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Data og statistiske metoder ved økonomiske modelberegning: 
Udviklingen fra 1970'erne til i dag 

1. Indledning 

Dansk økonomisk modelbygning startede for alvor i slutningen af 1960'erne og blev 
synlig for bredere kredse med offentliggørelsen af Ellen Andersens arbejde med det, der 
blev til ADAM (Annual Danish Aggregate Model) i 1972, af Det Økonomiske Råds 
modelarbejde med SMEC I (Simulation Model ofthe Economic Council) og SMEC II i 
1973 og 1974 og Nationalbankens NATAN i 1975, se Andersen (1972), Hansen og 
Paldam (1973), Rosted, Schaumann & Sørensen (1974 og 1974a) og Blomgren-Hansen 
(1975). 

Det betyder ikke, at økonometrien ikke allerede på det tidspunkt havde en lang historie 
internationalt og i Danmark. Men i Danmark var det kun spredte tilløb. Den første, der 
kvantificerede økonomiske sammenhænge med brug af matematisk-statistiske metoder 
var faktisk danskeren Edvard Ph. Mackeprang, der i 1906 forsvarede en disputats med 
en omhyggelig estimation af efterspørgselskurver, se Kærgård (1984). Men han fik 
hverken i Danmark eller internationalt elever eller betydning. Disputatsen var på dansk 
og kritiske opponenter forhindrede, at den fik nogen udbredelse. 

Internationalt kom der imidlertid i 1910'erne og 1920'erne en forskning i gang, og det 
resulterede i starten af Econometric Society i 1932, der fra 1933 udgav tidsskriftet 
Econometica med nordmanden Ragnar Frisch som redaktør fra starten til 1954. Dette 
selskab og dets tidsskrift blev hurtigt den ledende strømning i økonomisk forskning, og 
Frisch fik fuldt berettiget i 1969 den første Nobelpris i økonomi (delt med den 
hollandske modelbygger Jan Tinbergen). 

Dels fordi transportmulighederne var begrænsede før flyvning blev almindelig, og dels 
fordi økonomer i høj grad skrev på deres nationale sprog og danskere, nordmænd, og 
svenskere forstod hinandens, var der en tæt kontakt mellem økonomerne i de nordiske 
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lande. Og i dette nordiske netværk var Frisch central. Der var derfor adskillige danskere 
med i Econometric Society fra starten. Men det var ikke økonometri i snæver forstand, 
men matematisk økonomi og statistiske metoder mere generelt, og ingen af de tidlige 
danske medlemmer ville vi i dag kalde økonometrikere. 

Det store økonomistudium i Danmark var Det Statsvidenskabelige Studium (cand.polit.) 
ved Københavns Universitet. Her var der indtil 1962 valgfrihed mellem "lille" og "stor" 
statistik. Det var Anders Hald med lærebogen "Statistical theory with engineering 
applications", der stod for "stor statistik", og det gav mange økonomer et solidt 
fundament i statisk metode, selv om det var tekniske anvendelser, der var Halds 
hovedinteresse. En række cand.polit.' er med baggrund i "stor statistik" med tilhørende 
valgfag fik en karriere i statistik, Ellen Andersen (professor i empirisk økonomi i 
København), Ebbe Yndgaard (professor på Aarhus Universitet), Ulf Christiansen 
(ekstern lektor i statistik på KU), Severin Olesen Larsen (statistiker på Seruminstituttet), 
m.fl. 

Dette ændrede sig med Anders Halds flytning til det naturvidenskabelige fakultet i 1962 
og Georg Rasch's udnævnelse til hans efterfølger som professor ved Det Rets- og 
Statsvidenskabelige ( det samfundsvidenskabelige) fakultet. Han var en indædt 
modstander af regressionsanalyse, normalfordelingen og alle de metoder økonomerne 
anvendte, og Statistisk Institut og fagstatistiskerne kom derfor ikke til at spille nogen 
rolle ved udviklingen af økonomiske modeller. 

Det blev derfor det valgfri fag "økonometri", der sammen med studieophold i udlandet 
blev stedet, hvor modelbyggerne blev uddannet. Der havde været undervisning i dette 
fag tilbage i tiden. Senere professor i driftsøkonomi Sven Danø oversatte og udgav 
således Jan Tinbergens hollandske lærebog i økonometri fra 193 7, og Hector Estrup 
indførte i begyndelsen af 1960'erne Johnstons økonometrilærebog som pensum, men 
underviste i den uden at bruge matrix regning. 

Det var Ellen Andersen, der blev lektor ved Økonomisk Institut på Københavns 
Universitet i 1965 og var på et halvt års studieophold i Oslo, der indførte moderen 
økonometriundervisning på internationalt niveau. Det blev hende og hendes elever, der 
kom til at præge modelbygningen i 1970'erne og de følgende årtier, se Kærgård (2020) 

I Aarhus var det Ebbe Yndgaard, der startede økonometriundervisningen, men hans 
elever- specielt Svend Hylleberg og Henning Bunzel - interesserede sig mere for teori 
og metodeudvikling end bygning af anvendte økonometriske modeller. 

2. Modelbygningen i 1970'erne og dens begrænsninger 

Ellen Andersen startede altså sidst i 1960erne med at bygge det, der blev til ADAM. 
Den endelige offentliggørelse forsinkedes af, at sigtet med arbejdet var en disputats, og 
det krævede et bind 2 med en oversigt over teorier og ideer i verdens andre modeller 
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samt en længere periode til bedømmelse, så offentliggørelsen og forsvaret kom først i 
1975 flere år efter første udgave af modellen var færdig, se Andersen (1975 og 1975a). 

Allerede i 1969 oprettede Danmarks Statistik et prognosekontor, der blev til ADAM
gruppen, og som overtog udbygning og vedligeholdelse af modellen. Denne models 
praktiske brug til prognoser og konsekvensberegninger fik en flyvende start, da den 
første chef for Danmarks Statistiks modelkontor, Erling Jørgensen, i 1975 blev 
departementschef i Finansministeriet. 

Ellen Andersens elever Jørgen Rosted, Christian Sørensen og Alexander Schaumann 
byggede i Det Økonomiske Råds sekretariat Sl'v1EC Il, der var den første model, der fra 
1974 blev brugt i praksis. Det blev også Jørgen Rosted, Erling Jørgensen ansatte som 
modelmand i Finansministeriet, se Rosted (2021 ). 

Forbindelsen til det internationale modelmiljø var der dog også. Niels Blomgreen
Hansen, der stod for Nationalbankens første model, NATAN, udviklede modellen som 
ph.d.-afhandling hos Lawrence Klein i Pennsylvania. Poul Uffe Dam, der fra 1970 blev 
Danmarks Statistiks modelmand var i studietiden også et år i USA. 

Når man ser på de tidlige modelbyggeres problemer, så var de ikke økonometrisk
statistiske. Både maximum likelihood estimation og mindste kvadraters metode var 
allerede for længst udviklede og grundigt analyserede estimationsmetoder. Specielt for 
simultane modeller var full information maximum likelihood en velkendt og i teorien 
ideel estimationsmetode. Der var også udviklet en lang række andre metoder til at 
estimere simultane modeller; two stage least square, limit information maximum 
likelihood osv. 

Jens Warming diskuterede allerede i 1906 identifikationsproblemet, altså at når man 
f.eks. forklarer den omsatte mængde ved hjælp af priser, ved man ikke, om det er en 
udbuds- eller en efterspørgselskurve, man estimerer. Trygve Haavelmo havde allerede i 
1944 udviklet problemerne for simultane modeller; det forhold, at man ikke bare kan 
estimere f.eks. en forbrugsfunktion, hvor man bruge indkomsten som forklarende 
variabel, fordi forbruget også påvirker indkomsten. Der er altså estimationsproblemer i 
simultane modeller. 

Det, der var brug for, for at forbedre modellerne var ikke ny teori, men mere regnekraft 
og bedre data. Da Ellen Andersen konstruerede den første udgave af ADAM var 
datagrundlaget nationalregnskabstal for årene 1949-1965, dvs. 17 observationer. 
Beregningerne foregik på en mekanisk facit bordregnemaskine. At estimere en 
regressionsanalyse med de 17 observationer og to forklarende variable kunne hun ifølge 
eget udsagn klare på 20 minutter. Her måtte der derfor lægges afgørende vægt på 
forenkling af både modelbygningen og beregningerne. 

Da 1960'ernes og 1970'ernes økonomiske problemer i høj grad vedrørte 
konjunkturregulering var det naturligt at koncentrere sig om de kortsigtede 
sammenhænge og se bort fra de langsigtede; det vil først og fremmest sige at udelade de 
langsigtede ligevægtsskabende mekanismer. 
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En anden central forenkling var en intens brug af økonomisk teori til at specificere de 
indgående variable og funktionsformen. Man kan f.eks. antage eller udlede, at 
produktionsfunktionen er en Cobb-Douglas funktion: 

Y =AL a K (I - a) 

hvor Y er produktionen, L mængden af arbejdskraft og K mængden af kapital. Her er 
der kun to parametre, A og a, og funktionen kan let gøres til en lineær funktion med en 
forklarende variabel: 

In Y /K = In A + a In L/K 

Sådanne praktiske løsninger blev til en metodeholdning. Ren empiri uden et økonomisk
teoretisk fundament blev betragtet som "ad hoc'eri", og Frisch formulerede det skarpt i 
sin Nobelforelæsning:" Facts that speak forthemselves talk in a very naive language". 

Problemer med manglende data kan også illustreres ved den blomstrende forskning i 
estimationsmetoder ved "undersized semples", se f.eks. Swamy & Holmes (1971), 
Problemet var, at der i de økonomiske modeller indgik et stort antal variable, mens man 
altså havde relativt få observationer. Man kunne så i situationer, hvor mange af de 
variable indgik samtidigt, f.eks. i første trin af 2SLS, komme i den situation, at der var 
flere forklarende variable end observationer. Et utal af løsningsforslag blev foreslået. I 
stedet for de mange variable kunne bruges nogle få "principal component" i 
variabelmatricen. Eller man kunne ud fra økonomisk teori begrænse sig til de variable, 
der måtte antages at være vigtigst. 

3. Udviklingen i de følgende årtier 

Allerede tidligt i 1970'erne begyndte man at overføre data og beregningsprogrammer til 
hulkort for at fragte dem til NEUCC i Lyngby, og der gennemfører beregningerne 
elektronisk. Hurtigt udvikledes mere og mere effektive computere og mere og mere 
brugervenlige programmer. 

Samtidigt kom der flere og flere data. Nationalregnskaberne blev udbygget, og der kom 
automatisk et nyt år og dermed en ny observation til for hvert år. Hvor knappe data var, 
og hvor vigtigt det var med flere, kan illustreres med en tradition i økonomisk instituts 
empiriske afdeling, hvor Ellen Andersen arbejdede med ADAM's relationer, og jeg 
skrev ph.d.-afhandling om bilefterspørgslen. Hvert år, når der kom et nyt år i 
nationalregnskabsstatistikken, gav Ellen wienerbrød til kaffen, og når der kom den 
årlige opgørelse afbilbestanden, gav jeg wienerbrød. En ekstra observation var noget, 
der betød noget. 

1960'ernes og 1970'ernes problemer med data og regnekraft blev gradvist afhjulpet, og 
det blev i høj grad det, der bestemte udviklingen i økonometrien. Men både udviklingen 
i computernes regnekraft, programmernes brugervenlighed og i statistikproduktionen er 
naturlige emner for selvstændige analyser og falder uden for denne artikels rammer. 
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Dermed falder også det store arbejde Henning Bunzel og hans medarbejdere gjorde i 
Aarhus bl.a. med programsystemet ISISMA uden for denne artikels emne. 

Et centralt tema blev, da data og regnekraft tillod mere komplicerede modeller at 
kombinere det korte og det lange sigt. De kortsigtede konjunkturbevægelser fører jo 
ikke til, at økonomien kører helt ad sporet. Der optræder på længere sigt nogen 
ligevægtsskabende mekanismer. Bliver arbejdsløsheden meget høj, resulterer det i lave 
lønninger, og lave lønninger giver lave priser og god konkurrenceevne, og så stiger 
efterspørgslen og beskæftigelsen. 

Introduktionen af det lange sigt og ligevægtsskabende mekanismer skete på flere måder. 
Rent praktisk introducerede Finansministeriet sidst i 1980'erne en række 
ligevægtsskabende mekanismer. En Phillips-kurve gjorde lønnen afhængig af 
arbejdsløsheden, og man kæmpede intenst for at gøre eksporten mere følsom overfor 
konkurrenceevnen. Det har været en bestræbelse på gennem årtier at få eksportens pris
elasticitet gjort større (i økonomisk teori antages ofte, at der eksisterer en fast 
verdensmarkedspris, som en lille åben økonomi er nødt til at holde sig til, dvs. 
priselasticiteten er uendelig, men i praksis er det svært at estimere rimeligt store 
priselasticiteter). Endelig indførte man mål for kapacitetsudnyttelsen som forklarende 
variabel. Alt dette gav anledning til heftig debat, jf. Kærgård (2020a). 

Teoretisk blev det lange og det korte sigt kombineret i de såkaldte error correction 
modeller. En langsigtet ligevægtsrelation (hvor alle de variable kan være matricer) 

Y = A+BX 

blev indlagt i den kortsigtede relation mellem /J. Y og /J.Z 

/J.Y = a + b /J. Z + c (Y -(A + BX)) 

Som forklarende variabel i kortsigtsrelationen indgår altså residualerne i 
langsigtsrelationen ( der kan være et betydeligt overlap mellem de variabler, der indgår i 
X og i Z). 

Sådanne kombinationer blev fra sidst i 1980'erne udviklet til meget avancerede co
integrationsmodeller, der på en meget elegant måde kombinerer det lange og det korte 
sigt, se f.eks. Johansen (1988) og Engle & Granger (1991). 

Et andet nyt område, der har præget de seneste årtiers økonometri er 
mikroøkonometrien. Der er ved siden af de gamle nationalregnskaber kommet en 
righoldig kortlægning af danskernes økonomiske adfærd ved hjælp af registerdata. Der 
er desuden kommet et stort antal spørgeskemaundersøgelser af alle mulige slags. 

Paneldata, hvor man følger en gruppe agenters adfærd over tiden er derved blevet 
almindelige. Det har givet anledning til ny teoriudvikling f.eks. i form af de såkaldte 
Fixed Effect modeller, se f.eks. Allison (2009) og til et væld af empiriske undersøgelser. 
Her i landet er specielt værd at nævne arbejdsmarkedsgruppen i Aarhus med Peder J. 
Pedersen, Henning Bunzel og Nina Smith og deres elever. 
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Den righoldige mængde af data og computerkraft til at håndtere dem har også for mange 
forskere ændret holdningen til kombinationen mellem data og økonomisk teori. Nu taler 
data, der taler for sig selv, ikke længere nødvendigvis et naivt sprog. "Mine data taler så 
tydeligt, at jeg ikke behøver at give dem mikrofon", som det blev sagt ved et ph.d.
forsvar, da opponenterne efterlyste mere teori. Modelbygning var ikke længere bare 
estimation af en fra den økonomiske teori given model. Det er tydelig formuleret 
allerede i 1986 i Spanos' lærebog i økonometri: 

Econometrics is concerned with the systematic study of economic phenomena 
using observed data. - - -This definition is much broader than certain textbook 
definitions narrowing the subject matter of econometrics to the "measurement" of 
theoretical relationships as suggested by economic theory. It is argued in the 
epilogue that the latter definition of econometrics constitutes a relic of an out
dated methodology. (Spanos, 1986, p. 3) 

Slagordet blev nu "allowed the data to speak freely" (Hoover, Johansen & Juselius, 
2008). 

4. Fremtidens modeller 

Denne sætten økonomisk teori i skammekrogen blev ikke accepteret af alle. Der kom en 
ny type af modeller i form af de anvendte generelle ligevægtsmodeller, AGE- eller 
CGE-modellerne. Alle modeller er ligevægtsmodeller i den forstand, at de indeholder 
ligevægtsbetingelser. Selv den simple Keynes-model har jo en betingelse om, at den ud
budte og den efterspurgte mængde er den samme. Det, der gør "ligevægtsmodeller" til 
ligevægtsmodeller, er, at udgangspunktet er den Walrasianske ligevægtsmodel, hvor 
forbrugerne nyttemaksimerer, producenterne profitmaksimerer, og der er ligevægt på 
alle markeder (i Keynes-modellen er der ligevægt på varemarkedet, men ikke på 
arbejdsmarkedet). 

Også denne modeltradition bygger på udviklingen i regnekraft og dataindsamlingen. 
Det er ofte meget store modeller f.eks. med mange generationer af agent og 
modelkonsistente forventninger. Løsningen af sådanne modeller ville være helt umulig 
uden moderne computerkraft. 

I disse modeller "kalibreres" parametrene, dvs. de tages i høj grad fra andre 
undersøgelser, måske fra andre lande: 

The procedure most commonly used to select parameter values has come to be 
labelled "calibration" - - - The economy under consideration is assumed to be in 
equilibrium, a so-called "benchmark" equilibrium. The parameters ofthe model 
are chosen such that the model can reproduce this data set as an equilibrium 
solution - - Typically, calibration involves only one year 's data, or a single 
observation represented as an average over a number of years. A crucial point in 
using calibration is that because of the reliance on a single observation, the 
benchmark data typically do not identify a unique set ofvalues for the parameters 
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in any model. Particular values for the relevant elasticities are usually specijied 
an the basis af other research, and these serve to identify uniquely the other 
parameters af the model along with the equilibrium observation. This typically 
places a lot af reliance an literature surveys af elasticities and, as many af the 
modellers have observed in discussing their own work, it is surprising how sparse 
(and sametimes contradictory) the literature is an same elasticity values. (Shoven 
& Whalley, 1984, pp. 1018-1020). 

En sådan kalibrering kan forekomme som en naturlig udvikling. Når en stor del af den 
økonomiske viden kommer fra analyser af mange forskellige datakilder, 
nationalregnskabet, registerdata, spørgeskemaundersøgelser osv. er det unødvendigt 
restriktivt at holde sig så meget til nationalregnskabet, som man gjorde i 1970'ernes 
modeller. Det kan f.eks. være naturligt at tage nogen parametre for arbejdsmarkedet fra 
register- og spørgeskemaundersøgelser. Estimater kan også kombinere flere forskellige 
datakilder. 

Det rejser dog to problemer. For det første er det et problem, hvis "ligevægtsstrukturen" 
slår for hårdt igennem, dvs. hvis de ligevægte, der er en usikker langsigtet attraktion, 
kommer til at dominere beskrivelsen af den kort- og mellemfristede udvikling for 
meget. Virkelighedens økonomier er jo langtfra altid præget af en hurtig tilpasning til 
ligevægt-

For det andet er der en større frihedsgrad ved valg af parametre ved kalibrering end ved 
estimering. Når man vælger parameterværdier fra andre undersøgelser, er der meget at 
vælge imellem, og fastlæggelse af parametrene bliver derfor i højere grad et politisk 
valg, end hvis de estimeres ud fra et samlet datasæt f.eks. med udgangspunkt i 
nationalregnskabet. Muligheden for politiske betingede valg stiger derfor, og det bliver 
centralt, at modelbygningen foretages af en institution med et etableret ry for at være 
politisk uafhængig. Her var den gamle opdeling, hvor ADAM blev bygget og 
vedligeholdt i Danmarks Statistik, men brugt ved politikformuleringen af 
Finansministeriet ret ideel. 
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