
miljøeffekten. Med andre ord skal hele miljøeffekten indgå på omkostningssiden.
12) I praksis beregnes værdien af tidsbesparelser for pendlere og fritidsrejsende ud fra
interviews, mens tidsværdien for erhvervsrejsende beregnes ud fra lønninger, jf.
Transportministeriet (2015).
13) Som vist i boks II.2 beregnes fordelene ved nye rejser som arealet af trekanten N.
Hvis rejsetidsbesparelserne er mindre, er dette areal også mindre.
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Uden markedsfejl er
brugergevinster de
eneste fordele

I fravær af markedsfejl og skatter er der ikke andre fordele ved infrastruktur, og brugergevinsterne afspejler dermed fuldt ud velfærdsgevinsterne ved infrastruktur, jf. Dodgson (1973) og Jara-Diaz (1986).
Markedskræfterne kan dog betyde, at noget af gevinsten, der umiddelbart tilfalder infrastrukturens brugere, videregives til andre, der
ikke bruger infrastrukturen – eksempelvis kan en del af tidsbesparelsen, der tilfalder virksomhederne, ende med at blive videregivet til
dens kunder i form af lavere priser.
EKSEMPEL: BRUGERGEVINSTER
En ny metrolinje betyder, at en pendler kan komme hurtigere til og
fra arbejde. Pendleren sparer 20 minutter om dagen i rejsetid, og
værdien af disse 20 minutter om dagen indregnes som en brugergevinst opgjort i kroner.
En ny motortrafikvej formindsker rejsetiden mellem en mindre by og
en storby med 10 minutter. En person, som arbejder og bor i den
mindre by, vælger at skifte til et bedre lønnet job i storbyen, fordi
pendlingstiden nu er reduceret. Jobskiftet indebærer, at personen
bruger lidt mere transporttid per dag. Brugergevinsten er lønstigningen (efter skat) fratrukket stigningen i transportomkostninger.
En motorvejsudvidelse resulterer i mindre trængsel, hvilket betyder,
at en tømrervirksomhed kan komme hurtigere til og fra kunderne. I
gennemsnit sparer virksomheden to mandetimer om dagen. Dette
giver lavere lønudgifter. Andre tømrervirksomheder i området opnår
en lignende besparelse, og konkurrence mellem tømrervirksomheder betyder, at priserne på tømrerarbejde falder. Brugergevinsten i
form af de sparede lønudgifter videregives dermed til kunderne i
form at lavere priser. Den samlede brugergevinst er dog fortsat lig
de sparede lønomkostninger uanset, hvordan den fordeles mellem
virksomheder og deres kunder.

Trafikspring og øget
trængsel mindsker
fordelene ved
infrastruktur

Hvis der er mange nye rejser, kan der opstå trængsel, som gør rejsetidsreduktionen mindre. Dermed formindskes begge typer af brugergevinster, det vil sige gevinsten ved eksisterende rejser og forbrugeroverskuddet ved nye. Trængslen kan både opstå på den nybyggede
infrastruktur og som flaskehalse andre steder i infrastrukturnetværket.

Gradvise virkninger
af infrastruktur

De langsigtede effekter af infrastruktur kan være forskellige fra de
kortsigtede. Det skyldes, at det kan tage tid, før bosætningsmønstre,
pendlingsmønstre og andre forhold tilpasser sig ændringer i trans-
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portnetværket. En ny motorvej, som gør det lettere at pendle, kan
eksempelvis betyde øget bosætning i og pendling fra et forstadsområde til en storby, jf. Baum-Snow (2007). Det betyder, at antallet af
nye rejser stiger, hvilket isoleret set indebærer en brugergevinst, men
der kan også være negative effekter gennem øget trængsel. Da det
tager tid at bygge nye boliger og erhvervsejendomme, vil disse effekter indtræde gradvist. I samfundsøkonomiske evalueringer bør der
tages højde for de langsigtede virkninger ved, gennem diskontering,
at tage højde for, hvornår gevinsterne og omkostningerne opnås.
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BOKS II.2

PRINCIPPER FOR BEREGNING AF BRUGERGEVINSTER

De grundlæggende principper bag beregningen af brugergevinster gennemgås bl.a. af Transportministeriet (2015) og Fosgerau og Nielsen (2005). De kan illustreres i et diagram, der viser efterspørgslen efter rejser som funktion af rejseomkostningerne, jf. figur A.
Forbrugeroverskuddet udgøres af arealet af trekanten , der ligger under efterspørgselskurven, ,
og over rejseomkostningen. Hvert punkt på efterspørgselskurven afspejler betalingsvilligheden for
en rejse. Forskellen mellem betalingsvilligheden og rejseomkostningen er det forbrugeroverskud,
som opnås ved rejsen. Det samlede forbrugeroverskud er summen af overskuddet ved alle rejser.
Ny infrastruktur øger fremkommeligheden, hvilket medfører et fald i rejseomkostningerne. Dette
forøger forbrugeroverskuddet med arealet af firkanten og trekanten . Firkanten måler tidsfordelen ved eksisterende rejser, som er givet ved:
gevinst ved eksisterende rejser
Trekanten

antal eksisterende rejser ∙ tidsbesparelsen

måler forbrugeroverskuddet ved nye rejser, som er givet ved:
forbrugeroverskud ved nye rejser

FIGUR A
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BOKS II.2

PRINCIPPER FOR BEREGNING AF BRUGERGEVINSTER, FORTSAT

Trængsel
Øget trafik kan skabe trængsel, som mindsker brugergevinsterne. Trængsel indebærer, at rejseomkostningerne forøges, jo flere rejsende der er. Dette illustreres ved en udbudskurve med positiv
hældning, jf. figur B. Ny infrastruktur betyder, at denne udbudskurve forskydes nedad, idet de
gennemsnitlige rejseomkostninger for et givent antal rejser falder. Trængsel har konsekvenser for
effekten af ny infrastruktur: Faldet i rejseomkostninger og stigningen i antal rejser er mindre end i
tilfældet uden trængsel (hvor udbudskurven er vandret).

FIGUR B

FORBRUGEROVERSKUD VED TRÆNGSEL
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BREDERE EFFEKTER
Bredere økonomiske
effekter er gevinster
ud over
brugergevinster

Udover brugergevinsterne er der som nævnt indledningsvist i dette
afsnit yderligere gevinster ved anlæg af infrastruktur i form af de
bredere økonomiske effekter. Disse er karakteriseret ved, at der er
tale om samfundsøkonomiske gevinster, som ikke påvirker brugerne
direkte og dermed ikke indgår i den ovenfor beskrevne opgørelse af
brugergevinster.

Bredere effekter
opstår pga.
forskellige typer
af markedsfejl

De bredere effekter opstår på grund af forvridende skatter eller markedsfejl, som betyder, at samfundets gevinst ved infrastruktur ikke
fuldt ud indregnes i brugernes fordele ved infrastruktur, jf. boks II.3.14
Der er grundlæggende tre typer af årsager til bredere effekter, som
gennemgås i dette afsnit: Forvridende skatter, svag konkurrence og
agglomerationseffekter.
Bredere effekter grundet skatter

Bredere effekter som
følge af forvridende
skatter bør
indregnes

Ny infrastruktur kan øge skatteprovenuet, og denne forøgelse bør
indregnes som en bredere effekt, da den ikke indgår i brugergevinsten, jf. Venables mfl. (2014). En sådan effekt vil typisk optræde
i forbindelse med pendlings- eller erhvervsrejser, hvor rejsens formål
er at forøge indkomsten. Når brugeren opgør sin gevinst ved en sådan rejse, tages udgangspunkt i indkomststigningen efter skat. Med
andre ord indregner brugeren ikke den del af indkomstforøgelsen, der
som følge af skattebetalingen tilfalder den offentlige sektor, i sin brugergevinst. Den forøgede skatteindtægt kommer alle borgere til gode
i form af eksempelvis lavere skatter eller større offentligt forbrug og
skal derfor indregnes som en bredere effekt. Effektens størrelse er lig
ændringen i brugerens skattebetaling.

14) Markedsfejl kan også medføre samfundsmæssige omkostninger, der ikke indregnes i
brugernes beslutninger – eksempelvis eksterne effekter på miljø og støj. Disse effekter omtales ikke her.
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BOKS II.3

PRINCIPPER FOR BREDERE ØKONOMISKE EFFEKTER

I fravær af markedsfejl og forvridende skatter er brugergevinsterne de eneste velfærdsgevinster
ved infrastruktur, jf. Dodgson (1973) og Jara-Diaz (1986). Når der er markedsfejl eller forvridende
skatter, kan der være velfærdseffekter ved infrastruktur ud over brugergevinsterne. Disse benævnes bredere økonomiske effekter.
Bredere økonomiske effekter kan illustreres i et efterspørgselsdiagram, jf. Figur A. Figuren er
identisk med Figur A i boks II.2 bortset fra tilføjelsen af den samfundsøkonomiske optimale efterspørgselskurve,
. Denne kurve er defineret som den private efterspørgsel, , tilføjet de bredere effekter. I den illustrerede kurve er de bredere økonomiske effekter en konstant gevinst pr. rejse, som tilføjes det private forbrugeroverskud for at få det samfundsøkonomiske overskud. De
samlede bredere effekter, der opstår som følge af infrastrukturudvidelsen, er givet ved parallelogrammet .

FIGUR A

BREDERE EFFEKTER AF INFRASTRUKTUR

Bredere effekter som
følge af ændrede
offentlige udgifter
bør indregnes

Ny infrastruktur kan også have en række bredere effekter på de offentlige udgifter, som bør indregnes. Et eksempel er besparelser på
overførselsindkomster, som stammer fra øget beskæftigelse. Den
tidligere overførselsmodtager opnår en brugergevinst, som er lig
lønindtægten efter skat fratrukket den tidligere oppebårne overførselsindkomst og fratrukket et eventuelt nyttetab ved forøget arbejdstid. De reducerede overførselsudgifter er imidlertid en gevinst for
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andre borgere, fordi de muliggør lavere skatter eller større offentligt
forbrug. En anden mulig effekt på de offentlige udgifter kan skyldes,
at infrastruktur medfører omplacering af personer, hvilket kan påvirke
de samlede udgifter, hvis der er geografiske forskelle i, hvor det er
dyrest at levere offentlige ydelser, jf. Kanemoto (2013b). Hvis det
eksempelvis er relativt dyrt at levere offentlig service i byerne som
følge af høje ejendomspriser, og der er nettotilflytning til byerne,
stiger de offentlige udgifter.
Forvridningseffekter
grundet
skattefinansiering

Der kan også være bredere negative effekter af infrastruktur, som
stammer fra omkostningssiden. Hvis finansieringen medfører skattestigninger, kan der opstå forvridende effekter på arbejdsudbud og
anden adfærd, som indebærer velfærdstab. Disse effekter stammer
fra ændringer i skattesatser og adskiller sig dermed fra de ovennævnte bredere effekter, som indtræffer gennem forøgelsen af skatteindtægter ved uændrede skattesatser. Forvridningseffekten bør beregnes ud fra nettofinansieringsbehovet; det vil sige, hvor stort finansieringsbehovet er, når samtlige effekter på offentlige udgifter og
indtægter er opgjort. Finansministeriet (2017) regner med et effektivitetstab ved offentlig finansiering (en såkaldt skatteforvridningsfaktor)
på 10 pct.
Bredere effekter grundet svag konkurrence

Ændrede
konkurrenceforhold
kan give bredere
effekter

Under optimale konkurrenceforhold og i fravær af andre markedsfejl
og skatter er brugergevinsterne ved lavere transportomkostninger de
eneste gevinster ved infrastruktur. Under svag konkurrence kan der
imidlertid opstå bredere gevinster i tilgift til brugergevinsterne. Svag
konkurrence giver virksomhederne mulighed for at sætte høje priser
for at tjene overnormal profit. Når transport bliver billigere, forbindes
markederne bedre, hvilket kan skabe stærkere konkurrence. Dette
reducerer monopolpriserne og formindsker det velfærdstab, som
monopolpriser normalt medfører. Virksomhederne tager ikke højde
for gevinsten ved lavere monopolpriser i deres værdifastsættelse af
infrastrukturen, og derfor kan der være tale om en bredere effekt.

Imperfekt
konkurrence kan
medføre positive
bredere effekter …

Selv i tilfælde, hvor ny infrastruktur ikke ændrer på graden af konkurrence, kan bredere effekter opstå som følge af imperfekt konkurrence, jf. Kanemoto (2013a). Et fald i en virksomheds transportomkostninger er en brugergevinst, som under optimale konkurrenceforhold
vil blive videregivet til forbrugerne i form af lavere priser. I tilfældet
med svag konkurrence er priserne større end omkostningerne ved at
producere. Det kan betyde, at prisfaldet er større i kr. end faldet i
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transportomkostningerne.15 Dermed vil der være en velfærdsgevinst
for forbrugerne, som er større end besparelsen i transportomkostninger. Den bredere effekt afspejler med andre ord forskellen
mellem velfærdsgevinsten grundet prisfaldet og faldet i omkostninger.
… men under visse
omstændigheder
kan effekterne være
nul eller negative

Omvendt kan eksisterende imperfektioner også betyde, at ny infrastruktur har negative bredere effekter, jf. Kanemoto (2013b) og
Rouwendal (2012).16 Størrelsen af den bredere effekt, og om den er
positiv eller negativ, afhænger således af en række antagelser omkring forbrugeradfærd og produktion. Dette indebærer, at det i praksis
er vanskeligt at opgøre de bredere effekter fra imperfekt konkurrence.
EKSEMPEL: KONKURRENCE OG BREDERE EFFEKTER

En vare koster 100 kr. at producere, og en monopolist har på grund
af manglende konkurrence mulighed for at anvende en markup på
20 pct. og sætte prisen til 120 kr. Dermed opnås en ren profit på 20
kr. pr. vare. Den manglende konkurrence betyder, at prisen er højere, end den ville have været, hvis der var optimale konkurrenceforhold på markedet. I det tilfælde ville den have været 100 kr. Den
forhøjede pris betyder, at den samlede produktion forvrides i forhold
til forbrugernes præferencer og den samlede produktion har derfor
mindre nytteværdi for forbrugerne, end den burde have, hvilket giver et velfærdstab. En ny motorvej betyder, at omkostningerne falder til 70 kr. pr. vare. Konkurrenceforholdene er uændrede, så markuppen er uændret i pct., men falder til 14 kr. (da 14 kr. udgør 20
pct. af 70 kr.). Da markuppen i kr. er lavere, er den tabte produktion
grundet monopolpriser lavere. Dermed er velfærdstabet også lavere.

15) Dette gælder eksempelvis, hvis forholdet mellem pris og marginalomkostninger
(markuppen) er konstant. I dette tilfælde vil den relative reduktion i priser og marginalomkostninger være den samme, men reduktionen i kroner vil være større.
16) Det kan ske, hvis ny infrastruktur øger antallet af forskellige produkter, men samtidig
mindsker antallet af enheder, der produceres af hvert produkt. I teorien kan den negative effekt fra antallet af producerede enheder overstige den positive effekt fra flere
forskellige typer af produkter. Effekten opstår under bestemte antagelser, som f.eks.
at den nye infrastruktur reducerer de faste omkostninger ved at producere, hvilket vil
betyde en udvidelse af antallet af producenter og dermed produkttyper. En reduktion
af de faste omkostninger kan eksempelvis opstå, hvis lavere transportomkostninger
gør det billigere at købe produktionsudstyr eller hyre administrative medarbejdere.
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Bredere effekter grundet agglomeration
Agglomerationsgevinster kan i
visse tilfælde være
bredere effekter

Agglomerationsgevinster er samfundsøkonomiske gevinster, der
opstår ved at bo og arbejde tæt ved hinanden. Da infrastruktur forøger den effektive tæthed, vil den også medføre agglomerationsgevinster. Agglomerationsgevinster kan skyldes mange forskellige underliggende mekanismer, og der er i de fleste tilfælde kun begrænset
viden om, hvornår der er tale om brugergevinster, og hvornår der er
tale om bredere effekter.

Agglomerationsgevinster er fordele
ved større tæthed

Agglomerationsgevinster dækker over en række forskellige elementer, som har det fællestræk, at de indebærer, at der er fordele ved at
lokalisere sig tæt på hinanden.17 Teorierne støttes af empiri: I en lang
række lande er der dokumenteret en positiv sammenhæng mellem
tæthed og produktivitet, jf. Combes og Gobillon (2015). Der er imidlertid ikke faglig konsensus om årsagen hertil.
AGGLOMERATIONSEFFEKTER
Når personer arbejder eller bor tæt på hinanden, opstår der fordele,
som kaldes agglomerationseffekter. Der er mange forskellige slags
effekter og de kan inddeles efter, om de udspringer fra deling,
matchning eller læring. Nogle eksempler er stordriftsfordele grundet
større kundegrundlag i byerne (deling), bedre match mellem arbejdsgiver og -tager på et større arbejdsmarked (matchning) og mere vidensdeling grundet flere interaktioner mellem virksomheder, når
de ligger tættere på hinanden (læring). Effekterne kan give anledning til bydannelse og også bredere økonomiske effekter af infrastruktur.

Infrastruktur øger
den effektive tæthed

Ny infrastruktur nedbringer transportomkostningerne. Herved bliver
det billigere at rejse til andre lokaliteter, hvilket svarer til, at nærheden
øges. Det åbner for mulige agglomerationsgevinster.

Bredere effekter qua
produktdiversitet

Én type agglomerationseffekt, som kan give anledning til bredere
gevinster, er fordelene ved diversitet i produkter på et stort marked, jf.
Kanemoto (2013c). Disse gevinster opstår, fordi forbrugere og virksomheder foretrækker at have adgang til mange forskellige produkter, jf. Krugman (1991) og Fujita mfl. (1999).18 Ny infrastruktur kan
17) Duranton og Puga (2005) gennemgår de forskellige typer af agglomerationseffekter.
18) For virksomheder, der anvender råvarer og andre produkter og serviceydelser som
inputs i produktionen, kan det virke produktivitetsforøgende at have et stort udvalg, da
det dermed bliver muligt at vælge de input, som passer bedst ind i produktionen. For

96

Produktivitet, 2020

Investeringer i infrastruktur - Principper for opgørelse af gevinster ved infrastruktur II.3

forøge markedets størrelse, hvilket gør det profitabelt at udbyde flere
forskellige slags produkter.19 Der er tale om en bredere effekt, da den
enkelte bruger af infrastrukturen, som køber et produkt af virksomheden og dermed udvider markedets størrelse, ikke indregner gevinsten for de andre kunder ved, at udvalget af produkter dermed kan
forøges. Markedsfejlen består i, at brugeren ikke belønnes for, at
udvidelsen af produktudvalget gavner andre kunder.
Bredere effekter
qua matchning på
arbejdsmarkedet

Gevinster som følge af bedre matchning mellem arbejdsgiver og
arbejdstagere er et eksempel på en agglomerationseffekt, som under
visse antagelser vil være indregnet som brugergevinster og under
andre antagelser bør medregnes som en bredere effekt, jf. Eliasson
og Fosgerau (2019). Effekten opstår, fordi forbedrede transportforbindelser i praksis øger arbejdsmarkedets størrelse. Det skaber
bedre betingelser for, at arbejdsgivere og -tagere finder sammen i et
godt match, som i sidste ende er til gavn for produktiviteten.20 Hvis
hele produktivitetsgevinsten tilfalder medarbejderen i form af højere
løn, vil effekten være indregnet som en brugergevinst, da løngevinsten øger pendlerens betalingsvillighed. Tilfalder produktivitetsgevinsten alene ejerne af virksomheden, vil det ikke påvirke pendlerens betalingsvillighed, og der er derfor tale om en bredere effekt.21

Brugergevinster
fra øget handel

Traditionelle handelsgevinster kan indebære, at der er fordele ved
øget adgang til et stort marked.22 De opstår, når øget handel gør det
muligt at specialisere sig i den type produktion, som er mest effektiv
relativt set i lokalområdet. Når det bliver billigere at handle, forøges
graden af specialisering og dermed handelsgevinsterne. Her er tale
om en brugergevinst, da de virksomheder, som anvender motorvejen
til at transportere deres varer, indregner handelsgevinsterne i deres
betalingsvillighed for motorvejen.23
forbrugere kan der være en gevinst ved større diversitet af forbrugsgoder, som ikke
går gennem forøget produktivitet.
19) I disse modeller antages, at der er faste omkostninger forbundet med at opretholde
produktionen af hver type produkt. Når markedet vokser, stiger omsætningen, hvorved det bliver profitabelt at opretholde produktionen af nye typer produkter.
20) Der kan også være gevinster som følge af bedre matchning mellem virksomheder,
der køber og sælger produkter og ydelser af hinanden, jf. Durangon og Puga (2004).
Det er uvist, om den type af matchning vil lede til samme konklusioner som ved
matchning på arbejdsmarkedet.
21) Under perfekt konkurrence vil pendlerens løn være lig vedkommendes marginale
bidrag til produktionen. Dermed vil den fulde gevinst ved matchning tilfalde pendleren.
Markedsfejl kan imidlertid indebære, at virksomheden har forhandlingsmagt, og dermed approprierer en del af gevinsten.
22) Se f.eks. Donaldson og Hornbeck (2016) og Alder (2019), som diskuteres i afsnit II.3.
23) Dette gælder under antagelse af, at der ikke er markedsfejl eller forvridende skatter.
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Andre typer af
agglomerationseffekter kan
indebære bredere
gevinster …

Agglomerationsgevinster kan antage mange andre former. Eksempelvis kan øget tæthed indebære større produktion af ny viden, øget
vidensudveksling og hurtigere tilegnelse af erhvervskvalifikationer.
Venables (2007) og Eliasson og Fosgerau (2019) argumenterer for,
at når personer arbejder tættere på hinanden, medfører det agglomerationseffekter, som er eksterne, og som derfor bør indregnes som
bredere effekter.24 Idéen er, at den enkeltes arbejde medfører positive spillovers på andre arbejderes produktivitet i nærheden. Et eksempel er en virksomhed, som kopierer en ny og effektiv produktionsproces fra en nærliggende virksomhed. Denne effekt er ekstern, hvis
virksomheden kopierer produktionsprocessen uden at betale for det.
Billigere transport kan øge omfanget af spillovers, og denne effekt
indregnes ikke i den enkeltes brugergevinst, da vedkommende ikke
aflønnes for gevinsten.

… men de kan være
vanskelige at opgøre
i praksis

Det er sandsynligt, at der eksisterer positive spillovers ved øget tæthed, men det kan i praksis være vanskeligt at opgøre disse, da de
typisk skyldes interaktioner, som ikke observeres. Hvis en virksomhed anvender en ny produktionsproces, kan det eksempelvis være
vanskeligt at vide, i hvor høj grad der er tale om en egen opdagelse
og i hvor høj grad, den er kopieret fra naboen.

Vanskeligt at
adskille bredere
effekter og
brugergevinster

I visse tilfælde er det muligt at opgøre den samlede effekt af øget
tæthed på produktiviteten.25 Men det er vanskeligt at afgøre, hvor stor
en andel af denne effekt, som er en bredere effekt og hvor stor en
andel, som er en brugergevinst.26 Dette skyldes, at både matchning
og handelseffekter, som nævnt, kan resultere i produktivitetsfremmende brugergevinster. Ydermere kan det ikke udelukkes, at der
eksisterer andre mekanismer, som indebærer, at der er produktivitetsfremmende brugergevinster ved øget tæthed.27 En korrekt opgørelse af de bredere effekter fra agglomeration, kræver derfor, at den
24) I Venables (2007) antages produktiviteten at afhænge af antallet af beskæftigede i
den pågældende by. I Eliasson og Fosgerau (2019) antages produktiviteten at afhænge af et mål for tilgængeligheden fra den enkeltes arbejdsplads til andre arbejdspladser.
25) Der er en række økonometriske udfordringer ved at estimere den kausale effekt af
tæthed på produktivitet, jf. Graham og Van Dender (2011).
26) Se også diskussionen i Graham og Gibbons (2019) om vanskelighederne ved at
adskille bredere effekter fra brugereffekter.
27) Et tredje eksempel, som ikke er analyseret formelt i en model, er overførsel af viden
og ny teknologi. Overførsel af ny teknologi kan som nævnt ske, uden at giveren modtager kompensation for dette. Hvis ny infrastruktur fremmer den slags overførsler, er
der tale om eksterne effekter uden for markedet og dermed bredere gevinster. Omvendt kan viden også overføres, som led i en handel, jf. Griliches (1992). Hof mfl.
(2012) argumenterer for, at hvis infrastruktur fremmer handel med viden, er der tale
om en effekt, der virker gennem markedsmekanismer og dermed en brugergevinst.
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andel af effekten på produktiviteten, som skyldes spillovers, kan
isoleres.
Agglomerationseffekter gennem
omplacering af
personer …

Udover den direkte positive effekt på tætheden kan ny infrastruktur
påvirke tætheden indirekte gennem omplacering af arbejdspladser og
bopæle, jf. figur II.15. Eksempelvis kan en ny jernbanelinje betyde, at
der sker en større nettotilflytning til et bestemt område, hvilket vil øge
tætheden der. Som i tilfældet med øget effektiv tæthed kan agglomerationseffekterne både optræde som brugergevinster og bredere
effekter afhængig af, om effekten internaliseres af brugerne eller ej.
FIGUR II.15

AGGLOMERATIONSEFFEKTER

Ny infrastruktur påvirker tætheden på to måder, og i begge tilfælde
kan dette give anledning til bredere agglomerationseffekter

… kan både medføre
positive og negative
bredere effekter

En ændret bosætning vil betyde øget tæthed ét sted, men formindsket tæthed og dermed færre agglomerationsgevinster et andet sted.
Den samlede effekt på landsplan afhænger dermed af størrelsen af
tæthedsændringerne og styrken af agglomerationseffekterne i de
berørte områder, jf. Kanemoto (2013c). Hvis der sker fraflytning fra et
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område, hvor effekten af tæthed på agglomerationsgevinsterne er
stærk og tilflytning til områder, hvor effekten er svag, vil nettoeffekten
på landsplan være negativ og vice versa.28
Bredere effekter fra
agglomeration bør
indregnes, hvis de
kan dokumenteres

Den samlede konklusion er, at der formentlig eksisterer agglomerationsgevinster, som indebærer bredere økonomiske effekter, men at
det i praksis kan være vanskeligt at opgøre dem. Dette skyldes, at
når infrastruktur bringer personer tættere sammen, kan det indebære
produktivitetsgevinster i form af brugergevinster såvel som i form af
bredere effekter. For at undgå dobbelttælling bør agglomerationsgevinster derfor ikke indregnes som bredere økonomiske effekter,
med mindre det kan sandsynliggøres, at de ikke allerede er inkluderet
i brugergevinsterne.

KONKLUSION
Gevinster og
omkostninger
ved infrastruktur

Det er nødvendigt at kende fordele og ulemper for at kunne træffe
hensigtsmæssige beslutninger om investeringer i infrastruktur. Fordelene og ulemperne opgøres i samfundsøkonomiske cost-benefitanalyser, og regnemetoderne er fastlagt af Transportministeriet.
Dette er hensigtsmæssigt, da det ellers bliver svært at sammenligne
de opgjorte fordele og ulemper ved forskellige infrastrukturprojekter.

Brugergevinsterne
er brugernes
betalingsvillighed
for infrastrukturen

En del af gevinsterne opgøres som brugernes betalingsvillighed for
infrastrukturen. Disse benævnes brugergevinster og dækker over
virksomheders og husholdningers fordele ved øget fremkommelighed. Brugergevinsterne vil blandt andet omfatte produktivitetsgevinster for virksomhederne, der opstår som følge af billigere transportmuligheder. Metoderne til at opgøre brugergevinsterne er relativt
veletablerede og indebærer, at gevinsterne er større, jo flere brugere
der er, og jo større en besparelse på rejseomkostningerne disse
brugere opnår.

Bredere gevinster
skyldes markedsfejl
eller skatter

I fravær af markedsfejl og forvridende skatter er alle gevinsterne
brugergevinster. Hvis der er markedsfejl eller forvridende skatter
opstår muligheden for, at der er yderligere gevinster for samfundet,
som ligger udenfor brugernes betalingsvillighed. Disse gevinster
benævnes bredere effekter og indgår ikke i brugergevinsterne. Der er

28) Eksempelvis konkluderer Kline og Moretti (2014), at en række infrastrukturprojekter i
den amerikanske stat Tennessee ikke har påvirket de samlede agglomerationsgevinster på nationalt plan. Det skyldes, at de lokale positive agglomerationseffekter ved
forøget beskæftigelse i Tennessee er blevet opvejet af negative agglomerationseffekter grundet mindre beskæftigelse i resten af landet.
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i faglitteraturen mindre viden og enighed om, hvordan de bredere
effekter skal opgøres, end hvad angår brugergevinsterne.
Produktivitetsgevinster kan
enten være
brugergevinster,
bredere effekter
eller en blanding

En observeret stigning i produktiviteten som følge af infrastruktur kan
enten være en brugergevinst, en bredere effekt eller en blanding af
de to. Et eksempel på sidstnævnte er en virksomheds gevinst ved
lavere transportomkostninger. Brugergevinsten svarer til den umiddelbare effekt på virksomhedens nettoindtjening, da det er denne
gevinst, virksomheden er villig til at betale for. En del af produktivitetsgevinsten vil imidlertid tilfalde staten i form af øget skat. Denne
del af produktivitetsstigningen er ikke en gevinst for virksomheden og
indgår derfor ikke i brugergevinsterne. Der er derimod tale om en
bredere effekt, som kommer samfundet til gode.

Skatter og afgifter
er en kilde til
bredere effekter

Det illustrerer, at skatter og afgifter er en kilde til bredere økonomiske
effekter. Hvis infrastrukturen indebærer en stigning i indkomsten, vil
der som regel også være en stigning i skattebetalingen. Denne stigning bør indregnes som en bredere effekt. Det samme gælder øvrige
effekter på de offentlige udgifter og indtægter, idet disse typisk ikke
indgår i brugernes betalingsvillighed.

Øvrige bredere
effekter kan
indregnes, hvis de
er dokumenteret

Det er sandsynligt, at der er markedsfejl, eksempelvis i form af svage
konkurrenceforhold eller eksterne agglomerationseffekter. Dermed
opstår muligheden for at opnå bredere gevinster via investeringer i
infrastrukturen. Før sådanne gevinster indregnes, bør det imidlertid
sandsynliggøres, at der reelt er tale om bredere effekter og ikke gevinster, som brugerne har en betalingsvillighed for, og som derfor
allerede er talt med som brugergevinster. Dermed mindskes risikoen
for, at gevinsterne ved infrastruktur overvurderes. På den anden side
vil gevinsterne formentlig blive undervurderet, hvis bredere effekter
helt udelades. Derfor foreligger der et vigtigt arbejde med at forbedre
metoderne til opgørelse af gevinsterne ved infrastruktur og dermed
skabe et mere sikkert grundlag for beslutninger om infrastruktur.
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II.4

EKSISTERENDE EMPIRISK
LITTERATUR
Indeværende afsnit giver en oversigt over eksisterende empiri omhandlende effekterne af investeringer i transportinfrastruktur. Formålet er at redegøre for effekter af transportinfrastruktur på produktivitet
og arbejdsudbud, men da kun få studier har fokus på disse, ses der
også mere generelt på, hvordan den økonomiske aktivitet påvirkes.
Der præsenteres resultater fra udenlandske studier og fra et enkelt
dansk studie.

Fokus på kausalitet

I gennemgangen er der fokus på nyere studier, som anvender metoder, der forsøger at identificere den kausale effekt af infrastruktur på
produktivitet. Der er stærk sammenhæng mellem infrastruktur og
økonomisk aktivitet, men det er vigtigt at skelne mellem, hvorvidt
motorveje påvirker den økonomiske aktivitet, eller om det eksempelvis skyldes, at motorveje bygges i områder, hvor der i forvejen er en
forventning om stigende eller faldende økonomisk aktivitet. I sidstnævnte tilfælde er det økonomisk aktivitet, der påvirker omfanget af
infrastruktur. Formålet her er at undersøge, hvordan infrastrukturen
påvirker omfanget af økonomisk aktivitet. Derfor er der fokus på studier, der forsøger at håndtere denne problematik.

Konsensus om
kausal og positiv
effekt …

Hovedkonklusionen er, at der i litteraturen er bred konsensus om, at
der er en positiv kausal effekt af transportinfrastruktur på produktivitet
og økonomisk aktivitet. Konklusionen afhænger ikke af analyseniveau, men holder både for studier der anvender aggregerede data,
individdata eller data på virksomhedsniveau til estimation af effekten.

… men usikkerhed
om effektstørrelse
og mekanismen

Mens den positive effekt af infrastruktur er veldokumenteret, er der
mindre viden om, hvor stor effekten er. Den estimerede effektstørrelse er følsom over for de antagelser, som modellerne bygger på. Derudover afhænger effektstørrelsen af, hvilken form for transportinfrastruktur der analyseres. Endelig er der usikkerhed om, hvad der
driver effekterne. En række studier har haft fokus på at estimere de
aggregerede effekter af infrastrukturen, hvilket er sket under antagelser om arbejdskraftens mobilitet. Derudover har en række studier
fokuseret på den lokale effekt. I dette tilfælde er det ikke muligt at
konkludere, i hvor høj grad den observerede effekt i lokalområdet
afspejler øget økonomisk aktivitet samlet set og i hvor høj grad det
skyldes omflytning af eksisterende økonomiske aktiviteter. Omflytning
indebærer eksempelvis, at en ny motorvej tiltrækker eksisterende
virksomheder og ikke medfører oprettelse af nye virksomheder. Hvis
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effekten afspejler omflytning fra andre lokalområder, er konsekvensen, at effekten ikke skal tælle med som en samlet gevinst i en cost
benefit-analyse, jf. gennemgang af cost-benefit-analyse i afsnit II.3.
Hvis effekten derimod måler øget samlet afkast, skal den medtages i
en cost benefit-analyse som gevinst.
Analyser på tre
niveauer

Den eksisterende litteratur kan overordnet inddeles i tre niveauer,
afhængigt af hvilken type data der anvendes til at estimere effekten af
infrastrukturen. Den største gruppe består af studier, der ser på effekter for områder, f.eks. kommuner, og brancher. Derudover er der
studier, der undersøger effekter for individer og for virksomheder.
Kapitlet er bygget op omkring disse tre niveauer.

EFFEKTER FOR OMRÅDER OG BRANCHER
Positiv effekt af
infrastruktur på
økonomisk aktivitet

Langt størstedelen af den eksisterende litteratur bruger aggregerede
data, f.eks. data for kommuner og byer, til at estimere effekten af
infrastruktur på økonomisk aktivitet. Som nævnt indledningsvist er der
i gennemgangen fokus på studier, der eksplicit søger at identificere
kausale effekter. Dvs. studier, som identificerer effekter af transportinfrastruktur på økonomisk aktivitet, renset for virkninger der går den
modsatte retning og andre forhold, der påvirker både infrastruktur og
økonomisk aktivitet, men ikke skaber årsagssammenhæng mellem
de to. Der findes en række metoder, som kan identificere den kausale
retning med rimelig sikkerhed, hvor især tre metoder er udbredte, jf.
boks II.4. Tabel II.2 indeholder en oversigt over studier, der bruger
aggregerede data til at estimere effekten af transportinfrastruktur på
økonomisk aktivitet. Udvalgte studier beskrives nærmere i teksten,
mens der henvises til tabel II.2 for en fyldestgørende oversigt.
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BOKS II.4

IDENTIFIKATION AF KAUSALE EFFEKTER

Endogenitetsproblemer opstår i de tilfælde, hvor økonomisk aktivitet har betydning for transportinfrastruktur, som det ønskes at undersøge effekten af – f.eks. hvis en motorvej bliver bygget et
sted, hvor der af andre årsager er forventninger til økonomisk fremgang eller tilbagegang. I dette
tilfælde er placeringen af motorvejen ikke tilfældig, men er bestemt af forventninger til stigende eller faldende økonomisk aktivitet. For at håndtere dette, bør analyser, der sigter på at identificere
kausale effekter, alene basere sig på den del af variationen i infrastruktur, der ikke er drevet af
forventningerne til økonomisk aktivitet, eller andre forhold der i sig selv påvirker økonomisk aktivitet – såkaldt eksogen variation. I den empiriske litteratur anvendes forskellige tilgange til dette.
Herunder præsenteres nogle eksempler.
•

Historiske ruter: Denne tilgang udnytter historiske transportveje som kilde til eksogen variation i infrastrukturen, idet det argumenteres, at de historiske transportveje primært blev bygget af ikke-økonomiske årsager, herunder eksempelvis militærstrategiske hensyn. Konkret
benyttes den del af variationen i vejlængden på tværs af områder, der kan forklares af de historiske ruter, til at udlede effekten af vejmængden på den økonomiske aktivitet. Men et teknisk term instrumenteres den aktuelle vejlængde i et område med vejlængden af de historiske ruter.

•

Planlagte ruter: Denne tilgang minder om førnævnte, men i dette tilfælde udnyttes variation
i transportinfrastrukturen forårsaget af historisk planer. Planlagte ruter findes eksempelvis
ved hjælp af historiske planlægningskort og sammenlignelige dokumenter. Realiseret transportinfrastruktur instrumenteres med de planlagte ruter. Et eksempel på konkret anvendelse
af denne metode er, at antal motorvejsafkørsler i et område beregnes baseret på de planlagte ruter, som bruges til at prædiktere de faktiske antal motorvejsafkørsler. Ved denne tilgang
antages, at de oprindelige planer primært er drevet af budgetbegrænsninger og tekniske
overvejelser, og ikke forventninger til økonomisk aktivitet, og at de dermed er eksogene.

•

Utilsigtede enheder (inconsequential units approach): Denne tilgang hviler på en antagelse
om, at investeringer i infrastruktur oftest har til formål at forbinde store byer/økonomiske centre. Disse forbindelser krydser ofte mindre byer/enheder, som ligger langs ruten. Det forventes, at de mindre byers uobserverbare karakteristika, herunder vækstpotentiale, er uden betydning for beslutningen om infrastrukturens beliggenhed. Det antages derfor, at de i fravær
af infrastrukturudbygningen i gennemsnit ville have udviklet sig sammenligneligt med mindre
byer, der ligner dem på observerbare karakteristika, men som ligger længere væk og ikke er
påvirket infrastrukturen. Derfor kan effekten af transportinfrastruktur findes ved at sammenligne udviklingen for de utilsigtede enheder med udviklingen for disse andre mindre byer, der
ikke er påvirket.

•

En del studier anvender en såkaldt difference-in-difference strategi uden at anvende eksogen variation i placeringen af motorvejene. Studier i denne kategori sammenligner udviklingen i områder, der har fået ny infrastruktur, med udviklingen i områder, der ikke har. I forhold
til de tre ovennævnte typer af studier, tages der færre skridt for at udelukke at observerede
forskelle i udviklingen skyldes andre forhold end transportinfrastrukturen. Derfor er disse studier ofte mindre pålidelige, end studier baseret på de førnævnte tilgange.
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Positiv effekt af
motorvejsnetværket
på beskæftigelse i
Vesttyskland og
Italien

Historiske ruter er bl.a. anvendt i Möller og Zierer (2018) og Percoco
(2016), jf. tabel II.2. Möller og Zierer (2018) undersøger, hvordan
investeringer i motorvejsnetværket påvirker det regionale arbejdsmarked i Vesttyskland. De finder en positiv effekt af regionale ændringer i motorvejskilometer på den regionale beskæftigelse og løn.
Percoco (2016) undersøger effekten af motorvejskonstruktionen i
Italien på beskæftigelsen og antal virksomheder, hvor romersk vejnetværk anvendes som eksogen variation til at identificere effekten.
Forfatteren konkluderer, at byer, som er placeret indenfor 15 km
afstand til en motorvejsafkørsel, har oplevet en stigning i beskæftigelsen og antal virksomheder.

Negativ effekt på
lønnen i privat
sektor og
befolkningsstørrelse i Kina …

Baum-Snow mfl. (2008) anvender historiske ruter til at undersøge
effekten af motorvejskonstruktion i Kina på en række økonomiske
udfald. De konkluderer, at øget adgang til lokale markeder i gennemsnit reducerer præfekturernes befolkning, befolkningsvækst og lønnen i privatsektoren. For værdtilvækst er der ingen effekt.

… som afspejler, at
væksten i de største
byer sker på
bekostning af
oplands præfekturer

Baum-Snow mfl. (2008) undersøger desuden, hvordan effekterne
afhænger af præfekturernes placering i byhierarkiet, hvor der skelnes
mellem centrale præfekturer og oplandspræfekturer. De konkluderer,
at den negative effekt kun er gældende for oplandspræfekturer. For
de centrale præfekturer medfører bedre adgang til lokale markeder
en stigning i befolkning, værditilvækst og løn. Resultaterne indikerer,
at de største byer vækster på bekostning af oplandspræfekturerne.

Positiv effekt af
højhastighedstog
på produktivitet i
Tyskland …

Tilgangen med utilsigtede enheder er anvendt i bl.a. Ahlfeldt og
Feddersen (2017), Ghani mfl. (2016) samt Chandra og Thompson
(2000). Ahlfeldt og Feddersen (2017) undersøger effekten af indvielsen af højhastighedstoget i Vesttyskland, hvor de sammenligner
udviklingen i de berørte landkreise med udviklingen i en syntetisk
kontrolgruppe.29 De konkluderer, at indvielsen af højhastighedstoget
har haft en positiv effekt på værditilvæksten for de berørte landkreise.
Indvielsen af højhastighedstoget har også haft en positiv effekt på
værditilvækst pr. medarbejder for de berørte landkreise. Den samlede
økonomiske fremgang skyldes, ifølge forfatterne, at arbejdsstyrken er
blevet mere produktiv.

… og af motorveje i
Indien

Ghani mfl. (2016) estimerer effekten af opgradering af et centralt
motorvejsnetværk i Indien på en række produktivitetsvariable: arbejdsproduktivitet, totalfaktorproduktivitet, gennemsnitsløn og medarbejderomkostninger. De konkluderer, at distrikter med en beliggen29) Et vægtet gennemsnit af lignende landkreise, der ikke var berørte af indvielsen af
højhastighedstoget.
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hed på under 10 km fra motorvej, oplevede en stigning i arbejdsproduktiviteten. Ligeledes estimeres en positiv effekt på lønnen og de
gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. medarbejder. For totalfaktorproduktivitet observeres ingen effekt.
Omflytning af
økonomisk
aktivitet i USA

Chandra og Thompson (2000) estimerer effekten af et motorvejsnetværk på lønninger i landlige regioner i USA. De finder ikke nogen
regionale effekter samlet set. Dog finder de lokale effekter for områder påvirket af motorvejen direkte. De konkluderer også, at der sker
en omflytning af ressourcer, således at økonomisk aktivitet fra de ikke
berørte områder flytter til områder, der er berørte af motorvejen.

Positiv effekt på
beskæftigelse i
Frankrig

Mayer og Trevien (2017) anvender bl.a. planlagte ruter til at estimere
effekten af jernbaneforbedringer i Frankrig. For at teste resultaternes
robusthed, udnytter de således, at den oprindelige plan for jernbaneforbedringer afveg fra de udførte forbedringer, hvilket især skyldes
budgetbegrænsninger. De konkluderer, at forbedringen af jernbanenettet har haft en positiv effekt på beskæftigelsen. Ligeledes finder
de, at jernbaneforbedringer har øget antallet af virksomheder.

Transportintensive
brancher påvirkes
mest

De lokale/regionale effekter kan variere hen over brancher. Eksempelvis finder Percoco (2016) i den tidligere nævnte analyse, at den
positive effekt af motorvejskonstruktionen i Italien primært er koncentreret inden for den serviceintensive transportsektor. Han argumenterer for, at den positive effekt for den serviceintensive transportsektor
også kommer andre virksomheder, som har brug for at få fragtet
deres varer, til gode. Fernald (1999) konkluderer, at ændringer i vejnettet i USA især gavner vejintensive brancher i form af højere produktivitet. Til at undersøge effekten på produktivitet, studeres ændringer i vejnettet i USA frem til 1973, hvor forskelle i transportintensivitet mellem brancher udnyttes. Idéen er, at hvis vejene er produktive, burde vejintensive brancher få større gavn af vejændringer.

Effekt på
produktivitet
i mindre grad
veldokumenteret

Ovenstående illustrerer, at litteraturen de senere år har haft et stort
fokus på at estimere kausale effekter af investeringer i transportinfrastruktur. Fokus har primært været på økonomisk aktivitet, og der
er bred konsensus om at transportinfrastruktur øger den økonomiske
aktivitet i berørte områder, om end nogle gange på bekostning af
aktiviteten andre steder. Effekten af transportinfrastruktur på produktiviteten er mindre veldokumenteret. Størstedelen af studierne, der
fremgår af tabel II.2, ser på økonomisk aktivitet og måler ikke effekten
på produktivitet. Ahlfeldt og Feddersen (2017) og Ghani mfl. (2016) er
eksempler på de få studier, der undersøger effekten på produktivitet.
Begge studier finder dog positive effekter.
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Fokus på
aggregerede effekter

De estimerede resultater i ovenstående gennemgang af studier kan
fortolkes som relative effekter af ændringer af transportinfrastruktur
mellem berørte og ikke-berørte områder. Disse kan både afspejle
positive effekter for berørte områder og negative effekter for ikkeberørte områder hvis eksempelvis økonomisk aktivitet flytter, som i
Chandra og Thompson (2000) ovenfor. De senere år har der været
fokus på at forsøge at estimere aggregerede effekter. Tanken er, at
ændringer i infrastruktur ikke kun berører områder, der er tæt på den
nye transportinfrastruktur, men at alle områder i mindre eller større
grad vil blive berørt af transportinfrastrukturændringer, idet markedsadgangen alle steder påvirkes. Derfor konstrueres mål for markedsadgang, som opfanger ændringer i transportinfrastruktur gennem
ændrede rejseomkostninger mellem geografiske enheder. På baggrund af en række strukturelle antagelser er det muligt at omregne
estimerede effekter på lokalområder til aggregerede effekter. Identifikationsproblemer forbundet med transportinfrastrukturens placering
og selektion af individer håndteres i mindre grad i disse studier.

Positive
aggregerede
effekter på
jordværdi i USA …

Donaldson og Hornbeck (2016) undersøger, hvordan konstruktionen
af jernbanenetværket har påvirket jordrenten i USA. Resultaterne
estimeres under to sæt antagelser. I det første tilfælde antager de, at
lønniveauet er konstant på tværs af områder i USA og over tid, og at
befolkningen kan flytte rundt inden for landets grænser samt mellem
USA og andre lande. De konkluderer, at under disse antagelser er
den samlede værdi af USA’s landsarealer højere, end den ville have
været uden jernbanen. Migration til landet vil forekomme så længe
lønnen i USA er højere end i migranternes hjemland. I dette tilfælde
vil der også være en kraftig effekt på befolkningsniveauet i landet,
som stammer fra øget migration. I det andet tilfælde antages det, at
beskæftigelsen på landsplan er konstant, og at lønnen tilpasser sig. I
dette tilfælde, hvor fri migration ikke finder sted, vil den aggregerede
effekt på den samlede værdi af USA’s landarealer være noget mindre
end i udgangspunktet. Samtidig er der en positiv effekt på reallønnen
pr. arbejder i USA.

… og på BNP i USA

I tråd med Donaldson og Hornbeck (2016) estimerer Jaworski og
Kitchens (2019) effekten af motorvejskonstruktion i de appalachiske
bjerge i USA. Under antagelse af konstant lønniveau og mobil beskæftigelse, konkluderer de, at den samlede indkomst er højere end
den ville have været uden motorvejsnetværket. Derudover er der en
positiv effekt på beskæftigelse, som konsekvens af fri migration.
Antages det derimod, at beskæftigelse på landsplan er konstant, vil
motorvejene have en positiv effekt på reallønnen pr. arbejder.
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Også positiv effekt
på BNP i Indien

Adler (2016) undersøger effekten af et motorvejsnetværk i Indien, der
havde til formål at forbinde de fire største byer i Indien. I modsætning
til Donaldson og Hornbeck (2016) samt Jaworski og Kitchens (2019)
antager han, at arbejdskraften er immobil. Han undersøger sammenhængen mellem markedsadgangen og lysintensitet om natten, og
finder at denne er positiv.30 Den estimerede effekt bruger han til at
beregne en aggregeret effekt af den samlede forøgelse af markedsadgangene som følge af motorvejsudbygningen, som herefter omregnes til BNP. Han konkluderer, at motorvejsudbygningen har haft
en positiv effekt på BNP. Som et alternativ til det byggede motorvejsnetværk analyserer han desuden effekten af et hypotetisk motorvejsnetværk, som binder alle byer med mindst 500.000 indbyggere sammen. I dette tilfælde ville effekten på BNP være højere end ved motorvejsudbygningen, der forbinder de fire største byer.

Positive
velfærdseffekter
i USA …

Med afsæt i en generel ligevægtsmodel og en række antagelser om
trængsel og eksternaliteter undersøger Allen og Arkolakis (2019),
hvordan investeringer i transportinfrastruktur påvirker velfærd, målt i
dollars. Konkret ser de på forskellige segmenter af motorvejsnetværket i USA, som forbinder omkring 900 byer. De konkluderer, at
der samlet set er en positiv effekt af motorvejsinvesteringer på velfærden. For hvert motorvejssegment beregner de afkastet, som bruges til at rangordne investeringerne. De finder, at motorvejsinvesteringer omkring storbyer samt motorveje langs vigtige handelsruter
giver de højeste afkast.

… men trængsel har
en stor betydning
for, hvilke
investeringer der
giver højest afkast

Derudover undersøger Allen og Arkolakis (2019), hvordan rangering
af projekterne påvirkes af eksternaliteter og trængsel. Under antagelser af, at der forekommer eksternaliteter inden for de enkelte områder, men ikke mellem områderne, konkluderer de, at eksternaliteter
ikke påvirker velfærdseffekterne. Dvs. at rangordenen af motorvejssegmenter med størst afkast ikke ændrer sig, når der tages højde for
eksternaliteter. Derimod har trængsel væsentlige implikationer for
rangorden af motorvejssegmenter med højest afkast.

30) Lysintensitet om natten målt ved hjælp af satellitdata anvendes som et approksimativt
mål for real indkomst.
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Kina,

Banerjee mfl.
(2020)

Donaldson (2018) Indien, 1870- Jernbane
1930

IV: Planlagte ruter
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-

-
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Indien, 1999- Motorvej
2012

Motorvej

Allen og Arkolakis USA,
(2019)

Alder (2016)

Motorvej

Allen og Arkolakis USA,
(2014)

1986-2006

Identifikation

Højhastighedstog Utilsigtede enheder

Infrastruktur
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Land og
periode
Ahlfeldt og
Tyskland,
Feddersen (2017) 1998-2009
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Antal virksomheder:
Timeløn

1970-2000

Tyskland,

1994-2008

Italien,

1951-2001

Danmark, 2014-17 Motor- og
motortrafikveje

Trevien (2017)

Möller og

Zierer (2018)

Percoco

(2016)

Small Great
Nation (2019)

Motorvej

Motorvej

Højhastighedstog

Frankrig,

IV: Historiske ruter

IV: Historiske ruter

Utilsigtede enheder og
planlagte ruter

Beskæftigelse

Lønsum

Beskæftigelse

Antal virksomheder

Beskæftigelse

Værditilvækst

Mayer og

-

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

Antal virksomheder
BNP, aggregeret

positiv effekt

positiv effekt

negativ effekt

positiv effekt

positiv effekt

positiv effekt

Effekt

Beskæftigelse

Motorvej

-

Utilsigtede enheder

Leduc og Wilson USA, 1993-2010
(2013)

Vejnetværk

Arbejdsproduktivitet

Andelen af bundskatteydere

Andelen af topskatteydere

Motorvej

Storbritannien,
1994-2010

Utilsigtede enheder

Forskelle i motorvejens
åbningstid

Forskelle i transportinten- Totalfaktorproduktivitet
sivitet

Jordrente

Udfald

USA, 1960-2010
Jaworski og
Kitchens (2019)

Gibbons mfl.
(2019)

(2016)

Ghani mfl.

Motorvej

Schweiz, 1947-2010 Motorvej

Fretz mfl.

Indien, 1994-2010

1953-89

(1999)

(2017)

Motorvej

USA,

Fernald

-

Infrastruktur Identifikation
Jernbane

Land og periode
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USA, 1890
Donaldson og
Hornbeck (2016)
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EFFEKTER FOR INDIVIDER
Et mindre antal studier har anvendt individdata til at estimere effekter
af investeringer i transportinfrastruktur på bl.a. løn, jf. omstående
tabel II.3. Studierne har fokus på de relative effekter, hvor individer
der bor i et område, der er påvirket af ændringer i transportinfrastruktur sammenlignes med individer, der bor i områder, der ikke er påvirkede af den pågældende ændring.
Positiv effekt af
Storebæltsbroen på
lønnen

de Borger mfl. (2019) undersøger, hvordan Storebæltsbroen påvirker
lønnen gennem lettere markedsadgang i de berørte områder. Markedsadgangen afspejler tætheden af økonomisk aktivitet og er beregnet som rejsetiden fra en kommune til omkringliggende kommuner
og deres beskæftigelse. De finder, at åbningen af Storebæltsbroen
har haft en lille effekt på timelønnen. De gennemfører den samme
analyse for en stikprøve, der begrænses til kun at omfatte beskæftigede, som hverken skifter job eller bopæl. Det svarer til, at knap 30
pct. af den oprindelige analysepopulation frasorteres. Effekten er
stadig signifikant, men mindre end tidligere. Denne afgrænsning af
gruppen kan dog være problematisk, da det ikke er tilfældigt, hvem
der vælger at blive, og hvem der vælger at skifte job og/eller bopæl.

Også positiv effekt i
Storbritannien …

Sanchis-Guarner (2014) undersøger effekten af vejinvesteringer i
Storbritannien på løn og arbejdstid gennem større jobadgang i det
pågældende område. Jobadgangen angiver den mængde beskæftigelse, der er tilgængeligt fra en given lokalitet vægtet med den tid,
det tager at nå andre lokationer. Den beregnes både fra bolig- og
arbejdsadressen. I analysen følges individerne over tid. Forfatteren
konkluderer, at der er en positiv effekt på både løn og arbejdstid,
uafhængigt af om jobadgang måles fra bolig- eller arbejdsadressen.

… som drives af
jobadgangen fra
arbejdsstedet

Hvis individerne eksempelvis flytter til områder, hvor der er større
jobadgang og højere løn, ville de præsenterede resultater ikke være
retvisende. Derfor estimerer Sanchis-Guarner (2014) en række regressioner, hvor enten bopæl, arbejdssted eller begge holdes uændret. Herigennem er det muligt at undersøge betydningen af variationen i jobadgang, for individer der f.eks. hverken flytter eller skifter job.
Når både bolig og arbejdsstedet fastholdes som udgangspunkt, har
jobadgang fra arbejde en positiv effekt på løn og arbejdstid. Jobadgang fra bolig har hverken effekt på løn eller arbejdstid. Dette tyder
på, at agglomerationseffekter som går igennem større tæthed mellem
bopæl og arbejdssted, f.eks. matchning-effekter, er af mindre betydning. Ved kun at fokusere på den gruppe af beskæftigede, der fast-
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holder job og bopæl, kan resultaterne være biased grundet selektionsproblemer, som det var tilfældet med de Borger mfl. (2019).
BOKS II.5

EFFEKTER AF MARKEDSADGANG MERE GENERELT

En del af litteraturen på individniveau har undersøgt markedsadgangs betydning for løn mere generelt. Med andre ord studeres ikke en specifik investering i transportinfrastruktur, men betydning
af markedsadgang mere bredt. Eksempler på disse studier er Herring og Poncet (2010) og Paillacar (2006), som begge anvender tværsnitsdata til at estimere effekten af markedsadgang på
lønnen. Disse studier konkluderer, at geografien har betydning for lønnen – hvis man bor i en by
eller region, som har større markedsadgang, kan man forvente højere løn.
Sammenhæng mellem geografien og løn udledes ud fra en standard new economic geography
model, hvor et af de centrale elementer er nærheden til forbrugerne målt ved markedsadgang.
Løn estimeres som en funktion af markedsadgang. Modellen forudsiger, at lønnen vil være højere
ved det økonomiske centrum og lavere ved periferien. Forklaringen er, at virksomheder der ligger
tættere på forbrugere har lavere transportomkostninger, og derfor har råd til at give højere lønninger.
Herring og Poncet (2010) undersøger, hvilken betydning geografien har for lønnen i Kina. Den
samlede positive effekt dækker over forskellige resultater for de enkelte grupper. Hering og Poncet (2010) finder, at lønnen er højere i det økonomiske centrum og lavere ved periferien. Ifølge
forfatterne kan det skyldes, at lokaliteter tættere på forbrugerne har lavere transportomkostninger,
hvorfor virksomheder på disse lokaliteter kan betale højere lønninger til deres medarbejdere.
Analysen peger yderligere på, at de højtuddannede i højere grad nyder godt af bedre markedsadgang end de ufaglærte. Tilsvarende finder Paillacar (2006), at markedsadgangen har en positiv
betydning for lønnen i Brasilien.
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Storbritannien, Vejnetværk
2002-08

Sanchis-Guarner
(2014) b)

Markedsadgang beregnes på kommuneniveau.

Markedsadgang beregnes både fra boligen og arbejdsstedet.

Markedsadgang beregnes på byniveau.

Markedsadgang beregnes på regionsniveau.

c)

d)

Strukturel model

-

b)

Strukturel model

-

Forskelle i afstande

-

Identifikation

a)

Hering og Poncet Kina,
(2010) c)
1995
Paillacar
Brasilien,
(2006) d)
1999

Effekt af markedsadgang mere generelt

Bro

de Borger mfl.
(2019) a)

Infrastruktur

NYERE EFFEKTER FOR INDIVIDER

Land og
periode
Danmark,
1995-2002

Studie
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positiv effekt

Effekt

positiv effekt
positiv effekt

Løn:
Løn:

Løn ved jobadgang fra arbejdsstedet: positiv effekt
Løn ved jobadgang fra boligen:
positiv effekt

Timeløn:

Udfald
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EFFEKTER FOR VIRKSOMHEDER
Mens nyere studier i denne kategori har fokus på effekten af transportinfrastruktur på virksomhedernes produktivitet, har de tidligere
studier haft fokus på infrastrukturens betydning for lagerbeholdninger,
jf. tabel II.4. Mindre lagerbeholdninger reducerer omkostninger og
frigør dermed ressourcer, som kan bruges på investeringer i f.eks.
teknologi, som kan være produktivitetsfremmende. Der henvises til
boks II.4 for en beskrivelse af de anvendte identifikationsstrategier.
Nedgang i
lagerbeholdning i
Indien …

Datta (2012) estimerer effekten af en motorvejsudvidelse på lagervarebeholdningen hos virksomheder i Indien. Oplysninger om lagerbeholdning er indsamlet gennem to spørgeskemaundersøgelser.
Ændringer i transportinfrastrukturen måles på to forskellige måder: 1)
Ved en dummyvariabel, der angiver hvorvidt virksomheden ligger i en
by berørt af motorvejsudvidelsen, og 2) ved en kontinuert variabel,
der angiver det samlede antal km fra byen, hvor virksomheden er
beliggende, til den nærmeste by med motorvej. Det konkluderes, at
virksomheder beliggende i byer, der var berørt af motorvejsudvidelsen, reducerede deres gennemsnitlige lagerbeholdning. Det positive
resultat er tilstede uafhængigt af, om ændringer i transportinfrastrukturen måles ved en dummyvariabel eller en kontinuert variabel.

… og tilsvarende gør
sig gældende i Kina

Li og Li (2013) finder en positiv sammenhæng mellem vejinvesteringer, opgjort ved vejens længde, og lagerbeholdning hos virksomheder i Kina. De konkluderer, at en dollar investering i veje sparer
virksomhederne omkring to cents i lageromkostninger. Studiet diskuterer ikke, hvorvidt placering af nye veje er tilfældig eller kan være
påvirket af de lokale økonomier.

Positiv effekt af
Storebæltsbroen på
produktivitet

de Borger mfl. (2019) undersøger effekten af Storebæltsbroen på
totalfaktorproduktiviteten, hvor markedsadgangen i den pågældende
kommune anvendes, som mål for ændringer i transportinfrastruktur.
Markedsadgangen afspejler tætheden af økonomisk aktivitet beregnet ud fra rejsetiden til omkringliggende kommuner og deres beskæftigelse. De konkluderer, at Storebæltsbroen har en positiv effekt på
totalfaktorproduktiviteten. Effekten er stærkest for virksomheder på
Fyn, hvor totalfaktorproduktiviteten er steget. De præsenterede resultater kan være biased, da det anvendte mål for markedsadgangen
kan være endogent. Det skyldes, at den beregnede markedsadgang
også kan opfange ændringer i beskæftigelse på tværs af kommuner. I
en robusthedsanalyse beregner de derfor markedsadgangen efter
broens åbning alene på baggrund af de ændringer, der skyldes Sto-
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rebæltsbroen, ved at fastholde beskæftigelsen på 1995-niveau. Effekten er stadig positiv, men reduceres til fra 0,3 til 0,1 pct.
Positiv effekt
på totalfaktorproduktivitet i
Spanien

Holl (2016) bruger historiske ruter til at estimere den kausale effekt af
motorvejstilgængelighed på totalfaktorproduktiviteten for spanske
virksomheder. Hun finder, at en halvering af afstanden til motorvejen
øger totalfaktorproduktiviteten. Der findes også positiv effekt på lønnen og værditilvækst pr. medarbejder. Holl (2016) konkluderer, at
produktivitetseffekten ikke er drevet af agglomeration, men er en
direkte produktivitetsforøgende effekt. Yderligere konkluderes, at
produktivitetsstigningen i forstadsområderne sker på bekostning af
andre virksomheder.

Positiv effekt på
beskæftigelse og
produktivitet i
Storbritannien

I Gibbons mfl. (2019) undersøges effekten af forbedret adgang til
vejnettet på virksomhedernes produktivitet og beskæftigelse i Storbritannien. De udnytter variation over tid i markedsadgangen for
wards, der ligger relativt tæt på det forbedrede vejnet, til at identificere effekten. Den samlede beskæftigelseseffekt er positiv, mens den
er negativ for eksisterende virksomheder. Med andre ord drives den
positive beskæftigelseseffekt af beskæftigelsesfremgangen i nyetablerede virksomheder. Forfatterne konkluderer, at nedgangen i beskæftigelsen for eksisterende virksomheder sandsynligvis skyldes en
prisstigning på arbejdskraft relativt til andre inputs, hvorfor virksomhederne erstatter arbejdskraft med de billigere inputs. Derudover
nævnes også, at øget konkurrence kunne være en forklaring på nedgangen i beskæftigelsen.
Forfatterne finder, at løn, arbejdsomkostninger og output pr. medarbejder stiger.
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Li og Li (2013)

Holl (2016)

Gibbons mfl.
(2019)

de Borger mfl.
(2019)
Datta (2012)
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Motorvej

-

IV: Historiske ruter

Utilsigtede enheder

Utilsigtede enheder

Motorvej

Motorvej

-

Identifikation

Bro

Infrastruktur

Kina, 1998- Vejnetværk
2007

Land og
periode
Danmark,
1995-2002
Indien,
2002-05
Storbritannien,
1994-2010
Spanien,
1997-2007
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Totalfaktorproduktivitet
Lønnen
Værditilvækst pr. medarbejder
Den gennemsnitlige lagerbeholdning

Lønnen og arbejdsomkostninger pr.
medarbejder

Den gennemsnitlige lagerbeholdning

Totalfaktorproduktivitet

Udfald

positiv effekt
positiv effekt
positiv effekt
reduktion

positiv effekt

reduktion

positiv effekt

Effekt
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II.5

ANALYSE AF EFFEKTEN AF
MOTORVEJE
INTRODUKTION

Analyse af effekten
af motorveje

I dette afsnit belyses effekterne af nye motorveje. I analysen anvendes registerdata til at undersøge påvirkningerne af motorvejsbyggerier i starten af 1990’erne.

Positiv effekt på
samlet indkomst i
landet

Det konkluderes, at de undersøgte motorveje har haft en positiv effekt på den samlede indkomst i landet. I analysen dokumenteres en
positiv effekt af motorvejene på beskæftigelsen og erhvervsindkomsten i lokalområderne. En del af denne positive effekt kan skyldes, at
der er skabt reel ny økonomisk aktivitet. En anden del kan skyldes, at
virksomheder har omplaceret beskæftigelse og andre ressourcer,
hvilket kan have medført negative effekter på indkomsten andre steder i landet. Det er vanskeligt at beregne størrelsen af effekten på
landsplan, da omfanget af omflytning – og de negative konsekvenser
dette medfører – ikke kendes. Selv i tilfældet, hvor hele effekten
skyldes omplacering, vil der formentlig have været en aggregeret
positiv effekt af motorvejene. Det skyldes, at estimaterne i dette tilfælde indikerer, at der har været gevinster ved omflytningen, da den
ellers ikke ville have fundet sted.

Positiv aggregeret
effekt kan være
drevet af
handelsgevinster

En positiv aggregeret effekt kan være drevet af, at det er blevet billigere at transportere varer og ydelser, hvilket kan have forøget gevinsterne ved handel. Handelsgevinster kan opstå, fordi virksomheder i
højere grad specialiserer sig i at producere det, som de er relativt
bedst til.

Ingen tegn på
agglomerationsgevinster på den
enkeltes løn …

I analysen undersøges også, om der er såkaldte agglomerationsgevinster ved, at personer bindes tættere sammen, når transportnetværket bliver mere effektivt. Sådanne gevinster kan eksempelvis
opstå, fordi vidensudveksling og læring forøges, når rejsetiden mellem arbejdspladser forkortes. Gevinsterne kan resultere i højere løn
for ansatte, der har oplevet en særlig høj vækst i tilgængelighed som
følge af motorvejene. Analysen finder imidlertid ikke en sådan effekt.
Det udelukker ikke, at der kan have været agglomerationsgevinster
ved motorvejene, som ikke har påvirket lønnen. Sådanne gevinster
kan eksempelvis have resulteret i lavere priser eller højere aflønning
af kapital.
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… og dermed heller
ikke tegn på bredere
effekter

Agglomerationseffekter, som påvirker lønnen, kan være drevet af
eksterne effekter, som giver anledning til bredere gevinster ved infrastruktur, jf. afsnit II.3. Når der ikke er tegn på lønforøgende agglomerationsgevinster, er der heller ikke tegn på lønforøgende bredere
effekter. Dette udelukker ikke, at der kan eksistere andre typer af
bredere effekter, som ikke kommer til udtryk i højere løn.

MOTORVEJE I DANMARK
Femdobling i samlet
motorvejslængde
siden 1972

Det samlede antal motorvejskilometer i Danmark er mere end femdoblet siden 1972, jf. figur II.16. Udviklingen er sket i takt med en
løbende stigning i omfanget af transport både for erhvervskøretøjer,
pendlere og private, jf. afsnit II.2.

Kraftig stigning i
første halvdel af
1990’erne

Stigningen i det samlede antal motorvejskilometer var kraftigst i
1970’erne og 1990’erne. I første halvdel af 1990’erne var den årlige
stigning 50 pct. større end i anden halvdel. I 1980’erne gik udbygningen af motorvejsnettet væsentlig langsommere.

FIGUR II.16

UDVIKLINGEN I MOTORVEJENES OMFANG

Antallet af motorvejskilometer er vokset siden 1972 (venstre). Væksten var kraftigst i 1970’erne og
1990’erne (højre).

Anm.:
Kilde:
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Figuren viser det samlede antal motorvejskilometer i Danmark over år (tv) og den gennemsnitlige årlige ændring i antallet af motorvejskilometer for forskellige perioder (th).
Vejdirektoratet.
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Effekten af nye østog nordjyske
motorveje i
1990’erne
undersøges

I analysen undersøges konsekvenserne af udbygningen af motorvejsnettet i 90’erne, jf. figur II.17. De væsentligste motorvejsbyggerier, som blev færdiggjort i denne periode, var strækningen mellem
Ringsted og Slagelse, strækningen mellem Rønnede og Udby,
strækningen mellem Esbjerg og Kolding og tre strækninger på E45
mellem Vejle og Aalborg. I analysen undersøges effekten af de tre
strækninger på E45, nemlig Vejle-Horsens, der åbnede i 1990, og de
to strækninger fra Aarhus til Aalborg, som blev færdiggjort i årene
mellem 1992 og 1994.

Motorvejs-H’et gør
det muligt at adskille
årsag og virkning, …

Disse motorveje er udvalgt af to årsager. For det første fordi der er
grund til at tro, at det er muligt at finde årsagspåvirkningen af de
betragtede veje. De østjyske strækninger er udført som led i udbygningen af det såkaldte “store H”. Formålet med H’et var at forbinde
landsdelene, jf. figur II.17: De to lodrette streger i H’et går fra Nordjylland til den tyske grænse og fra Nordsjælland til Rødby. Den vandrette streg løber fra Østjylland over Fyn og til København og forbinder
de to lodrette motorveje. Linjeføringen kan spores tilbage til
1930’erne, hvor tre arkitektfirmaer foreslog et motorvejsnet, som i
store træk ligner det store Motorvejs-H, sådan som det ser ud i dag,
jf. Dam og Hansen (1994).31 I 1965 blev linjeføringen i Østjylland
vedtaget ved lov, omtrent 30 år før motorvejene stod færdige. Der er
således ikke grund til at tro, at de betragtede motorvejes placering
skyldes en særlig høj eller lav regional vækst i de berørte områder i
årene før og efter, motorvejene blev bygget, hvilket ville gøre det
vanskeligt at adskille årsag og virkning.

… det kan være
mere vanskeligt med
andre motorvejsbyggerier

I modsætning hertil står motorvejsbyggerier, der blev besluttet med
det formål at støtte et område, som var i vækst eller tilbagegang, eller
hvor der var en forventning om fremtidig vækst eller tilbagegang. I
disse tilfælde er det mere vanskeligt at adskille årsag og virkning i
analysen: Hvis der eksempelvis observeres stigende indkomst i områder nær ved motorvejene, er det ikke sikkert, at dette skyldes, at
motorvejene har forøget indkomsten. Årsagspåvirkningen kan gå den

31) I analysen er der ikke fokus på effekten færdiggørelsen af Storebæltsbroen, som
ellers er en del af udbygningen af det store motorvejs-H. Årsagen til dette er, at broen
adskiller sig fra motorveje på en række områder. Eksempelvis forbinder broen to områder, som ikke var forbundet med vej i udgangspunktet, og den har medført en jernbaneforbindelse. Derfor er det mere hensigtsmæssigt, at effekten af Storebæltsbroen
analyseres separat, hvilket i øvrigt er tilfældet i Borger mfl. (2019). Desuden ses bort
fra færdiggørelsen af strækningerne mellem Ringsted og Slagelse samt Rønnede og
Udby, til trods for at disse også indgår i det store motorvejs-H. Dette skyldes, at
strækningerne ligger så tæt på Storebæltsbroen, at mange af de berørte områder også vil være påvirket af broen, hvorved det bliver vanskeligere at identificere en separat effekt af motorvejene.
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anden vej: Forøget indkomst i et område kan have medført flere
motorvejsbyggerier for at akkommodere et stigende transportbehov.
De langsigtede
effekter kan
undersøges

En anden, rent praktisk, begrundelse for at vælge disse motorveje er,
at der er tale om projekter, som blev færdiggjort i en periode, hvor der
er tilgængelige registerdata, men som ligger så tilstrækkelig langt
tilbage i tid, at det er muligt at undersøge effekterne i mere end 20 år
efter, de blev færdiggjort. Dette er ønskværdigt, da det kan tage tid,
før effekterne af ny infrastruktur materialiserer sig fuldt ud, jf. Chandra
og Thompson (2000).
FIGUR II.17

MOTORVEJE I ANALYSEN

Figuren viser de motorveje, som blev færdiggjort i 1990’erne, hvoraf
tre østjyske strækninger i det store motorvejs-H undersøges i analysen.

Kilde:

Jensen mfl. (2019).

MOTORVEJE OG ÆNDRINGER I TILGÆNGELIGHED
Indeks for
tilgængelighed
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boks II.6, afspejler tilgængeligheden til arbejdspladser, således at
indekset er højt i områder med let adgang til mange arbejdspladser.
Et højt tilgængelighedsindeks kan være en fordel for beboere i form
af et større udvalg af butikker og flere jobmuligheder. Det kan også
være en fordel for virksomhederne, da det kan forøge vidensudvekslingen og styrke muligheder for handel med andre virksomheder, jf.
afsnit II.3.
Tilgængeligheden er
størst i byer

Niveaet for tilgængeligheden til arbejdspladser er størst i byerne, som
følge af den store koncentration af jobs, jf. figur II.15. Tilgængeligheden er målt i 1989. Det er året før færdiggørelsen af den første af de
udvalgte motorveje, Vejle-Horsens, og analysens udgangspunkt. I
København er tilgængeligheden mange gange højere end i andre
byer, hvilket afspejler den væsentlig højere tæthed af jobs i hovedstaden.
FIGUR II.18

TILGÆNGELIGHED I 1989

Niveauet for tilgængelighed er væsentlig større i byerne end på
landet.

Anm.:

Kilde:

Kortet viser et indeks for tilgængelighed målt i 1989. Indekset er
beskrevet i boks II.2. Værdier under 9 er sat til 9 for at gøre kortet mere læsbart.
Egne beregninger på baggrund af registerdata og Jensen mfl.
(2019).
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BOKS II.6

INDEKS FOR TILGÆNGELIGHED (MARKEDSADGANG)

I analysen anvendes et indeks for tilgængelighed (også benævnt markedsadgang) som forklarende variabel. Indekset beregnes som:

ln

hvor

,

,

= ln

,
, ,

,

er antal fuldtidsbeskæftigede (på arbejdsstedsniveau) i kvadrat , og

, ,

er en bereg-

net køretid mellem kvadrat og kvadrat . Kvadraterne er 1x1 km celler. Indekset tilskrives normalt Harris (1954) og er og så brugt af Gibbons mfl. (2019) til at undersøge effekten af nye veje i
Storbritannien. I dokumentationsnotatet til analysen beskrives konstruktionen af indekset i detaljer.
Data
Beskæftigelse måles i antal årsværk og er baseret på registerdata på arbejdsstedsniveau fra
Danmarks Statistik. Grundet datafortrolighed er det ikke muligt at knytte arbejdsstederne til 1x1
km kvadrater. I stedet knyttes hvert arbejdssted til en ud af 4.943 klynger. Hver klynge består af
en til flere nærtliggende 1x1 km kvadrater. Beskæftigelsen fordeles derefter ligeligt ud på hvert
kvadrat, således at markedsadgangen kan beregnes på kvadratniveau. Denne metode giver selvfølgelig anledning til større usikkerhed, end hvis det havde været muligt, at anvende den faktiske
beskæftigelse på kvadratniveau.
Køretid fra hver 1x1 km kvadrat til hvert af de øvrige kvadrater i Danmark beregnes ud fra vejdata
fra Jensen mfl. (2019). I beregningen antages, at gennemkørselshastigheden i hver kvadrat svarer til den maksimale hastighed i det vejnet, der findes i kvadratet. I langt de fleste kvadrater i
Danmark sættes hastigheden dermed til 80 km/t, da dette er hastigheden på landeveje udenfor
byer. I kvadrater i byområder er hastigheden typisk omkring 50 km/t, og i kvadrater med motorveje er den 110 km/t (idet grænsen på 130 km/t først blev indført i 2004). Ved at anvende maksimale hastigheder ses bort fra trængsel. Dette er et bevidst valg, som foretages for at undgå endogenitetsbias i analysen. En sådan bias kunne eksempelvis opstå, hvis trængselseffekter indgik i
markedsadgangsmålet, og hvis økonomisk fremgang samtidig havde medført øget trængsel. I
dette tilfælde ville effekten af markedsadgang på økonomisk vækst blive underestimeret.
Markedsadgangen i startåret for analysen, 1989, konstrueres ved at tage udgangspunkt i vejene
og beskæftigelsen i 1989. Markedsadgangen efter anlæggelse af motorvejene konstrueres ved at
anvende vejdata fra 1989 tilføjet de nye motorvejsstrækninger, som undersøges i analysen. Dermed sikres, at der kun anvendes variation i markedsadgang, som stammer fra de vejstrækninger,
der formodes at være eksogene. Samtidig anvendes beskæftigelsen på klyngeniveau i 1989 til at
beregne markedsadgangen efter anlæggelse af motorvejene. Dermed undgås, at ændringer i
markedsadgang kommer til at afspejle ændringer i fordelingen af beskæftigelse, som kan være
endogene.
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BOKS II.6

INDEKS FOR TILGÆNGELIGHED (MARKEDSADGANG), FORTSAT

I analysen ses bort fra tilgængelighed til markeder i andre lande. Dermed undervurderes tilgængeligheden i områder i nærheden af grænserne til Tyskland og Sverige. Dette har dog ikke nødvendigvis de store konsekvenser for resultaterne, idet analysen beror på ændringer i tilgængelighed.
Ændringerne i tilgængelighed beregnes ud fra motorvejstilføjelser, som ligger et stykke fra grænserne. Derfor må det forventes, at det har mindre betydning at indregne effekten af tilgængelighed
til andre lande. I analysen ses der dog bort fra Bornholm, da adgangen hertil fra resten af landet i
høj grad afhænger af infrastrukturen i Sverige, som ikke indgår i de vejdata, der anvendes i analysen.

Ændringer i
tilgængelighed
grundet motorveje

Færdiggørelsen af motorvejene har øget tilgængeligheden overalt i
Danmark, men mest i områderne omkring de nybyggede veje, jf. figur
II.19. Ændringen er endvidere større i områder, hvor tilgængeligheden i udgangspunktet var lav, idet figuren viser den relative ændring i
tilgængeligheden.32 For at isolere effekten af motorveje ses i beregningen af tilgængelighed bort fra en række forhold, såsom trængsel,
andre transportformer og ændringer i vejsystemet udover de betragtede motorveje. Dette fravalg betyder, at det anvendte indeks ikke er
et fuldstændig præcist mål for den faktisk oplevede tilgængelighed.
Til gengæld vil analysens estimat af effekten af motorveje i mindre
grad afspejle ændringer i forhold, der ikke er relateret til motorveje.
Hvis trængsel eksempelvis indgik i målet, kunne det betyde at tilgængelighedsindekset ville blive reduceret for områder, der som
følge af stor økonomisk vækst oplevede mere trafik og deraf følgende
trængsel. Dermed kunne det se ud som om, der var en negativ effekt
af tilgængelighed på økonomisk vækst, selvom årsagsvirkningen i det
tilfælde i virkeligheden ville gå den anden vej.

32) I figuren og i analysen anvendes ændringen i logaritmen til tilgængelighed. For ændringer tæt på nul svarer dette nogenlunde til den relative ændring i tilgængelighed.
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FIGUR II.19

NYE MOTORVEJE OG TILGÆNGELIGHED

Den relative ændring i tilgængelighed som følge af motorvejene er
størst i områder i nærheden af vejene og i områder, som havde et
lavt niveau i udgangspunktet.

Anm.:
Kilde:

Kortet viser ændringen i et indeks for tilgængelighed som følge af
motorvejsudvidelser i Østjylland i starten af 1990’erne. Indekset er
beskrevet i boks II.2.
Egne beregninger på baggrund af registerdata og Jensen mfl.
(2019).

EFFEKT PÅ INDKOMST OG ANTAL BESKÆFTIGEDE I
LOKALOMRÅDET
Har øget
tilgængelighed øget
erhvervsindkomsten
i lokalområdet?
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Effekten af motorveje på den samlede indkomst i lokalområdet analyseres ved at undersøge, om erhvervsindkomsten er steget mere i de
områder, hvor tilgængeligheden er steget mest, jf. boks II.3. I analysen opdeles Danmark i 4.943 klynger, som er små geografiske områder, jf. boks II.2. Den samlede erhvervsindkomst i en klynge beregnes ved at summere over erhvervsindkomsten for alle beskæftigede i
klyngen. Erhvervsindkomsten er et bredt mål for lønindkomst, der
blandt andet inkluderer løn, honorarer og overskud af egen virksomhed.
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Positiv effekt på
erhvervsindkomst
på klyngeniveau

Der findes en positiv og signifikant effekt af motorvejene på erhvervsindkomsten på klyngeniveau fra 1989 til 2004 og 2009, jf. figur II.20. I
figuren vises effekten af tilgængelighed på erhvervsindkomst i forskellige delperioder. Som nævnt afspejler de beregnede ændringer i
tilgængelighed alene de undersøgte motorvejsbyggerier. Med andre
ord indikerer resultaterne, at motorvejene har øget erhvervsindkomsten mest i de områder, som har haft størst stigning i tilgængelighed.
FIGUR II.20

ELASTICITET FOR ERHVERVSINDKOMST

Erhvervsindkomsten er vokset mest i de områder, hvor tilgængeligheden er øget mest som følge af de nye motorveje.

Anm.:

Kilde:

Har placeringen
tilgodeset områder
i vækst eller
tilbagegang?

Figuren viser elasticiteten af erhvervsindkomst mht. tilgængelighed
estimeret på tværs af klynger og for forskellige perioder. De sorte
streger angiver standardfejlene. Estimaterne i perioden før motorvejenes opførelse (før 1989) er inkluderet for at undersøge, om motorvejenes placering har tilgodeset områder, der i forvejen var i vækst
eller tilbagegang. Ændringen i tilgængelighed er beregnet udelukkende på baggrund af de nye motorveje, som indgår i analysen. Se
boks II.3 for øvrige detaljer.
Egne beregninger på baggrund af registerdata og Jensen mfl.
(2019).

Ovenfor argumenteres for at de østjyske motorveje er særligt velegnede til at undersøge årsagspåvirkningen af infrastruktur. Argumentet
er, at motorvejene sandsynligvis ikke blev anlagt at understøtte væksten i et område, som i forvejen var i vækst eller tilbagegang. Hvis
dette var tilfældet, kunne den estimerede effekt afspejle andre forhold
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end motorvejene. For at undersøge dette betragtes væksten i erhvervsindkomst i perioden, før motorvejene blev færdiggjort.
Ingen tegn på at
effekten er drevet af
andre forhold end
motorvejene

Der er ingen tegn på, at områder, der er påvirket af motorvejene, har
oplevet stigninger i erhvervsindkomst i tiåret før motorvejene blev
færdiggjort. Dette bestyrker argumentet om, at den estimerede effekt
i perioden efter færdiggørelsen skyldes motorvejene og ikke er drevet
af andre forhold.

I hvor høj grad
skyldes effekten
omflytning af
beskæftigelse?

Det er usikkert, hvor stor en del af effekten, der skyldes forøget beskæftigelse og andre ressourcer, og hvor stor en del af effekten, som
skyldes en reel produktivitetsfremgang. Det skyldes blandt andet, at
en stigning i erhvervsindkomsten enten kan afspejle øget indkomst
pr. arbejder eller øget beskæftigelse. For at belyse dette undersøges
effekten på antallet af beskæftigede i de berørte områder.

Positive effekter på
beskæftigelsen på
sigt

Der findes en positiv signifikant effekt af motorvejene på beskæftigelsen på sigt, jf. figur II.21. Som i tilfældet med erhvervsindkomst, vokser effekten over tid. Hvad angår perioden fra 1989 til 2009, er effekten kun signifikant på et 10 pct.-niveau, men har omtrent samme
størrelse som estimaterne for perioderne før og efter. Som i tilfældet
med erhvervsindkomst, er der ingen sammenhæng mellem ændringen i motorvejstilgængelighed og ændringen i beskæftigelsen i perioderne, før motorvejene blev færdiggjort. Dette er endnu engang et
betryggende resultat, da det tyder på, at de positive effekter ikke
skyldes, at motorvejene er placeret i områder, som i forvejen var i
frem- eller tilbagegang.
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FIGUR II.21

ELASTICITET FOR ANTAL BESKÆFTIGEDE

Antallet af beskæftigede er vokset mest i de områder, hvor tilgængeligheden er øget mest som følge af de nye motorveje.

Anm.:

Kilde:

Figuren viser elasticiteten af antal beskæftigede mht. tilgængelighed
estimeret på tværs af klynger og for forskellige perioder. De sorte
streger angiver standardfejlene. Estimaterne i perioden før motorvejenes opførelse (før 1989) er inkluderet for at undersøge, om motorvejenes placering har tilgodeset områder, der i forvejen var i vækst
eller tilbagegang. Ændringen i tilgængelighed er beregnet udelukkende på baggrund af de nye motorveje, som indgår i analysen. Se
boks II.3 for øvrige detaljer.
Egne beregninger på baggrund af registerdata og Jensen mfl.
(2019).
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BOKS II.7

ANALYSE PÅ KLYNGENIVEAU

I analysen undersøges effekten af motorveje på erhvervsindkomst og beskæftigelse. Specifikationen bygger på en handelsmodel, som implicerer, at lavere transportomkostninger medfører øget
handel, hvilket fører til aggregerede gevinster ved handel, jf. Alder (2016) og Jaworski og Kitchens
(2019). Modellen forudsiger således en log-lineær sammenhæng mellem indkomsten , i klynge
til tidspunkt og tilgængeligheden
, :
ln

,

=

+

ln(

,

)

(1)

er en vektor af tids-fixed effects, og er en vektor af tidsinvariante kontrolvariable.
opfanger dermed, at væksten i den afhængige variabel kan afhænge af eksempelvis niveauet for , i
startåret (grundet konvergenseffekter) eller regionale vækstforskelle alt efter hvilket amt, området
ligger i. m , er den gennemsnitlige tilgængelighed på tværs af kvadrater i klyngen, idet definitionen af klynger og tilgængelighedsindekset er beskrevet i boks II.2. Den føromtalte handelsmodel
medfører, at såfremt estimatet af
er positivt, er der også en aggregeret positiv effekt af motorveje på indkomst. Fortolkningen af resultaterne i relation til modellen beskrives nærmere i boks
II.8.
For at estimere (1) omskrives ligningen til følgende difference-in-differences specifikation:
ln

,

− ln

,

=∅
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+

ln

,

− ln

,

, (2)

hvor 0 er begyndelsesåret, er slutåret og ∅ , ≡ − er en vektor af koefficienter, der afspejler
effekterne af tidsinvariante kontrolvariable på ændringen i den afhængige variabel – det kan eksempelvis være effekten af indkomstniveauet i begyndelsesåret på væksten i indkomst, hvilket vil
afspejle konvergens- eller divergenseffekter. I analysen varieres slutåret for at undersøge effekten
over tid.
Data
Som mål for indkomst anvendes samlet erhvervsindkomst fra Danmarks Statistiks indkomstregister. Erhvervsindkomsten afspejler løn, honorarer og overskud af egen virksomhed og indeholder
således primært lønindkomst og kun til en vis grad kapitalindkomst. Dette er en begrænsning ved
analysen, idet det dermed ikke bliver muligt at undersøge, hvordan motorvejene påvirker øvrig kapitalindkomst, herunder overskud i selskaber.a Analysens slutår er 2014 for beskæftigelse, men
2013 for erhvervsindkomst. Forskellen skyldes, at data for erhvervsindkomst i 2014 ikke var umiddelbart tilgængeligt i det anvendte datasæt, da analysen blev udført.
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BOKS II.7

ANALYSE PÅ KLYNGENIVEAU, FORTSAT

I analysen indgår følgende kontrolvariable: Niveauet for markedsadgang i 1989, den gennemsnitlige erhvervsindkomst i begyndelsesåret, amt fixed effects og en række variable, som måler andelen af beskæftigede i begyndelsesåret opdelt efter højeste fuldførte uddannelse (der opdeles på
grundskole, gymnasie, erhvervsuddannelse, kortere videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse og lang videregående uddannelse). I regressionerne, hvor ændringen i erhvervsindkomst er den afhængige variabel, indgår desuden niveauet for den samlede erhvervsindkomst i begyndelsesåret. I regressionerne, hvor ændringen i beskæftigelse er den afhængige
variabel, indgår niveauet for den samlede beskæftigelse i begyndelsesåret.
a) Et mere dækkende mål for indkomst er værditilvækst på virksomhedsniveau, der er et samlet mål for aflønning af kapital og arbejdskraft. Et sådant mål er tilgængeligt i Danmarks Statistiks regnskabsdata for virksomheder. Dette register går imidlertid ikke langt nok tilbage i tid til, at det kan anvendes i nærværende analyse.

FORTOLKNING AF RESULTATERNE
Resultaterne peger
på positiv effekt på
indkomsten på
landsplan, …

Den positive effekt på beskæftigelsen og indkomsten indikerer, at
virksomheder i højere grad har valgt at placere produktionen i områder med øget tilgængelighed for at drage nytte af den billigere adgang til et stort marked. Billigere transport kan have medført gevinster ved øget handel, jf. boks II.8. Handelsgevinster medfører en
positiv effekt på realindkomsten på landsplan, som enten går gennem
større produktion, lavere priser på varer (grundet lavere transportomkostninger) eller en kombination af begge.

… men størrelsen
af den aggregerede
effekt på indkomst
er ukendt

Den signifikante, positive effekt i analysen indikerer, at der har været
en positiv effekt på den samlede realindkomst på landsplan, jf. boks
II.8. Størrelsen af den positive indkomsteffekt afhænger imidlertid
afgørende af, hvilke forhold der var gældende på arbejdsmarkedet i
perioden. Et overkantsskøn er, at motorvejene har øget den samlede
erhvervsindkomst i Danmark med 1,8 pct., jf. boks II.8. Dette er et
overkantsskøn, fordi det kun gælder, hvis det antages, at der ikke er
nogen områder i Danmark, hvor motorvejene har medført en negativ
effekt på indkomsten. Negative effekter kunne opstå som følge af
fraflytning af beskæftigede. I et mere realistisk scenarie, hvor der
tages højde for negative effekter som følge af fraflytning af beskæftigede i nogle områder, vil den samlede effekt være lavere og muligvis
betydeligt lavere.
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BOKS II.8

FORTOLKNING AF RESULTATERNE

Analysens specifikation – ligning (1) i boks II.7 – er benyttet af såvel Alder (2016) som Jaworski og
Kitchens (2019). Disse to studier analyserer effekten af motorveje i Indien henholdsvis USA. Specifikationen er baseret på en handelsmodel. Modellen medfører, at lavere transportomkostninger,
f.eks. som følge af forbedret infrastruktur, fører til bedre udnyttelse af komparative fordele. Det fører til øget handel og højere indkomst.
I analysen er estimatet af
positivt. Indenfor modellens rammer betyder det, at motorvejene har
påvirket den aggregerede realindkomst positivt.a Størrelsesordenen af den samlede effekt på indkomsten, og hvorvidt den er drevet af højere realløn eller af ændret beskæftigelse, kan man ikke
afgøre alene på baggrund af estimationsresultaterne. Det afhænger af de strukturelle antagelser,
man i øvrigt gør. I litteraturen er der tre centrale scenarier, der hver især fører til forskellige fortolkninger af resultatet.
1. I Alder (2016) antages, at arbejdskraften er konstant og immobil. Derfor vil en estimeret effekt
på indkomsten kunne fortolkes som en effekt på indkomst pr. beskæftiget, netop fordi beskæftigelsen er antaget at være konstant i alle områder og derfor ikke kan påvirke indkomsten. Resultaterne i nærværende analyse bakker imidlertid ikke op om denne tolkning: Dels estimeres en positiv effekt på antallet af beskæftigede, dels er der – som vist i det efterfølgende afsnit – ingen effekt
på lønnen for den enkelte beskæftigede.
2. Jaworski og Kitchens (2019) antager derimod, at arbejdskraften er mobil inden for landets
grænser, og at beskæftigelsen på landsplan herudover er fleksibel og tilpasser sig, således at reallønnen holdes konstant. Forbedret tilgængelighed i ét område vil medføre et lokalt opadgående
pres på reallønnen, men forøgelser i arbejdsudbuddet vil modvirke dette pres og holde lønniveauet ens på tværs af områder og konstant på landsplan. Disse antagelser kan ikke afvises på baggrund af analysens resultater: Øget tilgængelighed har således haft en positiv effekt på antal beskæftigede, men ikke påvirket lønnen på individniveau, jf. resultaterne i næste afsnit.
3. Det tredje sæt af antagelser præsenteres også af Jaworski og Kitchens (2019). Som i det andet
sæt af antagelser er arbejdskraften mobil inden for landets grænser, men til gengæld er landets
samlede beskæftigelse konstant og ikke fleksibel. Da arbejdskraften er mobil inden for landets
grænser, gælder det stadig, at reallønnen er ens, således at der ingen effekter er på det lokale reallønsniveau. Dermed er modellens forudsigelser altså igen i overensstemmelse med resultaterne
i analysen (positiv effekt på antal beskæftigede, ingen effekt på løn pr. beskæftiget). Forskellen fra
det andet sæt af antagelser er, at arbejdsudbuddet er konstant på landsplan, så den mekanisme,
som holder reallønsstigningerne på landsplan i ave, er sat ud af kraft. I denne version af modellen
er der altså positive effekter på reallønnen på landsplan, hvilket ikke var tilfældet i den forrige. Reallønseffekten er ens i alle områder, da reallønnen er ens på tværs af områder. Da effekten dermed er lige stor i områder med små og store stigninger i tilgængelighed, kan den ikke identificeres
ved brug af regressionsanalyse. Det skyldes, at det ikke er muligt at adskille effekten fra andre
fælles påvirkninger af reallønnen fra teknologiske ændringer, konjunkturer mv. i samme periode.
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BOKS II.8

FORTOLKNING AF RESULTATERNE, FORTSAT

Det er som sagt ikke muligt at afvise antagelserne, der ligger til grund for hverken scenarie 2 eller
3 på baggrund af modellens resultater. De to scenarier kan siges at udgøre to yderpunkter, og
den mest realistiske model er formentlig en kombination af disse to. Det er ikke muligt at beregne
en aggregeret effekt på reallønnen i scenarie 3 uden yderligere strukturelle antagelser.b Med udgangspunkt i scenarie 2 er det muligt at beregne en aggregeret effekt på erhvervsindkomsten i
Danmark: Først at beregnes de prædikterede ændringer i erhvervsindkomst på individniveau som:
∆ ln( ) =

ln

,

− ln

,

idet
er estimatet af . Disse ændringer udgør motorvejenes bidrag til indkomstændringer og
kan anvendes til at beregne en kontrafaktisk erhvervsindkomst på klyngeniveau i 2013 (det sidste
år i analysen). Det kontrafaktiske indkomstniveau repræsenterer den indkomst, som ville have været opnået i hver klynge, såfremt motorvejene ikke var bygget. Ud fra de kontrafaktiske erhvervsindkomster fås, at motorvejene har forøget den samlede erhvervsindkomst med 1,8 pct. Her er tale om et overkantsskøn, som er baseret på den ekstreme antagelse, at reallønnen er konstant på
landsplan. Dette indebærer, at fremgangen i den samlede nominelle erhvervsindkomst på 1,8 pct.
kan tilskrives en mindst lige så kraftig fremgang i beskæftigelsen.
Overkantsskønnet kan sammenlignes med det tilsvarende tal fra Jaworski og Kitchens (2019),
som undersøger konsekvenserne af motorvejsbyggerier i Appalacherne fra 1965 og frem. Ifølge
deres overkantsskønt har motorvejene forøget USA’s samlede indkomst med 0,4 pct. Dette tal er
noget lavere, end de 1,8 pct. i denne analyse, hvilket blandt andet kan skyldes, at store dele af
USA grundet landets størrelse stort set ikke har været påvirket af motorvejene i Appalacherne. I
Jaworski og Kitchens (2019) undersøges desuden effekterne i scenarie 3. De finder, at effekten
på den samlede nominelle indkomst i det scenarie er positiv, men tæt på nul. Til gengæld er der
en positiv effekt på arbejdernes nytte gennem reallønsstigninger på 0,13 pct. Denne effekt går
igennem lavere priser som følge af lavere transportomkostninger. Det er ikke umiddelbart muligt at
udføre en lignende beregning for scenarie 3 for Danmark, da modellen og dens kalibreringer ikke
kan overføres til danske forhold. Men resultatet giver et fingerpeg om, at den samlede effekt kan
være noget lavere, såfremt det antages, at den samlede beskæftigelse er konstant, hvorved en
del af den estimerede effekt afspejler omflytning af ressourcer fra andre områder.
a) Resultaterne skal ses i lyset af, at de anvendte afhængige variable ikke fuldt ud svarer til dem, som fremstår
af modellens forudsigelser. For det første forudsiger modellen, at den samlede indkomst i et område afhænger
lineært af markedsadgang. I specifikationen i nærværende analyse anvendes den samlede erhvervsindkomst,
da det ikke er muligt at finde tilstrækkelig disaggregeret data for den samlede indkomst. For det andet forudsiger modellen, at reallønnen er konstant på tværs af områder. Dette undersøges i nærværende analyse ved at
anvende erhvervsindkomst på individniveau som et approksimativt mål for realløn, da det ikke er muligt, at finde tilstrækkelig disaggregeret data for forbrugerpriserne. Dette problem mindskes dog af, at der kontrolleres for
amt fixed effects, hvilket må forventes at fjerne en del af den geografiske variation i forbrugerpriserne.
b) Jaworski og Kitchens (2019) anvender modellens ligninger til at beregne en aggregeret effekt. Det vurderes
imidlertid, at deres model og de tilhørende kalibreringer ikke umiddelbart kan overføres til den danske økonomi.
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Andre forhold end
modellen kan have
drevet de estimerede
effekter

Beregningerne skal tages med forbehold for, at de estimerede effekter kan være drevet af andre forhold end handelsgevinster. Eksempelvis kan det spille en rolle, at virksomheder kan ønske at lokalisere
sig i nærheden af motorvejen for at reklamere for sine produkter.
Motorvejene kan også påvirke den kommunale og statslige planlægning af erhvervsarealer og derigennem påvirke virksomheders placering. Hvis motorvejene har påvirket indkomsten gennem disse kanaler, i stedet for gennem handelseffekter, er det vanskeligt at sige
noget om størrelsen af og fortegnet på den aggregerede effekt.

EFFEKT PÅ INDIVIDERS ERHVERVSINDKOMST
Er lønnen vokset
mere for individer i
områder med store
stigninger i
tilgængelighed?

I det følgende undersøges, om individers erhvervsindkomst er vokset
særligt i områder med forøget tilgængelighed. Metode og data til
denne analyse er beskrevet i boks II.9. Effekter på individers erhvervsindkomst kan eksempelvis opstå som følge af agglomerationsgevinster, som sætter sig i lønnen. Det kan ske, hvis en øget tilgængelighed medfører forøget vidensudveksling eller bedre adgang til et
bredere udvalg af inputvarer. Begge dele ville kunne øge produktiviteten og dermed lønniveauet. De forskellige typer af agglomerationsfordele diskuteres i afsnit II.3.

Ingen signifikante
effekter på
individers
erhvervsindkomst

I analysen findes der ingen langsigtede signifikante effekter på løn på
individniveau, jf. figur II.22. Der er heller ingen sammenhæng mellem
ændringen i motorvejstilgængelighed og ændringen i erhvervsindkomst i perioderne, før motorvejene blev færdiggjort. Sidstnævnte er
betryggende, da det tyder på, at resultaterne ikke er påvirket af, at
individer i de områder, som er påvirket af motorvejene, klarer sig
særligt godt eller dårligt af andre årsager end motorvejene.

Ingen tegn på
agglomerationseffekter på lønnen

Når der ikke findes en positiv effekt på erhvervsindkomsten for individerne i analysen, er det tegn på, at den øgede tilgængelighed ikke
har medført agglomerationsgevinster i form af øget løn. Sådanne
effekter kunne være opstået ved, at øget tilgængelighed giver produktivitetsfordele som følge af eksempelvis øget vidensudveksling
eller et bredere udvalg af inputvarer. Dette udelukker ikke andre
agglomerationsgevinster, som kan have påvirket eksempelvis priser
eller kapitalindkomst.

Årsagssammenhæng og selektion af
produktive individer

I analysen undersøges effekten på individer, som arbejdede i området i 1989, det vil sige umiddelbart før, motorvejene blev færdiggjort.
Dette gøres ved kun at tage udgangspunkt i individers arbejdssted i
1989, når ændringer i markedsadgang beregnes. Denne metode
sikrer, at flyttebeslutninger ikke påvirker resultatet og er således et
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forsøg på at isolere årsagspåvirkningen fra motorveje til løn. Eksempelvis undgås det, at en eventuel positiv sammenhæng mellem erhvervsindkomst og tilgængelighed afspejler en omvendt årsagssammenhæng: Nemlig at personer med udsigt til store lønstigninger flytter til området med nye motorveje for at drage nytte af den forbedrede tilgængelighed.33
Usikkerhed på
estimaterne kan
skyldes at
tilgængelighed kun
afspejler motorveje

Der er flere forbehold ved analyserne på individniveau, som betyder,
at resultaterne skal fortolkes med varsomhed. For det første anvendes udelukkende ændringer i tilgængelighed, som skyldes motorveje.
På den ene side er dette en fordel, da det som nævnt gør det muligt
at finde en årsagspåvirkning fra motorveje på indkomst. På den anden side må det formodes at give anledning til usikkerhed i estimaterne, da det anvendte mål kun opfanger nogle af ændringerne i den
faktiske tilgængelighed for individer over perioden. Individer, som
flytter fra land til by eller omvendt, vil således opleve store ændringer
i tilgængelighed, og dette vil ikke blive opfanget i det anvendte mål.
Ændringer som følge af ændrede trængselsforhold eller anden ny
infrastruktur vil heller ikke være afspejlet i målet.

Agglomerationsgevinsterne kan
være anderledes
i dag

Et andet forbehold er, at effekten af at bygge motorveje i dag ikke
nødvendigvis svarer til den historiske effekt. Eksempelvis er uddannelsesniveauet øget i arbejdsstyrken, hvilket kan have forøget agglomerationsgevinsterne, da der er en tendens til, at agglomerationsgevinsterne er større for personer med længere uddannelser.

Resultaterne er ikke
i modstrid med
aggregerede
handelsgevinster

Det forhold, at motorvejene ikke har forårsaget agglomerationseffekter på individers lønninger i de områder, hvor tilgængeligheden i
særlig grad er øget, udelukker ikke, at de kan have medført generelle
indkomststigninger, som resultaterne ovenfor kunne tyde på. De
generelle indkomststigninger fremkommer, når virksomheder øger
efterspørgslen efter arbejdskraft i områder med øget tilgængelighed.
Med tiden sker der tilflytning af arbejdskraft fra andre områder, hvorfor lønningerne også stiger i disse områder som resultat af mindre
arbejdsudbud.34 Der kan herudover opstå en blivende ekstra lønstigning i de områder, hvor tilgængeligheden i særlig grad er øget, hvis
33) En ulempe ved dette er, at metoden ikke opfanger løngevinsterne ved motorvejen for
personer, som flytter til området. Disse gevinster vil imidlertid være meget svære at
identificere i praksis grundet det nævnte potentiale for omvendt årsagssammenhæng.
34) Effekten skyldes, at der er aftagende marginalprodukt med hensyn til arbejdskraft, så
når beskæftigelsen øges lokalt, falder lønnen. Effekten er typisk fraværende i agglomerationsmodeller: Her er nemlig ikke aftagende marginalprodukt, i stedet indebærer
agglomerationsfordelene at marginalproduktet er stigende i lokal beskæftigelse. I sådanne modeller antages typisk, at der er ulemper ved at bo og arbejde i bymæssige
områder, eksempelvis høje boligpriser, således at der kan opretholdes en ligevægt,
hvor ikke alle bor i byen.
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arbejdskraften her er mere produktiv end andre steder på grund af
agglomerationseffekter.
FIGUR II.22

ELASTICITET FOR ERHVERVSINDKOMST
PÅ INDIVIDNIVEAU

Erhvervsindkomsten er ikke vokset for individer, som arbejdede i de
områder, hvor tilgængeligheden er øget mest.

Anm.:

Kilde:
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Figuren viser elasticiteten af ændringen i erhvervsindkomst mht.
ændringen i tilgængelighed, estimeret på tværs af individer og for
forskellige perioder. De sorte streger angiver standardfejlene. Estimater i perioden før motorvejenes opførelse (før 1989) er inkluderet
for at undersøge, om motorvejenes placering har tilgodeset områder, der i forvejen var i vækst eller tilbagegang. Ændringen i tilgængelighed er beregnet udelukkende på baggrund af de nye motorveje,
som indgår i analysen. Se boks II.3 for øvrige detaljer.
Egne beregninger på baggrund af registerdata og Jensen mfl.
(2019).
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BOKS II.9

ANALYSE PÅ INDIVIDNIVEAU

Hovedformålet med analysen på individniveau er at undersøge, om der er agglomerationseffekter,
som giver udslag i højere lokal løn. Hering og Poncet (2010) viser, at der kan være agglomerationsgevinster på lønnen, da et stort marked medfører et stort udvalg af inputvarer i produktionen.
Modellen er inspireret af Krugman (1991) og leder til, at lønninger afhænger log-lineært af tilgængelighed. Med udgangspunkt i denne teori anvendes samme specifikation som i analysen på
klyngeniveau – det vil sige ligning (2) i boks II.3. Forskellen er, at erhvervsindkomst og kontrolvariable nu måles på individniveau (tilgængelighed måles fortsat på klyngeniveau, da det grundet
datafortrolighed ikke er muligt at måle tilgængeligheden fra individers eksakte adresse).
Som diskuteret i Combes og Gobillon (2015) kan der være mange andre agglomerationsteorier,
som kan lede til en positiv sammenhæng mellem løn og tilgængelighed.a Et populært eksempel er
Glaeser og Mare (2001), som argumenterer for, at der er løngevinster ved at arbejde i større byer
grundet forøget vidensudveksling og læring. Det er ikke muligt alene ud fra en estimeret sammenhæng mellem indkomst og tilgængelighed at afgøre hvilke(n) agglomerationsmekanisme(r), der er
på spil.
Data
Analysepopulationen er alle individer over 17 år, som har en positiv erhvervsindkomst og et registreret arbejdssted, der kan knyttes til en klynge i både start- og slutåret. I analysen udelukkes
desuden personer med en erhvervsindkomst, som ligger under 1 pct.-percentilen i det pågældende år. Dermed udelades personer med en meget lav indkomst, som i praksis må anses for værende uden arbejde. Der indgår et sted mellem 123.000 og 152.000 observationer, afhængig af
hvilke år, der anvendes som start- og slutår.
I analysen inkluderes i store træk de samme kontrolvariable som i regressionerne på klyngeniveau, nu blot målt på individniveau. For det første kontrolleres for den højest fuldførte uddannelse.
Uddannelsesniveau inddeles i syv kategorier: ukendt, grundskole, gymnasial, erhvervsfaglig, kort
videregående, mellemlang videregående og lang videregående uddannelse. I regressionen indgår
en dummy for hver kategori. Der kontrolleres også for køn og alder fixed effects. Derudover kontrolleres for logaritmen til erhvervsindkomst i startåret og tilgængeligheden i 1989.
a) I handelsmodellen, som beskrives ovenfor, er der ingen forskelle i lønniveau, da disse bliver udjævnet af at
arbejdskraften søger mod områder med høj løn, hvilket resulterer i lønfald grundet aftagende marginalprodukt.
Denne mekanisme er typisk ikke til stede i agglomerationsmodeller, da agglomerationsfordelene indebærer, at
marginalproduktet stiger, når tætheden øges. I stedet antages, at der er andre ulemper ved at bo og arbejde i
tætbefolkede områder – eksempelvis høje boligpriser og trængsel. Ulemperne betyder, at den nominelle løn
kan være højere i de mere bymæssige områder end på landet. Uden ulemperne ville der kun være fordele ved
forøget tæthed, og da ville alle ende med at bo og arbejde samme sted.
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KONKLUSION
Resultaterne
indikerer en positiv
effekt på indkomsten
på landsplan

Resultaterne i analysen indikerer, at der har været positive aggregerede effekter på indkomsten af de undersøgte motorveje. Der identificeres en positiv effekt af motorvejene på erhvervsindkomsten og
beskæftigelsen i lokalområderne. Det er ikke muligt at afgøre, hvor
stor en del af denne effekt, som afspejler omflytning af beskæftigelse
fra andre områder, og hvor stor en del, som afspejler en forøgelse af
indkomsten på landsplan. Derfor er det heller ikke muligt at beregne
den samlede effekt på indkomsten på landsplan. Alligevel konkluderes det, at der har været aggregerede positive effekter af motorvejene. Baggrunden for denne konklusion er, at selv i tilfældet hvor hele
den estimerede effekt skyldes omflytning, må der have været gevinster for virksomhederne ved at flytte (da de ellers ikke villet være
flyttet). Dette ræsonnement illustreres i en teoretisk ramme, hvor
billigere transport fører til handelsgevinster. Handelsgevinsterne kan
tage form af lavere priser eller højere produktion.

Ingen tegn på
forøgede agglomerationsfordele i form af
øget løn

Samtidig findes ikke tegn på, at de undersøgte motorveje har medført
forøgede agglomerationsfordele i form af højere erhvervsindkomst for
individer i de berørte områder. Agglomerationsfordele kan eksempelvis opstå som følge af forøget vidensudveksling eller et bredere udvalg af inputvarer for virksomheder, som har oplevet øget tilgængelighed som følge af motorvejene. Der er ikke tegn på, at sådanne
fordele har ført til større erhvervsindkomst for individer, men det er
muligt, at der kan have været forøgede agglomerationsgevinster, som
eksempelvis har givet udslag i større indtjening for virksomheder eller
lavere priser for forbrugerne. Samtidig skal konklusion om manglende
løngevinster tages med forbehold for, at der er en vis statistisk usikkerhed forbundet med estimaterne, og at agglomerationseffekter kan
være større i dag, end de har været historisk.

II.6

OPSUMMERING

Transportinfrastrukturen
påvirker hele
samfundet

Transportinfrastrukturen påvirker hele samfundet. Handel afhænger
af veje, jernbaner, broer, lufthavne og havne, og en effektiv infrastruktur giver virksomheder og forbrugere adgang til en bred vifte af varer
og tjenesteydelser. Infrastruktur gør det også muligt at pendle og at
opretholde kontakten til familie og venner.
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Cost-benefitanalyser er vigtige
for beslutninger om
infrastruktur

Gevinsterne og omkostningerne ved infrastrukturprojekter opgøres i
såkaldte cost-benefit-analyser. Transportministeriet fastlægger en
række regnemetoder, som har til formål at sikre, at cost-benefitanalyser af forskellige infrastrukturprojekter er sammenlignelige.
Analyserne leverer et vigtigt bidrag til at sikre, at de politiske prioriteringer af infrastruktur foretages på et økonomisk fornuftigt grundlag.

Traditionelle
opgørelsesmetoder
fanger nogle
gevinster ved
produktiviteten –
men ikke alle

Infrastruktur kan forøge virksomhedernes produktion og produktivitet,
og de traditionelle opgørelsesmetoder, som også anbefales af Transportministeriet, vil opfange nogle af disse gevinster, men formentlig
ikke dem alle. Opgørelsen af gevinsterne afspejler brugernes direkte
fordele ved brugen af infrastrukturen – altså de fordele, brugeren har
en betalingsvillighed for. Hvis infrastrukturen skaber samfundsøkonomiske fordele herudover i form af eksterne gevinster for andre end
brugerne, vil dette imidlertid ikke være indregnet. Sådanne fordele
omtales ofte som bredere økonomiske effekter. Et eksempel er, hvis
en forbedret infrastruktur fører til flere rejser, der ender med at føre til
øget spredning af viden, uden at de rejsende kompenseres for denne
gevinst. Effekterne kan også opstå som følge af andre markedsfejl,
som eksempelvis svag konkurrence.

Svært, men vigtigt at
opgøre alle
gevinster ved
infrastruktur

De fleste typer af eksterne gevinster ved infrastruktur er vanskelige at
opgøre, da de i mange tilfælde ikke observeres. Selv hvis det skulle
være muligt at opgøre en samlet effekt af infrastruktur på produktiviteten, er det dermed vanskeligt at udskille den del, som skyldes eksterne effekter og andre markedsfejl. Ikke desto mindre er det en vigtig
opgave at forbedre metoderne, så alle gevinsterne ved infrastruktur
indregnes.

Eksterne effekter
grundet skatter og
afgifter

En type af eksterne gevinster, som er mere synlige og derfor i visse
tilfælde lettere at opgøre, skyldes eksistensen af skatter og afgifter.
Hvis en bruger oplever en lønstigning som følge af forbedret infrastruktur, vil dette som regel resultere i en øget skatteindbetaling.
Denne del af lønstigningen vil ikke indgå i brugerens gevinst, men
indkomsten kommer samfundet til gode i form af en forbedring af de
offentlige finanser. En lignende effekt kan opstå som følge af ændrede offentlige udgifter, som f.eks. reducerede udgifter til overførselsindkomster, hvis flere kommer i arbejde. Transportministeriet anbefaler en metode til indregning af forøgede skatteindtægter, som stammer fra større arbejdsudbud som følge af forbedret infrastruktur.

Eksisterende studier
indikerer positive
effekter på
produktiviteten

Eksisterende undersøgelser peger på, at transportinfrastruktur har
positive effekter på økonomisk aktivitet. Der er mindre viden om effekten på produktiviteten, men også her antyder litteraturen at effekterne er positive. Der eksisterer kun få danske undersøgelser, men
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mange erfaringer fra udlandet. Undersøgelserne giver ikke et klart
billede af størrelsen af de positive effekter. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er mange metodiske udfordringer forbundet
med opgørelsen af effekterne. Udfordringerne består eksempelvis i at
finde den rette årsagssammenhæng og i at adskille, hvor stor en del
af en given effekt på lokalområdet, som skyldes omflytning af ressourcer fra andre steder i landet, og hvor stor en del, som skyldes, at
der er skabt ny økonomisk aktivitet.
Egen analyse peger
på positiv effekt af
motorveje

I analysen i dette kapitel konkluderes det, at færdiggørelsen af motorvejsstrækninger i Østjylland i 1990’erne har haft en positiv effekt
på den samlede indkomst i landet. Der estimeres en positiv effekt på
lokalområdernes erhvervsindkomst og beskæftigelse, som indikerer,
at motorvejene har haft en positiv effekt på indkomsten på landsplan.
Det er ikke muligt at lave en håndfast beregning af effekten på landsplan. Det skyldes, at det er vanskeligt at afgøre, hvor stor en del af
den estimerede effekt i lokalområderne, som skyldes omflytning af
beskæftigelse og andre ressourcer fra andre områder, og hvor stor
en del, som skyldes ny økonomisk aktivitet.

Årsag og virkning

I analysen håndteres udfordringen med at finde den rette årsagssammenhæng ved at undersøge motorvejsstrækninger, som var
planlagt mange år i forvejen, og som angiveligt ikke havde til formål
at understøtte en eksisterende udvikling i bestemte lokalområder.
Resultater indikerer, at denne udfordring er håndteret korrekt, idet der
ikke er tegn på, at påvirkede områder oplever særlig høj eller lav
vækst, i perioden før motorvejene blev bygget.

Ingen tegn på
bredere effekter,
som påvirker
individers løn

Analysen finder ingen tegn på, at de nye motorvejsstrækninger har
ført til højere lønvækst for individer i områder, der har været særlig
berørt af motorvejene. Dette peger på, at føromtalte effekt på lokalområdernes erhvervsindkomst primært skyldes, at der er blevet flere
beskæftigede i området, og ikke at de eksisterende individer har
oplevet højere indkomstvækst. Samtidig taler resultatet imod eksistensen af visse typer af bredere økonomiske effekter, som forudsiger, at lønnen øges, når den enkelte beskæftigede får bedre adgang
til andre beskæftigede. Det udelukker dog ikke andre typer af bredere
effekter, som kan sætte sig i højere kapitalindkomst eller lavere priser
for forbrugerne. Samtidig skal resultatet fortolkes med en række
forbehold in mente. Der er, blandt andet, en vis usikkerhed forbundet
med estimaterne af effekten på individers løn. Herudover gælder
resultaterne ikke for tilflyttere, men kun for personer, der allerede
boede i områderne, da motorvejene blev bygget.
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Vigtigt at kende
fordele og ulemper
ved infrastruktur

Når der træffes beslutninger om infrastruktur, er det vigtigt, at fordele
og ulemper er velbelyste. Infrastruktur har mange påvirkninger på
samfundet, og gevinsterne kan blandt andet udmønte sig i øget produktivitet. Udover udgifterne til anlæg og vedligehold kan infrastruktur
også medføre øget belastning af miljøet, herunder klimaet. Derfor er
det vigtigt, at metoderne til opgørelse af fordele og ulemper ved infrastruktur løbende forbedres og videreudvikles.
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