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FORORD 

Det økonomiske Råd afholdt sit første møde for 25 år siden, den 3. december 1962. 
Siden har rådet almindeligvis med et halvt års mellemrum drøftet aktuelle proble-
mer i dansk økonomi. Formålet med dette jubilæumsskrift med bidrag fra rådets 
medlemmer, tidligere formænd, sekretariatet og det nuværende formandskab er at 
fremdrage mere principielle og langsigtede synspunkter på og vurderinger af den 
økonomiske udvikling i Danmark. 

• 

For at udnytte fordelene ved den internationale arbejdsdeling er dansk økonomi på 
mange områder blevet stadig nærmere forbundet med udlandet. De udenrigsøkono-
miske vilkår har derfor afgørende betydning for vores økonomiske velfærd. De dan-
ske muligheder for at påvirke den hjemlige økonomiske udvikling er dog på ingen 
måde blevet elimineret. Det er derfor et negativt træk i de sidste 25 års udvikling, 
at Danmark har betydelige balanceproblemer i form af arbejdsløshed og underskud 
på betalingsbalancen over for udlandet. Behovet for økonomisk politik er således 
uændret til stede. Vilkårene er imidlertid blevet ændret især som følge af den større 
afhængighed af udlandet og forventningernes større betydning. 

De centrale økonomisk-politiske instrumenter er dog stadig efterspørgselsstyring og 
konkurrenceevnepolitik, men hverken det ene eller det andet instrument kan almin-
deligvis anvendes alene. Det skyldes især balanceproblemernes sammensatte karak-
ter, men også den indbyrdes afhængighed i virkningerne af de enkelte instrumenter. 

Den lære, der kan drages af de sidste 25 års økonomiske udvikling, er da også, at 
en løsning af de danske balanceproblemer kræver samordning af den økonomiske 
politik i form af en stram styring af den indenlandske efterspørgsel og en forbedret 
konkurrenceevne. Som følge af den store udlandsgæld er det nødvendigt, at en så-
dan politik fastholdes gennem en længere periode. 

• 

De vilkår, som gælder for udformningen af den økonomiske politik, har også betyd-
ning for den eksterne og dermed offentlige rådgivning. Især forventningernes betyd-
ning for den økonomiske udvikling kan sætte grænser for denne rådgivning. Dette 
er baggrunden for, at valutakurspolitikken formentlig er det emne, som gennem åre-
ne har skabt størst hovedbrud i skiftende formandskaber. Følges den anbefalede kro-
nekurspolitik ikke øjeblikkelig af de økonomisk-politiske myndigheder, er der risiko 
for, at sådanne anbefalinger kun far negative virkninger ved at skabe fejlagtige for-
ventninger hos husholdninger og virksomheder med heraf afledte realøkonomiske 
omkostninger. 
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Da erfaringerne også viser, at det på nogle områder tager forholdsvis lang tid at æn-
dre den økonomiske udvikling, anlægger formandskabets konjunkturbedømmelser 
almindeligvis en tilsvarende lang tidshorisont. Dette og ikke mindst den talmæssige 
præcision i de lange bedømmelser er ofte genstand for kritik. Selvom en lang tidsho-
risont og præcision øger risikoen for fejlskud, har formandskabet netop på grund 
aflange reaktionstider, og fordi den talmæssige præcision er nødvendig for, at andre 
kan vurdere og kritisere forudsætninger og resultater, opretholdt traditionen med 
de forholdsvis lange prognoser. 

Foruden de regelmæssige konjunkturbedømmelser har skiftende formandskaber ta-
get strukturemner op til behandling. Landbrugspolitik, energipolitik, uddannelses-
politik, finanspolitik, boligpolitik, EF, ØD, pengepolitik og erhvervspolitik er nog-
le af de emner, der er behandlet i de forløbne 25 år. 

* 

En hovedbegrundelse for oprettelsen og opretholdelsen af Det økonomiske Råd med 
et formandskab og et til formandskabet hørende sekretariat er formandskabets og 
dermed sekretariatets uafhængighed af særinteresser, interesseorganisationer og po-
litiske partier. Hvilken grad af succes eller mangel på samme, institutionen har haft, 
tilkommer det andre at vurdere. Det er dog klart, at råd og realiteter ikke altid går 
hånd i hånd. 

Oktober 1987 

Peder J. Pedersen Christen Sørensen Claus Vastrup 



TRÆK AF UDVIKLINGEN I DANSK 
ØKONOMI EFTER 1960 

Af 
Peder J. Pedersen, Christen Sørensen og Claus Vastrup* 

I det følgende beskrives nogle hovedtræk af udviklingen i dansk økonomi i perioden 
fra omkring 1960 til idag. Som ledetråd for fremstillingen er der lagt særlig vægt 
på at belyse forhold, der vedrører den makroøkonomiske ubalance i den danske øko-
nomi. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at arbejdsmarkedet, løndannelsen og ind-
komstpolitikken indtager en forholdsvis fremtrædende plads i fremstillingen. 

1 Den økonomiske vækst 

Konjunkturomsvinget i forbindelse med oliekrisen i 1973-74 er uden sammenlig-
ning det mest markante brud i de sidste 25-30 års økonomiske udvikling. Den øko-
nomiske vækst frem til omsvinget var særdeles høj (ca. 4,4 pet. p.a. i gennemsnit 
i perioden 1960-73), og arbejdsløshed var i realiteten afskaffet fra 1960. Fra 1973 
til 1982 var væksten i gennemsnit ca. 1,5 pet. p.a., dvs. ca. en trediedel så stor som 
i årene forud, jf. figur 1, og ledigheden voksede fra 1 til over 10 pet. af arbejdsstyr-
ken. Fra 1982 har Danmark påny haft vækstrater som i årene umiddelbart forud for 
konjunkturomsvinget, og ledigheden har været faldende. 

De udbredte forventninger om, at Danmark står over for nogle år med ringe økono-
misk vækst og voksende ledighed, taler dog for, at fremtidige tilbageblik vil karakte-
risere 1980'erne som helhed som en fortsættelse af lawækstperioden efter 1973. 

Set i et noget længere tidsperspektiv er det måske imidlertid snarere højvækstperio-
den frem til 1973, der er bemærkelsesværdig. Som det fremgår af figur 2, har væk-
sten i bruttofaktorindkomst pr. indbygger ikke i de sidste 100 år igennem længere 
tid været så stærk som fra slutningen af 1950'erne til 1970'ernes begyndelse. Det 
hænger bl.a. sammen med, at den økonomiske udvikling i Danmark gennem uden-
rigshandelen, der svarer til omkring 1/3 af bruttonationalproduktet, er tæt knyttet 
til udviklingen i det øvrige Vesteuropa, som var præget af høj vækst efter 2. ver-
denskrigs afslutning. Figur 3, der belyser denne afhængighed, viser således, at 
Danmarks gennemsnitlige vækst i real bruttonationalprodukt pr. indbygger i de sid-
ste 25 år svarer til gennemsnittet for de øvrige europæiske OECD-lande. De enkelte 

*) Det økonomiske Råds Formandskab i 1987. Christen Sørensen blev formand i 1985, mens Peder J. Pedersen 
og Claus Vastrup blev medlem af formandsskabet i henholdsvis 1985 og 1986. 
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Figur 1 Årlig vækst i Danmarks reale bruttonationalprodukt, 1951-86 
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Kilde: ADAM's databank1. 

OECD-landes vækst har naturligvis afveget noget fra gennemsnittet, ligesom kon-
junkturforløbet ikke har været fuldstændigt synkroniseret, hvilket bl.a. ses af, at 
konjunkturtilbageslagene i Danmark i forbindelse med de to oliekriser var noget 
kraftigere end i det øvrige Vesteuropa, mens omvendt væksten i Danmark har været 
højere i perioden 1982-86. 

Prisudviklingen i udenrigshandelen, herunder ikke mindst udviklingen i priserne 
på importerede råvarer inkl. energi, bidrager til det internationale element i den 
økonomiske udvikling. I højvækstperioden forbedredes Danmarks bytteforhold 
(forholdet mellem priserne på henholdsvis eksport og import) således med ca. 20 
pet. for derefter at blive forringet med omkring 25 pet. fra 1973 til 1981 i forbindelse 
med de to store olieprisforhøjelser. Der skete en gradvis forbedring af bytteforholdet 
gennem hele høj vækstperioden, men stigningen i 1958-59 var bemærkelsesværdig 
kraftig - af omtrent samme størrelsesorden som føldet i 1973-74, jf. figur 4. Fra be-
gyndelsen af 1986 er bytteforholdet påny forbedret noget som følge af prisfaldet på 
såvel olie som de fleste andre råvarer. 

1) ADAM's databank omfatter de nationalregnskabsserier, Danmarks Statistik udarbejder til brug for den mak-
roøkonomiske model ADAM, og som i øvrigt også anvendes til Det økonomiske Råds sekretariats SMEC-
model. 
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Figur 2 Real bruttofaktorindkomst pr. indbygger,; 1885-1985. Indeks 1960=100 
(semilogaritmisk skala) 

pet. p.a.). 

Kilde: Hansen (1977), samt egne beregninger. 

Den kraftige bytteforholdsforringelse for industrilandene som følge af den første o-
lieprisforhøjelse har været en medvirkende årsag til det markante skift i væksttem-
poet omkring 1974. Den isolerede effekt herfra i form af øget inflation og realind-
komsttab var dog langt fra tilstrækkelig til alene at fremkalde den svage internatio-
nale vækst. De økonomisk-politiske reaktioner på den tiltagende inflation i de tone-
angivende lande har også spillet en meget væsentlig rolle for den internationale øko-
nomiske udvikling i årene, der er forløbet siden da. Den større vægt, inflationsbe-
kæmpelsen har fået i de fleste landes økonomiske politik, har samtidig bremset væk-
sten i den internationale handel og har dermed bidraget til lavere vækst i alle vest-
europæiske lande. 
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Figur 3 Real bruttonationalprodukt pr. indbygger i Danmark og Vesteuropa, 1960-85. 
Indeks 1960=100 (semilogaritmisk skala) 

Anm.: Trenden angiver den gennemsnitlige vækstrate for Danmark 1960-85 (2,7 
pet. p.a.). 

Kilde: National Accounts, 1960-1985, OECD, Paris, samt egne beregninger. 

2 Erhvervsudviklingen 

Samtidig med den voksende realindkomst pr. indbygger er der sket en væsentlig æn-
dring i den samlede efterspørgsels sammensætning, hvilket har sat sig tydelige spor 
i erhvervsudviklingen. Fra 1960 til 1982 blev det offentlige forbrugs andel af brutto-
nationalproduktet mere end fordoblet, jf. tabel 1. Modstykket hertil har været fal-
dende andele for såvel privatforbrug som private faste investeringer. Efter 1982 er 
dette mønster ændret især som følge af den meget stærke investeringsvækst i den 
private sektor og opbremsningen i det offentlige forbrugs realvækst. Fra 1960 til 
1973 var væksten i den indenlandske efterspørgsel noget større end i eksporten. Im-
portens lavere andel af bruttonationalproduktet i 1973 skyldes primært det forbed-
rede bytteforhold. Fra 1973 til 1982 gjorde det modsatte sig gældende: byttefor-
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Figur 4 Danmarks bytteforhold for varer og tjenester 1955-86. Indeks 1980=100 

Kilde: ADAM s databank. 

holdet blev forringet, men eksporten voksede stærkere end den indenlandske efter-
spørgsel, især i perioden 1978-82, hvor konkurrenceevnen ligeledes blev mærkbart 
forbedret. Saldoen på vare- og tjenestebalancen skiftede derfor fra et underskud på 
knap 2 pet. af BNP i 1973 til et overskud på pet. i 1982. Som følge af rentebetalinger 
mv. var der imidlertid fortsat underskud på betalingsbalancens løbende poster i 
1982. Efter 1982 er bytteforholdet påny blevet forbedret, mens eksporten er vokset 
langsommere end den indenlandske efterspørgsel. 

Den offentlige sektors voksende andel af den samlede efterspørgsel frem til begyn-
delsen af 1980'erne viser sig ligeledes i en stigende andel af den samlede bruttofak-
torindkomst, jf. tabel 2. Det er først og fremmest bygge- og anlægssektoren, der har 
tabt terræn i lawækstperioden, hvor investeringernes - herunder boliginvesteringer-
nes - andel af efterspørgselen lå på et væsentligt lavere niveau end tidligere. I den 
forudgående højvækstperiode er det især landbrugets og i mindre grad private servi-
ceerhvervs andele, der er gået tilbage. 
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Tabel 1 Hovedefterspørgselskomponenternes procentvise andel af bruttonationalproduk-
tet i løbende priser, 1960-86 

1960 1973 1982 1986 

Privat forbrug 62,8 54,5 55,0 54,7 
Private faste investeringer 19,4 21,0 13,5 18,3 
Offentligt forbrug 13,5 21,3 28,2 23,7 
Offentlige investeringer 2,7 3,7 2,6 2,1 

Indenlandsk efterspørgsel3 102,6 101,9 99,6 100,1 
Eksport 31,7 28,5 36,4 31,9 
Import -34,3 -30,4 -35,9 -32,0 

a) Inkl. lagerinvesteringer. 

Anm.: Såvel eksporten som BNP er eksklusiv indtægter fra FEOGA. 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

Der har bl.a. som følge af efterspørgselsforskelle og råvareprisudviklingen fundet 
ganske betydelige prisforskydninger sted mellem de forskellige erhverv. Først og 
fremmest har landbrugsvarer, men i nogen grad også industrivarer, haft en lavere 
prisstigningstakt end varer og tjenester fra andre erhverv. Faldet i landbrugets andel 
af bruttofaktorindkomsten i løbende priser er derfor meget mere udtalt end i faste 
priser, mens omvendt væksten i den offentlige sektors andel er endnu kraftigere. 
Dette må ses i sammenhæng med, at produktiviteten er steget stærkt især i landbru-
get, men også i industrien, jf. tabel 3. 

Tabel 3 Gennemsnitlig stigning i bruttofaktorindkomst i faste priser pr. beskæftiget i er-
hvervene, 1960-86 

1960-73 1973-82 1982-86 

pet. p.a. 
Landbrug mv. 5,4 6,9 5,0 
Fremstillingsvirksomhed 5,2 3,6 0,8 
Bygge-og anlægsvirksomhed 2,4 -0,3 -1,9 
Private serviceerhverv 1,3 1,3 1,0 
Øvrige private erhverv 4,3 1,8 2,6 

Privat sektor i alt 4,1 2,5 1,3 

Anm.: Beskæftigelsen omfatter bortset fra landbrug kun lønmodtagere. 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 
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Den lavere vækst i bruttofaktorindkomst i faste priser pr. beskæftiget i private byerhverv 
fra 1973 til 1982 er i overenstemmelse med den ofte observerede sammenhæng, at 
lavere vækst i efterspørgsel og produktion virker afsvækkende på produktiviteten. 
Den relative prisforhøjelse for råvarer i forhold til andre produktionsfaktorer har for-
mentlig trukket i samme retning. Det bemærkelsesværdige yderligere fald i produk-
tivitetsstigningstakten efter 1982, hvor produktionen er vokset i et pænt tempo og 
kapitalapparatet i vidt omfang fornyet, er derimod vanskeligt at forklare. 

Det må understreges, at produktiviteten målt som bruttofaktorindkomst i faste priser 
pr. arbejdstime er steget stærkere i hele perioden siden 1960 end målt i forhold til an-
tal beskæftigede. Det skyldes, at der er sket en væsentlig reduktion i antal arbejdsti-
mer pr. beskæftiget, jf. afsnit 3. Desuden spiller ændringer i indsatsen af kapital og 
råstoffer en rolle for de beregnede udtryk for arbejdsproduktiviteten. 

3 Beskæftigelse og arbejdsudbud 

Den beskrevne udvikling i produktion og produktivitet svarer til den beskæftigel-
sesudvikling, der er vist i tabel 4. Det samlede antal beskæftigede personer - såvel 
lønmodtagere som selvstændige - er ca. 450.000 eller 21 pet. større idag end for 25 
år siden2. Der er ansat godt Vi mill. flere i den offentlige sektor, og derfor stort set 
samme antal i den private sektor som i 1960.1 den private sektor har landbruget haft 
en beskæftigelsesnedgang på ca. !4 mill., mens serviceerhvervene har haft en tilsva-
rende fremgang3. De private serviceerhverv og den offentlige sektor under ét dæk-
ker således nu knap 2/3 af den samlede beskæftigelse mod godt 2/5 i 1960. Samtidig 
er beskæftigelsens sammensætning ændret mærkbart. De selvstændiges andel er 
faldet fra 20 pet. til godt 10 pet., arbejdernes andel fra godt 50 pet. til godt 40 pet., 
mens funktionærernes andel er steget fra knap 30 pet. til knap 50 pet. 

Den voksende andel, der arbejder på deltid, medfører, at beskæftigelsen omregnet 
til antal fuldtidsbeskæftigede kun er vokset med ca. 15 pet. siden 1960, jf. figur 5. 
I højvækstperioden var fremgangen omregnet til fuldtidsbeskæftigede kun ca. 8 pet. 
Sammenholdt med den voksende ledighed efter 1973 er det bemærkelsesværdigt, 
at beskæftigelsesfremgangen fra 1973 til 1986 omregnet til fuldtid har været af sam-
me størrelse som fra 1960 til 1973. Det skyldes den ekstraordinært stærke beskæfti-
gelsesvækst efter 1982. 

Der kan yderligere være grund til at korrigere arbejdsindsatsen målt ved antal fuld-
tidsbeskæftigede for den udvikling, der har været i arbejdstiden for en fuldtidsbe-
skæftiget. I 1960 var arbejdsugen på 45 timer og ferien 3 uger. I 1986 var arbejds-

2) Der knytter sig dog en vis usikkerhed til opgørelsen af den samlede beskæftigelse. 
3) Serviceerhvervene omfatter som her defineret bl.a. handel, transport, den finansielle sektor og forskelliqe 

tjenesteydende erhverv. 

15 



Figur 5 Den samlede beskæftigelse, 1960-86. Indeks 1960=100 
125-i 
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Anm.: Ved omregning til fuldtid indgår deltidsbeskæftigede med vægten Vi. Antal 
timer er beregnet som antal fuldtidsbeskæftigede multipliceret med den 
gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. fuldtidsbeskæftiget. 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

ugen 40 timer og ferien 5 uger. Der er således sket en afkortning af den årlige ar-
bejdstid for en fuldtidsbeskæftiget med over 300 timer fra 1960 til 1986. Målt i timer 
er den samlede beskæftigelse derfor lidt lavere nu end i 1960. 

Tilgangen til arbejdsstyrken har været betydelig igennem hele perioden. I alt er ar-
bejdsstyrken vokset med omkring 650.000 personer siden 1960. Det hænger både 
sammen med demografiske forhold og med ændringer i befolkningens arbejdsmar-
kedsadfærd. Antallet af 20-59 årige er således steget med godt 400.000 fra 1960 til 
1986, men vækstprocenten har været svagt faldende igennem perioden. Samtidig 
har der været en markant stigning i kvindernes erhvervsfrekvens - således eksem-
pelvis fra knap 40 pet. i 1960 til godt 80 pet. i 1983 for de 25-59 årige - hvilket sam-
men med med et svagt fald i mændenes erhvervsfrekvens har givet en nettotilgang 
til arbejdsstyrken af størrelsesordenen mill. personer, hvoraf størstedelen har 
fundet sted efter konjunkturtilbageslaget i 1973. Den samlede nettotilgang til ar-
bejdsstyrken målt i personer har således ligget på et klart højere niveau fra 1973 til 
1986 end i den forudgående højvækstperiode. Udviklingen i ledigheden afledt af 
den beskrevne beskæftigelses- og arbejdsstyrkeudvikling er illustreret i figur 6. 
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Figur 6 Arbejdsløshed i pet. af arbejdsstyrken (omregnet til fuldtid), 1955-86 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

4 Makroøkonomisk ubalance 

Mens udviklingen i arbejdsløsheden har været tæt forbundet med de skiftende ni-
veauer for den økonomiske vækst, jf. figur 6, har problemerne med underskud på 
betalingsbalancens løbende poster eksisteret i hele perioden fra 1960 til i dag. Skiftet 
fra høj til lav vækst og dermed en skærpet konflikt mellem to af de centrale økono-
misk-politiske mål kan dog også spores i betalingsbalancetallene. Underskuddene 
udgjorde således i gennemsnit op imod 4 pet. af bruttofaktorindkomsten i perioden 
1973-86 mod "kun" 2-2 Vi pet. i perioden 1960-73.1 1950'erne som helhed var der 
derimod overskud på de løbende poster og udlandsgælden var omtrent afviklet ved 
indgangen til 1960'erne. Trods betydelig vækst i bruttofaktorindkomst har de stadi-
ge underskud medført, at udlandsgælden målt som andel af bruttofaktorindkom-
sten har været støt stigende fra det ubetydelige niveau i 1960 til omkring 47 pet. i 
1986, jf. figur 7. Danmark er dermed nu et af de mest gældsatte OECD-lande -
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kun Island, Irland, Portugal, Grækenland og Tyrkiet har en udlandsgæld i forhold 
til bruttonationalproduktet på tilsvarende eller højere niveau. 

At Danmark havde betydelig betalingsbalanceuligevægt allerede i 1960'erne er be-
mærkelsesværdigt set med eftertidens øjne i betragtning af de meget gunstige ydre 
vilkår i form af stadige bytteforholdsforbedringer og stærk international import-
vækst. En væsentlig del af forklaringen ligger i tabet af eksportmarkedsandele. Som 
det fremgår af tabel 5 var den danske eksportvækst i gennemsnit kun ca. 70 pet. 
af importvæksten for OECD-landene i perioden 1960-734. 

En del af baggrunden herfor skal søges i omstillingen fra landbrug til industri. I 
1960 udgjorde landbrugseksporten inkl. konserves over halvdelen af Danmarks eks-
port, mens andelen nu er nede på godt 20 pet. Bl.a. som følge af barrierer for eksport 
af landbrugsvarer til det daværende EF-område, havde landbrugseksporten en rela-
tivt dårlig prisudvikling frem til Danmarks indtræden i EF i 1973, hvorimod indu-
strieksporten blev stimuleret af både EFTA-samarbejdet og GATT-aftaler, som ikke 
omfattede landbrugsvarer. Omstillingen fra landbrug til industri gav samtidig anled-
ning til et forholdsvis højt niveau for erhvervsinvesteringerne, som har et stort im-
portindhold. 

Et yderligere bidrag til tabet af markedsandele kom fra den fortsatte "nedslidning" 
af Danmarks løn-konkurrenceevne. Således viser tabel 5, at konkurrenceevnen, 
uanset hvilken af de to indikatorer der anvendes, blev forringet med 1-2 pet. i gen-
nemsnit pr. år fra 1960 til 1973. Selvom begge de anførte mål for løn-
konkurrenceevnen indeholder adskillige usikkerhedsmomenter, er der ingen tvivl 
om, at en sådan fortsat forringelse har haft en klar og formentlig tiltagende negativ 
effekt på markedsandelene for dansk eksport. Derimod er virkningerne af den for-
ringede konkurrenceevne på importen i denne periode blevet modvirket af faldet i 
de relative importpriser, således at import/BNP-kvoten i løbende priser har været 
næsten konstant igennem hele høj vækstperioden. 

1960'erne var kendetegnet ved meget stabile valutakurser indenfor Bretton-Woods 
aftalen. Bortset fra to D-markopskrivninger (i 1961 og 1969) og devalueringen af det 
britiske pund i 1967, hvor den danske krone samtidig blev nedskrevet med omkring 
det halve (ca. 7 pet.), skete der ikke væsentlige valutakursændringer i denne peri-
ode. 

I marts 1973 ophørte det internationale fastkurssystem, men Danmark var allerede 
i 1972 indtrådt i det europæiske "slangesamarbejde". Den effektive kronekurs for-
blev forholdsvis stabil fra devalueringen i 1967 til 1973 dog med et intermezzo i juni 
1972, hvor pundet påny blev nedskrevet. Fra 1973 skete der imidlertid en mærkbar 
stigning i den effektive kronekurs som følge af især faldende dollar- og pundkurser 
ved fastkurssystemets sammenbrud, idet det i forbindelse med slangesamarbejdet 
blev en erklæret politik, at kronen skulle følge den stærke D-mark. 

4) Der er dog en del måleproblemer forbundet med disse mængdeopgørelser, jf. Dansk Økonomi, maj 1987. 
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Figur 7 Betalingsbalanceunderskud og udlandsgæld i pet. af BF I, 1955-86 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 
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Tabel 5 Gennemsnitlig årlig procentvis andring i centrale faktorer vedrørende balance-
problemet, 1960-86 

1960-73 1973-82 1982-86 

OECD-landenes vareimport3 

Danmarks vareeksport3 

Dansk indenlandsk efterspørgsel' 

Bytteforholdet 

Produktivitet i byerhverv 

Beskæftigelse13 

Arbejdsstyrke15 

Konkurrenceevne Ac 

Konkurrenceevne Bd 

-a 

-a 

|a 

9,5 1,9 7,6 

6,8 4,4 4,2 

4,7 0,4 4,1 

1,2 -2,6 1,3 

4,4 2,4 1,6 

0,6 0,0 1,7 

0,5 1,1 1,0 

-1,9 0,9 -1,6 

-1,4 2,4 -2,9 

a) Faste priser. 
b) Antal personer omregnet til fuldtid. 
c) Valutakurskorrigeret relativ lønomkostning pr. time. 
d) Valutakurskorrigeret relativ lønomkostning pr. produceret enhed. 

Kilde: ADAM's databank, Economic Outlook, OECD, Paris, Historical Statistics, 
OECD, Paris, samt egne beregninger. 

En tredie kilde til de fortsatte betalingsbalanceunderskud må søges i den indenland-
ske efterspørgselsudvikling. Den efterspørgselsregulerende økonomiske politik er 
naturligvis udtryk for politiske afvejninger af udviklingen i henholdvis betalingsba-
lancen og ledigheden. Disse afvejninger var imidlertid næppe uafhængige af det 
fremherskende syn på den økonomiske politik i 1960'erne. Eksempelvis var det en 
ret udbredt opfattelse, at arbejdsmarkedet havde hovedansvaret for løn- og prisud-
viklingen, mens penge- og finanspolitikken skulle sikre den fulde beskæftigelse un-
der alle forhold og altså også uafhængig af løn- og prisudviklingen. Dette afspejler 
den nedprioritering af betalingsbalancehensynet, som kendetegnede 1960'erne i 
sammenligning med 1950'erne. 

Mens der nok var almindelig enighed om, at overophedning af økonomien burde 
undgås gennem penge- og finakspolitiske stramninger, var det formentlig samtidig 
en temmelig udbredt antagelse, at aktivitetsniveauet bortset fra sådanne situationer 
med overophedning spillede en beskeden og usikker rolle for løn- og prisudviklin-
gen. Der var således generelt stor tiltro til indkomstpolitikken, herunder til at succes 
for denne politik i nogen grad kunne mindske behovet for en stram penge- og finans-
politik. Mulighederne for "fine-tuning" i den efterspørgselsregulerende politik 
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blev ligeledes anset for gode. Samtidig havde bedømmelserne af især finanspolitik-
kens aktivitets virkninger set i bagklogskabens lys slagside, hvilket bl.a. hang sam-
men med, at de dengang ofte anvendte mål for finanspolitikkens aktivitetsvirknin-
ger såsom kasseoverskud og tilsvarende budgetsaldi og ændringer i disse saldi giver 
højst usikre mål for finanspolitikkens virkninger. 

Adskillige redegørelser fra formandskabet fra 1960'erne karakteriserede finanspoli-
tikken som stram. I Dansk Økonomi, foråret 1973, præsenteres imidlertid et sæt 
modelberegninger af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger, som viste, at effekten 
på den indenlandske efterspørgsel i alle årene 1967 til 1973 med undtagelse af 1972 
havde været klart ekspansiv. I redegørelsen gøres der dog gentagne gange opmærk-
som på, at "nulpunktet" eller grænsen mellem kontraktiv og ekspansiv finanspoli-
tik afhænger af opfattelsen af, hvad der er under finanspolitisk kontrol. 

Efterspørgselsstyringen fokuserede i øvrigt i 1960'erne og begyndelsen af 70'erne 
i overensstemmelse med tiltroen til fine-tuning i høj grad også på sammensætningen 
af den indenlandske efterspørgsel. Således forekommer der i flere af redegørelserne 
fra formandskabet bekymringer over en for kraftig fremgang i investeringerne her-
under med tiltagende styrke gennem årene i boliginvesteringerne. Dette blev set som 
en afbalanceringsopgave for boligpolitikken samt for penge- og kreditpolitikken, 
der indtil valutakrisen i maj 1969 primært var styret af indenlandske aktivitetshen-
syn. Mens der ikke skete gennemgribende ændringer i de direkte og indirekte bolig-
subsidier, gennemførtes der indgreb i realkreditsystemet både i 1965 (obligationsra-
tioneringen) og i 1969 (afkortelse af løbetider mv.), som havde til formål både at 
bremse væksten i boligbyggeriet og at hæmme mulighederne for at belåne inflati-
onsgevinsterne. 1 1965 indledtes ligeledes en lang periode med indgreb med henblik 
på regulering af pengeinstitutternes udlånsaktivitet. 

Renteniveauet var stigende igennem perioden med to kraftige niveauforhøjelser i 
1964-65 og 1969-70 som de mest markante. Stigningen i den nominelle rente svarede 
imidlertid set over hele perioden omtrent til den øgede inflationstakt, dvs. der var 
ikke nogen trend i realrenten før skat, men som følge af samspillet mellem skattesy-
stem og inflation en klart faldende trend i realrenten efter skat. 

Ved siden af det løbende betalingsbalanceunderskud var også den accelerende infla-
tion tegn på uligevægt i økonomien. Prisstigningstakten øgedes gradvist fra et niveau 
omkring 4 pet. i første halvdel af 1960'erne til omkring 8 pet. i de første år af 
1970: erne, jf. figur 8. Prisstigningstakten i Danmark var samtidig gennemgående 
noget højere end hos konkurrentlandene. 

Der findes mange vidnesbyrd om, at dette i 1960'erne blev anset for det væsentligste 
balanceproblem. Et af disse vidnesbyrd, Betænkning nr. 421, "Inflationens årsa-
ger" fra 1966 giver i konklusionsafsnittet samtidig et indtryk af den optimisme, der 
herskede med hensyn til mulighederne for at opnå samfundsøkonomisk balance 
gennem fine-tuning af den økonomiske politik:' 'Det må dog erkendes, at afstanden 
mellem en politik, der sikrer fuld beskæftigelse og økonomisk vækst, uden tenden-
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Figur 8 Årlig procentvis stigning i priser og lønninger,; 1955-86 
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Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

ser til efterspørgselspres og en deflationspolitik, der fører til ledighed, ofte er meget 
ringe". Selvom spillerummet anses for snævert, er vurderingen altså, at stabile pri-
ser og fuld beskæftigelse kan forenes. 

Imidlertid skete der i begyndelsen af 1970'erne under indtryk af den tiltagende in-
flation og de vedvarende underskud på betalingsbalancen gradvist en vis ændring 
i opfattelsen af den økonomiske politik. Således blev manglende efterspørgselssty-
ring i Dansk Økonomi, foråret 1972 anført som en hovedårsag til det danske beta-
lingsbalanceproblem i 1960'erne. 

Ved oliekrisen og konjunkturtilbageslaget i 1973-74 var der opbygget en udlands-
gæld af størrelsesordenen 13 pet. af bruttofaktorindkomsten. Samtidig viste inflatio-
nen stærk tendens til acceleration, og der var fuld beskæftigelse. Den meget mar-
kante forværring af de ydre økonomiske vilkår førte imidlertid til stærkt stigende le-
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dighed samtidig med, at niveauet for betalingsbalanceunderskuddet som nævnt har 
været klart højere siden 1973. Inflationstakten kulminerede i 1974 med ca. 15 pet. 
og faldt derefter til et niveau omkring 10 pet. frem til 1980'ernes begyndelse. Først 
efter den anden olieprisforhøjelse i 1979/80 har inflationstakten været tydeligt afta-
gende frem til foråret 1987. Som det fremgik af tabel 5 er der i perioden 1973-82 
- primært i årene fra 1979 til 1982 - sket en væsentlig forbedring af lønkonkurrence-
evnen, hvilket har medvirket til at mindske nedgangen i dansk eksportvækst som 
følge af den generelle afdæmpning i verdenshandelen. 

Den danske økonomi er således i et vist omfang, men på et relativt sent tidspunkt 
blevet tilpasset de forringede ydre vilkår. Hvis man tænker sig, at bytteforholdet 
havde været konstant siden 1973 samtidig med, at den internationale vækst fortsat 
havde ligget på samme niveau som i årene før 1973, kunne den danske økonomi med 
den faktiske udvikling i konkurrenceevne, produktivitet mv. have haft både fuld be-
skæftigelse og overskud på betalingsbalancen. Det understreger på den anden side 
omfanget af det tilpasningsproblem, som økonomien blev stillet overfor. 

Det samfundsøkonomiske balanceproblem blev samtidig påvirket af væsentlige æn-
dringer i de indenlandske forhold. Væksten i arbejdsstyrken tiltager umiddelbart ef-
ter konjunkturtilbageslaget i 1973/74. I årene op til 1973 var nettotilgangen under 
5.000 pr. år omregnet til fuldtid. Fra 1973 til 1982 var nettotilgangen til sammenlig-
ning - trods indførelse af efterlønsordningen, der nu omfatter ca. 100.000 personer 
- over 25.000 pr. år. Beskæftigelsen har trods den lave økonomiske vækst været no-
genlunde konstant fra 1973 til 1982 og har været stærkt voksende siden da. Til sam-
menligning voksede beskæftigelsen fra 1965 til 1973 kun med ca. 5.000 fuldtidsbe-
skæftigede pr. år. Der skete med andre ord ikke nogen særlig voldsom nedgang i ef-
terspørgselen efter arbejdskraft. Dette er ikke mindst en følge af en fortsat stærk 
vækst i den offentlige sektors beskæftigelse i disse år samtidig med, at produktivitet-
stigningstakten i den private sektor blev halveret. Disse ændringer betød sammen 
med tilpasningen af konkurrenceevnen, at den uafbrudte reallønsfremgang på 4-5 
pet. p.a. i efterkrigsperioden ophørte omkring 1976, jf. figur 9. 

Som helhed var den økonomiske politik i perioden 1973 til 1982 karakteriseret ved, 
at finanspolitikken var aktivitets- og beskæftigelsesfremmende. Som et resultat af 
reorienteringen af pengepolitikken i 1969 fra næsten udelukkende at være styret af 
indenlandske aktivitetshensyn til også til tider at være styret af hensynet til valuta-
stillingen var pengepolitikken i det meste af perioden forholdsvis stram målt ved så-
vel realrentens højde som rentespændet i forhold til udlandet. Efter en mærkbar 
stigning i den effektive kronekurs fra 1973 til 1975 medførte valutakurspolitikken, 
der fra 1979 blev gennemført indenfor det Europæiske Monetære Samarbejde 
(EMS), at konkurrenceevnen i perioden 1979-82 blev væsentligt forbedret. Endelig 
var perioden kendetegnet ved en række indkomstpolitiske foranstaltninger, jf. af-
snit 6. 

Dette overordnede billede dækker imidlertid over flere væsentlige ændringer i løbet 
af perioden fra 1973 til 1982. 
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Figur 9 Realløn pr. time, 1980 priser, 1955-86 
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Anm: Beregnet som gennemsnitlig timeløn i industri og håndværk inkl. tillæg, fe-
riepenge og søgnehelligdagsbetaling, deflateret med nationalregnskabets 
forbrugsdeflator (1980 = 1). 

Kilde: Statistiske Efterretninger, diverse årgange, ADAM's databank og egne bereg-

Årene 1974 og 1975 var præget af lempelser af den efterspørgselsregulerende poli-
tik. Den første lempelse skyldtes, at de skattelettelser, der blev vedtaget i 1974, ikke 
som planlagt blev fulgt op af offentlige besparelser. I efteråret 1975 kom hertil den 
midlertidige momsnedsættelse (mims'en), der blev gennemført ud fra en forvent-
ning om, at det internationale konjunkturtilbageslag og dermed også den stærkt for-
øgede danske arbejdsløshed ville være midlertidig. Konkurrenceevnen blev samti-
dig drastisk forværret. Fra 1973 til 1975 steg timelønnen med næsten 40 pet. som 
følge af dels overenskomstmæssige stigninger og lønglidning, dels den automatiske 
dyrtidsregulering, der medvirkede til, at energiprisstigningerne hurtigt blev omsat 
til nominelle lønstigninger. Valutakurspolitikken, der indebar, at kronen fulgte D-
mark, bidrog ligeledes til en vis svækkelse af konkurrenceevnen. I løbet af 1975/76 
skete der dog en klar afsvækkelse af konkurrenceevneforringelserne. 

mnger. 
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Ovenpå det store betalingsbalanceunderskud i 1974 blev betalingsbalancen væsent-
ligt forbedret i 1975 som følge af et kraftigt fald i den indenlandske efterspørgsel. 
I 1976 blev betalingsblaneunderskuddet påny væsentligt forøget bl.a. som følge af 
de gennemførte lempelser i den økonomiske politik. I lyset heraf blev det erkendt, 
at spillerummet for den økonomiske politik var utilstrækkeligt til en så stærk sats-
ning på beskæftigelsen, som bl.a. mims'en var udtryk for. Det internationale op-
sving blev ganske vist omsider en realitet med en gennemsnitlig OECD-vækst på 
godt 4 Vi pet. i 1976, men den danske eksport nåede langt fra samme vækst som før 
konjunkturtilbageslaget. Den stærke vækst i den indenlanske efterspørgsel frem-
kaldt af den ekspansive økonomiske politik betød sammen med den fordyrede ener-
giimport, at betalingsbalanceunderskuddet i 1976 blev rekordstort (5 Vi pet. af brut-
tofaktorindkomsten). I lyset heraf gennemførtes ved augustforliget i 1976 en afsvæk-
kelse af den efterspørgselsstimulans, der udgik fra finanspolitikken. I de efterføl-
gende år blev denne mindre ekspansive linie fastholdt, men samtidig blev efter-
spørgselen i højere grad drejet over imod den mindre importtunge og mere beskæfti-
gelsesintensive offentlige sektor. Fra 1976 til 1978 var ledigheden fortsat voksende, 
mens betalingsbalancestillingen forbedredes noget. Konkurrenceevnen forblev om-
trent uændret. 

1979 blev præget af et meget voldsomt økonomisk omsving. I årets første del var 
den økonomiske aktivitet klart stigende og ledigheden foldende både som følge af 
voksende eksport og øget indenlandsk efterspørgsel (privat og offentligt forbrug). 
I løbet af året satte den anden olieprisforhøjelse imidlertid ind, og samtidig blev de 
internationale konjunkturudsigter delvis som følge heraf mere og mere dystre. Beta-
lingsbalanceunderskuddet voksede til samme niveau som i 1976 og samtidig be-
gyndte ledigheden påny at vokse. I efteråret 1979 skete der på denne baggrund en 
kraftig omlægning af den økonomiske politik. Valutakurspolitikken blev i de følgen-
de år anvendt aktivt overfor konkurrenceevnen, samtidig med at lønudviklingen 
blev søgt dæmpet bl.a. gennem indgreb i dyrtidsreguleringen (indefrysning af dyr-
tidsportioner, indførelse af pristal uden energipriser). Efterspørgselsdrejningen blev 
fastholdt, men nu med større vægt på betalingsbalancevirkningerne end på beskæf-
tigelsesvirkningerne. 

Fra 1979 til 1982 blev konkurrenceevnen som følge af valutakurspolitikken og den 
stigende dollarkurs forbedret med omkring 16 pet., og eksporten steg med over 18 
pet. i faste priser, selvom OECD-landenes samlede import faldt ca. 4 pet. Den in-
denlandske efterspørgsel faldt i både 1980 og 1981 dels som følge af stagnerende 
realindkomster, der bidrog til svækkelsen af forbrugsefterspørgselen, dels som følge 
af en meget stærk tilbagegang i investeringerne både som følge af konjunkturtilbage-
slaget og det meget høje renteniveau. Frem til 1982 voksede ledigheden således til 
knap 11 pet. af arbejdsstyrken. Betalingsbalanceunderskuddet blev på grund af byt-
teforholdstabet kun lidt forbedret i 1980-81 og derefter påny forværret i 1982. 

Underskuddet på de offentlige budgetter gav anledning til stigende bekymring i dis-
se år ikke mindst på baggrund af det meget høje renteniveau, jf. debatten i 1982 om 
den såkaldte statsbankerot. Det offentlige opsparingsunderskud var i 1982 nået op 

25 



på 11 pet. af bruttofaktorindkomsten, og den indenlandske statsgæld udgjorde over 
50 pet. af bruttofaktorindkomsten. 

Omkring årsskiftet 1982/83 skete der påny et skift i den økonomiske politik. Den 
aktive devalueringspolitik blev erstattet af fastkurspolitikken, finanspolitikken 
strammedes, dyrtidsreguleringen blev suspenderet og der blev udstukket en 4 pet. 
lønramme for overenskomstperioden 1983-85. Lønstigningstakten blev efterfølgen-
de væsentligt lavere end tidligere, og det danske renteniveau faldt. Samtidig indtråd-
te en vending i den internationale konjunktur, og fra 1983 til 1986 voksede beskæfti-
gelsen kraftigt især i den private sektor, således at ledigheden kom ned på ca. 8 pet. 
Efterspørgselsvæksten skiftede sammensætning i løbet af denne periode. 1 1983 var 
boligbyggeriet og eksporten de store drivkræfter, hvilket også kan ses af den klart 
forbedrede betalingsbalance. I 1984 tiltog væksten i erhvervsinvesteringerne, mens 
eksportvæksten aftog noget, og i 1985-86 bidrog især det private forbrug sammen 
med den fortsatte investeringsfremgang til beskæftigelsesstigningen, mens eksport-
væksten blev yderligere afsvækket. Betalingsbalanceunderskuddet voksede derfor 
kraftigt fra 1983 til 1986. Omvendt betød fremgangen i aktiviteten samtidig med 
den strammere finanspolitik, at det offentlige budgetunderskud blev reduceret i ha-
stigt tempo og i 1986 vendt til et overskud. Den lavere lønstigningstakt blev fast-
holdt både i 1985 og 1986, men som følge af udviklingen i kurserne for dollar, pund 
og norske og svenske kroner i forhold til EMS-valutaerne blev konkurrenceevnen 
mærkbart forringet i løbet af 1986. 

5 Opsparing, investering og skatter 

Et af de bemærkelsesværdige træk ved den danske økonomi er, at den private sektor 
under ét siden 1960 - bortset fra en kort periode i begyndelsen af 1980'erne - har 
haft opsparingsunderskud, dvs. opsparingen har været mindre end investeringerne, 
jf. figur 10. I høj vækstperioden blev dette delvist modsvaret af et opsparingsover-
skud i den offentlige sektor, hvilket efter konjunkturtilbageslaget midlertidigt vend-
te til et tiltagende underskud frem til 1982. 

Forklaringen på denne gennemgående tendens til, at den private sektor netto har 
haft et opsparingsunderskud, skal uden tvivl søges i flere forhold. Kombinationen 
af stigende realindkomster, inflation samt skatte- og boligpolitikken har især i høj-
vækstperioden medvirket til et meget højt niveau for boliginvesteringerne. Samtidig 
indgår kapitalgevinster ikke fuldt ud i den opgjorte indkomst og opsparing. Des-
uden kan den offentlige sektors udbygning have haft betydning, idet den enkelte fa-
milies opsparingsmotiv er reduceret i takt med den øgede offentlige økonomiske sik-
ring af befolkningen ved arbejdsophør, ledighed, sygdom mv. 

Den offentlige sektors opsparing udviser en meget stærk konjunkturvariation, som 
dels hænger sammen med det høje niveau for marginalskatterne, dels med de offent-
lige indkomstoverførsler ved midlertidige indkomstbortfald herunder indkomst-
bortfald som følge af arbejdsløshed. For arbejdsløshedsforsikringens vedkommende 
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Figur 10 Investerings/opsparingsbalancen, 1960-86 

Anm.: Databrud mellem 1970 og 1971 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

udvidedes statens finansieringsbidrag væsentligt i 1967, ligesom bistandsloven med 
socialreformens indkomstbortfaldsprincip fra begyndelsen af 1970'erne har øget 
disse overførslers konjunkturfølsomhed. Endelig indførtes i 1979 en efterlønsord-
ning, der ligeledes bidrog til øgede transferingsudgifter i lavkonjunkturen i begyn-
delsen af 1980'erne. 

Den stærke vækst i de offentlige udgifter har givet sig udslag i en stærk stigning i 
skattetrykket, jf. figur 11. Stigningen i disponibel realløn har derfor været væsent-
ligt svagere end i reallønnen før skat, men først fra 1976 og frem er den disponible 
realløn i gennemsnit faldet mærkbart. Hertil kommer den afkortning, der er sket 
i den gennemsnitlige arbejdstid, således at den disponible reale årsløn for en fuld-
tidsbeskæftiget kun udviser moderat positiv vækst i højvækstperioden og negativ 
vækst efter konjunkturtilbageslaget. Lovmodelberegninger har opgjort faldet i real 
disponibel indkomst ved uændret arbejdsmarkedsadfærd for forskellige lønmodta-
gerfamilietyper til mellem 9 og 15 pet. fra 1979 til 19865. 

5) Beretning om Lovmodelrådets virksomhed i T985, Økonomiministeriet, september 1986. 
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Figur 11 Skattetrykket, 1960-86 

Anm.: Samtlige skatter og afgifter i pet. af BNP. 

Kilde: Beskatningen i Danmark, Arbejdsnotat nr. 20, Danmarks Statistik 1987. 

Der kan selvsagt ligge komplicerede sammenhænge bag det skift, der skete i ar-
bejdsmarkedsadfærden i 1970'erne, men det forekommer plausibelt, at den stigende 
erhvervsfrekvens for kvinder i nogen grad var et resultat af et samspil mellem udvik-
lingen i familiernes private forbrugsmuligheder og det forhold, at den offentlige sek-
tors udbygning væsentligt reducerede familiernes pasnings- og forsørgelsesforplig-
telser. 

6 Løndannelse og indkomstpolitik 

Løndannelsen har - berettiget - stået i centrum for en stor del af den økonomiske 
diskussion i Danmark i hele efterkrigsperioden. Nogen bemærkelsesværdig grad af 
afklaring af hvilke faktorer, der er de centrale determinanter for lønudviklingen, kan 
der dog næppe siges at være opnået. Et gennemgående tema for diskussionerne har 
naturligvis været sammenhængen mellem den økonomiske aktivitet - arbejdsløshe-
dens omfang - og den nominelle lønstigningstakt. De mange undersøgelser tyder 
på, at der nok er en sammenhæng, men at den er forholdsvis svag sammenlignet 
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Figur 12 Nominel lønstigningstakt og arbejdsløshedsprocent, 1952-86 

Arbejdsløshedsprocent 

Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 

med andre lande, jf. fx Bean mfl. (1986) og Grubb (1986) og desuden noget ustabil 
over tid, jf. Pedersen (1984), hvilket man får et indtryk af i figur 12. Samtidig finder 
de mange statistiske undersøgelser ret samstemmende, at prisstigningstakten slår 
kraftigt igennem på lønstigningstakten, hvilket bl.a. kan forklares med, at dyrtids-
reguleringen indtil midten af 1970'erne gav en forholdsvis høj gennemsnitlig dæk-
ning for prisstigninger. Ved et internationalt konjunkturtilbageslag i forbindelse 
med kraftige råvareprisstigninger er dette ensbetydende med en forringet dansk 
konkurrenceevne og dermed en noget stærkere uligevægt her i landet end i udlan-
det. Konjunkturvendingen i 1973-74 gav en tydelig illustration af denne sammen-
hæng. Arbejdsløshedsprocenten steg fra 1 pet. til 7 pet. på 4 år sammenlignet med 
en stigning fra 3,0 pet. til godt 5,5 pet. for de europæiske OECD-lande i gennem-
snit. Trods dette lå de danske lønstigninger fortsat over konkurrentlandenes niveau, 
og betalingsbalanceunderskuddet blev kraftigt forøget. Som omtalt tidligere var 
stigningen i den reale timeløn fortsat positiv til og med 1976. Det er dog også klart, 
jf. figur 6 og 9, at reallønsvæksten med en vis forsinkelse blev nedpresset bl.a. som 
følge af den høje og voksende ledighed. 
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Figur 13 Dagpengenes kompensationsgrad, 1955-86 

Anm.: Samlede udbetalte dagpenge pr. fuldtidsledig pr. times normalarbejdstid i 
året i forhold til gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industri og håndværk, 
1963-86, sammenkædet med opgørelsen i Pedersen(1984) for 1948-76. 

Kilde: Peder J. Pedersen (1984), Statistisk årbog, Danmarks Statistik, diverse år-
gange, ADAM's databank og egne beregninger. 

Den mulige inflationære betydning af bl.a. automatisk dyrtidsregulering, solidari-
ske overenskomstløsninger med en stiv lønstruktur, arbejdsløshedsdagpengenes 
størrelse i forhold til lønniveauet (kompensationsgraden), omfanget af arbejdsmar-
kedskonflikter og det voksende skattetryk har også været genstand for undersøgelser 
og diskussioner, men uden at der er opnået nogen klar fælles opfattelse. 

Den nu afskaffede automatiske dyrtidsregulering har gennem tiden været genstand 
for mange indkomstpolitiske indgreb. Disse indgreb har selvsagt haft en korttidsef-
fekt på lønstigningstakten, hvorimod det er vanskeligere at eftervise en langtidsef-
fekt. 

Det var især i 1960'erne en udbredt antagelse, at solidariske overenskomstløsninger 
var inflationsdrivende i kraft af en stiv lønstruktur. Den stive lønstruktur var imid-
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lertid især karakteristisk i 1950'erne. I 1960'erne og indtil et godt stykke inde i 
1970'erne skete der en mærkbar indsnævring af lønforskellene for arbejdere især 
mellem mænd og kvinder, men i nogen grad også mellem faglærte og ufaglærte. Det 
kan imidlertid næppe helt udelukkes, at denne indsnævring blev understøttet af bå-
de den fulde beskæftigelse og af den høje nominelle lønstigningstakt samtidig med 
betydelige gennemsnitlige reallønsstigninger. 

Arbejdsløshedsdagpengenes størrelse i forhold til lønnen for de beskæftigede steg 
ret markant fra 1966 til 1973, jf. figur 13, dvs. tidsmæssigt sammenfaldende med 
tiltagende inflationsrater. Beslutningen om den forbedrede dækning var givetvis ik-
ke uafhængig af den lave ledighed, der gjorde de forventede ekstra dagpengeudgifter 
små og i den udstrækning, der er en afsmittende effekt på lønstigningstakten, som 
bl.a. Blomgren-Hansen og Knøsgaard (1980) finder, kan denne derfor i et vist om-
fang indirekte henføres til det generelt lave ledighedsniveau i 1960'erne. 

Trods det tidsmæssige sammenfald er det imidlertid usikkert, hvor stor effekten har 
været på lønudviklingen, bl.a. fordi der i samme periode forekommer et stigende 
konfliktniveau på arbejdsmarket, som ligeledes kunne tænkes at forklare en højere 
lønstigningstakt, jf. Pedersen (1984). Desuden kan der også tænkes at være en sam-
menhæng mellem konfliktniveauet og ledighedsniveauet, således at en nærmere 
fastlæggelse af de enkelte faktorers selvstændige betydning er meget vanskelig. 

Endelig har det jævnligt været fremført, at det voksende skattetryk blev søgt kom-
penseret igennem højere nominelle lønstigninger. Som det fremgik af figur 11 har 
skattetrykket været støt voksende i flere årtier, men det vil næppe være muligt at 
påvise nogen stærk sammenhæng mellem denne faktor og lønstigningstakten, jf. ek-
sempelvis Bean mfl.(1986), der i en statistisk undersøgelse ligefrem finder en nega-
tiv sammenhæng for Danmark. 

Udover det ovenfor anførte kan også valutakurspolitikken og den øvrige økonomiske 
politik herunder indkomstpolitik, der bliver nærmere diskuteret nedenfor, have 
spillet en rolle for lønudviklingen. Der er dog ikke nogen umiddelbar sammenhæng 
mellem ændringer i valutakurs og lønstigningstakt i forhold til udlandet, jf. Dansk 
Økonomi, maj 1987. Det kan naturligvis bl.a. hænge sammen med den økonomiske 
politik, der er ført i de perioder, hvor valutakursen er ændret, og de samtidige realø-
konomiske forhold. Kronenedskrivningerne i 1979-81 skete som tidligere omtalt si-
deløbende med en stærkt voksende ledighed. Det kan næppe udelukkes, at de no-
minelle lønstigninger i disse år ville have været lavere uden det beskæftigelsesbidrag 
og den ekstra importerede inflation, som konkurrenceevneforbedringerne var årsag 
til. 

Det danske arbejdsmarkeds struktur er kendetegnet ved en meget høj organisations-
grad, jf. figur 14, og en forholdsvis centraliseret organisationsopbygning både på 
lønmodtager- og arbejdsgiverside. Konfliktniveauet er lavt i forhold til de fleste an-
dre lande og i øvrigt aftagende sideløbende med stigningen i organisationsgraden. 
Tilsvarende forhold findes stort set kun i de øvrige nordiske lande, Vesttyskland, 
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Figur 14 Lønmodtageres organisationsgrad, 1955-84 

Kilde: ADAM's databank, Pedersen (1984), Statistiske årbog, Danmarks Statistik, 
diverse årgange og egne beregninger. 

Østrig og Holland. I en undersøgelse af hvad strukturen betyder, har man fundet, 
at disse lande med en centraliseret opbygning og en høj organisationsgrad gennem-
gående har et mere fleksibelt arbejdsmarked (en stærkere og hurtigere tilpasning af 
løn og beskæftigelse i tilfælde af uligevægt end i lande uden disse karakteristika), 
men med Danmark og Holland som undtagelser, jf. Bean mfl. (1986). En centralise-
ret struktur kombineret med en høj organisationsgrad antages endvidere normalt at 
understøtte mulighederne for at føre indkomstpolitik, hvad enten det sker gennem 
henstillinger, forhandlinger, lovindgreb eller lignende. 

De indkomstpolitiske initiativer i Danmark har været meget forskelligartede. Forud 
for en række overenskomstafslutninger har der været søgt fastsat en ramme for den 
samlede nominelle lønudvikling. Med undtagelse af overenskomstafslutningen i 
1983 er disse rammer imidlertid ikke blevet overholdt. 

Siden 1960 er 5 af de 14 overenskomstafslutninger endt med lovgivning - i 1975 og 
1977 i form af ophøjelse af en mæglingsskitse eller -forslag til lov; i 1963, 1979 og 
1985 i form af mere direkte overenskomstlovgivning. Herudover er der ved en række 
lejligheder især i de sidste 10-12 år gennemført lovindgreb i gældende overenskom-
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ster. Det er først og fremmest den automatiske dyrtidsregulering, der har været gen-
stand for lovgivning. Dækningsgraden i forhold til forbrugerprisstigningerne blev 
reduceret fra omkring 2/3 til omkring 1/3 fra midten af 1970'erne (indefrysning af 
dyrtidsportioner, afskaffelse af procentregulering, indførelse af pristal uden energi 
mv.) hvorefter dyrtidsreguleringen blev afskaffet i 1983. 

I tidens løb har der desuden været anvendt forskellige former for tilskud til arbejds-
giverne eksempelvis som kompensation for dyrtidsportioner eller dækning af indi-
rekte lønomkostninger. Sådanne tilskud kan karakteriseres som en mellemting mel-
lem skatte- og indkomstpolitik. 

Der er almindelig enighed om, at "frivillig indkomstpolitik" i form af overholdelse 
af rammer, der udstikkes umiddelbart forud for overenskomstforhandlingene, og 
hvortil der ikke er knyttet troværdige trusler om i modsat fald at intervenere i fx akti-
viteten, løn- eller prisdannelsen, formentlig er uden større virkninger. Virkningerne 
af interventionistiske indgreb er vanskeligere at bedømme. I de fleste tilfælde her-
sker der dog ikke megen tvivl om kortsigtseffekten - gennenigående er det lykkedes 
at opnå en øjeblikkelig afdæmpning af lønstigningstakten. Det er imidlertid et afgø-
rende spørgsmål, hvor stor en varig effekt på lønudviklingen og de øvrige makroøko-
nomiske forhold, der er opnået som resultat af disse indgreb. 

Også de mulige langsigtede konsekvenser på den organisatoriske struktur af indgreb 
i overenskomster og overenskomstafslutninger har været genstand for diskussion. I 
årene fra midten af 1950'erne til midten af 1960'erne opbyggedes et stadig mere 
centraliseret forhandlingssystem, der forblev i funktion indtil udgangen af 
1970'erne. I løbet af 1970'erne blev overenskomstafslutningerne imidlertid gradvis 
mere komplicerede (storkonflikt i 1973 og derefter 3 på hinanden følgende overens-
komster gennem lovgivning). 11980'erne har mere decentrale forhandlingssystemer 
været anvendt både i 1981 og 1987. 

Mange forhold kan selvsagt have haft betydning for denne udvikling i retning af de-
centralisering i organiseringen af forhandlingerne, men der er fra mange sider givet 
udtryk for, at interventionistisk indkomstpolitik fastholdt over en længere årrække 
kan have en eroderende virkning på en del af politikkens grundlag, fordi det centra-
liserede forhandlingssystem kommer under pres, jf. fx også Ginneken (1987), der 
sammenfatter erfaringer fra en række industrilande. 

Afskaffelsen af den automatiske dyrtidsregulering, der tidlige, indgik som en fælles 
komponent i næsten alle overenskomster, har udtømt de muligheder, der ad lovgiv-
ningens vej var for at føre indkomstpolitik på en teknisk set enkelt måde. Der findes 
ikke en tilsvarende fælles komponent i de nuværende overenskomster. 
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7 Sammenfatning 

De sidste 25 års økonomiske udvikling i Danmark har været ledsaget af betydelige 
ændringer i erhvervs- og beskæftigelsesstrukturen. Samtidig er levestandarden ble-
vet højere. 

Selvom de udenrigsøkononmiske vilkår har været afgørende forskellige i første og 
anden halvdel af perioden, har Danmark haft makroøkonomiske balanceproblemer 
i hele perioden. Frem til 1973-74 viste dette sig bl.a. i form af underskud på beta-
lingsbalancen og tiltagende inflation, mens der i årene derefter har været høj ar-
bejdsløshed og store betalingsbalanceunderskud. 

Årsagen til denne utilfredsstillende udvikling skal for perioden som helhed fortrins-
vis søges i konkurrenceevnepolitikken og styringen af den indenlandske efterspørg-
sel. Den økonomiske politik har på disse områder ikke været fastholdt så konse-
kvent, at der er opnået tilstrækkelige og langsigtede virkninger på balanceproble-
merne. Udviklingen hår tværtimod medført, at den danske udenlandsgæld målt i 
forhold til produktionen i dag er blandt de største i OECD-området samtidig med, 
at arbejdsløsheden i gennemsnit i de sidste 10 år har været af samme størrelse som 
i de øvrige europæiske OECD-lande. 
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GÆLDEN TIL UDLANDET 

Af 
Erik Hoffmeyer* 

Underskuddet på betalingsbalancen og den deraf følgende enorme gæld til udlandet 
har været et af de centrale økonomisk-politiske problemer i de seneste 25 år. 

Gælden andrager nu omkring 40 pet. af nationalproduktet. Den måde, hvorpå den 
belaster økonomien, illustreres ofte som i diagrammet enten ved renter og udbytter 
(netto) til udlandet i forhold til den samlede produktion eller det samme beløb i for-
hold til den samlede eksport. Det fremgår, at der er tale om en kraftig stigning fra 
midten af 1970'erne, og vi skal nu anvende op mod 5 pet. af vor samlede produktive 
indsats til at betale rente af gælden eller over det dobbelte i forhold til vor samlede 
eksport. 
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R e n t e r og u d b y t t e r t i l u d l a n d e t C n e t t o ) i p e t . a f BFI 

tam. 1 Ta l l ene fo r 1987 er skønnede. 

*) Nationalbankdirektør. 
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Hvor alvorligt er det? Nogle tager nonchalant på det og konstaterer, at vor egen op-
sparing ikke er tilstrækkelig til at dække investeringerne, men senere hen vil de kaste 
så meget af sig, at der vil være dækning til betaling af renter og afdrag. Andre tager 
mere alvorligt på det. 

Vi har øget levestandarden enormt i denne periode, jf. enkelte tal: 

1962 1986 

Antal beboere pr. værelse 0,9 0,5 
Personbiler pr. 1000 personer 160 305 
Udlandsrejser, 1986-kr. pr. person 1.000 3.200 
Cigaretter pr. person 1.150 1.520 
Alkohol, liter pr. person AVi 10 
Kød, kg pr. person 65 100 
Praktiserende læger og speciallæger 
pr. 10.000 personer 5 8 
Dagpenge til ledige i forhold til 
gennemsnitslønnen for arbejdere, pet. 44 62 

Man kan lige så vel argumentere, at vi har ladet udlandet finansiere en del af den 
umådelige forbrugsstigning, og at dette kan give vanskeligheder på længere sigt. 
Jeg har været med til at formulere det på følgende måde i Nationalbankens årsberet-
ning for 1969: 

»Underskuddet på betalingsbalancen er imidlertid så stort, at det vil kræve flere års målbe-
vidst indsats at få det elimineret. Denne indsats er nødvendig, hvis vi skal undgå pludselig 
at blive konfronteret med krav udefra om en så hurtig forbedring, at der bliver væsentlig 
risiko for en betydelig stigning i ledigheden. 
I denne periode må det være klart, at den pengepolitiske bevægelsesfrihed er yderst be-
grænset. Det vil ikke være muligt at foretage væsentlige lempelser i pengepolitikken, og 
det vil være nødvendigt at opretholde et renteniveau, der er mærkbart højere end i de fleste 
andre industrilande«. 

Uanset hvordan man vurderer spørgsmålet, har den politiske målsætning været klar 
nok. Det fremgår af følgende uddrag af de sidste 26 års åbningstaler: 

Jens Otto Krag 2. oktober 1962. 
En fortsat valutarisk uligevægt vil kunne skabe økonomisk stilstand for alle. For at 
fremskridtslinien skal kunne holdes, er det en uomgængelig nødvendighed, at lige-
vægt atter genskabes mellem produktion og indkomst. 

Jens Otto Krag 1. oktober 1963. 
Det er væsentligt for regeringen at fastholde den høje beskæftigelse og samtidig be-
vare konkurrenceevnen over for udlandet, og den balance og prisstabilitet, der nu 
præger dansk økonomi. 
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Jens Otto Krag 6. oktober 1964. 
Det er for regeringen et afgørende hensyn, at der føres en politik, hvorved den øko-
nomiske balance holdes. Den for store uligevægt i handelsbalancen, som jeg allerede 
har omtalt, må søges rettet op. 

Jens Otto Krag 5. oktober 1965. 
Den høje beskæftigelse og den kraftige økonomiske og erhvervsmæssige ekspansion 
har medført virkninger i form af et betydeligt underskud på betalingsbalancen, sti-
gende priser og høj rente. 
Det er regeringens mål, at disse virkninger skal fjernes, så den gunstige samfunds-
udvikling kan videreføres. 

Jens Otto Krag 4. oktober 1966. 
Målet for regeringens økonomiske politik har været at videreføre væksten... samti-
dig med, at en bedre ligevægt blev opnået såvel i den indre som i den ydre økonomi. 

Jens Otto Krag 3. oktober 1967. 
Det er nødvendigt at bevare balancen i landets indre økonomi, så der ikke herfra 
udgår tendenser til yderligere svækkelse af betalingsbalancen. 

Hilmar Baunsgaard 1. oktober 1968. 
Regeringen anser det for uforsvarligt at fortsætte med underskud på betalingsbalan-
cen af en størrelsesorden som det underskud, vi stadig har. 

Hilmar Baunsgaard 7. oktober 1969. 
... det indre konjunkturopsving i år har været af en sådan styrke, at det var ubetinget 
nødvendigt at gribe ind. Tydeligst viser dette sig i betalingsbalancen, som trods 
stærk stigning i eksporten har udviklet sig ugunstigere end ventet på grund af den 
voldsomme importforøgelse. 

Hilmar Baunsgaard 6. oktober 1970. 
På denne baggrund må regeringen lægge afgørende vægt på, at der udformes en øko-
nomisk politik, som kan sikre, at en væsentlig del af de kommende års produktions-
stigning bliver anvendt til at formindske underskuddet på betalingsbalancen. 

Jens Otto Krag 19. oktober 1971. 
...valutaproblemerne er en klar trussel mod den fulde beskæftigelse. 
Det er regeringens overbevisning, at det ville være uforsvarligt at lade denne udvik-
ling fortsætte. Det er regeringens besluttede politik at fastholde kronens paritet, og 
dette nødvendiggør en hurtig og beslutsom indsats for at rette betalingsbalancen op. 

Jens Otto Krag 3. oktober 1972. 
Regeringen er imidlertid indstillet på at stille forslag om yderligere væsentlige bespa-
relser for 1973/74,... idet dette som nævnt må anses for en afgørende forudsætning 
for, at der vil blive tilstrækkelige ressourcer til rådighed for den ønskelige omstilling 
i erhvervene og for opretningen af betalingsbalancen. 
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Efter den linie, der er lagt af regeringen, kan vi se frem til, at der vil kunne skabes 
balance i både den indre og den ydre økonomi. 

Anker Jørgensen 2. oktober 1973. 
Den økonomiske Oversigt anslår underskuddet for året som helhed til 3,5 mia. kr. 
og regner med et underskud af tilsvarende størrelse for 1974. 
Det er regeringens opfattelse, at denne udvikling ikke er acceptabel. Et fortsat un-
derskud af denne størrelse rummer uundgåeligt en risiko for, at den fulde beskæfti-
gelse ikke kan opretholdes. 

Poul Hartling 1. oktober 1974. 
Opgaven for os er nu den vanskelige på én gang at sikre en forsvarlig udvikling af 
betalingsbalancen og samtidig opretholde produktion og beskæftigelse. 

Anker Jørgensen 7. oktober 1975. 
Det forudsætter, at der sikres en jævn udvikling i efterspørgslen, så vi ikke belaster 
betalingsbalancen. 

Anker Jørgensen 5. oktober 1976. 
Stigningen i forbruget blev imidlertid kraftigere og mere vedholdende, end vi havde 
regnet med. 
Derved er underskuddet på betalingsbalancen bragt op på et niveau, som har gjort 
det nødvendigt at lægge en dæmper på den indenlandske efterspørgsel. 

Anker Jørgensen 4. oktober 1977. 
11976 nåede underskuddet på betalingsbalancen op på 11 Vi mia.kr. ... så kan vi ba-
re ikke fortsætte på den måde. Det vil i fremtiden belaste os med meget store rente-
betalinger. 

Anker Jørgensen 3. oktober 1978. 
Forudsætningen for, at der på lidt længere sigt kan opnås en større stigning i pro-
duktion og beskæftigelse, er, at der sker en væsentlig formindskelse af underskuddet 
på betalingsbalancen over for udlandet. Det er hensigten at opnå en yderligere re-
duktion af underskuddet, så det ikke overstiger 6,5 mia. kr. i 1979 og bliver endnu 
lavere i de følgende år. 

Anker Jørgensen 6. november 1979. 
... er der grund til at frygte, at vor kreditværdighed efterhånden vil blive forringet, 
hvis vi fortsætter med store underskud på betalingsbalancen. 
Den opgave, der forestår, er derfor at sikre, at der i hvert af de nærmest kommende 
år sker en klar og vedholdende nedgang i dette underskud. 

Anker Jørgensen 6. oktober 1980. 
De resultater, der er opnået, er imidlertid langt fra tilstrækkelige. Vi kan ikke fortsat 
arbejde med en udenlandsk gældsætning på 15-20 mia. kr. om året, og vi kan ikke 
regne med, at der udefra kommer bevægelser, som kan forbedre situationen væsent-
ligt. 
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Anker Jørgensen 6. oktober 1981. 
... er underskuddet på betalingsbalancen alligevel formindsket, men det er stadig for 
stort. Ved tilrettelæggelsen af den økonomiske politik må vi fortsat stile mod, at un-
derskuddet nedbringes yderligere. Men samtidig må vi forstærke indsatsen for at 
styrke produktionen og beskæftigelsen. 

Poul Schlüter 5. oktober 1982. 
Der er kun ét middel, der kan vende denne udvikling og både styrke betalingsbalan-
cen og samtidig redde virksomheder og arbejdspladser. Danske virksomheder skal 
gøres mere konkurrencedygtige... 

Poul Schlüter 4. oktober 1983. 
Hensynet til betalingsbalancen... gør det nødvendigt, at vi fortsat fører en stram fi-
nanspolitik, som ikke åbner mulighed for en stigning i det samlede offentlige og pri-
vate forbrug i 1984. 

Poul Schlüter 2. oktober 1984. 
Imidlertid må vi selvfølgelig gøre os klart, at efter 20 år i træk med underskud på 
betalingsbalancen er der meget snævre grænser for, hvor store underskud vi fortsat 
kan leve med. Det er fortsat regeringens målsætning at opnå ligevægt på betalingsba-
lancen i 1988. 

Poul Schlüter 1. oktober 1985. 
Men det økonomiske opsving skaber imidlertid nye problemer, og dem skal vi nu 
være parate til at gribe ind overfor. 

Det gælder først og fremmest udviklingen på betalingsbalancen, som har været klart 
utilfredsstillende i det sidste års tid. 

Poul Schlüter 7. oktober 1986. 
Men på et centralt område - betalingsbalancen - har udviklingen ikke været tilfreds-
stillende. Vi står stadig med et underskud på betalingsbalancen over for udlandet, 
som er uacceptabelt stort. 

Poul Schlüter 6. oktober 1987. 
Vi skal standse gældsætningen til udlandet. 
Vi skal... tilrettelægge den økonomiske politik sådan, at vi far en større privat opspa-
ring. 

Den politiske vilje har været udtrykt, men har den været til stede? Man kan også 
stille det spørgsmål, om dansk økonomi er sådan beskaffen, at det er særlig svært 
at rette betalingsbalancen op. Det er ikke let at besvare, men det kan være interessant 
at tage et par hovedtal og sammenligne med Sverige, der socialt og strukturelt min-
der meget om os. Vi har valgt at se på nogle nøgletal i perioden 1961-87 og opdelt 
på højkonjunkturperioden 1961-73 og stagnationsperioden 1974-87. 
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Flere forhold er ret bemærkelsesværdige. For det første er væksten i den samlede 
produktion næsten ens i gennemsnit for både hele perioden og underperioderne. 
For det andet er det private forbrug steget næsten ens både totalt og i underperioder-
ne. For det tredie er eksporten af varer og tjenester steget lidt mere i Sverige for peri-
oden som helhed, men mest i Danmark i den seneste delperiode - stagnationsårene. 
For det fjerde har prisstigningerne været kraftigst i Danmark i den første delperio-
de, mens det omvendte har været tilfælde i stagnationsårene. For det femte viser de 
faste bruttoinvesteringer et næsten identisk forløb målt i forhold til bruttonational-
produktet. Forskellene kommer kun rigtigt frem i bruttoopsparingen og den der-
med sammenhængende betalingsbalanceudvikling. 

I debatten om den danske betalingsbalance har man hæftet sig ved mange forhold, 
der utvivlsomt betyder meget for udviklingen: indkomstpolitik, teknologisk udvik-
ling, landbrugets aftagende betydning, lederfunktionen i erhvervslivet etc. Det er 
næppe her, de store forskelle i forhold til Sverige skal søges - rent faktisk viser en 
speciel opstilling, at selv den svenske og danske industrieksport vokser parallelt over 
en længere periode. 

Det centrale er, at den danske opsparing er for lille, eller at forbrugsstigningen er 
for stor. Det er to sider af samme sag. Og hermed vender problemet tilbage til den 
politiske styring. Viljen har været der, men den har ikke været stærk nok. Tilbøje-
ligheden til at give op, når stramningen er begyndt at vise resultater, har været for 
stærk. Derfor er vi landet i en situation, hvor vi i stedet for at give en konventionel 
pæn dåbsgave til hvert nyfødt barn, præsenterer det for et gældsbrev på for øjeblik-
ket 50.000 kr., der skal forrentes og afdrages. Det vil vi ikke høste ære for. 
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Jensenius, Berlingske Tidende, 1962. 
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DANMARKS KONKURRENCEEVNE 

Af 
Benned Hansen og 
Hans Skov Christensen* 

1. Mål for konkurrenceevnen 

Der kan opstilles mange mål for konkurrenceevnen. I snæver forstand er udviklin-
gen ofte blevet beskrevet ved producenternes markedsandele på eksport- og hjem-
memarkedet. 

En tilstrækkelig konkurrenceevne skal sikre ligevægt i økonomien. Derfor kan der 
formentlig opnås principiel enighed om, at det bedste absolutte mål for et lands kon-
kurrenceevne er givet ved saldoen på betalingsbalancens løbende poster og omfanget 
af arbejdsløshed. Det vil endvidere være naturligt ved en overordnet vurdering af 
konkurrenceevnen at inddrage sammenhængen mellem inflation og økonomisk ak-
tivitet og hermed udviklingen i beskæftigelsen. Ønsket om et stabilt prisniveau kan 
lægge bånd på økonomien i et sådant omfang, at arbejdsløshed må accepteres på kort 
og mellemlangt sigt. 

Viser saldoen på betalingsbalancen - justeret for den ønskede økonomiske aktivitet 
- et underskud, er konkurrenceevnen utilstrækkelig. Der er således behov for at for-
bedre konkurrenceevnen i det mindste på langt sigt; alternativt er det nødvendigt 
at stille sig tilfreds med en mindre ambitiøs målsætning med hensyn til beskæftigel-
sesudviklingen. 

I absolut forstand har konkurrenceevnen derfor været utilstrækkelig siden 2. ver-
denskrig. 1 1950erne var arbejdsløsheden relativ høj. Samtidig var de løbende beta-
lingsstrømme med udlandet i balance, og inflationen var under kontrol. I det efter-
følgende årti blev arbejdsløsheden nedbragt. Endvidere var det en økonomisk-
politisk målsætning at øge aktiviteten i den danske industri. I forhold til den givne 
målsætning slog konkurrenceevnen ikke til, inflationen tog fart, og udlandsgælden 
voksede. 

Ubalancen i dansk økonomi blev alvorligt forværret gennem 1970erne. I forhold til 
den af de fleste accepterede målsætning med hensyn til betalingsbalance, beskæfti-
gelse og inflation, forværredes konkurrenceevnen markant. Dette var ikke nogen 
enestående dansk erfaring. Hele OECD-området havde vanskeligt ved at tilpasse sig 
stigende energi- og råvarepriser. Resultatet var et inflationært pres på færdigvare-
markedet, underskud i samhandelen med de olieproducerende lande, forringet kø-

*) Benned Hansen er formand for og Hans Skov Christensen direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. 
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bekraft samt en stramning af finans- og pengepolitikken. Alt sammen med det resul-
tat at den økonomiske aktivitet udviste små stigningstakter med deraf følgende kon-
sekvenser for arbejdsløsheden. 

I de senere år er det ikke lykkedes for dansk økonomi at overvinde eftervirkningerne 
af 1970ernes stærkt forringede bytteforhold. Til trods for faldende råvarepriser har 
der vist sig rekordstore underskud på betalingsbalancen, og arbejdsløsheden er sta-
dig høj sammenlignet med situationen i 1950erne og 1960erne. 

Selv om Det økonomiske Råd fejrer 25 års jubilæum, er det ikke hensigten med den-
ne artikel at dække hele perioden. Årene før 1970 vil kun blive berørt periferisk. 
Skal der findes sigtelinjer for målsætningen med dansk økonomi, må det ske med 
baggrund i de markedsforhold, der har været gældende siden begyndelsen af 
1970erne. Endvidere påkalder de forskydninger i bytteforholdet, der har fundet sted 
de sidste 10-15 år, sig særlig interesse. 

2. Den lønmæssige konkurrenceevne 

I figur 1 er dansk industris lønmæssige konkurrenceevne siden 1970 angivet, når 
der tages hensyn til både udviklingen i den effektive kronekurs og produktivitetsæn-
dringerne. 

Lønudviklingen har i hele perioden - bortset fra årene 1984 til 1986 - forringet kon-
kurrenceevnen. Den effektive kronekurs og produktivitetsudviklingen har alt i alt 
trukket i modsat retning således, at den lønmæssige konkurrenceevne omtrent er 
uændret i forhold til 1970. 

Den relative forbedring af produktiviteten fra især 1975 til 1981 er ikke forklaret 
ved, at konjunkturafmatningen i 1970erne havde en relativ større gennemslagskraft 
i dansk industri. I perioden 1973-79 steg værditilvæksten i fremstillingsvirksomhed 
gennemsnitlig med 1,6 pet. om året; tilsvarende steg den med 1,7 pet. i hele EF-om-
rådet. 

Til gengæld virker det nærliggende at sammenholde produktivitetsudviklingen 
med lønstigningstakten. Såfremt indsatsen af kapital og arbejdskraft i produktions-
processen bl.a. bestemmes af de relative faktorpriser, er der en god årsagssammen-
hæng mellem lønstigning og produktivitet. Investeringerne har således i større om-
fang end i udlandet været capital-deepening gennem 1970erne. Set i lyset af et abso-
lut mål for konkurrenceevnen er det for så vidt uden perspektiv at forbedre produk-
tiviteten på bekostning af beskæftigelsen i en situation, hvor arbejdsløsheden vokser. 

Den lønmæssige konkurrenceevne blev forringet med ca. 8 pet. i perioden 1970 til 
1978.1 løbet af de næste 3 år indtræder der et dramatisk skift, idet konkurrenceev-
nen forbedres med ca. 20 pet. Det er først og fremmest udviklingen i den effektive 
kronekurs, der gav anledning til faldende danske enhedslønomkostninger. Det lyk-
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Figur 1 Industriens konkurrenceevne. Relative enhedslønomkostninger,; 
indeks 1970 = 100 
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kedes således at gennemføre løbende devalueringer, uden at det gav anledning til 
lønstigninger, der var større end i udlandet; samtidig var den relative produktivitets-
udvikling omtrent den samme. 

Forløbet skal ses i sammenhæng med udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor frem-
stillings-, bygge- og anlægsvirksomhed de foregående 5 år var udsat for en tilbage-
gang i beskæftigelsen som følge af konjunkturforløbet. Til trods herfor ophørte de-
valueringsstrategiens succes i 1982, idet den lønmæssige konkurrenceevne atter blev 
forringet. Dette skyldes for en stor del de indbyggede omkostninger, en sådan stra-
tegi omfatter, i form af inflationært pres og høj rente. 

Siden er den lønmæssige konkurrenceevne blevet forringet, så den i indeværende 
år igen befinder sig på niveauet før 1978. Fra 1981 til 1984 har produktivitetsudvik-
lingen i Danmark udviklet sig relativt ugunstigt, medens lønomkostningerne og den 
effektive kronekurs i beskedent omfang har forbedret konkurrenceevnen. 

Ses der bort fra kortsigtede udsving i produktiviteten, fremgår det af figur 1, at pro-
duktivitetsstigningerne i Danmark siden 1984 omtrent er af samme størrelsesorden 
som i udlandet. Som det fremgår, har udviklingen de sidste par år alligevel været 
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meget uheldig for konkurrenceevnen. Dette skyldes, at 5 af Danmarks største sam-
handelspartnere siden 1985 har gennemført devalueringer over for EMSen og der-
med også over for den danske krone. Endvidere er de danske lønomkostninger i in-
deværende år steget betydeligt mere end i udlandet. 

3. Konkurrenceevne på længere sigt 

Selv om der er almindelig enighed om, at den lønmæssige konkurrenceevne på kort 
sigt er af stor betydning for de samfundsøkonomiske balanceproblemer, er det nød-
vendigt på lidt længere sigt at inddrage andre forhold i vurderingen. En ensidig sats-
ning på priskonkurrence fører let til, at landbrug og industri far en forældet produk-
tionsstruktur med et forældet varesortiment. 

Disse aspekter ved den danske konkurrenceevne har i den senere tid været inddraget 
i debatten. Således har OECD, Budgetdepartementet m.fl. forsøgt at vurdere, hvor-
vidt den danske industrieksport dels har kunnet fastholde sine markedsandele, dels 
har den rette varesammensætning, og endelig i hvilket omfang der eksporteres til 
lande med økonomisk vækst. 

Inden for OECD-området har dansk industri øget sine markedsandele med ca. 30 
pet., opgjort i mængder i perioden 1977 til 1984. Siden 1984 har markedsandelene 
været uændrede. 

Opgjort i værdier er udviklingen mindre gunstig - fra 1970 til 1977 faldt markedsan-
delene, og fra 1977 til 1984 har der været en stigning på ca. 5 pet. Den store forskel 
skyldes formentlig, at den gunstige udvikling i mængderne er opnået som følge af 
en forbedret priskonkurrence, idet de danske priser er steget mindre end udlandets. 
Forskellen kan også være forklaret af, at den danske markedsandel er blevet mindre 
på markeder med højere prisstigninger end gennemsnittet i OECD. 

I perioden 1970 til 1978 var den danske industrieksport karakteriseret ved, at efter-
spørgslen efter de varegrupper, der blev udført, steg med en vækst over gennemsnit-
tet, jf. figur 2. Varemarkeder i vækst omfatter ofte nye produkter, der befinder sig 
i en indtrængningsfase. Denne vareeffekt har i de senere år ikke udviklet sig gun-
stigt. Det vil sige, danske eksportører har i overvejende grad leveret til varemarke-
der, hvor efterspørgslen inden for OECD-området har ligget under gennemsnittet. 
Det bør medgå i vurderingen, at dansk industri ikke omfatter traditionel stål- og bil-
fremstilling i større omfang. Disse varegrupper er uhyre konjunkturfølsomme og 
kan således påvirke den danske vareeffekt, jf. den stærkt negative effekt i 1976,1979 
og 1984. 

Vurderes den relative eksportudvikling ekskl. maskiner og transportmidler, frem-
går det, at dansk industri har klaret sig bedre, end hvis hele eksporten betragtes. 
Dette forhold illustrerer, at de danske eksportører især har haft problemer med af-
sætningen af skibe og investeringsgoder. Da investeringsmarkedet som følge af de 
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Kilde: Finansredegørelsen 1987. 

forbedrede konjunkturer de sidste år har været et vækstmarked, har den begrænse-
de danske markedsandel på disse markeder bidraget til den forringede vareeffekt. 

Endelig fremgår det, at dansk industri i overvejende grad siden 1970 har eksporteret 
til lande med en mindre vækst i efterspørgslen end gennemsnittet i OECD, jf. figur 
2. Da eksporten ofte er fast knyttet til bestemte geografiske områder, afspejler lande-
effekten derfor, hvilken konjunkturudvikling der gør sig gældende på de danske 
eksportmarkeder. 

Mangelen ved ovenstående markedsanalyse er, at det kun er OECD-landene, som 
betragtes. Et summarisk udtryk for den danske industrieksports udvikling på ver-
densmarkedet fås ved at sammenholde værdistigningen i den danske industriek-
sport med den tilsvarende værdistigning fra de øvrige OECD-lande. En sådan analy-
se dementerer, at den danske industrieksport i perioden 1980 til 1984 er steget min-
dre end de øvrige OECD-landes, idet den danske eksport på markedet uden for 
OECD er steget stærkere end de andre OECDlandes.!) 

1) Jf. Anders Møller Christensen: Industrieksporten, succes eller problem? 
Samfundsøkonomien 1986/4. 
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4. De samfundsøkonomiske krav til lønudviklingen 

Da det ikke kan forventes, at industrieksporten umiddelbart understøttes af en gun-
stig landeeffekt, idet der fortsat eksporteres til en række geografiske områder, som 
har en økonomisk vækst under OECD-gennemsnittet, er manøvremulighederne på 
kort sigt stærkt begrænsede, når det drejer sig om at forbedre saldoen på betalings-
balancens løbende poster. Derfor stilles der meget hårde krav til omfanget af løntil-
bageholdenhed. Medmindre den lønmæssige konkurrenceevne forbedres, er det 
vanskeligt at se, hvorledes det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes. 

Det relativt høje investeringsniveau, der er opnået i perioden 1984 til 1986, giver 
imidlertid et fingerpeg om, at industrien tilpasser sig ændrede markedsvilkår. På 
lidt længere sigt er investeringer samt forskning og produktudvikling afgørende for 
konkurrenceevnen. Industriens forbedrede indtjeningsforhold i første halvdel af 
1980erne, der kan henføres til en relativ reduktion i enhedslønomkostningerne om-
kring 1980, er således grundlaget for industriens kapacitetsudvidelse i bred for-
stand. 

Lønreduktioner tilgodeser derfor et dobbelt sigte. Dels forbedres evnen til at kon-
kurrere på prisen, og dels forskubbes indkomstfordelingen til gunst for restindkom-
sterne. Det sidste afspejler sig i virksomhedernes overskud og dermed deres villig-
hed til at igangsætte kapacitetsudvidende aktiviteter, både når det drejer sig om at 
dyrke nye markeder samt forbedre og udvikle færdigvareproduktionen. 

Styrken i lønreduktionerne afgør derfor også, i hvilket gear omstillingsprocessen i 
de konkurrerende erhverv skal fortsætte. 

5. Ressourceanvendelsen i offentlig og privat sektor 

Ressourcefordelingen mellem offentlig og privat sektor påvirker konkurrenceevnen 
på langt sigt. Isoleret set vil det offentlige konsums størrelse dels være bestemmende 
for ressourcetilgangen til den private sektor og dels påvirke omfanget af fejlallokeret 
endelig anvendelse som følge af manglende prisfastsættelse. 

Debatten vedrørende den offentlige sektors størrelse har længe været ført med en 
række ideologiske overtoner, så udenforstående let får den opfattelse, at alternativet 
til en mindre offentlig sektor er et tilsvarende mindre udbud åf serviceydelser. Dette 
er dog langtfra tilfældet, jf. figur 3 og 4, hvor den sektorfordelte produktion i hen-
holdsvis Danmark og Vesttyskland er vist. I Vesttyskland er den offentlige sektor 
i henhold til nationalregnskabets afgrænsninger af omtrent den halve størrelse sam-
menlignet med Danmark; alligevel er produktionen af serviceydelser næsten af sam-
me omfang i begge lande, idet udbuddet af private serviceydelser har en mere frem-
trædende plads i Vesttyskland. Konkurrencesektoren, angivet ved fremstillings-
virksomhed, er til gengæld 60 pet. større i Vesttyskland. 
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Figur 3 Produktions sammensætning i Danmark. Pet. af BF I i 1985. 
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Figur 4 Produktionssammensætning i Tyskland. Pet. af BF I i 1985. 
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Når det drejer sig om varedistributionen, er de fleste enige om, at prismekanismen 
fungerer hensigtsmæssigt. Varepriserne afspejler således i tilnærmet form ressour-
ceforbruget ved varens fremstilling, medens omvendt gratisprincippet gør sig gæl-
dende, når det offentlige konsum stilles til rådighed for husholdningerne. Da et vel-
færdssamfund med høje indkomster samtidig er karakteriseret ved, at en stadig vok-
sende del af forbruget består af serviceydelser, og da det specielt i Danmark er den 
offentlige sektor, der i stort omfang udbyder og kontrollerer disse tjenester, er risiko-
en for fejlallokering og en afkræftet konkurrencesektor åbenbar. 

Ud fra en velfærdsøkonomisk betragtning kan det derfor være betænkeligt, at ho-
vedformålet med al økonomisk aktivitet - nemlig husholdningernes forbrugsmulig-
heder - i stigende omfang ikke er underlagt den endelige forbrugers subjektive vur-
dering af godesammensætningen. 

Vurderet i lyset af den langsigtede konkurrenceevne kan der tilsvarende rejses en 
række kritikpunkter. Når det offentlige konsum udbydes gratis, medfører det ikke 
tilfredse husholdninger, men i stedet en principiel umættelig efterspørgsel. Isoleret 
set vil intet skattetryk være tilstrækkelig stort til at finansiere et tilstrækkeligt offent-
ligt konsum. Endvidere reduceres den indenlandske opsparing. På langt sigt er det 
derfor nødvendigt med en betydelig politisk viljestyrke, såfremt der er ønske om 
moderate stigningstakter i det offentlige konsum og et opsparingsoverskud i den of-
fentlige sektor. 

En skattefinansieret udjævning af indkomsterne mellem indkomstgrupper og over 
livsforløbet for den enkelte skatteyder er imidlertid også medvirkende til at reducere 
incitamentet til privat opsparing. Et højt skattetryk giver tilsvarende mindre dispo-
nibel indkomst, hvilket i sig selv hæmmer den private opsparing. 

Risikoen for indkomstbortfald i forbindelse med ulykke, sygdom, arbejdsløshed og 
alderdom er ofte husholdningernes vigtigste motiv til opsparing. Derimod ødelæg-
ger skattefinansierede indkomstoverførsler incitamentet til at spare op. Den samlede 
opsparing bliver herved formindsket, idet den offentlige sektor ikke nødvendigvis 
i lighed med husholdningerne behøver at gennemføre en forudgående opsparing -
hvilket i praktis stort set heller ikke finder sted. 

Det kan derfor være nødvendigt både set ud fra en snæver velfærdsøkonomisk syns-
vinkel og et samfundsøkonomisk balancehensyn, at den offentlige sektor giver af-
kald på den monopollignende position, den indtager, når det drejer sig om at forsyne 
husholdningerne med en række tjenesteydelser. 

Der er dels behov for, at betalingen knyttes direkte til modtagelsen af den pågælden-
de ydelse i modsætning til det nuværende skattefinansierede forbrug. Det vil sige, 
at prisen både bliver synliggjort for efterspørgeren og en funktion af ressourcefor-
bruget i stedet for som nu at være afledt af husholdningernes skattepligtige ind-
komst. Dels bør den offentlige sektor, såfremt det fortsat er et ønske at producere 
de pågældende ydelser, i det mindste konkurrere på lige vilkår med private produ-
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Figur 5 Investering og opsparing. Pet. af BNP 1970-86. 
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Figur 6 Investering og opsparing i privat sektor. 
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center. Det sidste kræver naturligvis også, at finansieringen frigøres fra skattebillet-
ten; men endvidere er det nødvendigt, at private virksomheder får fri etableringsret, 
når det drejer sig om at producere ydelser, der indgår i det offentlige konsum. 

6. Manglende private opsparing 

På figur 5 er opsparing og investering for den samlede økonomi vist. Opsparings-
overskuddet, der er negativt, fremkommer som den lodrette afstand imellem de 2 
kurver og viser samtidig saldoen på betalingsbalancens løbende poster. De samme 
kurver er vist for privat og offentlig sektor på henholdsvis figur 6 og 7. 

Konjunkturforløbet ses tydeligt, når det drejer sig om den samlede investering og 
opsparing. Opsparingsunderskuddets strukturelle indhold genfindes også, idet af-
standen mellem investering og opsparing er nogenlunde upåvirket af konjunkturfor-
løbet. 

Opsparingsoverskuddet i den offentlige sektor illustrerer derimod klart konjunktur-
forløbet, hvilket hænger sammen med de meget kraftige finanspolitiske stabilisato-
rer, der er indbygget i den danske finanspolitik. 

Når det drejer sig om opsparing i den private sektor, viser det sig, at den har været 
for ringe set i forhold til investeringsomfanget. Det vil sige, den private sektor er ka-
rakteriseret ved et opsparingsunderskud. Eneste undtagelse er perioden 1981 til 
1983, hvor indkomstfordelingen i betydelig grad blev forskubbet til gunst for re-
stindkomsterne, og hvor der i hovedsagen blev ført en stram pengepolitik. 

Siden 1983 har opsparingsoverskuddet i privat og offentlig sektor bevæget sig i mod-
sat retning, jf. figur 6 og 7. 

Opsparingsunderskuddet i offentlig sektor er blevet kraftigt reduceret for til slut i 
1986 at resultere i et opsparingsoverskud. Med en arbejdsløshed på knap VA mio. 
personer er der med andre ord tale om et betydeligt strukturelt overskud på de of-
fentlige finanser. Udviklingen har dog ikke givet en positiv saldo på betalingsbalan-
cens løbende poster, da den private sektor samtidig har udvist et endnu større opspa-
ringsunderskud. 

Udviklingen er dels en følge af en kraftig stigning i skattetrykket og dels et fald i 
den private sektors opsparingstilbøjelighed. 

Den kraftige stigning i skattetrykket har i stort omfang medført en tilsvarende for-
trængning af den private sektors opsparing. Det er konjunkturopgangen, en øget 
selskabsbeskatning samt - som noget nyt - beskatningen af afkastet i pensionskasser, 
fonde m.m., der har øget skatteprovenuet. Det vil sige, at det først og fremmest er 
en øget beskatning af den private sektors opsparing, der skaber et strukturelt over-
skud i den offentlige sektor. Husholdningernes opsparing er endvidere blevet redu-
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Figur 7 Investering og opsparing i offentlige sektor. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

ceret som følge af betydelige formuestigninger i den private sektor både i 1985 og 
1986. 

Historien viser med ønskelig tydelighed, at den offentlige opsparing ikke alene kan 
skabe den fornødne balance i økonomien. Da det samtidig er - og bør være - en sam-
fundsøkonomisk målsætning at lade konjunkturfremgangen foregå i privat regi, op-
står der endvidere asymmetri mellem opsparing og aktivitetsfremgang. Det er der-
for ikke holdbart, at den offentlige sektor tilstræber at sikre den nødvendige opspa-
ring, der skal finansiere aktivitetsfremgangen. 

En varig løsning på de samfundsøkonomiske balanceproblemer er derimod inden 
for rækkevidde, hvis den private opsparing vokser. Skattereformen vil trække i den 
rigtige retning. Den marginale beskatning af kapitalindkomst reduceres, hvilket og-
så medfører, at negativ opsparing bliver mere byrdefuld. 

Endelig vil den private opsparing blive mærkbar forbedret, såfremt pensionsopspa-
ringen bliver et attraktivt alternativ til privatforbrug for store lønmodtagergrupper. 
Men også andre hensyn taler til gunst for en større udbredelse af private pensionsaf-
taler. Den nuværende uensartede fordeling af private pensionsordninger kan være 
et selvstændigt stærkt argument for at udbrede pensionsopsparingen til en bred 
kreds af lønmodtagere. 
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Skal sådanne initiativer have den tilsigtede samfundsøkonomiske effekt, er det imid-
lertid en forudsætning, at det foregår på frivillig basis. Er ønsket på den ene side 
større fremtidige pensionsydelser, medens husholdningerne på den anden side ikke 
erkender, at det nuværende private forbrug skal reduceres til fordel for fremtidige 
forbrugsmuligheder, vil en større udbredelse af pensionsordninger ikke medføre 
øget privat opsparing. 

Omfanget af manglende frivillighed hos lønmodtagerne vil bl.a. give anledning til 
løn- og prisstigninger og hermed en forringet konkurrenceevne. Samtidig vil den 
øvrige opsparing i samfundet blive fortrængt. Virksomhederne får reduceret indtje-
ningen; den offentlige sektor står over for øgede udgifter og aftagende indtægter som 
følge af større arbejdsløshed; og lønmodtagerne forsøger at kompensere den tvung-
ne pensionsopsparing gennem en mindre frivillig opsparing. 

Skal der fremover være plads til betydelig vækst i den reale værdi af pensionsudbeta-
lingerne - uden uacceptable forskydninger i indkomstfordelingen - er det nødven-
digt med en forudgående vækst i kapitaldannelsen og et tilsvarende mådehold i det 
private forbrug. Det er derfor uden mening at løse de samfundsøkonomiske balan-
ceproblemer ved hjælp af tvungne pensionsordninger. 

Lovgivningsmagtens hovedopgave bliver derfor at sikre incitamentet til frivillig pen-
sionsopsparing. 

For det første skal pensionsopsparingen friholdes for beskatning. I det sammen-
hæng forekommer det paradoksalt, at realrenteskatten forringer pensionskassernes 
forrentning ved passiv kapitalanbringelse. Hvis husholdningerne alternativt fore-
trækker individuelle kapitalanbringelser, kan der helt legalt og ved lidt omtanke op-
nås et betydeligt bedre afkast. 

For det andet må det arbejde videreføres, som består i at løse samspilsproblemerne 
mellem offentlige pensionsydelser og supplerende private pensionsindtægter. 

Ud over at private pensionsordninger bør baseres på almindelige forsikringsprincip-
per, skal der tilstræbes en høj grad af fleksibilitet. Om pensionsudbetalingen skal 
bestå af løbende ydelser eller af en kapitalpension afgøres mest hensigtsmæssigt af 
den enkelte pensionsopsparer, ligesom der skal være mulighed for at supplere med 
gruppelivsforsikring og invalidepensionsordninger i det omfang, der er ønsker her-
om. 

Under disse forudsætninger kan arbejdsmarkedets parter medvirke til at løse en 
uhyre vanskelig problemstilling. En frivillig aftale vedrørende private pensionsord-
ninger vil mærkbart og vedvarende forbedre opsparingen og hermed de balance-
problemer, der har plaget den samfundsøkonomiske udvikling de sidste 25 år. 
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OVERENSKOMSTERNE PA LO/ 
DA-OMRÅDET 1963-1987 

Af 
Finn Thorgrimson* 

1 Indledning 

Det er en regel med kun en enkelt undtagelse i efterkrigstidens Danmark (overens-
komstfornyelsen i 1958), at der føres overenskomstforhandlinger hvert andet år. Som 
regel er det forhandlingerne mellem LO og DA, som tiltrækker sig mediernes op-
mærksomhed. Det skyldes ikke mindst, at forhandlingsresultatet på det »store« ar-
bejdsmarked antages at lægge rammerne for udviklingen på de øvrige områder. At 
LO/DA-overenskomsterne udløber (påbegyndes) 1. marts, mens den 1. april er 
skæringsdatoen i den offentlige sektor er således næppe nogen tilfældighed. Des-
uden har en lang række øvrige overenskomster i den private sektor karakter af at væ-
re tiltrædelsesoverenskomster mellem enkeltstående arbejdsgivede og fagforeninger 
med et indhold, som ligger tæt opad overenskomsterne indenfor LO/DA-området. 

Fagbevægelsens målsætninger i forhandlingerne med arbejdsgiverne kan - noget 
forenklet - sammenstilles til: 

Sikring og helst forbedring af realløn. 
Fastholdelse af beskæftigelsen. 
Bedre balance mellem arbejdstid og fritid. 
Sociale forbedringer knyttet til ansættelsesforholdet (f.eks. ATP). 
Indsnævring af lønforskelle. 
Andre tryghedsforhold i ansættelsen. 

Rækkefølgen er ikke udtryk for nogen prioritering. Begrebet andre tryghedsforhold 
kan være tillidsmandsbeskyttelse, opsigelsesvarsler m.v., som det kan være meget 
vanskeligt at opgøre værdien af. Disse forhold vil derfor ikke blive omtalt nærmere 
i det følgende. 

I forhandlingerne må nødvendigvis foretages en afvejning af de enkelte hensyn. Den 
mulige reallønsfremgang afhænger f.eks. af eventuelle nedsættelser af arbejdstiden. 
Men det er ikke alle hensyn, som er modstridende. En kortere arbejdstid kan således 
også medføre en øget beskæftigelse (lavere arbejdsløshed). Og en øget pensionsop-
sparing kan på længere sigt gavne både beskæftigelsen og realindkomsten (målt ved 
livsindkomster). 

*) Fungerende formand, Landsorganisationen i Danmark 
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Det er ovennævnte målsætninger, som er udgangspunktet for den følgende gennem-
gang af overenskomsterne på LO/DA-området 1963-1986. Analysen viser ikke over-
raskende, at det især var i 60'ernes høj vækstperiode, at der blev opnået fremgang 
på områder af betydning for fagbevægelsen. Betydningen af forhandlingsreglerne og 
den politiske situation er derimod mindre klar - selvom det må forventes at have be-
tydet en svækkelse af fagbevægelsens forhandlingsposition, når arbejdsgiverne har 
kunne sætte sin lid til en borgerlig regering. 

2 Forhandlingssituationen og løndannelsen 

Gennem de senere år har der været tradition for, at overenskomstforhandlingerne 
har taget udgangspunkt i, at hovedorganisationerne i god tid forud for forhandlin-
gernes start har mødtes for at aftale en køreplan. Udformningen af køreplanen har 
kunnet være forskellig fra gang til gang, men ofte indeholdende en række terminer 
for afslutningen af generelle og specielle krav og hvornår forligsmanden skal inddra-
ges, osv. 

Det var dog først i begyndelsen af 70'erne, at dette blev en sædvane. I 60'erne blev 
forhandlingsreglerne ikke forhandlet ved hver overenskomstfornyelse. Endelig skal 
bemærkes, at ved overenskomstforhandlingerne i 1987 var det ikke muligt at lave 
en køreplan, hvilket medførte at forhandlingerne måtte foregå efter Hovedaftalens 
og Forligsmandslovens bestemmelser. 

Gennem årene har det været fagbevægelsens opfattelse, at der er en klar sammen-
hæng mellem forhandlingsreglernes udformning og mulighederne for opfyldelsen 
af generelle reformkrav, såsom kortere arbejdstid, længere ferie, pensionsspørgsmål, 
osv. Opfattelsen har været, at sådanne spørgsmål skulle forhandles direkte mellem 
hovedorganisationerne. 

Resultaterne af de stærkt decentrale forhandlinger i 1987 rokker ved disse synspunk-
ter. Dels blev der i alle overenskomster indgået en aftale om, at den ugentlige ar-
bejdstid nedsættes til 37 timer inden udgangen af 1991. Desuden blev lønforbedrin-
gerne givet som satsforhøjelser, der i første omgang tilgodeser de lavtlønnede og der-
med indeholder et stærkt solidarisk element, jf. senere. Sammenkædningen af over-
enskomsterne i fælles mæglingsforslag må dog anses for at have haft en betydning 
for, at det var muligt at opnå et overenskomstresultat af denne type. Det er stadig 
fagbevægelsens opfattelse, at gennemførelsen af visse reformer, fx pensionsspørgs-
mål, ikke kan foregå uden hovedorganisationernes medvirken, eventuelt gennem 
drøftelser med regeringen. 

En vigtig del af overenskomstforhandlingerne er opnåelsen af lønforbedringer. Da 
løndannelsen på det private arbejdsmarked i Danmark er særdeles kompleks, skal 
i det følgede kort gennemgås en række forhold, der er af betydning for lønfastsættel-
sen og dermed for forståelsen af løndannelsen og vurderingen af den solidariske løn-
politiks effekter. 
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Det er muligt at skelne mellem 4 niveauer for den overenskomstmæssige lønfastsæt-
telse. 

Lønreguleringer i medfør af på hovedorganisationsniveau indgående (centrale) 
aftaler som led i overenskomstfornyelserne. 

Lønreguleringer som følge af forbundsvise (decentrale) forhandlinger i forbin-
delse med overenskomstfornyelsen. 

Lokale lønreguleringer som led i overenskomstfornyelsen. 

Lokale lønreguleringer som følge af lønsystemets udformning med ret til lokale 
forhandlinger i overenskomstperioden. 

De 4 niveauers betydning afhænger af forhandlingsreglernes udformning, men også 
af om der er tale om et tidløns- eller akkordlønsområde og om der er tale om et 
normalløns- eller minimallønsområde. 

Akkord- og tidløn 
Det er ikke altid muligt at sondre skarpt mellem disse to lønformer. I praksis er der 
tale om en flydende overgang, omfattende en række produktivitetsfremmende løn-
systemer bl.a. bonusordninger. Disse ordninger kombinerer fastlønssystemet med 
en præstationsafhængig løndel. Afgørende for om et arbejde, for hvilket der betales 
produktionstillæg, præmietillæg eller bonus, skal opfattes som akkordarbejde eller 
tidlønsarbejde er alene om aflønningsformen har et betydeligt produktionsfrem-
mende incitament i lighed med akkordarbejde. I praksis kan der derfor blive tale 
om et mere eller mindre subjektivt skøn om, hvorvidt en række præstationslønsyste-
mer skal henføres under tidløn eller akkordløn. Ca. D af de udførte arbejdstimer 
på det private arbejdsmarked aflønnes som akkordarbejde. 

Akkordaftaler er typisk lokale og som regel afkortere varighed end de to-årige over-
enskomster. Begge disse forhold gør, at akkordlønninger normalt anses for at være 
mere konjunkturafhængige end de rene tidlønninger. 

Normalløn og minimalløn 
Normallønssystemet er karakteriseret ved, at lønfastsættelsen i princippet entydigt 
bestemmes ved overenskomstfornyelserne på såvel tidløns- som akkordlønsområdet. 
Ved overenskomstforhandlingerne sker der på forbunds- eller afdelingsplan en fast-
sættelse af såvel grundløn som tillægsbetalingssatser. Satserne vil være gældende i 
overenskomstperioden, eventuelt med aftalte reguleringer i perioden. 

Normalslønssystemet er bl.a. gældende indenfor industrifagene, tekstilindustrien, 
keramisk industri, nærings- og nydelsesmiddelindustrien samt dele af bygge- og an-
lægssektoren. Herudover er den offentlige sektor at betragte som et normallønsom-
råde. 
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Normallønssystemet i den private sektor omfatter især ikke-faglærte grupper, selv-
om der også eksisterer en del normallønsoverenskomster blandt faglærte, fortrinsvis 
i dele af bygge- og anlægssektoren. 

Minimallønssystemet, også betegnet som det bevægelige lønsystem, baserer sig på 
to væsentlige principper: 

For det første fastlægges lønstrukturen ude på den enkelte virksomhed under hen-
syn til produktionens art og den enkelte arbejders kvalifikationer og indsats i pro-
duktionen. I princippet sker lønfastsættelsen i hvert tilfælde for den enkelte arbejder 
uden organisationsindblanding. 

For det andet er der via den såkaldte løfteparagraf mulighed for at forhandle løn lo-
kalt i overenskomstperioden. 

Ved overenskomstforhandlingerne på forbundsplan fastlægges som regel alene en 
minimallønssats eller mindstebetalingssats, hvorunder ingen må aflønnes. Dog kan 
der tillige være aftalt ydelse af generelle tillæg, eventuelt i forbindelse med en ar-
bejdstidsnedsættelse. 

Forhøjelsen af minimallønnen/mindstebetalingen kan have større eller mindre be-
tydning, afhængig af lønstrukturen på området. Som regel vil det være et mindretal, 
der direkte er omfattet af denne forhøjelse, idet den helt overvejende andel af de af 
overenskomsten omfattede far deres løn reguleret ved de efterfølgende lokalforhand-
linger. Dette gælder både tid- og akkordlønnede, idet akkordfastsættelsen også ty-
pisk sker ved lokalforhandlinger med muligheder for reguleringer i overenskomstpe-
rioden. 

De forbundsvise overenskomstforhandlinger har størst direkte virkning på normal-
lønsområdet. Dermed ikke være sagt, at det, der sker, er uden betydning for lønfast-
sættelsen på minimallønsområdet. Såvel de lønforhøjelser, der finder sted på nor-
mallønsområdet, som regulering af minimallønnen/mindstebetalingen indenfor mi-
nimallønsområdet må forventes at indgå i grundlaget for de efterfølgende lokalfor-
handlinger. 

Grænsedragningen mellem normal- og minimallønssystemerne kan i visse situatio-
ner være vanskelig. Opdelingen er til en vis grad traditionelt bestemt og følger ikke 
noget præcist mønster. Dette kommer særligt til udtryk på bygge- og anlægsområ-
det, hvor der side om side eksisterer normal- og minimallønsoverkomster, men hvor 
en meget betydelig del af arbejdet dog udføres som akkordarbejde, som regel baseret 
på lokalaftaler. Dette indebærer, især i konjunkturopgangsperioder, at forskellen 
mellem minimal- og normallønssystemers lønfastsættelse formindskes. Det gælder 
således, at de lokale lønforhandlingsniveauer spiller en væsentlig rolle inden for mi-
nimallønsområdet, hvad enten der er tale om akkord- eller tidløn, men i mange til-
fælde desuden også ved akkordaflønningen indenfor normallønsområdet. 
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På normallønsområdet og især, hvor der er tale om tidlønsoverenskomster, vil løn-
fastsættelsen være koncentreret om de første (centrale) niveauer. Det første niveaus 
betydning vil dog til enhver tid afhænge af forhandlingsreglernes udformning og det 
efterfølgende forhandlingsforløb. 

Overenskomstfornyelserne de sidste 25 år har i størstedelen af perioden været præ-
get af de resultater, der er opnået på hovedorganisationsniveau. Det skyldes dels den 
rolle, som den automatiske dyrtidsregulering har spillet frem til 1982, dels at den 
solidariske lønpolitik op gennem 60'erne og 70'erne især er kommet til udtryk på 
hovedorganisationsniveau gennem fastsatte reguleringer af mindstebetalings- og 
normallønssatser. Selvom der i de fleste tilfælde også har været mulighed for for-
bundsvise forhandlinger af mere specielle krav, har resultaterne opnået på dette felt 
gennemgående spillet en mindre rolle. Årsagen er bl.a. at forhandlingsformen i de 
fleste tilfælde, ikke mindst i kraft af Dansk Arbejdsgiverforenings stærke indflydelse 
på sine medlemsorganisationer, ikke har åbnet reel mulighed for forbundsvise for-
handlinger af lønspørgsmål sideløbende med eller i forlængelse af hovedorganisati-
onsforhandingerne om samme. 

3 Samfundsøkonomien 

Set i relation til at fagbevægelsens målsætninger omfatter reallønsudviklingen og be-
skæftigelsessituationen, er det klart, at fagbevægelsen har en interesse i hvilken øko-
nomisk politik, der føres under givne konjunkturforhold. 

Bl.a. derfor vil forhandlingskrav og -resultater afhænge af de aktuelle konjunkturer. 
Tiden fra 1963 til 1986 dækker over forskellige konjunkturforløb. 

Perioden 1963-1973 var en typisk højkonjunkturperiode, hvor det gennemsnitlige 
årlige antal fuldtidsledige var under 50.000 i hvert af årene, stort set svarende til fuld 
beskæftigelse. 

En sådan perioden med fuld beskæftigelse og høj økonomisk vækst medfører let 
utilsigtede lønstigninger i kraft af den store efterspørgsel efter visse typer af ar-
bejdskraft. Samtidig var der i perioden et stigende underskud på betalingsbalancens 
løbende poster. 

Op gennem 1960'erne var den dominerende holdning til betalingsbalanceunder-
skuddet, at der var tale om en investering i fremtiden, da en stor del af underskuddet 
skyldtes høje investeringer med et stort importindhold. Med den hurtigt voksende 
indenlandske efterspøgsel kan det ikke undre, at den produktionsforøgelse og pro-
duktudvikling, der fulgte af investeringsstigningerne, i høj grad var rettet mod 
hjemmemarkedet. Det fik derfor ikke de ønskede effekter på betalingsbalancen. I 
perioden 1970 til 1972 var der dog tale om en vis forbedring af betalingsbalancen. 

59 



Figur 1 Arbejdsløsheden 1963 - 1986. Ledighedsprocent for arbejdsløshedsforsikrede. 
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Med de pludselige olieprisstigninger i 1973 indtrådte der et skift i såvel de udenland-
ske som indenlandske konjunkturer, hvilket først gav sig udslag i en hastigt forvær-
ret betalingsbalance - og som vist i figur 1 en dramatisk forværring af arbejdsløshe-
den. De rekordstore lønstigninger, der opnåedes i 1974 og 1975, må således efterføl-
gende betragtes som utilstrækkeligt afstemt med den samfundsøkonomiske situa-
tion, især sammenholdt med den i perioden førte valutakurspolitik. Lønstigninger-
ne kan bl.a. tilskrives en stærk tillid til, at konjunkturtilbageslaget ville vise sig at 
være midlertidigt. 

Perioden fra 1977 til 1986 har været præget af høj ledighed og et stort underskud 
på betalingsbalancens løbende poster. Der har været gennemført et stort antal for-
brugsbegrænsende indgreb, hyppigst i form af afgiftsforhøjelser med deraf følgende 
forbrugerprisstigninger og faldende realløn. 
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Figur 2 Udviklingen i real årsløn 1963-86 
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4 Målene 

I figur 2 er vist udviklingen i den reale årsløn - defineret som udviklingen i den gen-
nemsnitlige timefortjeneste (incl. tillæg) korrigeret for prisstigninger (forbrugerpri-
ser) og faldet i den gennemsnitlige årligt aftalte arbejdstid (ferie og antal timer pr. 
uge). 

Det ses, at der i perioden 1963-1976 har været reallønsstigninger i alle årene, mens 
der i perioden 1977-1986 har været tale om en reallønsfald. 

Perioden siden 1963 har været karakteriseret ved en kraftig udbygning af den offent-
lige sektor, hvilket har medført større social sikkerhed, bedre sygehusvæsen, flere 
uddannelsespladser, vuggestuer, børnehaver m.v. Disse forbedringer har været med 
til at udbygge velfærden på en måde, der ikke kan registreres gennem lønudviklin-
gen. Udbygningen af den offentlige sektor er blevet finansieret dels via skattestig-
ninger, dels via underskud på de offentlige finanser. Skattestigninger medfører be-
grænsning af købekraften. En del af de private forbrugsmuligheder er så at sige ble-
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vet »byttet« med offentligt forbrug. Disse sammenhænge lader sig vanskeligt illu-
strere, idet der er meget store forskelle på, hvorledes skattestigninger fordeler sig på 
befolkningsgrupper, ikke mindst på grund af rentefradragsretten. På grund af stig-
ningen i skattetrykket har stigningerne i den disponible realløn dog generelt ikke 
været så store som stigningerne i reallønnen. 

I perioden 1963-1986 er den ugentlige arbejdstid nedsat fra 45 til 39 timer. Samtidig 
er antallet af ferieuger pr. år øget fra 3 til 5 uger. Dermed har arbejdstagerne opnået 
større velfærd, både i form af øget fritid og i form af øget beskæftigelse. Ledigheden 
ville efter alt at dømme have været større, såfremt arbejdstiden ikke var blevet sat 
ned. 

Der er til en vis grad tale om et »bytte« mellem højere realløn og øget fritid. Det 
bemærkes i øvrigt, at arbejdstiden er blevet nedsat både i år med lav og med høj 
ledighed. 

En forbedret alderspension er naturligvis også af værdi for fagbevægelsens medlem-
mer. Arbejdsmarkedets Tillægspension blev oprettet som led i »helhedsløsningen« 
fra 1963. Oprindeligt omfattede ordningen ikke tjenestemænd og funktionærer, som 
i forvejen havde en arbejdsmarkedspension. Men efter pres fra deres organisationer 
blev de optaget i ordningen i 1965. Figur 3 viser udviklingen i ATP-bidraget og uge-
lønnen for en gennemsnitlig LO-arbejder. Det ses, at det først er med de aftalte op-
skrivninger af ATP-bidraget i 1988 og 1990, at det kommer til at udgøre tilnærmel-
sesvis samme andel af ugelønnen, som ved ordningens start i 1964. 

Figuren viser ikke de indefrosne dyrtidsportioner, der som led i augustforliget 1976 
i første omgang blev indbetalt til ATP og senere anvendt til oprettelsen af Lønmodta-
gernes Dyrtidsfond. 

Interessen for en gunstig alderspension til medlemmerne er ikke blevet mindre i LO 
gennem årene. Det skyldes ikke mindst udsigterne til meget store uligheder mellem 
fremtidens pensionister, afhængigt af om de har en supplerende pensionsordning 
til folkepensioner og ATP eller ej. På den baggrund har LO udarbejdet et forslag 
til en pensionsreform, som - hvis alt går vel - kan være gennemført i løbet af fa år. 

Det er forholdsvis indlysende, at fagbevægelsens målsætninger for velfærdsudvi-
klingen i langt større grad blev tilgodeset i perioden frem til 1976 end i perioden 
derefter. Store reallønsfremgange, lav ledighed, fortsatte nedsættelser af arbejdsti-
den og indsnævringer af lønforskelle hørte således til dagens orden i 60'erne og be-
gyndelsen af 70'erne. Der kan ikke være tvivl om, at det har sin baggrund i den me-
get kraftige økonomiske vækst i denne periode. 

Den samfundsøkonomiske baggrund for overenskomstforhandlingerne gav fagbe-
vægelsen en stærk forhandlingsposition, som hverken den politiske situation eller 
forhandlingsreglerne kunne rokke ved. Intet tyder således på, at fagbevægelsen blev 
svækket i VKR-regeringens levetid fra 1968-71. 
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Figur 3 ATP-bidrag og ugeløn. Udviklingen for en gennemsnitlig LO-arbejder. Indeks 
1964 = 100. 

Med skærpelsen af de økonomiske balanceproblener indtrådte en ny situation, som 
fagbevægelsen måtte tage højde for, samtidig med at forhandlingspositionen svække-
des i takt med en voksende ledighed på trods af en øget organisationsgrad. Dermed 
fik den politiske situation og forhandlingsreglerne (køreplanerne) sandsynligvis en 
større betydning. Siden storkonflikten i 1973 har der frem til overenskomstforhand-
lingerne i 1987 kun i 1971 været en situation helt uden regeringsindgreb. I 1975, 
1977 og 1979 greb den socialdemokratiske regering ind i overenskomstforhandlin-
gerne - som regel med udgangspunkt i et mæglingsforslag (eller en skitse til mæg-
lingsforslag) og med fagbevægelsens mere eller mindre udtalte accept. 

Under den borgerlige regering har indgrebene haft en helt andet og uacceptabel ka-
rakter. Forud for overenskomstforhandlingerne i 1983 og 1985 blev den automatiske 
dyrtidsregulering suspenderet for at blive helt fjernet i 1987. Samtidig skete selve 
lønindgrebet i 1985 helt uden forudgående dialog med fagbevægelsen, og uden rela-
tion til Forligsmandens skitse til mæglingsforslag. 

5 Solidarisk lønpolitik 

Formålet med den solidariske lønpolitik er at tilgodese de svagest stillede på arbejds-
markedet ved overenskomstforhandlingerne, så de relative lønforskelle indsnævres. 
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Den solidariske lønpolitik har været en hjørnesten i lønpolitikken siden begyndel-
sen af 60'erne. Det, som i dansk fagbevægelse de sidste årtier nærmest er blevet be-
tragtet som en selvfølgelighed, er det ikke alle steder. En regulering aflønningerne 
med samme procent for alle grupper - og dermed en fastholdelse af eksisterende løn-
relationer - er i mange lande mere hovedreglen end undtagelsen. De nordiske lande 
har derimod en stærk tradition for solidaritet i lønfastsættelse og herigennem også 
forsøg på at ændre på de mere markedsbestemte lønrelationer. 

Den solidariske lønpolitik har i perioden siden 1963 haft forskellig udformning. 
Frem til 1982 var den automatiske dyrtidsregulering et centralt element. De ens øre-
tillæg pr. time til alle var ikke kun et reallønsværn mod prisstigninger, men også et 
aktivt bidrag til indsnævring af lønforskellene, idet de ens øretillæg gav en højere 
dækning for prisstigninger for de lavere lønnede end for højere lønnede fag- og over-
enskomstgrupper. 

Samme virkning har de kompensationsbeløb, der i forbindelse med nedsættelse af 
arbejdstiden er blevet ydet til samtlige arbejdere. Her har der været tradition for, 
at kompensationen fastsættes med samme beløb pr. time til samtlige tidlønnede uan-
set lønniveau. Eneste undtagelse i den betragtede periode er den i medfør af overens-
komstloven fra 1985 gennemførte arbejdstidsnedsættelse pr. 1. december 1986 -
hvor regeringen ensidigt bestemte, at kompensationen skulle ydes med samme pro-
centuelle tillæg til alle. 

Bortset fra de to ovennævnte eksempler, er det småt med generelle kr./øretillæg i 
den 25-årige periode. Såvel på normal- som minimallønsområderne har løntillægge-
ne typisk haft form af satsforhøjelser med mulighed for modregning i ikke-overens-
komstfastsatte - eventuelt personlige - tillæg. På minimallønsområdet har denne 
form for lønfastsættelse klart taget sigte på at tilgodese de lavest lønnede, men også 
på normallønsområder, hvor der formelt ikke forventes nogen form for modregning, 
har satstillæggene med samme ørebeløb til alle haft en udlignende effekt. 

I perioden 1963-1973 havde satsforhøjelserne en speciel udformning. Overens-
komstforhandlinger var udpræget centraliserede og de overenskomstmæssige løn-
forbedringer havde typisk karakter af såkaldte lavtlønstillæg - tillæg som ydedes til 
de laveste tidlønsatser i overenskomsterne i forbindelse med fastsættelse af fælles 
nedre tidlønsgrænser pr. time for alle normallønnede, henholdsvis minimallønnede. 
Satsforhøjelserne var således forbeholdt de overenskomstgrupper, hvis tidlønsatser 
lå under den aftalte grænse. 

Denne lønpolitiske linje førte i begyndelsen af 70'erne til, at den typiske normal-
lønssats - henholdsvis den typiske mininallønssats - dækkende mere end 95 pet. 
af de overenskomstansatte indenfor Dansk Arbejdsgiverforenings område, hvorved 
grundtimelønnen i følge overenskomsterne i praksis blev den samme i alle overens-
komster indenfor henholdsvis normalløns- og minimallønsområdet. 
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De overenskomstmæssige lovindgreb i 1975, 1977 og 1979 ændrede ikke herved. 
Dog gennemførtes i 1977 - på forslag af arbejdsmarkedets parter - en såkaldt garan-
tibetalingsordning. Det indebar, at der udover normal- og minimallønssatser også 
i overenskomsterne fastsattes en fælles garantibetaling på et højere niveau end de før-
nævnte normal- og minimallønssatser. Ordningen var således udtryk for en særlig 
sikring af de lavtlønnede, eftersom den alene omfattede grupper af lønmodtagere, 
som ikke - i kraft af den overenskomstmæssige normal- eller mininallønssats samt 
tillæg - i den enkelte lønningsperiode havde indtjent en ugeløn, svarende til garanti-
betalingen. 

På minimallønsområdet var garantibetalingen nærmest at betragte som en ny form 
for minimallønssats, blot på højere niveau end den i overenskomsten indeholdte. 
Det skyldtes, at der på minimallønsområdet traditionelt har været adgang til at fore-
tage modregning i personlige tillæg ved satsforhøjelser. På normallønsområdet fik 
garantibetalingen derimod en betragtelig effekt på en række lavtlønnede områder, 
hvor den var medvirkende til en yderligere indsnævring af lønstrukturen. 

I lyset af ovennævnte var det dog ikke overraskende, at garantibetalingen med de de-
centrale forhandlinger i 1981 og efterfølgende ved forhandlingerne i 1983 faldt væk 
på næsten hele minimallønsområdet og på en række af de højere lønnede normal-
lønsområder, især dækkende de faglærte grupper. Her havde betydningen som anty-
det været begrænset, bortset fra, at garantibetalingen på minimallønsområdet i 
praksis nærmest virkede som minimallønssats. 

I det seneste årti har forhandlingerne og forhandlingsformen haft stærkt skiftende 
karakter. Overenskomstfornyelserne i 1981 fandt sted gennem decentrale forhand-
linger. Fornyelserne i 1983 var en blanding af decentralt indgåede aftaler og et på 
hovedorganisationsniveau aftalt mæglingsforslag. Overenskomstfornyelsen i 1985 
skete som bekendt i form af en af regeringen ensidigt dikteret overenskomstlov, og 
endelig blev de i foråret 1987 indgåede overenskomster gennemført ved udpræget 
decentrale forhandlinger, dog sammenkædet ved fælles afstemning efter forligs-
mandslovens regler. 

Selvom overenskomstfornyelserne i 80'erne således har været udpræget decentrale 
(bortset fra 1985), er det værd at bemærke, at det ikke på afgørende vis har svækket 
bestræbelserne på at fastholde solidariteten i de overenskomstmæssige resultater. Ty-
deligst er dette nok kommet til udtryk ved overenskomstløsningerne i foråret 1987, 
hvor der på en række lavere lønnede overenskomstområder - eksempelvis Industri-
fagene, Handel- og Kontor, Beklædning samt Rengøringsområdet - opnåedes mar-
kante satsforhøjelser. 

De ved overenskomstforhandlingerne opnåede forbedringer tegner ikke hele bille-
det af lønfastsættelsen, og er dermed heller ikke tilstrækkeligt grundlag for en vur-
dering af resultaterne af den solidariske lønpolitik. 
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Som ovenfor omtalt sker en stor del af lønfastsættelsen decentralt. Denne del af løn-
dannelsen vil ofte være betinget af de givne markedsforhold, hvilket betyder, at den 
påvirkning af lønstrukturen, der pågår herfra, ofte vil være tilfældig. 

En vurdering af den solidariske lønpolitiks effekter må tage udgangspunkt i en nær-
mere analyse af lønrelationerne mellem forskellige grupper på arbejdsmarkedet. 
Det er dog vigtigt at slå fast, at en vurdering af den solidariske lønpolitik ikke kan 
baseres på en vurdering af lønrelationerne alene. Som nævnt indvirker en lang ræk-
ke forhold på lønstrukturen - ofte i retning af at øge lønforskellene. En fastholdelse 
af lønrelationerne kan i visse tilfælde være udtryk for en vellykket solidarisk lønpoli-
tik, i lige så høj grad som en indsnævring kan være det i andre tilfælde. 

En vigtig dimension i den solidariske lønpolitik er forskellen i mænds og kvinders 
aflønning. Indtil ligelønnens indførelse i overenskomsterne i 1973 var kvinderne ud-
sat for en åben og direkte forskelsbehandling, eftersom aflønningen ved samme ar-
bejde ifølge overenskomsten afhang af, om et arbejde udførtes af en mand eller en 
kvinde. Desuden bevirkede kvindernes ofte dårligere uddannelse og placering i de 
dårligst aflønnede jobs og brancher en generel placering som lavtlønnede. Det sidst-
nævnte er ikke på afgørende vis ændret. 

I årene forud for indførelsen af ligeløn (1973) skete der en ikke uvæsentlig indsnæv-
ring af forskellene i de overenskomstmæssige satser for mænd og kvinder. I 1963 
blev der i overenskomsterne indført de såkaldte lavtlønsgrænser både på normal-
løns- og minimallønsområdet. I alt blev der fastsat 5 lavtlønsgrænser inden for de 
forskellige overenskomstområder: 

Inden for normallønsområdet blev der fastsat 2 grænser, én for mænd og én for 
kvinder. 

På minimallønsområder blev der fastsat 3 grænser, én for mænd, én for kvinder 
inden for jernindustrien og én for kvinder uden for jernindustrien. 

Lavtlønsgrænserne gjaldt alle overenskomster inden for de forskellige områder, og 
fungerede således, at i de overenskomster, hvor den aftalte sats (grundløn) var mindre 
end den ny lavtlønsgrænse, blev satsen hævet, så ingen kunne aflønnes med mindre 
end, hvad lavtlønsgrænsen tilsagde. 

Frem til 1973 var reguleringen af lavtlønsgrænserne den typiske satsforhøjelse ved 
overenskomstforhandlingerne. Lavtlønsgrænsen blev dermed afgørende i flere og 
flere overenskomster, indtil der i 1973, ved ligelønnens gennemførelse, i princippet 
kun var 2 forskellige satser - én for minimallønnede og én for normallønnede. 

Indsnævringen af afstanden mellem satserne for mænd og kvinder blev i årene 
1963-1970 opnået ved en række ekstra dyrtidstillæg til kvinderne, hvilket indsnæv-
rede satsforskellene både absolut og relativt. Desuden blev de øvrige dyrtidstillæg 
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Figur 4 Tidløn for faggrupper i procent af tidløn for ikke-faglærte mænd 

og tidlønstillæg tillagt satserne som ens ørebeløb, og det indsnævrede de relative 
satsforskelle. På normallønområdet var forskellen mellem lavtlønsgrænserne i 1963 
mellem mænd og kvinder ca. 30 pet. Pr. 1 marts 1973 var forskellen indsnævret til 
ca. 8 pet. Nogenlunde de samme forhold gjorde sig gældende på minimallønsområ-
det. 

Indførelsen af ligelønnen i overenskomsterne i 1973 var den foreløbige afslutning på 
en proces, der havde strakt sig over 20 år, når man medtager, at dyrtidsportionerne 
frem til 1954 var større for mænd end for kvinder. 

Figur 4 viser relationerne på tidlønsområdet for hovedfaggrupper fordelt på lønsy-
stem. Gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere på minimallønsområdet og gen-
nemsnitslønnen for ikke-faglærte kvinder på minimallønsområdet er sat i forhold 
til gennemsnitslønnen for ikke-faglærte mænd på minimallønsområdet. Tilsvarende 
for normallønsområdet. Det ses, at det særligt er på minimallønsområdet, at lønfor-
skellene er indsnævret. 

Med hensyn til ikke-faglærte kvinder har udviklingen på henholdsvis normal- og 
minimallønsområdet været parallel frem til 1977. På normallønsområdet sker der 
herefter en mindre udvidelse af lønforskellene, medens forholdene på minimalløns-
området er omtrent uændrede frem til 1986. 
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Overenskomsten mellem Jernets Arbejdsgiverforening og CO-Metal er den domine-
rende på minimallønsområdet og således til en vis grad også afgørende for lønstruk-
turen på minimallønsområdet. 12. kvartal 1986 udgjorde gennemsnitstidlønnen for 
ikke-faglærte kvinder 93,0 pet. af gennemsnitstidlønnen for ikke-faglærte mænd på 
overenskomstområdet Jernet/CO-Metal. På minimallønsområdet som helhed var 
andelen 93,1 pet. De øvrige overenskomstområder fordeler sig jævnt heromkring. 

På normallønsområdet er de store overenskomster især KAD's overenskomst med 
RENVA og Fællesoverenskomsten mellem Industrifagene og SiD/KAD. Hvad an-
går Fællesoverenskomsten, er lønforholdet mellem ikke-faglærte kvinder og ikke-
faglærte mænd på 91,0 pet., medens den på normallønsområdet som helhed er på 
89,9 pet. På RENVA-området er der ikke tilsvarende mulighed for at sammenligne 
mands- og kvindelønninger, men området er med til at trække gennemsnitslønnen 
for normallønnede kvinder ned, idet gennemsnitslønningerne i hovedstad og pro-
vins er på henholdsvis 59,70 kr. og 58,00 kr., mens gennemsnittet for normalløn-
sområdet (ikke-faglærte kvinder) er på 62,04 kr., henholdsvis 59,47 kr. (2. kvartal 
1986). 

Med hensyn til forholdet mellem faglærte arbejdere og ikke-faglærte mænd, er det 
også på minimallønsområdet, at der er sket en indsnævring. Udviklingen gik især 
stærkt i perioden frem til 1975. 

Det gælder også her, at udviklingen på minimallønsområdet i høj grad er bestemt 
af udviklingen inden for Jernet. En medvirkende faktor til lønudjævningen skal 
uden tvivl søges i, at de ikke-faglærte gennem perioden har formået at hæve deres 
uddannelsesniveau, så grænsen mellem faglærte og ikke-faglærte mænd er blevet 
mindre skarp. Men det er selvsagt umuligt at sætte tal på denne effekt. Desuden 
gælder, at effekten af, at faglærte og ikke-faglærte er dækket af samme overens-
komst, ikke lader sig opgøre. 

Hvad angår normallønsområdet, er de faglærte arbejdere især beskæftiget inden for 
bygge- og anlægsvirksomhed, medens de ikke-faglærte spreder sig over hele indu-
strien uden for jern- og metalindustrien. Lønrelationerne mellem normallønnede 
faglærte arbejdere og normallønnede ikke-faglærte mænd er derfor i høj grad påvir-
ket af lønudviklingen i bygge- og anlægsvirksomhed. 

På akkordlønområdet har der været tale om en lignende indsnævring af lønforskelle-
ne mellem kvinder og mænd frem til 1975. For minimallønnede fortsætter indsnæv-
ringen af lønforskellene frem til år 1980, hvorefter lønrelationerne er konstante. For 
normallønnede derimod sker der en udvidelse af lønforskellene mellem 1975 og 
1980 og igen i perioden 1983 til 1986. For faglærte arbejdere og ikke-faglærte mænd 
gælder, at lønrelationerne er svingende, men dog relativt stabile, set i et langt tids-
perspektiv. Der er større lønforskelle på minimallønsområdet end på normalløns-
området. 

Ses på forholdene indenfor de enkelte brancher, gælder det som hovedregel, at løn-
forskellene mellem hovedfaggrupperne er mindre end de gennemsnitlige lønfor-
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skelle. Dette skyldes dels, at brancherne har forskellig sammensætning af arbejds-
kraft, dels at der er væsentlig forskel mellem lønniveauerne indenfor de forskellige 
brancher. Disse forskelle afspejler store forskelle i markeds- og konkurrencevilkår, 
beskæftigelsessituation m.v. 

En formindskelse af forskellene vil derfor i væsentlig grad være betinget af en gene-
relt bedre beskæftigelsessituation, dog især en bedre situation for de udsatte grup-
per og brancher, men også mere lige konkurrencevilkår mellem de traditionelt kon-
kurrenceudsatte og eksportorienterede brancher og de traditionelt mere beskyttede 
og hjemmemarkedsorienterede brancher. Desuden vil produktfornyelse og teknolo-
gisk udvikling indenfor de mere traditionelle områder på lidt længere sigt kunne bi-
drage til at forbedre afsætningsforholdene og derigennem mindske lønforskelle til 
andre brancher og virksomheder. 

De sidste 25 års udvikling har klart dokumenteret, at lønfastsættelsen ikke kun er 
markedsbestemt, men også bestemt af institutionelle forhold, herunder udformnin-
gen af den overenskomstfastlagte solidariske lønpolitik. En videreførelse af den soli-
dariske lønpolitik må derfor anses for at være et nødvendigt led i bestræbelserne på 
at opnå en retfærdig lønstruktur. 

Resultaterne af den solidariske lønpolitik kan naturligvis anskues forskelligt - alt ef-
ter forventninger og syn på eksisterende lønforskelle. 

Udgangspunktet må være de ydre økonomiske rammer og en fælles vilje til at skabe 
en mere retfærdig lønstruktur. I denne henseende har de senere års konjunkturmæs-
sige tilbageslag og politiske styrkeforhold vanskeliggjort processen. Samtidig kan 
der dog være behov for at overveje om de midler, der hidtil har været taget i anven-
delse med henblik på at skabe en ændret samfundsmæssig løn- og indkomstforde-
ling, også vil være de bedst egnede fremover. 

I Sverige, hvor den solidariske lønpolitik har lang tradition, er man stærkt optaget 
heraf, bl.a. i erkendelse af de hidtidige midlers utilstrækkelighed. Med samme ud-
gangspunkt kan der være god grund til, at vi også i Danmark går i gang med tilsva-
rende overvejelser. 
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EN HELHEDSORIENTERET 
LAVTLØNSPOLITIK 

Af 
Hardy Hansen* 

Det har altid været en mærkesag for Specialarbejderforbundet at fa de store lønfor-
skelle på arbejdsmarkedet reduceret. Denne artikel tager udgangspunkt i en diskus-
sion af årsagerne til den forskellige udvikling i lønforskellene på LO-området i tiåre-
ne før og efter 1975. På baggrund af denne diskussion skitseres efterfølgende de ele-
menter, der bør indgå i fremtidens forhåbentlig mere helbredsorienterede indsats for 
yderligere reduktion i lønforskellene. 

1. Udviklingen i lønforskellene 

Set i et 30-årigt perspektiv kan udviklingen i lønforskellene på LO-området opdeles 
i tre tiårige perioder: 

I ti-året fra midten af 1950'erne til midten af 1960'erne var lønspredningen stor og 
forholdsvis stabil. Faglærte mænds timeløn var godt 120 pet. af ikke-faglærte 
mænds løn, som igen var ca. en tredjedel større end de ikke-faglærte kvinders time-
løn. 

Fra midten af 1960'erne til omkring 1975 skete der en ganske kraftig indsnævring 
af lønforskellene - kraftigst for de ikke-faglærte kvinder men også i et vist omfang 
mellem faglærte og ikke-faglærte mænd. Da denne indsnævrings-proces i midten af 
1970'erne toppede, var de faglærtes timeløn omkring 15 pet. større end de ikke-fag-
lærte mænds løn, som var 10-11 pet. større end kvindernes. 

I det seneste tiår har lønforskellene været tilnærmelsesvis konstante endda med en 
tendens til øgede forskelle i 1985 og 1986, som dog i år og sandsynligvis også næste 
år erstattes af en tilbagevenden til situationen i starten af 1980'erne som følge af forå-
rets overenskomstresultat og konjunkturomsvinget. 

Årene frem til 1975 var således »den solidariske lønpolitiks årti«. Ved overenskomst-
forhandlingerne blev det tilstræbt at give procentvist større lønstigninger til de lave-
re lønnede end til de højere lønnede. Denne principielle lønpolitiske linje har været 
fastholdt også i de efterfølgende år. Den manglende indsnævring af lønforskelle i 
årene efter 1975 skyldes således ikke en anden officiel lønpolitik fra fagbevægelsens 
side. Der kan derfor være grund til at overveje, hvad der har bremset processen. 

*) Forbundsformand, Specialarbejderforbundet 
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2. Årsager 

Skiftet fra indsnævring i til uændrede lønforskelle i midten af 1970'erne skyldes ri-
meligvis flere forhold: 

Arbejdsløsheden. 
Stigningen i arbejdsløsheden i det seneste tiår har været kraftigere blandt de 
ikke-faglærte (både mænd og kvinder) end blandt de faglærte arbejdere. Ledigheds-
procenten er typisk dobbelt så høj i Specialarbejderforbundet og Kvindeligt Arbej-
derforbund som i de fleste faglærte forbund. Det må antages at have påvirket de ik-
ke-faglærtes forhandlingsposition i lønforhandlingerne negativt sammenlignet med 
de faglærtes position - sandsynligvis i højere grad decentralt på de enkelte virksom-
heder end ved de centrale overenskomstforhandlinger. 

Skærpede fordelings-konflikter under lavvækst. 
Tiåret forud for 1975 var kendetegnet ved en kraftig vækst i produktion, indkomster 
og realløn. En solidarisk lønudvikling i denne periode var således forenelig med be-
tydelige reallønstigninger for såvel de højere lønnede som de lavere lønnede arbejde-
re. 

I det seneste tiår har reallønnen derimod været foldende. Under sådanne betingelser 
indebærer en solidarisk lønudvikling ikke mere, at realindkomst-fremgangen 
»skævdeles«, men at de højere lønnede arbejdere pålægges en større realløns nedgang 
end de lavere lønnede. Reaktionsmønstret i de to situationer er givetvis asymme-
trisk, således at forsøg på at gennemføre en indsnævring af lønforskellene i en situa-
tion, hvor reallønnen falder, støder på større modstand. Der er stor sandsynlighed 
for, at denne modstand bliver effektiv, hvis arbejdsløsheden er så ujævnt fordelt, 
som det har været tilfældet. 

De højere arbejdsgiverafgifter. 
I det seneste tiår er der sket en kraftig stigning i arbejdsgivernes indirekte lønom-
kostninger (bidrag til ATP, arbejdsløshedsforsikring, AUD, AER mv.). 1 1970'erne 
udgjorde de indirekte lønomkostninger (ekskl. feriepenge) et tillæg til de gennem-
snitlige direkte timelønomkostninger på 1,5 pet. I dag udgør de omkring 6 pet. af 
timelønnen. I perioden 1980-86 er de direkte timelønomkostninger i gennemsnit 
steget med omkring 50 pet., mens de indirekte omkostninger er steget med 150 pet. 

Disse omkostninger er udformet som et ens ørebeløb pr. beskæftiget lønmodtager. 
Omkostningsforøgelsen har derfor været procentvis større for de lavere lønnede end 
for de højere lønnede. Set fra arbejdsgivernes synspunkt er omkostningsforskellene 
mellem de lavere og højere lønnede lønmodtagere blevet mindre, selvom forholdet 
mellem de direkte timelønninger har været holdt konstant. Dette forhold har sand-
synligvis øget arbejdsgivernes modstand mod at forøge den direkte timebetaling til 
de ikke-faglærte. Det må også antages, at denne udformning af arbejdsgiverafgifter-
ne har svækket de ikke-faglærtes beskæftigelsesmuligheder på områder, hvor de 
konkurrerer med faglærte (og andre højrelønnede grupper) om jobbene. 
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Fjernelsen af den automatiske dyrtidsregulering. 
I oktober 1982 suspenderede et lovindgreb den automatiske dyrtidsregulering. Her-
med bortfaldt en lønmekanisme, som havde »lagt bund« under de laverelønnedes 
lønstigninger. Da dyrtidsportionerne var et ens ørebeløb pr. time udgjorde de en for-
holdsvis større del af de laverelønnedes end af de højere lønnedes samlede lønstig-
ning. Den automatiske dyrtidsregulering er ikke blevet erstattet af andre lønmeka-
nismer, der bevidst understøtter en solidarisk lønudvikling. 

3. Økonomisk politik 

Denne summariske gennemgang af faktorer, der påvirker den relative lønudvikling, 
peger på, at en politik, der sigter mod at mindske lønforskellene eller for den sags 
skyld fastholde de nuværende lønrelationer, først bliver effektiv, når den får mar-
kedskræfterne til at arbejde for sig. En politik for reduktion af lønforskellene skal 
derfor afstemmes med og opfattes som en integreret del af den økonomiske politik. 
Det er derfor væsentligt, at den økonomiske politik tilrettelægges, så den understøt-
ter bestræbelserne på at mindske lønforskellene (selv om det selvsagt ikke kan være 
den eneste og ej heller den afgørende målsætning for den økonomiske politik). I den 
forbindelse bør man være opmærksom på følgende tre forhold. 

Forskelle i forskellige lønmodtagergruppers lønstigninger, og dermed ændringer i 
lønforskellene, afhænger af mange faktorer (forskelle i organisationsgrad, forhand-
lingsevne, produktivitetsudvikling mv.). En væsentlig faktor er markedsforholdene: 
Høj (stigende) arbejdsløshed for en bestemt lønmodtagerkategori svækker mulighe-
derne for at opnå lønforhøjelser. Lav (faldende) arbejdsløshed giver omvendt grund-
lag for at opnå en lønudvikling over gennemsnittet. 

De ikke-faglærte arbejderes mulighed for at opnå en gunstig lønudvikling (sammen-
lignet med de højere lønnede) stiger i takt med, at de bliver en mangelvare. Det kan 
de blive på to måder: Ved at der oprettes job, der fortrinsvis besættes af ikke-faglær-
te, og ved at den ikke-faglærte arbejdsstyrke reduceres gennem uddannelse, efter-
lønsordninger mv. 

Der er et vist modsætningsforhold mellem ønsket om at sikre de ikke-faglærte arbej-
dere en gunstigere lønudvikling end gennemsnittet (for derigennem at mindske løn-
forskellene) og ønsket om at undgå, at de ikke-faglærtes arbejdsløshed fortsat er 
større end gennemsnittet. En økonomisk politik, der bevidst fremmer de ikke-
faglærte arbejderes beskæftigelse og uddannelse, vil kunne kompensere herfor. 

Modsætningsforholdet kan ydermere begrænses ved at udnytte sondringen mellem 
løn som omkostning og løn som indkomst. Forskellen på disse to udgøres af de forskelli-
ge lønafhængige arbejdsgiverafgifter. 
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Den forskellige udvikling i tiårene før og efter 1975 er en understregning af, at i rela-
tion til at løfte de lavere lønnedes velstandsniveau er det, der kan opnås ved omforde-
ling langt mindre, end hvad der opnås ved øget vækst. Større økonomisk vækst redu-
cerer den vigtigste ulighedsskabende faktor: arbejdsløsheden. En halvering af ledig-
hedsperioderne i løbet af et år for en gennemsnitlig specialarbejder giver en lige så 
stor realindkomst-fremgang som en stigning i timelønnen på 7-8 pet. Økonomisk 
vækst medfører, at den samlede indkomst, der er til rådighed for samfundets med-
lemmer - herunder de lavere lønnede - bliver større. Det er derfor ikke mindst af 
fordelingspolitiske grunde afgørende at skabe enighed om en økonomisk politik, der 
etablerer forudsætningerne for en stabil økonomisk vækst. 

4. En helhedsorienteret politik 

Med udgangspunkt i disse betragtninger skitseres i det følgende en række elemen-
ter, som må indgå i en helhedsorienteret politik til reduktion af de eksisterende ulig-
heder i løn, uddannelse og arbejdsløshedsrisiko. 

Uddannelse til de ikke-faglærte. 
En bredt anlagt uddannelsesindsats, fx i form af en påbegyndelse af Betalt Frihed 
til Uddannelse, henvendt til de grupper på arbejdsmarkedet, der har den korteste 
almene og erhvervsspecifikke uddannelse, vil have gunstig virkning på såvel beskæf-
tigelse (både på kort og langt sigt) som indkomstfordeling. 

Der er samtidig gode samfundsøkonomiske begrundelser for at gå i gang med en 
sådan reform allerede nu og ikke først en gang langt ude i fremtiden. Den samlede 
arbejdsstyrke vil ved årtusindskiftet være omkring 200.000 personer større end i dag. 
Omkring år 2010 vil den være nede på samme størrelse som i dag og fremme i år 
2025 vil den være omkring 200.000 personer mindre end i dag. Det betyder, at dansk 
økonomis beskæftigelsesproblemer vil være særligt udtalte i det kommende tiår, 
hvor der hvert år skal skabes omkring 20.000 nye arbejdspladser alene for at forhin-
dre en stigning i arbejdsløsheden. Problemet i årene efter år 2000 vil derimod snare-
re kunne blive mangel på arbejdskraft. 

Man slår derfor flere fluer med ét smæk ved i de kommende år at satse på uddannel-
se til i hvert fald en del af den ene million danskere mellem 25 og 60 år, der i dag 
ikke har nogen uddannelse udover folkeskolen, og som vil udgøre den langt overvej-
ende del af de kommende tyve års arbejdsstyrke: På kort sigt nedbringes arbejdsløs-
heden ved, at en del af arbejdsstyrken midlertidigt sættes på skolebænken. På det 
lidt længere sigt vil den øgede uddannelse gøre arbejdsstyrken bedre kvalificeret og 
øge de pågældendes arbejdsproduktivitet. Større arbejdsproduktivitet er som be-
kendt den eneste mulighed for at skabe økonomisk vækst i en økonomi, hvor ar-
bejdsstyrken er faldende. 
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Hertil kommer naturligvis den kultur- og fordelingspolitiske betydning af at give 
et tilbud om uddannelse til de, der hidtil kun har faet en beskeden andel af de res-
sourcer, samfundet bruger på uddannelse. 

I en lønpolitisk sammenhæng vil en sådan uddannelses-indsats tjene et dobbelt for-
mål: En opkvalificering af (en del af) de ikke-faglærte vil »løfte« arbejdskraft fra et 
område med forholdsvis høj arbejdsløshed og lav løn over i dele af arbejdsmarkedet 
med lavere arbejdsløshed og højere løn. Således vil de personer, der omfattes af ud-
dannelsestilbuddene, forbedre deres beskæftigelses- og lønsituation. Samtidig vil de 
øvrige ikke-faglærte få styrket deres forhandlingsposition, fordi der bliver færre af 
dem. 

En bevidst sektorpolitik. 
De enkelte erhverv har en forskellig sammensætning af deres arbejdsstyrke. Det er 
i en beskæftigelsessammenhæng derfor ikke ligegyldigt, hvordan produktionsæn-
dringer fordeler sig på erhvervene. Eksempelvis udgør de ikke-faglærte arbejdere 
under 5 pet. af de ansatte i finanssektoren (pengeinstituttter, forsikringsselskaber 
mv.), og deres beskæftigelse er derfor tilnærmelsesvis upåvirket af ændringer i den-
ne sektors størrelse. Derimod er de ikke-faglærtes beskæftigelsesandel betydelig in-
den for eksempelvis anlægsbranchen, i byggemateriale-industrien, den kemiske in-
dustri og i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. 

Det vil derfor medføre en udjævning af de nuværende betydelige forskelle i arbejds-
løshedsprocenter mellem de forskellige lønmodtagerkategorier og dermed begrænse 
risikoen for »flaskehalse« på arbejdsmarkedet, hvis den økonomiske politik tilrette-
lægges, så produktionsvæksten især finder sted i brancher, hvor de ikke-faglærte tra-
ditionelt udgør en stor del af arbejdsstyrken. Tilsvarende bør disse forhold selvsagt 
også indgå i overvejelserne ved tilrettelæggelsen af eventuelle aktivitetsdæmpende 
finanspolitiske indgreb begrundet i eksempelvis betalingsbalanceudviklingen, jf. i 
øvrigt tabelmaterialet i appendiks. 

Parallelt hermed bør der arbejdes for at fremme anvendelsen af de arbejdskraft-kate-
gorier, hvor ledigheden er størst, på utraditionelle områder. Den offentlige sektor 
bør spille en særlig aktiv rolle på dette felt. 

En øget opmærksomhed omkring dette spørgsmål er væsentlig i lyset af de struktur-
forskydninger i beskæftigelsens sammensætning, der har kunnet iagttages i de sene-
ste 20 år. Som det nærmere fremgår af appendiks er de ikke-faglærtes andel af den 
samlede beskæftigelse i denne periode reduceret fra 40 til 28 pet. Halvdelen af dette 
fald skyldes, at de ikke-faglærtes beskæftigelses-andel er gået ned i de enkelte er-
hverv. Den anden halvdel kan henføres til, at beskæftigelses-fremgangen først og 
fremmest har fundet sted i erhverv, hvor de ikke-faglærte i forvejen udgør en for-
holdsvis beskeden andel af arbejdskraften. 
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Omlægning af arbejdsgiverafgifterne. 
Den nuværende udformning af systemet af arbejdsgiverafgifter, hvor disse som ho-
vedregel opkræves som et ens beløb pr. beskæftiget lønmodtager pr. periode, er 
uhensigtsmæssigt af to grunde. 

For det første hviler afgifterne særlig tungt på de beskæftigelses-intensive virksom-
heder. Virksomheder, hvis produktionsresultat i højere grad fremkommer ved an-
vendelse af maskiner og andet kapitaludstyr, slipper med en mindre afgift. Afgifts-
systemet er således indrettet, så virksomhederne får en skattelettelse ved at erstatte 
arbejdskraft med maskiner. Det er det modsatte, vi har brug for: Den store arbejds-
løshed repræsenterer ledige ressourcer, som det i samfundsøkonomisk forstand er 
gratis at anvende. Maskiner skal derimod for hovedpartens vedkommende importe-
res og derfor betales med udenlandsk valuta, som er en knap faktor. 

For det andet virker arbejdsgiverafgifterne mere fordyrende på anvendelsen af lavt-
lønnet arbejdskraft end på højtlønnet arbejdskraft, fordi de beregnes som et bestemt 
beløb pr. beskæftiget i stedet for som en procent af lønnen. De stadige forhøjelser 
af arbejdsgiverafgifterne har gjort det forholdsvis dyrere for virksomhederne at be-
skæftige lavtlønnede arbejdere, hvor arbejdsløsheden er høj, mens ansættelsen af 
højerelønnede, hvor arbejdsløsheden i forvejen er lavest, er blevet begunstiget. 

Afgifterne bør, som et minimum, være omkostningsneutrale i forhold til den under-
liggende lønstruktur og ikke som i dag fungere som en slags særskat på brugen af 
lavtlønnet arbejdskraft. Ideelt bør de lønafhængige afgifter erstattes af en afgift på 
hele værditilvæksten - altså både den del af produktionsresultatet, som tilfalder de 
ansatte (lønsummen) og den del, der havner som forrentning af kapitalapparatet 
(restindkomsten). Virksomhederne vil hermed ikke få en skattebesparelse ud af at 
bortrationalisere arbejdskraften. Det vil være en fordel for både beskæftigelse og be-
talingsbalance. 

En sådan omlægning er ikke mindst vigtig i et lidt mere langsigtet perspektiv. Der 
må i det kommende tiår forventes en gradvis harmonisering af beskatningssystemer-
ne i EF-landene, hvilket vil indebære, at arbejdsgiverafgifterne i Danmark gradvis 
sættes i vejret til det niveau, der gælder i de øvrige EF-lande. Hvis en sådan gradvis 
forhøjelse af arbejdsgiverafgifterne sker med bibeholdelse af det nuværende afgifts-
system, vil det medføre en markant fordyrelse af omkostningerne ved beskæftigelse 
af lavtlønnet arbejdskraft og dermed få uønskede konsekvenser for denne gruppes 
beskæftigelses- og lønudvikling. 

Nye regulerings-modeller. 
I det omfang de oven for nævnte initiativer ikke er tilstrækkelige til at sikre en solida-
risk lønudvikling aktualiseres spørgsmålet om særlige løn-reguleringsmekanismer, 
der indbygges i overenskomsterne og som især kommer de lavere lønnede til gode. 
Det er vigtigt, at sådanne ordninger indrettes, så lønstigninger i den lave ende af 
lønskalaen ikke smitter af op igennem løn-hierarkiet og i sidste instans på priserne. 
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Virkningen på lønforskellene bliver i så fald beskeden, samtidig med at inflations-
niveauet løftes i vejret. Det har ugunstige fordelingsmæssige virkninger, idet de lave-
re lønnede ikke i samme grad som de højere indkomstgrupper ejer værdifaste aktiver 
(fast ejendom mv.). Hertil kommer de ugunstige virkninger på konkurrenceevne og 
valutakurs-stabilitet af et højt inflationsniveau. 

Det er i denne sammenhæng forslaget om et lavtlønsværn bygget op omkring en af-
talt pristærskel skal ses. Ideen bag lavtlønsværnet er, at man ved overenskomsterne 
både bliver enige om stigningen i lønsatser og om en »tilladt« prisstigningstakt. Hvis 
priserne stiger mere end forudsat i den aftalte pristærskel, udløses tillæg, som reser-
veres til de lavestlønnede. 

Der lægges altså op til, at der ved overenskomsterne skal forhandles realløn. Både 
pris- og lønstigninger skal være forhandlingsstof. Ideelt kan lavtlønsværnet derfor 
- i modsætning til den automatiske dyrtidsregulerings pris-løn-pris spiral - komme 
til at virke inflationsdæmpende, idet arbejdsgiverne set under ét (om end ikke en-
keltvis) nu far en vis interesse i at begrænse prisstigningerne for på den måde at for-
hindre, at der udløses lavtlønstillæg. 

Også andre modeller bør overvejes. En mulighed kunne bestå i at etablere en særlig 
solidaritetsfond finansieret af bidrag fra alle lønmodtagere og arbejdsgivere, og med 
den klausul, at fondens midler fortrinsvis anvendes til finansiering af eksempelvis 
uddannelse til de lønmodtagergrupper, der har mindst uddannelse (og dermed ty-
pisk forholdsvis lav løn). Man kunne overveje en progressiv skala for denne solidari-
tets-afgift, således at afgiftsprocenten er højere for virksomheder med en høj lønud-
gift pr. beskæftiget end for virksomheder med en lavere lønudgift pr. beskæftiget. 

Behovet for overenskomst-modeller, der forener fordelingspolitiske og samfundsø-
konomiske hensyn, er ikke mindst blevet påtrængende i lyset af forløbet omkring 
overenskomstafslutningen i 1987. 

5. Afslutning 

Afslutningsvis skal jeg gøre tre bemærkninger. 

I det ovenstående er der hovedsageligt fokuseret på udviklingen i de relative lønfor-
skelle. Forskelle i levestandard afhænger imidlertid af de absolutte indkomstforskelle 
- en realindkomstfremgang på 1 pet. repræsenterer en stigning i forbrugsmulighed 
for en højtlønnet funktionær, der er 3 gange så stor, som det, en typisk ikke-faglært 
arbejder vil fa ud af en procentuel tilsvarende realindkomststigning. 

Anskuet på denne måde vil ulighederne stige, selvom de relative løn- og indkomst-
forskelle holdes uændrede. Der er således en klar fordelingspolitisk begrundelse for 
fortsat at arbejde for en reduktion af de relative lønforskelle. 
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I det ovenstående er diskussionen koncentreret om lønforskelle på LO-området. I 
en videre debat om emnet bør lønforskellene blandt privatansatte funktionærer og 
mellem arbejdere og funktionærer få en større opmærksomhed. 

Endelig skal man erindre, at ved at fokusere på gennemsnitstal for forskellige løn-
modtager-kategorier er der en risiko for at overse, at der inden for de enkelte grupper 
er en betydelig lønspredning. I gruppen af ikke-faglærte findes der således arbejdere 
med en timeløn på omkring 60 kr. og andre med en timeløn på det dobbelte. Det 
er væsentligt at fastholde opmærksomheden omkring det egentlige lavtløns-problem: 
at de løn- og arbejdsvilkår, som arbejdsmarkedets svageste grupper stadig udsættes 
for, er uanstændige. 

Debatten om den økonomiske politik og fordelingspolitikken har her i Grundtvigs 
fædreland fortsat brug for en moralsk og holdningsmæssig dimension. 

Appendiks. 

I det følgende præsenteres beregninger over udviklingen i lønmodtager-beskæftigel-
sen samt ændringer i denne som følge af økonomisk-politiske indgreb. Materialet 
er opdelt på tre lønmodtager-kategorier: ikke-faglærte arbejdere, faglærte arbejdere 
og funktionærer. Datagrundlaget er nationalregnskabsstatistikkens beskæftigelses-
opgørelse suppleret med egne beregninger.1 

I tabel 1 er vist udviklingen i beskæftigelsen i perioden 1966-87. Det fremgår, at be-
skæftigelsen er steget med godt og vel 500.000 personer, heraf knap 200.000 perso-
ner i årene siden 1983. Hele fremgangen er placeret i gruppen af funktionærer. 

Antallet af faglærte arbejdere faldt i perioden 1966-83 med godt 50.000, men er i 
de seneste år steget så kraftigt, at beskæftigelsen for denne gruppe i følge foreløbige 
tal i 1987 lå noget over niveauet i 1966. 

Antallet af ikke-faglærte arbejdere har derimod oplevet et fald i beskæftigelsen på 
omkring 70.000 personer fra 1966 til 1987 svarende til en reduktion i andelen af be-
skæftigede lønmodtagere fra 40.4 pet til 28.2 pet. 

For perioden 1966-83 er det beregnet, at af faldet på 12.2 procentpoint i de ikke-fag-
lærte arbejderes andel af beskæftigelsen skyldes godt 5 procentpoint, at beskæftigel-
sen i denne 20 års periode er forskudt over mod erhverv, hvor de ikke-faglærte udgør 
en forholdsvis lille andel af de beskæftigede (først og fremmest produktion af private 
og offentlige tjenesteydelser). De resterende godt 7 procentpoint kan henføres til, 
at de ikke-faglærte arbejderes beskæftigelsesandel i de enkelte erhverv er reduceret 

1) Beregningerne er foretaget ved hjælp af den samfundsøkonomiske beregningsmodel ADAM og en eftermo-
del til denne udviklet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Specialarbejderforbundets økonomiske afde-
ling. En nærmere redegørelse for modelgrundlaget kan rekvireres her. 
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over perioden. For de faglærte arbejdere gælder, at beskæftigelsesandelen er reduce-
ret med 5.8 pet. Heraf skyldes hovedparten forskydninger mellem erhvervene, mens 
kun godt ét procentpoint skyldes en reduceret beskæftigelsesandel i de enkelte er-
hverv. Funktionærgruppens øgede andel af beskæftigelsen skyldes både erhvervs-
forskydninger (+9.7 point) og en øget andel i de enkelte erhverv ( + 8.2 point). 

De ikke-faglærtes andel af arbejderbeskæftigelsen (summen af antallet af ikke-fag-
lærte og faglærte arbejdere) i en række udvalgte erhverv er vist i figur 1-4. Det frem-
går, at nedgangen i beskæftigelses-andel er betydelig i jern- og metalindustrien, ke-
misk industri, byggematerialeindustrien, handelserhvervet og inden for den store 
gruppe af diverse private tjenesteydende erhverv. Derimod er de ikke-faglærtes an-
del af arbejderbeskæftigelsen tilnærmelsesvis konstant i nærings- og nydelsesmidde-
lindustrien, i øvrig fremstillingsvirksomhed samt i transporterhvervene. I bygge- og 
anlægsbranchen er der tilsyneladende en forholdsvis stærk konjunkturbetinget vari-
ation i forholdet mellem faglærte og ikke-faglærte arbejdere. I perioder med stagne-
rende eller faldende produktion reduceres de ikke-faglærte arbejderes beskæftigel-
sesandel og vice versa. 

Tabel 2 viser de ikke-faglærte arbejderes andel af henholdsvis den samlede lønmod-
tager- og arbejderbeskæftigelse opgjort særskilt for mænd og kvinder. 

I tabel 3 ,4 og 5 er vist beskæftigelses-effekten af forskellige typer økonomisk politik. 
Tabel 3 viser, hvorledes en beskæftigelsesstigning fremkaldt gennem forskellige slags 
indgreb fordeler sig på de tre lønmodtager-kategorier. Da de ikke-faglærte arbejdere 
er beskæftiget i næsten alle brancher, mens de faglærte er koncentreret i fremstil-
lings- og bygge- og anlægsvirksomhed, er beskæftigelseskonsekvenserne for de fag-
lærte arbejdere mere følsom over for valg af politik-instrument end for de ikke-fag-
lærte arbejdere, jf. tabel 5. 

I tabel 4 er beregningerne »vendt om« og doseringen af de enkelte indgreb fastsat 
således, at underskuddet på betalingsbalancens løbende poster reduceres med 1 mil-
liard kr. Den forskellige totale effekt på beskæftigelsen afspejler det forskellige im-
portindhold i de efterspørgsels-komponenter, som direkte og indirekte påvirkes af 
de forskellige politikinstrumenter. Forskellen mellem den totale effekt og effekten 
på de enkelte lønmodtager-kategorier viser hvilke grupper, der især berøres/ikke be-
røres af en bestemt nedgang i beskæftigelsen som resultat af et økonomisk-politisk 
indgreb. 

Tabel 5 viser i flere detaljer effekten af et enkelt økonomisk-politisk indgreb (reduk-
tion af arbejdsgiverafgifterne). Det fremgår, at et sådant indgreb især vil stimulere 
beskæftigelsen i fremstillingserhvervene (kraftigst i jern- og metalindustrien). Det 
skyldes, at den forbedring af virksomhedernes omkostningskonkurrence-evne, som 
følger af at reducere de indirekte lønomkostninger, får størst positiv virkning på af-
sætning og produktion i de udlands-konkurrerende erhverv. 
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Figur 1 Andelen af ikke-faglærte af samtlige arbejdere 

Figur 2 Andelen af ikke-faglærte af samtlige arbejdere 
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Figur 3 Andelen af ikke-faglærte af samtlige arbejdere 

Figur 4 Andelen af ikke-faglærte af samtlige arbejdere 



Tabel 3 Fordelingen af en beskæftigelsesstigning på 100 personer fremkaldt gennem for-
skellige typer økonomisk-politiske indgreb 

Ikke- Faglærte Funk- Ændring af 
faglærte arbejdere tionærer betalings-

arbejdere balance 

Andel i pet. — mio. kr.— 
1. Lavere giftskatter 32 16 51 - 51 
2. Lavere energiafgifter 26 24 50 - 36 
3. Lavere moms 27 21 53 - 28 
4. Større boliginvesteringer 30 37 34 - 15 
5. Større off. anlægsinvest. 29 36 34 - 16 
6. Lavere arbejdsgiver-

afgifter 30 24 46 - 7 
7. Større off. beskæftigelse3 26 6 67 - 4 
8. Større industrieksport 29 29 42 + 8 

Fordeling af den samlede 
lønmodtagerbeskæftigelse 
(1987) 28 15 57 

Fordeling af den private 
sektors beskæftigelse 
(1987) 29 21 49 

a) inkl. heraf afledet større offentligt varekøb. 

Anm.: Tabellen viser effekten i 1989 af en ændring i den økonomiske politik i 1988. 
På grund af afrunding er summen ikke 100 i alle rækker. 
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Tabel 4 Fald i beskæftigelse fordelt på lønmodtagergrupper fremkaldt afforskellige typer 
økonomisk-politiske indgreb beregnet på at forbedre betalingsbalancens løbende 
poster med 1 mia. kr. 

Ikke-
faglærte 

arbejdere 

Faglærte 
arbejdere 

Funk-
tionærer 

Total 

— p e t . — 
1. Højere giftskatter 0.10 0.10 0.08 0.09 
2. Højere energiafgifter 0.11 0.20 0.11 0.12 
3. Højere moms 0.15 0.23 0.14 0.15 
4. Lavere boliginvest. 0.30 0.74 0.18 0.26 
5. Lavere off. anlægsinvest. 0.30 0.70 0.17 0.28 
6. Større arbejdsgiver-

afgifter 0.68 1.04 0.51 0.63 
7. Lavere 

off. beskæftigelse4 1.03 0.46 1.30 1.10 

1000 personer 
Antal beskæftigede 
i alt (1987) 640 340 1295 2275 

a) inkl. heraf afledet lavere offentligt varekøb. 

Anm.: Tabellen viser effekten i 1989 af en ændring i den økonomiske politik i 1988. 
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Tabel 5 Effekt af at reducere arbejdsgiverafgifterne med 1 mia. kr. fra 1988. 

1988 1989 1990 

Ændring i - millioner kr. 
Betalingsbalance - 126 - 142 - 164 

pet. 
Beskæftigelse .04 .09 .11 

Ikke-faglærte arbejdere i alt .05 .10 .13 
Fremstillingsvirksomhed .10 .21 .26 
Jern- og metalindustrien .10 .22 .30 
Bygge- og anlægsvirksomhed .08 .14 .16 
Private tjenesteydelser .06 .13 .17 

Faglærte arbejdere i alt .08 .16 .19 
Fremstillingsvirksomhed .11 .22 .28 
Jern- og metalindustrien .10 .22 .30 
Bygge- og anlægsvirksomhed .08 .14 .16 
Private tjenesteydelser .05 .14 .18 

Funktionærer i alt .03 .08 .10 
Fremstillingsvirksomhed .08 .19 .26 
Jern- og metalindustrien .08 .20 .29 
Bygge- og anlægsvirksomhed .05 .13 .16 
Private tjenesteydelser .05 .13 .16 
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STRUKTURTILPASNING GENNEM 
MÅLRETTET ERHVERVSPOLITIK 

Af 
Georg Poulsen* 

1 Tilbageblik over de seneste 25 år. 

Gennem perioden siden slutningen af 50'erne har vi oplevet en velstandsudvikling 
uden sidestykke. Forbrug og beskæftigelse er vokset sideløbende med, at der er 
skabt øget fritid og tryghed. 

Denne udvikling er skabt på grundlag af voksende produktion og betydelig stærkere 
deltagelse i den internationale økonomiske arbejdsdeling og specialisering. Der er 
samtidig sket betydelige ændringer i såvel efterspørgslens sammensætning som i 
teknologi og produktionsstruktur. 

Med velfærdssystemets udbygning blev det offentlige forbrugs andel af bruttonatio-
nalproduktet mere end fordoblet. Endvidere gik landbrugets andel yderligere tilba-
ge, og industrien ekspanderede op til 1960, hvor eksporten herfra overhalede land-
brugseksporten. 

Den industrielle produktionsstruktur var dog stadig forholdsvis spredt og ofte knyt-
tet til udviklingen af produkter til landbruget og søfarten. Med små og mellemstore 
virksomheder som dominerende i erhvervslivet udvikledes industriens »nichekarak-
ter« derfor som svar på hård international konkurrence. 

Forløbet har imidlertid også resulteret i rekordhøj udlandsgæld. Underskud på be-
talingsbalancens løbede poster og i den private opsparing har gjort sig gældende 
igennem hele perioden. Dette afspejler, at ubalancen mellem vor samlede efter-
spørgsel og produktion er af mere dybtgående og strukturel karakter. 

Forbrugs- og tryghedsudbygningen fandt med andre ord sted inden der var skabt 
produktionsmæssig dækning for den - eller på forventet efterbevilling. Hermed blev 
de økonomisk politiske handlemuligheder indsnævret, og dansk økonomis sårbar-
hed over for udefrakommende tilbageslag blev (for) stor. 

Gennem de 25 år er der også sket brud i den økonomiske udvikling. Mest markant 
fandt det sted i forbindelse med oliekrisen i 1973/74, hvor overgangen fra høj vækst 

*) Forbundsformand, Dansk Metalarbejderforbund 
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til lavvækst klart afdækkede, hvor tæt vi var blevet knyttet til udviklingen i den in-
ternationale og navnlig den vesteuropæiske økonomi. 

I de glade 60'ere blev betalingsbalanceunderskuddet nedprioriteret i den økonimi-
ske politik til fordel for inflationsbekæmpelse. Gammelkendte finans- og pengepoli-
tiske instrumenter blev suppleret med lige så generelle indkomstpolitiske indgreb. 
De strukturelle ændringer i efterspørgsel og produktion blev inden for disse rammer 
stort set overladt til markedsmekanismen. Efter krisens gennemslag blev der dog og-
så taget mere målrettede aktivitets- og beskæftigelsesfremmende midler i anvendel-
se. 

Helt frem til slutningen af 70'erne må reguleringen af den indenlandske efterspørg-
sel imidlertid karakteriseres som værende utilstrækkelig og for slap. Kun efter-
spørgslens sammensætning greb man gennem boliginvesteringerne ind over for. 
Dette skete allerede i begyndelsen af 70'erne og bidrog yderligere til, at lawækstpe-
rioden især kom til at præge bygge- og anlægsområdet samt hertil knyttede erhverv. 

Dansk økonomis tilpasning til de mere langvarigt forringede ydre vilkår satte sig 
først igennem med ganske stor forsinkelse - og dette til trods for vor større følsom-
hed overfor internationale tilbageslag. 

I 1979 sker der en kraftig omlægning i den økonomiske politik, hvor de generelle 
instrumenter strammes og suppleres med aktiv anvendelse af valutapolitikken. Re-
sultatet blev en kraftig forbedring af konkurrenceevnen og faldende indenlandsk ef-
terspørgsel. 

Mulighederne for at drage nytte af effekterne af den nye kurs blev imidlertid sat over 
styr ved et nyt skift allerede ved årsskiftet 1982/83. Efterspørgslens drejning mod 
mindre importkrævende aktiviteter blev afløst af skærpet opbremsning i det offent-
lige til fordel for privat forbrug og investeringer. Samtidig blev de ydre vilkår gunsti-
ge, uden at dette dog blev udnyttet til erobring af nye eksportpositioner internatio-
nalt. Her har fastkurspolitikken selvsagt spillet en stor rolle. 

De seneste 25 års stadige gældsætning til udlandet vidner klart om, at den førte øko-
nomiske politik baseret på markedsmekanismen og generelle instrumenter med ef-
terspørgselsbegrænsende og omkostningsdæmpende sigte har været utilstrækkelig. 
Disse har ikke været i stand til at opnå den nødvendige tilpasning mellem den samle-
de indenlandske efterspørgsels- og produktionsstruktur. 

De dybereliggende strukturproblemer, som ligger bag betalingsbetalingsbalancens 
»sølvbryllup«, er således forværret, hvilket yderligere begrænser vor handlefrihed i 
den økonomiske politik fremover. Den udbredte tiltro til markedsmekanismens 
selvregulerende kræfter er der ikke dækning for i den danske virkelighed. 

Trods de mange års belæring om, at generelle økonomiske midler kombineret med 
markedets egen regulering i en så åben økonomi som den danske ikke er tilstrække-
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ge overfor bagvedliggende strukturproblemer i vor efterspørgsels- og produktions-
sammensætning, har vi gennem de seneste 4-5 år fået lektien læst med store over-
skrifter. 

Efter den kraftige omlægning af den økonomiske politik, som satte ind sidst i 
70'erne, forbedredes vor konkurrencemuligheder på det internationale marked be-
tydeligt. Der blev også skabt grundlag for at tage fat på langt mere målrettede tekno-
logifremmende foranstaltninger. Det skete imidlertid ikke. Fremfor at bruge de in-
ternationale udviklingstræk til at styrke vore konkurrencepositioner og erobre nye 
markeder, lod man den private efterspørgsel vokse uhæmmet efter 1982/83. Følger-
ne for betalingsbalancen og udlandsgælden er kendte, og det indebærer trusler om 
en ledighedsudvikling fremover af helt andre dimensioner, end vi har kendt. 

Håndteringen af den overhængende trussel om stærkt voksende arbejdsløshed og 
dertil knyttede fordelingsproblemer kan vi ikke overlade til strukturelt »blinde« in-
strumenter og markedets »usynlige hånd«. Dertil er det samfundsmæssige ansvar 
for stort. 

Vi ser i den nuværende situation, som andre har lignet med en »sump«, ingen anden 
social forsvarlig udvej end en målrettet strukturpolitik baseret på en sammenhæn-
gende helhed af indgreb, der både virker på kortere sigt og som fremfor alt kan dan-
ne grundlag for varige forandringer af efterspørgsels- og produktionsstrukturen. 

Der må skabes bred enighed om en skrap kur med indbygget fremtid. Derfor må 
en stram efterspørgselsregulering og konkurrenceevneforbedrende indkomst- og va-
lutapolitik suppleres med en afgørende satsning på en målrettet og dynamisk er-
hvervspolitik understøttet af aktiv arbejdsmarkeds- og uddannelespolitik. 

Behovet for at supplere med målrettet erhvervspolitik skal også ses i lyset af de frem-
tidige udfordringer, erhvervslivet i 90'erne vil møde efterhånden, som EF's indre 
marked bliver en realitet. Hertil kommer den skærpede internationale konkurrence 
- ikke bare i forhold til USA og Japan, men også de nyindustrialiserede lande, (NIC-
landene) - som vil ændre de ydre rammer afgørende for vore erhvervsvirksomheder. 

Nødvendigheden af at supplere de generelle økonomiske midler og markedskræfter-
ne med mere selektive instrumenter, først og fremmest i form af en dynamisk og mål-
rettet erhvervspolitik, er med andre ord baseret både på, at der skal ryddes op i forti-
dens efterladenskaber og på, at forberedelsen af fremtidens internationale konkur-
rencepositioner allerede har været udskudt for længe. Det vil samtidig reducere vor 
i forvejen større sårbarhed over for udefrakommende tilbageslag. 

Da regeringen for halvandet år siden tog fat om kravene til strukturpolitikken med 
debatoplægget »Vækst og omstilling«, hilste Dansk Metalarbejderforbund det vel-
kommen, at der blev lagt op til drøftelser herom. Vi bidrager gerne til en afgørende 
styrkelse af strukturpolitikken. Blot kunne vi ønske os, at tankerne blev omsat med 
større kraft - og uden ideologiske blokeringer fra erhvervslivets eller andres side. 
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2 Dansk erhvervspolitiks rolle fremover 

Erhvervspolitikken bør opfattes bredt, som de foranstaltninger, der sigter mod at på-
virke produktionen eller anvendelsen af produktionsfaktorerne. Dette kan selvsagt 
ske både på et generelt og et målrettet/selektivt grundlag. 

Selvom et væsentligt formål med den dynamiske erhvervspolitik er at fremme beta-
lingsbalanceerhvervenes udvikling, vil det være for snævert kun at inddrage er-
hvervsstøtteordningerne under Landbrugs-, Fiskeri- og Industriministerierne i be-
tragtningerne. Mange andre ministerier har ordninger, som har stor erhvervsmæssig 
betydning, når det gælder international konkurrenceevne. Uddannelse, forskning, 
miljø, energi, transport, arbejdsmarked og udenrigs skal blot nævnes i flæng, og 
hertil kan lægges skat og afgifter mfl. 

Størst umiddelbar interesse knytter der sig dog til de industriministerielle støtteord-
ninger, som fra begyndelsen af 60'erne blev udbygget ad-hoc og med et forholdsvis 
generelt sigte, idet virksomhederne selv henvender sig for at opnå den økonomiske 
eller servicemæssige bistand, når de finder det relevant og i øvrigt inden for ordnin-
gen. Fra begyndelsen af 70'erne fik ordningerne tillige et teknologi- og produktud-
viklende sigte. 

Ved indgangen til 80'erne tages de første spæde skridt til mere målrettede ordninger 
til supplement for den mere generelle »hjælp til selvhjælp«. I forlængelse af den øko-
nomiske kursændring fra 1979 kan der spores voksende interesse for at kunne føre 
en mere aktiv strukturforandrende erhvervspolitik fra det offentliges side. En ny di-
rektoratsstruktur i administrationen kan, sammen med andre rationaliseringer, ses 
som led i disse forberedelser, som dog ikke giver sig bevillingsmæssige udslag og 
først fornylig er genoptaget af regeringen og nu søges videreført som led i struktur-
politikken. 

Arbejderbevægelsen har længe krævet en gennemgribende strukturindsats og bidra-
ger derfor gerne til regeringens ønske om en styrkelse på disse felter. Andre har imid-
lertid forholdt sig betydelig mere skeptisk over for initiativerne. I Det økonomiske 
Råds seneste rapport har man bl.a. taget erhvervspolitikken op til nærmere behand-
ling. 

I betragtning af DØR's tidligere struktur-analyser er konklusionen vedrørende er-
hvervspolitikkens muligheder for at bidrage til løsning af balanceproblemerne imid-
lertid overraskende: Erhvervspolitikken er urealistisk - alene. Selv gennem en om-
fattende indsats kan der kun herfra opnås et begrænset bidrag til balanceproblemer-
nes afhjælpning, og i givet fald først efter en årrække. Der kan højst være tale om 
en næstbedst politik, der meget let risikerer at give støttespild og virke ødelæggende 
på markedskræfterne. Erhvervspolitikken kan derfor ikke træde i stedet for konkur-
renceevnepolitik. 
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DØR finder dog ikke, at denne vurdering udelukker, at der på specifikke områder 
kan være basis for en øget eller eventuelt en anderledes udformet erhvervspolitik end 
den nuværende. Der peges især på tre støtteområder: etablering på eksportmarke-
der, forskning og udvikling samt nyetableredes finansiering. Endvidere ønsker man 
en nærmere undersøgelse af effekterne af støtten til forskning og udvikling. Ud-
gangspunktet herfor er betænkeligheder over, at dansk eksport systematisk har store 
markedsandele, hvor prisudviklingen er svag. Der må i stedet satses på at erobre me-
re lukrative markeder gennem nyere og bredere produktsortiment. 

DØR behandler en række markedsstyringsfejl af mere permanent karakter som 
f.eks. miljø- og energiproblemer, monopoler, forskning og udvikling samt uddan-
nelse, hvor markedet ikke kan overlades til sig selv. Midlertidige fejl i form af makro-
økonomiske ubalancer er ligeledes taget op. Men eftersom markedsøkonomien anses 
for rimelig velfungerende trods disse enkeltstående og begrænsede fejl, finder man 
ikke, at der er brug for selektive ikke-markedskonforme indgreb i økonomien. 

Kun i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, og kun når den generelle øko-
nomiske politik er blokeret af andre hensyn, finder DØR det hensigtsmæssigt at an-
vende erhvervspolitik - og i sådanne situationer alene som midlertidig foranstalt-
ning. Disse konklusioner må siges at stå i skarp kontrast til regeringens strukturpoli-
tik og de nye signaler for erhvervspolitikken med større vægt på at koncentrere den 
offentlige indsats om programområder, samarbejde og udnyttelse af viden i den of-
fentlige sektor. 

Nu behøver afstand mellem teori og virkelighed ikke nødvendigvis at bero på fejl 
ved virkeligheden. Med al respekt for den økonomiske sagkundskab i Vismandsin-
stitutionen må vi i fagbevægelsen erkende, at regeringens bidrag til løsningen af 
strukturproblemerne i erhvervslivet forekommer virkelighedsnær og gennemførlig. 
I praksis ligger regeringens tanker ikke fjernt fra, hvad vi i Dansk Metalarbejderfor-
bund har peget på. 

Et af de centrale kritikpunkter mod en mere selektiv erhvervspolitik, som fremføres 
af DØR og andre, er, at en offentlig udvælgelse af støtteområder skulle indebære 
offentlig overtagelse af ansvaret for erhvervslivets dispositioner, hvilket skulle virke 
ødelæggende på markedskræfterne. 

Denne kritik er forfejlet. Enhver prioritering indebærer udvælgelse, men netop på 
det erhvervspolitiske område foregår denne udvælgelse af programområder ikke ved 
det offentlige embedsapparat alene. En række råd og udvalg med kyndige fra er-
hvervslivet/arbejdsmarkedet medvirker og influerer på de forskellige støtteordnin-
gers praksis. 

For at forbedre disse systemer har industriministeren iværksat en forenkling og ef-
fektivisering af erhvervspolitikkens organisation. Ligesom andre væsentlige omlæg-
ninger af erhvervspolitikken, har ministeren forinden drøftet hovedlinierne i det 
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Industripolitiske Kontaktudvalg, hvor der sidder politikere og repræsentanter for 
erhvervslivet, faglige organisationer og det offentlige. 

Vi har foreslået det Industripolitiske Kontaktudvalg styrket, netop for at udbygge 
dette nære samarbejde mellem ansvarlige repræsentanter for erhvervslivet, faglige 
organisationer og det offentlige om den mere målrettede erhvervspolitik. 

Med det sigte at koncentrere de erhvervspolitiske indsatser om perspektivrige og 
strukturforandrende områder finder vi også programformen velegnet. Programmer 
rummer gode muligheder for at gå på tværs af ministerier således, at tingene kom-
mer til at hænge bedre sammen. På en række områder er der fx både behov for forsk-
ning og udvikling, teknologi, design og markedspleje. 

Samarbejdsprojekter mellem virksomheder og mellem disse og det offentlige (forsk-
ningsinstitutioner, myndigheder eller lign.) bør ligeledes fremmes ud over, hvad der 
allerede er lagt op til fra regeringens side. Her finder vi, at det offentlige udover 
medfinansiering (med eventuel tilbagebetaling), også skal kunne tage initiativ til så-
danne projekter over for private virksomheder. Det må dog stadig ske på normal for-
retningsmæssigt grundlag. Der skal endvidere satses midler på danske virksomhe-
ders deltagelse i internationale samarbejdsprojekter, både på nordisk, europæisk og 
andre internationale niveauer. 

Samarbejde om udviklingsprojekter mellem virksomheder og mellem private og det 
offentlige kan kompensere for, at den danske erhvervsstruktur er domineret af min-
dre og forholdsvis ressourcefattige virksomheder, som ikke magter at sætte de for-
nødne midler af til en langsigtet satsning på forskning, produkt- eller procesudvik-
ling, markedsføring eller lign. med henblik på bedre vækstmuligheder. 

Vi er enige med DØR i, at der med fordel kan sættes ind med udvidet støtte til etab-
leringsomkostninger i forbindelse med forskning og udvikling, til etablering på det 
første nære eksportmarked og til nyetablerede virksomheders finansiering. 

Samtidig er der imidlertid også brug for mere langsigtet og målrettet at satse på 
forskning, teknologiudvikling, markedsføring m.v. Her finder vi det overordentlig 
vigtigt, at tankerne om etablering af FFU (Finansieringsinstituttet for Forskning og 
Udvikling) snarest realiseres trods finansverdenens og erhvervslivets modstræbende 
holdning. Lempelsen af pensionskassernes, ATP's og Lønmodtagernes Dyrtids-
fonds investeringsregler kan ligeledes bidrage med risikovillig og tålmodig/langsig-
tet kapital. 

Endelig skal der peges på behovet for i højere grad industrielt at udnytte viden og 
brugerkompetance i den offentlige sektor samt i de halvoffentlige/koncessionerede 
selskaber. Det gælder på miljø- og energiområderne, inden for transport, ernæring 
og sundhed/handicap mfl. Inden for sådanne udviklingsområder bør der iværksæt-
tes industrielle teknologiprogrammer med deltagelse af repræsentanter for brugere, 
leverandører, myndigheder, forskere mv. Dette kan udmøntes i mere konkrete sam-
arbejds- og udviklingskontrakter eller lign. 
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Der er naturligvis grænser for, hvad der strukturelt kan opnås gennem en mere mål-
rettet og dynamisk erhvervspolitik baseret på øgede bevillinger, som vi anbefaler. Ik-
ke desto mindre finder vi en sådan satsning uomgængelig i den nuværende økonomi-
ske situation - hvor udsigterne er overordentlig dystre. De generelle økonomiske in-
strumenter er ikke tilstrækkelige til alene at løse strukturproblemerne. 

Det står dog også klart, at en udbygget og mere aktiv erhvervspolitik ikke vil få den 
fornødne gennemslagskraft, med mindre der sideløbende gennemføres en offensiv 
arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk indsats. Dette forudsætter, at virksomhe-
derne i langt større udstrækning systematisk begynder at planlægge deres perso-
nale- og uddannelsesudvikling med inddragelse af medarbejdere. 

Der skal spilles på hele klaviaturet. Alternativet til en dymanisk produktionsstra-
tegi, med det sigte at løse balance- og strukturproblemerne inden for en rimelig tids-
horisont, er den gammelkendte stramnings- og besparelsesstrategi, som klart har 
vist sig magtesløs - men som til gengæld rammer samfundets svagere grupper hår-
dest. 

Kun ved at supplere en stram generel økonomisk politik med en målrettet erhvervs-
politisk satsning - som strækker sig fra forskning og udvikling over teknologi, de-
sign, markedsføring, kapitaldannelse til arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik -
kan der efterhånden gøres noget ved de store økonomiske balanceproblemer. Heri-
gennem kan samfundets velstand genoprettes og udbygges på en social ansvarlig må-
de med bevarelse af vore kulturelle værdier. 

3 Energiområdets udvikling - et erhvervspolitisk eksempel 

Afsluttende skal der peges på, hvordan oliekrisen i 70'erne udløste omfattende æn-
dringer i vor energisituation og gav anledning til udformningen af en egentlig dansk 
energipolitik med vidtrækkende erhvervsmæssige muligheder. 

Olieprisstigningerne belastede betalingsbalancen og skærpede dermed de bagved-
liggende strukturproblemer i produktionens sammensætning. Som led i en mere 
planmæssig og aktiv statslig styring af udviklingen på dette centrale område iværk-
sattes der derfor omfattende investeringer i energiprojekter. Hovedsigtet med denne 
indsats var at reducere energiforbruget samt at gøre forsyningssystemerne mere ef-
fektive og mindre afhængige af olie, først og fremmest den udenlandske. 

Indsatserne for at opnå besparelser i energiforbruget har været meget effektfulde, 
navnlig på rumopvarmningsområdet. Samtidig er den udenlandske olie i vid ud-
strækning blevet fortrængt, dels af kul importeret fra forskellige lande (nu ekskl. 
Sydafrika), dels af øget olieproduktion fra den danske del af Nordsøen. Selvforsy-
ningsgraden er nu tæt på 50 pet. og ventes fortsat at stige, ligesom oliens andel af 
det samlede bruttoenergibehov vil falde. Den kulbaserede el-fremstilling gav til gen-
gæld anledning til miljøproblemer samt røgrensningskrav og behov for udvikling af 
renere energiteknologier. 
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Gennem energiinvesteringerne er det endvidere lykkedes at ændre forsyningssyste-
merne, så de er langt mere effektive og i højere grad anvender andre brændsler end 
olie. Dette er først og fremmest opnået gennem udbygning af fjernvarme og natur-
gas, navnlig i større bysamfund. Udenfor disse områder har man især satset på ved-
varende energikilder, varmepumper, el-varme og indenlandske brændsler i form af 
halm, biogas, træflis mv. 

De energipolitiske investeringer i besparende isolationsarbejder, omlægning fra olie 
til kul på elværkerne, naturgas- og kraftvarmeudbygning samt efterforskning og 
produktionsudbygning i Nordsøen har haft klare produktionsmæssige og navnlig 
beskæftigelsesfremmende virkninger. 

Virkningerne for betalingsbalancen har imidlertid været tvivlsomme i udbygnings-
fasen med importtunge investeringer. Nu, hvor man er på vej ind i drifts- og vedlige-
holdelsesfasen, er de positive betalingsbalancevirkninger derimod betydelige, idet 
den importerstattende olie- og gasproduktion stiger, og de tunge investeringer klin-
ger ud. 

Hertil kommer, at udviklingen har skabt mulighed for en ganske omfattende indsats 
omkring forskning og udvikling samt teknologifremme inden for hele energispek-
tret. Det gælder både de dele af byggeriet og industrien, som aftager energi på for-
skellig vis (besparelsesteknologier) og de dele af erhvervslivet, som leverer til energi-
sektoren (on- og offshore) samt inden for energisektorens forskellige forbrændings-
typer og forsyningssystemer, ikke mindst på olieområdet, som led i de nye efter-
forskningsbestræbelser. 

Energipolitikkens rammer blev tidligt lagt, og er siden holdt fast i den langsigtede 
strategi først og fremmest ud fra en bred politisk og faglig enighed herom. Imidler-
tid tages der nu for alvor fat på en stærkere, men samtidig mere målrettet udvikling 
af energiteknologierne. Dette sker ud fra el-aftalen mellem regeringen og Socialde-
mokratiet, som indebærer, at der lægges forøget vægt på besparelser, modernisering 
og udbygning af elværkerne, udbygning med decentrale kraftvarmeværker baseret 
på indenlandske brændsler og vindmølleparker. Også miljø- og rensningsteknologi-
erne vil blive fremmet i langt højere grad end tidligere. 

Hertil kommer, at der som led i 2. koncessionsrunde i olieefterforskningen er aftalt 
en betydelig indsats inden for forskning og udvikling samt teknologi og uddannelse. 
På dette felt er det endvidere (som noget ganske enestående) lykkedes at skabe et 
snævert samarbejde mellem private virksomheder og vort statslige olie- og gassel-
skab, DONG. 

Inden for rammerne af dette Danop-selskab iværksættes der, sammen med de inter-
nationale olieselskaber, en række forsknings- og teknologiudviklingsprojekter af in-
dustripolitisk interesse. 
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Tilsvarende udviklings- og samarbejdsprojekter er på vej mellem el-selskaberne og 
industrien omkring udbygningen af decentral kraftvarme og vindmøller. Endvidere 
er samarbejdet om el-besparelser under opbygning. På miljørensningsområdet har 
det længe eksisteret og synes nu at bære frugt i form af eksportordrer. 

Dette illustrerer, at der kan udvikles internationale konkurrencepositioner på disse 
felter, når de industrielle vækstmuligheder tages op i et forpligtende samarbejde 
mellem bruger og leverandør, stadig på et forretningsmæssigt grundlag. 

Signalerne om mere selektive erhvervspolitiske initiativer har altså kunnet omsættes 
til praksis på det energipolitiske område. Noget tilsvarende synes at kunne blive til-
fældet på miljøområdet i kølvandet på vandmiljøhandlingsplanen. 

Mulighederne for industriel vækst og udvikling af teknologipotentialer er der, hvis 
vi i et bredere samarbejde vil udnytte dem. Det kræver, at indgroet vanetænkning 
brydes i flere lejre, og nye stier betrædes. 
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Henry Lauritzen, Aalborg Stiftstidende, 1964. 
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ØKONOMISK DEMOKRATI OG 
ØKONOMISKE RAD! 

Af 
Jørgen Eiberg* 

Det økonomiske Råds formandskab påtog sig i efteråret 1972 opgaven at belyse de 
første forslag til »økonomisk demokrati« samfundsøkonomisk. 

Man koncentrerede sig om Metalarbejderforbundets forslag og LO's skitseforslag, 
men kendte, mens man arbejdede, også den fællesskitse fra regeringen og LO, der 
dannede grundlag for det lovforslag om lønmodtagernes medejendomsret, der blev 
fremsat i Folketinget den 31. januar 1973. 

Formandskabets analyse koncentreredes meget omkring forslagenes betydning for 
opsparings/investeringsbalancen. En naturlig indfaldsvinkel også dengang. Man 
fandt, at under forskellige rimeligt restriktive forudsætninger om udviklingen i den 
offentlige opsparing og en obligatorisk ordnings betydning for udviklingen i lønom-
kostningerne, ville økonomisk demokrati have en samfundsøkonomisk gavnlig virk-
ning. En virkning, der især kunne påvises i opbygningsfasen af det fondssystem, 
der var indeholdt i LO-skitsen. 

Karakteristisk for formandskabets analyse var, at man afstod fra overhovedet at vur-
dere den betydning for produktivitet o.lign., der kan forudses at blive en følge af 
økonomisk demokrati. Endvidere afstod man at tage hensyn til betydningen af det 
tværgående samarbejde på tværs af sektorer, som en højere grad af lønmodtagerme-
dejendomsret givet vil kunne føre til. Den meget stive sektoropdeling er i mine øjne 
en af de væsentligste årsager til, at vort land ikke fungerer optimalt. Tænk blot på 
hvilke muligheder for produktudvikling og markedsføring et bedre samarbejde vil 
kunne åbne for. Men det var ikke første gang formandskabet afstod fra at tage stilling 
til de mere bløde dele af forskellige forslag. Og det blev heller ikke sidste gang. 

I referatet af rådets diskussion er nogle interessante synspunkter. Synspunkter, som 
senere vandt gehør, og som førte til ændringer i fællesskitsen. Et af disse var diskus-
sionen om forslagenes skattemæssige konsekvenser. Her er nogle lønmodtagerre-
præsentanter refereret for, at have givet udtryk for, at det på grund af de skattemæsi-
ge konsekvenser kunne være ønskeligt at begrænse en kommende ordning til den 
private sektor, medens andre lønmodtagerrepræsentanter er refereret for at fremhæ-
ve, at en ordning gennemført ved lov må omfatte alle lønmodtagere. 

*) Formand for HK. 
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Den citerede problematik er fundamental og er for så vidt fortsat til diskussion in-
denfor arbejderbevægelsen. Man har endnu ikke fundet den formel, der inddrager 
alle lønmodtagere på en naturlig måde i det økonomiske demokrati. På det seneste 
er det imidlertid lykkedes den borgerlige regering at få gennemført et forslag til 
fremme af frivillige overskudsdelingsordninger for ansatte i private virksomheder. 

Det er derfor blevet politisk presserende at finde en model, der favner såvel privatan-
satte som offentligt ansatte. En model, der så at sige skal samle de glemte grupper 
af lønmodtagere op, hvad enten de er offentligt ansatte eller ansatte i mindre private 
virksomheder, der ikke drives i selskabsform. 

Der må kort sagt findes en model for deling af overskuddet i den private sektor, der 
ejendomsmæssigt tilhører samtlige lønmodtagere, og hvor den enkelte lønmodtager 
har dispositionsretten over sin andels placering og dens forretning inden for visse 
grænser, der bør være fastsat ved lov. 

Ovennævnte er godt nok ikke et problem med umiddelbare økonomiske konsekven-
ser. Det har derfor ikke været taget op af formandskabet, men set ud fra en langsigtet 
betragtning, så er en yderligere båseopdeling af lønmodtagerne, som den regeringen 
har indledt, konkurrenceevneforværrende, og denne tendens burde kunne tages op 
til en vurdering også af et økonomisk råd. 

Mine ønsker her på 25 års dagen for Rådets indsætttelse skal derfor være, at for-
mandskabet fremover i højere grad blødgør de mere hårde økonomiske betragtnin-
ger med mere menneskelige og pragmatiske. Det vil givet fremme såvel relevans som 
jordbundethed i formandskabets redegørelser, hvilket iøvrigt ville kunne sikre for-
mandskabet en større lydhørhed fremover. 

98 



BLIVER DER BALANCE? 

Af 
Jørgen Hansen* 

Samtidig med at Det økonomiske Råd kan markere 25-års dagen for sin oprettelse, 
nærmer vi os et andet 25-års jubilæum. Det er nu snart 25 år siden, Danmark sidst 
havde overskud på betalingsbalancen over for udlandet. Og det var endda et meget 
lille et, vi havde i 1963. Det var på et par hundrede mill. kr., svarende til en halv 
procent af nationalproduktet. 

Advarsler 

Det har i Det økonomiske Råds rapporter siden oprettelsen i 1962 ikke skortet på 
advarsler. Allerede i det første papir1 fra 1962 hed det således: 

"Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er steget fra 450 mill. kr. i 1960 til 
ca. 750 mill. kr. i 1961 og vil antagelig for indeværende år komme op på godt halvanden 
milliard kr." og videre "Såfremt udviklingen imidlertid får lov at tage et sådant forløb, at 
betalingsbalancen også i 1963 viser et stort underskud, løber man risiko for en alvorlig valu-
takrise, som kan nødvendiggøre en yderligere stramning af finans- og pengepolitikken med 
produktionsindskrænkning og arbejdsløshed til følge". 

Det første papir var på beskedne otte sider og advarslerne i papiret fik faktisk indfly-
delse på den økonomiske politik. De lagde op til den såkaldte "helhedsløsning" i 
1963, der havde et betydeligt indkomstpolitisk tilsnit. Sammen med den stramning 
af finanspolitikken, der allerede var gennemført med oms-forliget i 1962, førte det 
til en midlertidig betalingsbalanceforbedring. 

Allerede i 1964 var den imidlertid gal igen. Indkomstpolitikken holdt ikke, og fi-
nanspolitikken slækkedes. Ingen regering har siden kunnet blive betalingsbalan-
ceunderskuddet kvit, og i dag er udlandsgælden som bekendt vokset til ca. 275 mia. 
kr. 

Det økonomiske Råds formandskab advarede i slutningen af 1960'erne mod konse-
kvenserne af fortsat gældsstiftelse2. Man var stærkt foruroliget over, at gælden på 
blot 3 år var blevet fordoblet. Fra ca. 6 mia. kr. til 12 mia. kr. Med et regneeksempel 
blev det påvist, at såfremt underskuddet på vare- og tjenestebalancen blev ved at lig-

*) Vicedirektør, Industrirådet. 
1) "Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk-politiske afgørelser. 18. december 

1962". 
2) "Dansk Økonomi i efteråret 1969". September 1969. 
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ge på samme (høje) niveau som i slutningen af 1960'erne, ville renterne af en stadig 
voksende udlandsgæld komme til at tynge betalingsbalancen mere og mere. Også 
konsekvenserne for den økonomiske politik blev der advaret imod: 

"Stigende afhængighed af låntagning i udlandet medfører en række konsekvenser for den 
økonomiske politik, først og fremmest hvad angår rentepolitikken, idet en fortsat og udvi-
det kapitaltilførsel udefra næppe vil kunne baseres alene på offentlige lån og derfor må for-
udsætte et renteniveau her i landet, der ligger over det internationalt gældende". 

Det økonomiske Råd var ikke alene om at advare mod betalingsbalanceunderskud-
det. Det samme gjorde fx Nationalbanken. 

Regerinens embedsmænd i Finansministeriet og Økonomiministeriet erkendte også 
betalingsbalanceproblemerne. De opstillede regnestykker, der skulle vise betingel-
serne for, at man i løbet af en kortere årrække kunne fa afskaffet betalingsbalanceun-
derskuddet. 

Denne artikel beskæftiger sig især med Det økonomiske Råds tilsvarende regnestyk-
ker fra 1970'erne og 1980'erne. Men forinden trækkes linierne bagud til nogle af 
"forgængerne" fra regeringskontorerne. 

Betalingsbalanceopretning 

I 1948 var genopbygningen ved at komme igang efter krigen. Importbehovet var 
stort, og betalingsbalancen viste underskud. USA tilbød de europæiske lande hjælp 
til den fortsatte genopbygning. En af betingelserne for at få del i Marshall-pengene 
var, at den danske regering kunne præstere et regnestykke, der viste, hvorledes vi 
ville bruge de rare dollars i genopbygningen. Embedsmændene lavede en flot frem-
skrivning, der viste, hvorledes der kunne blive ligevægt på betalingsbalancen i 
1952/533. Det kom der faktisk også, selv om forudsætningerne ændredes markant 
med den store dollar-opskrivning i 1949 og Korea-krigens prisstigninger. 

Embedsmændene var bemærkelsesværdigt specifikke med hensyn til hvilke varer 
og hvilke markeder, der burde satses på. Hovedparten af betalingsbalanceopretnin-
gen skulle komme fra landbrugseksporten. Smøreksporten tegnede sig alene for 
godt 25 procent af den samlede forventede eksportstigning. Man havde forventnin-
ger om, at Østeuropa og Sydamerika ville være gode markeder at satse på. 

Da embedsmænd i midten af 60'erne og begyndelsen af 70'erne skulle lave tilsvaren-
de regnestykker, var specifikationsgraden med hensyn til markeder og produkter 
meget mindre. I mellemtiden var udenrigshandelen og kapitalbevægelserne blevet 
liberaliseret. Man havde vel derfor ikke behov at give gode råd om markeder og pro-

3) "Danmarks Langtidsprogram 1948/49-1952/53". 
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dukter. Man kan vel også tillade sig at mene, at netop den del af Marshallhjælp-reg-
nestykket ikke var den mest vellykkede. Markedsvurderingerne viste sig at være ren 
ønsketænkning. 

I 1966 indeholdt Økonomisk årsoversigt fra regeringens økonomiske sekretariat en 
fremskrivning, der afdækkede betingelserne for, at betalingsbalanceunderskuddet 
kunne reduceres til nul i 1969 - uden stigning i arbejdsløsheden. For at dette kunne 
lade sig gøre, måtte betalingsbalanceopretningen "fortrinsvis ske gennem en forøg-
else af eksporten". Det var nu industrieksporten, der skulle trække det tunge læs. 
Industrieksporten måtte øges med 5 mia. kr. fra 1964 til 1969, havde embedsmæn-
dene regnet ud. 

Industrieksporten steg faktisk med 6 mia. kr. Men det var ikke nok til at skaffe lige-
vægt på betalingsbalancen. Embedsmændene havde i nogen grad overvurderet mu-
lighederne for at øge landbrugseksporten. Men hvad værre var: man havde helt un-
dervurderet stigningen i privat forbrug og offentlige udgifter. Importen steg derfor 
mere end forudsat. I stedet for den ønskede ligevægt på betalingsbalancen var un-
derskuddet steget til 3 mia. kr. 

Det økonomiske Råds rapport fra 19704 indeholdt en analyse af årsagerne til 
60'ernes uheldige betalingsbalanceudvikling. Man påviste, at den offentlige sektors 
og boligbyggeriets andel af det samlede ressourceforbrug var steget mere end dob-
belt så stærkt i Danmark som i Vesttyskland og England, der i samme periode havde 
forbedret deres betalingsbalancestilling. Danmark havde også haft stærkere stigning 
end Sverige og Norge. Budskabet var således klart nok: Det er vores egen skyld. Vi 
bruger for meget selv. Der anvendes for få ressourcer i de eksporterende og de im-
portkonkurrerende erhverv. 

Perspektivplanerne fra begyndelsen af 1970'erne (PP-I fra 1971 og PP-II fra 1973) 
havde også et godt øje til de offentlige udgifters stærke vækst. En vigtig forudsæt-
ning for, at PP-regnestykkerne kunne vise ligevægt på betalingsbalancen i 1977, var 
derfor en afdæmpning af de offentlige udgifters stigningstakt. Samtidig skulle eks-
porten forøges, især industrieksporten. 

Det dobbelte balanceproblem 

Frem til 1973 var Danmarks balanceproblem alene et betalingsbalanceproblem. 
Der var fra begyndelsen af 1960'erne og frem til da praktisk taget fuld beskæftigelse. 
I kølvandet på det første olieprishop i 1973/74 ændredes balanceproblemet imidler-
tid til et dobbelt balanceproblem. Vi fik også arbejdsløshed5. Til den ydre ubalance 

4) "Dansk Økonomi i efteråret 1970". September 1970. 
5) Da oliekrisen ramte Danmark i 1973/74, havde Det økonomiske Råds sekretariat indledt opbygningen af ma-

tematiske modeller af den danske økonomi, SMEC-modellerne. Med dette redskab var Det økonomiske Råd 
dem, der bedst forudså konsekvenserne af olieprisstigningerne. Se således "DanskØkonomi, februar 1974". 
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kom den indre ubalance på arbejdsmarkedet. Begge ubalancer har vi stadig, selv om 
mange rapporter og drøftelser i Det økonomiske Råd netop har drejet sig om løsnin-
gen af det dobbelte balanceproblem. 

Vismændene har i flere omgange præsenteret Rådets medlemmer for fremskrivnin-
ger, der skulle vise, hvorledes man i løbet af en ikke alt for lang årrække kunne få 
bugt med det dobbelte balanceproblem. 

I 1976 indledte Det økonomiske Råds formandskab balanceopretnings-fremskriv-
ningerne6. Det var helt afgørende for vismændene at få fastlået, at det danske sam-
fund stod over for økonomiske problemer, der var langt alvorligere end blot at slå 
bro over en kortvarig krise. Man viste, at selv under meget optimistiske forudsætnin-
ger om overholdelse af lønrammerne i det politiske forlig fra august 1976 og om ud-
landskonjunkturerne ville det være en flerårig proces at skaffe ligevægt på betalings-
balancen og mærkbar reduktion af arbejdsløsheden. Man regnede optimistisk med, 
at den økonomiske vækst i OECD-området ville være på ca. 4 procent om året, og 
at den danske industrieksport kunne øges med 4 procentpoints for hver procent-
points OECD-vækst, altså en årlig vækst på 15-16 procent realt i industriekspor-
ten. 

Begge forudsætninger viste sig at være alt for optimistiske. Den økonomiske vækst 
i OECD-området blev betydelig langsommere, og dansk industris muligheder for 
at omsætte en given økonomisk vækst på udlandsmarkederne i eksport var stærkt 
overvurderet. 

Industrirådets daværende formand tillod sig da også på Rådsmødet at anholde vis-
mændenes forudsætninger. Ifølge referatet sagde Briiniche-Olsen: "Redegørelsen 
forudsætter således en mængdemæssig stigning i industrieksporten, der er af sam-
me størrelsesorden som i de bedste år i 1960'erne; men på grund af utilstrækkelig 
konkurrenceevne er det næppe muligt for industrien at leve op hertil". Det fik Indu-
strirådets formand desværre meget ret i. 

Allerede i den næste rapport7 var de super-optimistiske forudsætninger forsvundet. 
Formandskabets opfattelse af, hvor dansk økonomi ville befinde sig i 1980 ved så-
kaldt "uændret økonomisk politik" havde ændret sig markant, jf. figur 1. 

I maj 1977-rapporten var budskabet da også, at kun en kraftig forbedring af konkur-
renceevnen kunne løse balanceproblemerne inden 1980. Man diskuterede i den for-
bindelse små og hyppige devalueringer af den danske krone ("krybende" devalue-
ring kaldte man det). 

Da man når frem til 1980, er det dobbelte balanceproblem i dansk økonomi imidler-
tid langt fra løst. Det andet olieprishop i 1979/80 havde gjort det yderligere vanskeli-

6) "Dansk Økonomi, november 1976". 
7) "Dansk Økonomi, maj 1977". 
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Figur 1 Balanceproblemer ved uændret økonomisk politik. 
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Kilde: Dansk Økonomi, november 1976 og Dansk Økonomi, maj 1977. 

gere; men hertil kom, at det ikke var lykkedes at bringe de danske lønstigninger ned 
under udlandets, og at de offentlige udgifter var steget langt mere, end vismændene 
havde forudset. 

1 1980 var der derfor basis for at lancere et nyt balanceopretnings-regnestykke8. Nu 
viste man, at uden forbedring af konkurrenceevnen ville betalingsbalanceunder-
skuddet over for udlandet stige voldsomt og arbejdsløsheden fortsat ligge højt. 

Man opstillede pædagogisk to alternative strategier til eliminering af betalingsbalan-
ceunderskuddet i 1990. Man kunne "stramme sig til balance" ved at sætte skatterne 
i vejret, så importen bremses. Men den strategi ville føre til en voldsom stigning i 
arbejdsløsheden. Eller man kunne "producere sig ud af krisen" ved at forbedre 
konkurrenceevnen. En gradvis forbedring af konkurrenceevnen af størrelsesorde-
nen 20 procent ansås for nødvendig (og tilstrækkelig). 

Både erhvervsorganisationerne og fagforeningerne gav principiel tilslutning til pro-
duktionsstrategien . 

Overenskomstfornyelserne i 1983 var et godt bidrag til realisering af produktions-
strategien. Stigningen i lønomkostningerne blev halveret og for første gang i flere 

8) "Dansk Økonomi, december 1980". 
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år bragt ned under vore udenlandske konkurrenters. Sammen med andre dele af 
Firkløverregeringens økonomiske politik bidrog det også til et betydeligt rentefald. 

Den nye økonomiske politik udløste en enestående fremgang i dansk erhvervsliv. 
Der blev skabt næsten 200.000 nye arbejdspladser i den private sektor. En stigning, 
der var langt større end forventet. Især af vismændene, der midt i valgkampen i slut-
ningen af 1983 udsendte en prognose, der opererede med stærkt stigende arbejdsløs-
hed i 1984 og 19859). Det var en opfattelse, der ikke deltes af Industrirådet10.1 er-
hvervslivet undrede man sig over, at vismændene - og for så vidt også regeringens 
egne økonomer - så totalt fejlbedømte virkningerne af regeringens økonomiske poli-
tik og det opsving, der vitterlig var startet allerede i efteråret 1983. 

Regeringens økonomer blev klar over, at der var et opsving undervejs to dage efter 
valget i januar 198411. Det samme blev vismændene efterhånden. I Det økonomi-
ske Råds rapport fra foråret 1984 havde vismændene nedjusteret deres skøn for ar-
bejdsløsheden i 1984 og 1985, men stadig undervurderes styrken i opsvinget. Det 
fald i arbejdsløsheden, der faktisk kom, forudså man ikke. 

Dansk industri reagerede meget positivt på de forbedrede økonomiske vilkår, der 
fulgte med den nye økonomiske politik. Fra omkring midten af 1983 til engang i 
1986 var der en stærk fremgang i industriens produktion, investeringer, beskæftigel-
se og eksport12. 

Sammenlignet med de OECD-lande, Danmarks Statistik normalt sammenligner os 
med, havde dansk industri den største fremgang blandt disse lande i industripro-
duktion, industriinvesteringer og industribeskæftigelse. Med hensyn til vækst i va-
lutaindtægter fra industrieksporten lå Danmark på en flot 2. plads, kun overgået i 
stigning med fa procentpoints af Japan. 

Selv ikke noget nær verdensrekord i industrieksportstigning var imidlertid tilstræk-
keligt til at rette betalingsbalancen op. Tværtimod undervurdrede vismændene - li-
gesom alle andre økonomer, inkl. Industrirådets - den opgang i forbrugskvoten, der 
fulgte med det økonomiske opsving. 

Forbruget voksede stærkt, og bremserne måtte slås i med "jule-" og "påskepakker" 
og "kartoffelkur". 

Det faldt sammen med, at valutakursudviklingen kraftigt forværrede industriens 
konkurrenceevne, og lønomkostningerne igen begyndte at stige stærkere i Danmark 
end i udlandet. 

1 1986 og 87 har vi derfor bevæget os væk fra en løsning af det dobbelte balancepro-
blem. 

9) "Dansk Økonomi, december 1983". 
10) Jf. referatet af Rådsmødet i "Dansk Økonomi, december 1983". 
11) "Konjunkturstatus - januar 1984". Det økonomiske Sekretariat. 
12) "Dansk industri under ændrede vilkår", Industrirådet, februar 1987. 
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"Balance-året" - et fatamorgana? 

Løsningen skulle have været i 1969. Så blev den udskudt til 1977. Så til 1980 og 
endelig til 1990. 

"Balance-året", hvor problemerne var løst, har altid ligget noget ude i fremtiden. 

Mon vi klarer det inden år 2000? 
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fa 

Jensenius, Berlingske Tidende, 1964. 

106 



HÅNDVÆRKETS ROLLE I 
VELFÆRDSSAMFUNDET 

Af 
Klaus Bonde Larsen* 

Det har altid været håndværkerstanden meget imod at se tilbage. Man kan se tilbage 
for at lære af sine egne fejl og videregive erfaringer. Men for håndværkeren har det 
altid været vigtigst at se frem. Hvorledes ser ordrebogen ud? Hvad skal der satses 
på? Hvad er fremtidens behov? 

Denne artikel vil derfor ikke handle om håndværkets rolle i de forløbne år, men til 
gengæld om de næste 25 års erhvervsudvikling. Først vil det dog være på sin plads 
med et mindre historisk tilbageblik. 

Håndværket 1962-87 

Danmark er de små virksomheders land, hvilket bl.a. anskueliggøres af, at omkring 
300.000 af landets ca. 400.000 virksomheder er personligt ejede. 

Af de 400.000 virksomheder kan ca. 70.000 betegnes som »håndværk og mindre in-
dustri«. Denne virksomhedsgruppe omfatter byggeri, forskellige butiksfag, repara-
tion samt service- og industrivirksomheder med under 50 ansatte. Disse virksomhe-
der har i perioden 1962-87 stået for en nogenlunde konstant andel af den samlede 
bruttonationalindkomst, nemlig ca. 18 pet. Det samme gælder beskæftigelsen, og 
produktiviteten har derfor udviklet sig næsten parallelt med resten af erhvervslivet. 

Håndværket var ikke i 60'erne særlig højt prioriteret i erhvervspolitikken. Hoved-
vægten blev i stedet lagt på at gøre plads for industrialiseringen og løse boligproble-
met. Således oplevede man i mange tilfælde at lovgivningen direkte overså de mange 
håndværksvirksomheder. 

På trods heraf oplevede håndværket og den mindre industri en markant beskæftigel-
sesfremgang i denne periode, idet der skete en forøgelse fra ca. 350.000 til 481.000 
i 1973. 

I løbet af 70'erne fastholdt håndværket og den mindre industri i modsætning til den 
større industri beskæftigelsen. I perioden 1974-84 øgede den mindre industri såle-

*) Formand for Håndværksrådet 
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des sin andel af den samlede industribeskæftigelse. Det kan dog skyldes, at de store 
virksomheder, som led i den generelle konjunkturafmatning, blev mindre. 

Danmark oplevede i perioden 1983-86 en markant beskæftigelsesfremgang på ca. 
150.000 personer. I forbindelse hermed foretog Det økonomiske Råd i samarbejde 
med Dansk Arbejdsgiverforening i 1985 en undersøgelse af, hvor denne beskæftigel-
sesfremgang fandt sted. Undersøgelsen viste klart, at gruppen af virksomheder, der 
i 1983 beskæftigede under 50 ansatte frem til 1985 oplevede den største beskæftigel-
sesfremgang set i forhold gruppens samlede beskæftigelse år 1983. De fleste af de 
nye jobs er således blevet skabt i de mindre virksomheder. 

Situationen nu 

Spørgsmålet om landets erhvervsstruktur er kommet op til fornyet overvejelse. Det-
te sker i en debat om mulighederne for på kort sigt at bringe det danske betalingsba-
lanceunderskud ud af verden og på lidt længere sigt at opretholde den danske vel-
færdsstat. Det har i den forbindelse været diskuteret, hvorvidt de danske virksom-
heder generelt er for små til at klare sig i den internationale konkurrence. Spørgsmå-
let er blevet særlig relevant i lyset af bestræbelserne for oprettelsen af det indre mar-
ked i EF. 

Men diskussionen små virksomheder kontra store virksomheder bør være mere og 
andet end en diskussion om eksportkvoter, hvilket har været tilfældet i den seneste 
debat. 

Den mindre virksomhed 

De små virksomheder er som nævnt helt dominerende i den danske virksomheds-
struktur. Således finder vi inden for fremstillingssektoren, at ca. 80 pet. af virksom-
hederne har under 50 ansatte. 

De mindre virksomheder er i forhold til de store kendetegnet ved en langt højere 
grad af fleksibilitet i produktionen. Dette skyldes for det første, at disse virksomhe-
der er præget af et højt indhold af manuelt arbejde og derfor ikke bringes ud i en 
længerevarende omstrukturering af kapitalapparatet ved overgang til en ny produk-
tion. For det andet kan også de kortere administrative informationsveje gøre beslut-
ningsprocessen mere fleksibel. Desuden vil lederen/ejeren i den mindre virksomhed 
være i besiddelse af de praktiske informationer, der sætter ham i stand til at tage en 
kvalificeret beslutning om virksomhedens drift. Dette vil oftest ikke være tilfældet 
i den store virksomhed og en omstillingsbeslutning kræver derfor en stor informati-
onsstrøm og behandling op og ned i den administrative struktur. 

Den mindre virksomhed har også den store fordel, at der i den daglige drift kan ske 
og sker en løbende udveksling af ideer fra medarbejderne til ledelsen, der ofte selv 
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deltager i produktionsprocessen. Det har mange gange vist sig, at medarbejderne, 
der kender produktionen bedst, er i stand til at fostre ofte meget anvendelige ideer. 
Disse ideer kanaliseres lettest til beslutningstagerne i den lille virksomhed, der der-
for kan siges at udnytte sit medarbejderpotentiale bedst. 

Sidst men ikke mindst har den mindre virksomhed en social fordel, der ikke må ses 
bort fra. Vores erhvervsstruktur misundes mange steder i udlandet bl.a. i Sverige, 
hvor der ligefrem er nedsat et udvalg til analyse af de små danske virksomheder. 

Den store virksomhed 

Den store virksomhed har også fordele overfor den lille virksomhed. 

For det første kan der være knyttet stordriftsfordele til en given produktion. Stor-
driftsfordele opnås, hvis produktionen er forbundet med visse omkostninger, der er 
uafhængige af eller i hvert fald ikke proportionale med produktionsomfanget. 

Det typiske eksempel er en produktion, der kræver et stort fysisk kapitalapparat el-
ler store omkostninger til forskning. 

Netop forskningsproblematikken er langt fremme i den aktuelle debat. Den danske 
fremstillingssektor bruger kun ca. 2,5 pet. af sin værditilvækst på forskning, mens 
de lande vi sammenligner os med bruger i gennemsnit dobbelt så meget. Dette har 
affødt et ønske om en ændret erhvervsstruktur imod større virksomheder, da det 
tilsyneladende er disse virksomheder, der er forskningstunge. Ser man alene på 
fremstillingssektoren kan det nævnes, at virksomheder med over 500 ansatte kun 
står for 24 pet. af sektorens beskæftigelse, men afholder ikke mindre end 54 pet. 
af de samlede forskningsomkostninger. 

Det er imidlertid en misforståelse at tro, at forskning følger umiddelbart med stør-
relse. Størrelse kan være en forudsætning for forskning, men ikke omvendt. Fx er 
den danske næringsmiddelindustri karakteriseret ved store virksomheder men fa og 
små forskningsudgifter. Og selv hvis man alene ser på sammenlignelige industri-
virksomheder, er forskningsindsatsen alligevel mindre end i udlandet. 

Man må dog være opmærksom på, at en analyse af forskningsindsatsen nødvendig-
vis vil være behæftet med en fejl bl.a. fordi der kan være stor forskel på, hvorledes 
de enkelte virksomheder regnskabsfører forskningsudgifterne. Det er fx ikke ual-
mindeligt at der i mindre virksomheder er beskæftiget personer, der noget af tiden 
beskæftiger sig med den daglige produktion og noget af tiden med »forskningslig-
nende« aktiviteter. Udgiften hertil vil oftest ikke blive konteret særskilt men indgå 
i det normale lønregnskab, og det er derfor muligt, at forskningsaktiviteten for det 
første undervurderes generelt, og for det andet specielt undervurderes i de mindre 
virksomheder. 
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Statistikken viser ligeledes, at eksportindsatsen er koncentreret hos de større virk-
somheder. Dette er både af lyst og nød. Er virksomheden karakteriseret ved stor-
driftsfordele, vil det danske marked ofte ikke være stort nok til at kunne aftage pro-
duktionen, og virksomheden er derfor nødt til at søge ud på eksportmarkederne. 
På den anden side vil en stor virksomhed også have råd til at afholde de omkostnin-
ger, der er forbundet med at overvinde de barrierer, som enhver virksomhed støder 
imod i forbindelse med opstart af en eksport. 

Små versus store virksomheder 

Store og små virksomheder har således hver deres stærke og svage sider. Det betyder, 
at de hver især klarer sig bedst på hver sine områder. Og at store virksomheder ikke 
vil være i stand til at overtage de mindre virksomheders funktioner og omvendt. 
Dette er en alt for ofte overset konklusion. 

Mindre virksomheder er bedst til en produktion, der kræver stor fleksibilitet og 
kundekontakt, mens store virksomheder er bedst egnet til den kapitalkrævende 
masseproduktion. 

Fremtidens erhvervsstruktur 

En diskussion om erhvervsstrukturen må tage udgangspunkt i fremtidens behov, og 
ikke så meget den aktuelle økonomiske situation. 

Den danske erhvervsstruktur har ændret sig markant i de sidste 25 år, hvilket ses 
af nedenstående tabel. 

Tabel l Den danske erhvervsstruktur 

1960 1986 

pet. 
Landbrug, råstof mv. 18,4 6,7 
Fremstilling, el mv. 31,8 21,2 
Byggeri og anlæg 7,9 6,7 
Markedsmæssige tjenester 28,0 35,0 
Ikke-markedsmæssige tjenester 13,9 30,4 

Arbejdsstyrken er således blevet kraftigt omrokeret fra de fremstillende erhverv, 
landbrug og industri over mod privat og offentlig service. 

Til gengæld viser nedenstående tabel, at der er sket en relativ produktivitetsforskyd-
ning. De erhverv, hvorfra der har været afvandring, har stort set formået at oprethol-
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de andelen af den samlede bruttofaktorindkomst, og er således blevet relativt mere 
produktive. 

Tabel 2 Bruttofaktorindkomst i de enkelte erhverv 

1960 1986 

pet. 
Landbrug, råstof mv. 8,4 6,2 
Fremstilling, el mv. 19,0 22,0 
Byggeri og anlæg 10,3 5,9 
Markedsmæssige tjenester 46,8 43,7 
Ikke-markedsmæssige tjenester 15,5 22,2 

Der er ingen grund til at tro, at denne udvikling ikke skulle fortsætte i fremtiden. 
Grunden er, at fremstillingssektoren støt og roligt bliver mere mekaniseret og pro-
duktiv, hvorimod de tjenesteydende erhverv, på grund af deres nødvendigvis høje 
arbejdsindhold, har svært ved at opnå en sådan produktivitetsforbedring. Antages 
vækstraterne for beskæftigelsen i de enkelte erhverv at forblive konstante i forhold 
til perioden 1960-86, vil vi om 25 år opnå følgende fordeling af arbejdsstyrken: 

Tabel 3 Dansk erhvervsstruktur år 2012 

2012 

pet. 
Landbrug, råstof mv. 1,9 
Fremstilling, el mv. 11,0 
Byggeri og anlæg 4,4 
Markedsmæssige tjenester 33,3 
Ikke-markedsmæssige tjenester 49,4 

Man bemærker straks ved en sammenligning med tabel 1, at gruppen »ikke-mar-
kedsmæssige tjenester« dvs. den offentlige sektor er vokset så meget, at den anden 
vækstgruppe »de markedsmæssige tjenester« bliver presset. 

Der ses desuden et markant fald inden for den produktive sektor, specielt hvad angår 
landbruget. 

Man kan konkludere flere ting ud af dette lille eksperiment. For det første kan man 
næppe tillade den offentlige sektor at fortsætte sin ekspansion, da den ellers om 25 
år vil have ansat næsten halvdelen af den danske arbejdsstyrke. Hvis man alligevel 
lader denne udvikling fortsætte, må det forlanges, at den offentlige sektor går ind 
i et større samarbejde med det private erhvervsliv således, at der opnås en endnu 
større grad af arbejdsdeling mellem de to sektorer. For det andet vil den produktive 
sektor opleve en halvering, hvis produktivitetsforskydningen varer ved. 
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Håndværkets virksomheder 

Spørgsmålet er nu, hvor håndværkets virksomheder passer ind i denne udvikling. 

Håndværksrådet repræsenterer i Danmark 40.000 virksomheder, der alle er karak-
teriseret ved at være små og/eller have et håndværksmæssigt indhold. De vigtigste 
sektorer er: 

Byggeriet 
Den grafiske branche 
Møbelbranchen 
Jern- og metalbranchen 
Butiks- og servicefagene. 

Byggeriet 
Byggeriets fremtid er den letteste og sikreste at spå om. Det skyldes, at en stor del 
af byggeriet er boligbyggeri og dermed afhænger af befolkningsudviklingen. Det 
kan allerede nu med stor sikkerhed siges at der frem til år 1990 vil ske en årlig stig-
ning i antallet af husstande på omkring 10.000, hvorefter der vil indtræde et fald 
på 4.700 årligt frem til år 2010. Beregningen tager udgangspunkt i en uændret for-
deling på enlige og par og en uændret boligfrekvens. 

Tager man hensyn til, at der årligt sker en kondemnering af ca. 10.000 boliger, og 
at der hvert år overgår ca. 8.000 boliger til erhverv, vil det fremtidige årlige behov 
for boligbyggeri således være 28.000 frem til år 1990 og herefter 13.000 årligt. 

Så slemt kommer det imidlertid sandsynligvis ikke til at gå, fordi der sandsynligvis 
i lighed med tidligere års udvikling vil ske en mindskelse af den gennemsnitlige hus-
standsstørrelse og en øgning af de enliges boligfrekvens. 

Desuden vil den mindre tilgang af husstande give mulighed for at fa gjort noget ved 
de mange dårlige boliger, der trods alt er i Danmark, og dermed fa rettet op på den 
utilfredsstillende lille boligsanering, der foregår i øjeblikket. 

Den grafiske branche 
Den grafiske branche har oplevet en markant teknologisering de sidste 10-15 år, og 
der er ingen grund til at tro, at denne udvikling ikke vil fortsætte de kommende år. 
Beskæftigelsesmæssigt har branchen fulgt med udviklingen, og er således en af de 
sektorer, der i en vis grad har formået at stå imod servicesektorens fremvækst. Det 
skyldes nok, at den selv er knyttet meget til netop servicesektoren gennem den store 
ekspansion af det trykte reklamemedie og stigende krav til den kvalitetsmæssige ud-
førelse. 

Muligvis vil en øget anvendelse af levende reklamer gennem fx fjernsyn sætte en vis 
stopper for denne udvikling. Men branchen har tidligere vist en formidabel tilpas-
ningsevne og vil derfor sikkert kunne tilpasse sig fremtidens eventuelt ændrede be-
hov. 
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Møbelbranchen 
Møbelbranchen har været de sidste års succesbarn. Branchen har oplevet en mar-
kant eksportforøgelse til bl.a. det amerikanske marked og i perioden 1982-85 en 
vækst i bruttofaktorindkomsten på ikke mindre end 50 pet. målt i faste priser. Den 
lave dollarkurs har imidlertid sat en vis stopper for denne udvikling. 

Den danske møbelindustri konkurrerer og vil i fremtiden skulle konkurrere på kva-
litet og design frem for prisen. Vi har i de senere år kunnet se en stigende konkurren-
ce fra lande uden for OECD. Hvor kun 12 pet. af den samlede møbelimport i OECD 
landene i 1972 kom fra lande uden for OECD, specielt fjernøsten og østlande, var 
tallet i 1984 hele 24 pet. Der er således tale om konkurrence fra lande, hvis lønninger 
det ikke er muligt at konkurrere imod. 

Jern- og metalbranchen 
Denne branche dækker over så forskellige ting som fx mindre elektronikvirksomhe-
der, maskinfabrikanter og smede. Generelt for branchen kan man dog sige, at den 
har oplevet et udviklingsforløb, der i mange henseender svarer til den grafiske bran-
che, nemlig en høj grad af teknologisering, bl.a. ved anvendelse af CAD/CAM. 

Branchen fungerer i høj grad som underleverandør til større virksomheder, og vil 
sikkert i stigende grad udfylde denne rolle i fremtiden, efterhånden som flere større 
virksomheder indser fordelene som fx mindre lageromkostninger ved at benytte sig 
af underleverandører. 

Butiks- og servicefagene 
Butiks- og servicefagene er ligeledes en meget sammensat gruppe, der spænder fra 
cykelreparatører til frisører. 

Hvad angår selve butiksfagene vil der ikke være tvivl om at de seneste års koncentra-
tion i færre men større forretninger vil fortsætte, og at flere og flere opgaver lægges 
ud til forbrugerne. Der kan således alene i perioden 1980-82 konstateres en nedgang 
i beskæftigelsen inden for detailhandelen fra 125.000 til 110.000. Der vil dog være 
stor forskel på, hvilke butiksfag der rammes af koncentration og nedgang i beskæfti-
gelse. Vi har fx i de seneste år kunnet observere, at specialforretninger som fx bagere 
har kunnet opbremse fødevarekædernes indtrængen på deres domæne ved at udby-
de varer af en bedre kvalitet til en konkurrencedygtig pris. 

Muligvis vil en forhåbentlig højere fremtidig realindkomst kunne styrke denne ud-
vikling. 

Servicefagene tilhører den sektor, vi må regne med vil ekspandere kraftigt i de kom-
mende år. Men der vil nok ske en stor forskydning blandt de enkelte servicefag. Der 
er fx ikke meget, der taler for, at fag som frisør- og vaskerivirksomhed vil opleve en 
kraftig ekspansion. Derimod vil der blive tale om at teknologisk avancerede fag som 
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fx udvikling af edb-programmel. De seneste års udvikling USA har vist, at netop 
den lille virksomhed er optimal for denne slags servicefag. 

Konklusion 

Meget peger i retning af, at servicesektoren vil være den store vinder i fremtidens 
erhvervsstruktur. Men der er også meget der tyder på, at mindre fremstillingsvirk-
somheder vil opleve en markant ændring af deres produktion over mod højere an-
vendelse af moderne teknologi. Det har allerede kunnet konstateres indenfor visse 
brancher. 

Man kan derfor godt forestille sig, at der i fremtiden vil blive et behov for mange 
mindre fremstillingsvirksomheder, der optræder både som producenter direkte til 
forbrugeren og som underleverandører til store virksomheder, der i stigende grad 
får karakter af samlefabrikker. 

Den vigtigste konklusion er naturligvis, at man i den nuværende debat om Dan-
marks erhvervsstruktur ikke må glemme at mindre virksomheder højst sandsynligt 
vil være en væsentlig del af den fremtidige erhvervsstruktur, og at en langsigtet plan-
lægning bør tage højde for dette. 
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KRONEKURSENS BETYDNING FOR DEN 
DANSKE LANDBRUGSEKSPORT 

Af 
H.O.A. Kjeldsen* 

Dansk landbrug er i meget høj grad eksportorienteret, hvorved udviklingen i den 
internationale handel og økonomi har stor betydning for såvel det egentlige land-
brugserhverv som de afledede forsynings- og forarbejdningsled. Sammensætningen 
af de danske eksportmarkeder for landbrugsvarer har ændret sig i en vis udstræk-
ning i de senere år, idet især lande med en stærk valuta over for den danske krone 
har fået en stigende betydning. 

I forhold til eksportmarkedernes sammensætning bliver især dollar og pund an-
vendt som faktureringsvaluta, hvilket har været uheldigt for dansk landbrugseks-
port, fordi disse to valutaer i de senere år har tabt værdi over for den danske krone. 

Selv om Danmark i princippet har ført en fast kronekurspolitik igennem de senere 
år, har kronens værdi varieret betydeligt i forhold til vore samhandelspartneres valu-
taer. Den førte valutakurspolitik har bl.a. betydet, at kronekursen steg betydeligt 
fra 1985 til begyndelsen af 1987, og at konkurrenceevnen over for udlandet blev for-
ringet som følge heraf. 

En statistisk analyse af udviklingen i henholdsvis den effektive kronekurs og værdi-
en af landbrugseksporten viser, at den danske landbrugseksport er meget følsom 
over for ændringer i valutakursforholdene. En given procentvis ændring i kronekur-
sen vil således resultere i en væsentlig større procentvis ændring i landbrugsekspor-
ten. 

1 Indledning 

Landbrugserhvervet er på mange måder afhængig af ydre politiske, økonomiske el-
ler rent fysiske forhold: Landbrugspolitikken i EF, forhandlinger mellem USA og 
EF og handelsaftaler med u-landene er blandt de politiske faktorer, som er afgøren-
de for landbruget. Af økonomiske faktorer kan især nævnes renteudviklingen, som 
er særlig vigtig for landbrugserhvervet som følge af den høje gældsbelastning. Her-
udover er de rent fysiske forhold (klima), som den enkelte landmand kun i ringe 
grad er herre over, men som i høj grad er vigtige for den daglige drift. 

*) Præsident for Landbrugsrådet 
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I betragtning af landbrugets meget eksportorienterede karakter er også den interna-
tionale dimension vigtig. De internationale konjunkturer og ikke mindst de interna-
tionale valutakursforhold er afgørende faktorer for landbrugets virke. På det grund-
lag vil det i det følgende blive vist, dels hvor afhængig landbruget er af valutakursud-
viklingen, dels hvorledes landbrugseksporten påvirkes af ændringer i den effektive 
kronekurs. 

2 Landbruget som eksporterhverv 

Jo mere et erhverv er afhængig af international handel (import og eksport), desto 
mere følsom er det over for ændringer i valutakurserne mellem landene. Dansk 
landbrug har gennem lang tid været meget eksportorienteret, og i dag går ca. Vz af 
produktionen til eksport. 

Som det fremgår af figur 1, udgør landbrugets nettoeksport en stor og stabil andel 
af erhvervets samlede produktion. 

Figur 1 Landbrugsproduktionens salgsværdi til hjemmemarkedet og til eksport, 
mia. kr. 

\ E k s p o r t 

H j e m m e m a r k e d 

1975 1076 1977 1978 1979 

Kilde: De danske landboforeninger (flere årgange). 
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Den meget væsentlige eksportafhængighed betyder, at dansk landbrug gennem årti-
er har konkurreret med mange andre lande på et verdensmarked, som har været 
præget af ustabilitet, bl.a. som følge af importreguleringer. Trods disse vanskelige 
betingelser og trods den stigende selvforsyningsgrad i mange lande, har landbruget 
imidlertid formået at opretholde stillingen som et betydende eksporterhverv. 

Landbrugseksportens fordeling på markeder 
De vigtigste enkeltmarkeder for den danske landbrugseksport er Vesttyskland, Stor-
britannien, Italien, USA og Japan. 

Som det ses af figuren, sker der over tiden en vis forandring i de enkelte markeders 
betydning for landbrugseksporten. Mens Storbritannien i midten af 70'erne aftog 
over en trediedel af den danske landbrugseksport, er andelen i 1986 faldet til knap 
18 pet. Til gengæld er især det tyske og japanske marked vokset, samtidig med at 
andre fjerntliggende markeder i bl.a. Asien ligeledes har fået en større betydning. 

Det kan således konkluderes, at en stor del af den danske landbrugseksport har en 
forholdsvis stabil placering på faste markeder, men at der dog sker en vis markedstil-
pasning afhængig af de afsætningsmuligheder, der findes i de forskellige lande. 

Landbrugseksportens procentvise fordeling på markeder. 

o 
C L 

Kilde: 

73 74 75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Danmarks Statistik (flere årgange) samt egne beregninger. 
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3 Valutakursfluktuationer på danske eksportmarkeder for 
landbrugsprodukter 

De nationale valutakurser på de vigtigste eksportmarkeder for danske landbrugs-
produkter har i det seneste tiår udviklet sig meget forskelligt i forhold til den danske 
krone. 

Med årlige udsving i valutaernes styrke på op til 30 pet. er det naturligt, at afsæt-
ningsmulighederne undertiden kan være meget ustabile. En sammenligning af figur 
2 og 3 viser, at de lande, som har haft den største vækst i efterspørgslen efter danske 
landbrugsprodukter (Japan og Vesttyskland), samtidig har haft den største stigning 
i værdien af de nationale valutaer i forhold til den danske krone. Der er således her 
tegn på, at udviklingen i importlandenes valutakurser spiller en stor rolle for sam-
mensætningen af de danske eksportmarkeder for landbrugsvarer. 

Kilde: Landbrugets Afsætningsudvalg (flere årgange) samt egne beregninger. 

4 Faktureringsvalutaer for den danske landbrugseksport 

Landbrugsrådet har i foråret 1987 foretaget en undersøgelse af, hvilke fakturerings-
valutaer der anvendes ved eksport af landbrugsprodukter til væsentlige markeder. 
Formålet med undersøgelsen var at skabe et grundlag for at bedømme betydningen 
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af de økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser af kursudsving på de inter-
nationale valutaer. 

Undersøgelsen af de anvendte faktureringsvalutaer blev foretaget blandt en række 
virksomheder og organisationer inden for landbrugssektoren. Resultatet af undersø-
gelsen kan ses af tabel 1. 

Som det ses af tabellen er den amerikanske dollar den væsentligste fremmede faktu-
rerings valuta. Eksporten til de amerikanske markeder faktureres i dollar, ligesom en 
meget stor del af eksporten til 3.-lande, bl.a. eksporten til Mellemøsten faktureres 
i dollar. I gruppen af uoplyste er det meget sandsynligt, at en stor del faktureres i 
dollar, da denne gruppe bl.a. dækker over en del yderligere eksport til Mellemøsten. 
Dollars betydning som faktureringsvaluta er blevet væsentlig større i de seneste år. 

Den tyske mark er den næstvigtigste udenlandske valuta med 15,6 pet. faktureret 
af den samlede landbrugseksport i 1986. Hovedparten af eksporten til det tyske 
marked faktureres i D-mark. Den tyske marks vægtning som faktureringsvaluta er 
forholdsvis konstant over tiden. 

Det engelske pund er nummer 3 i rækken af anvendte faktureringsvalutaer. Pundet 
har i løbet af de sidste 5 år mistet sin førestilling som faktureringsvaluta for dansk 
landbrugseksport. I dag faktureres omkring 14,2 pet. i engelske pund. 

Denne nedgang skal ses i sammenhæng med en generel forskydning i landbrugseks-
porten væk fra det engelske marked som et dominerende marked. Næsten hele sam-
handlen med Storbritannien faktureres i danske kroner eller pund, men derudover 
anvendes pundet ikke på andre markeder. 

Tabel 1 Estimeret anvendte faktureringsvalutaer for landbrugseksporten i 1986 

Valutaenhed 
(over 1 pet.) 

Pet. af landbrugs-
eksporten 

Landbrugseksportens 
fordeling på lande 

Dollar 15,9 9,3 
D-mark 15,6 20,8 

Pund 14,2 17,9 
Yen 7,4 9,3 
Fr.F 4,2 5,3 
S.kr. 1,3 2,7 
N.kr. 1,0 1,2 
D.kr. 22,6 -

Andre 1,3 33,5 
Uoplyst 15,5 -

100,0 100,0 
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Den 4. vigtigste faktureringsvaluta er den japanske yen. Med 7,4 pet. af eksporten 
faktureret i yen er denne valuta stærkt på vej frem som betydende for dansk land-
brugseksport. 

Inden for Europa faktureres eksporten oftest i modtagerlandets valuta, men specielt 
ved eksport til Sydeuropa sker faktureringen oftest i danske kroner. Eksport uden 
for EF faktureres for en stor dels vedkommende i amerikanske dollar, dog faktureres 
eksporten til Japan normalt i yen. 

Det kan sammenfattende konkluderes, at især dollar og pund bliver anvendt som 
faktureringsvaluta, idet disse valutaers andel væsentligt overstiger den relative be-
tydning af landbrugseksport til USA og Storbritannien. Dette skal ses i lyset af, at 
netop udviklingen i dollar og pund i de senere år har været særdeles uheldig for 
dansk landbrugseksport. 

5 Kronekursudviklingen 

Udviklingen i samhandelspartnernes valutakurser kan beskrives ved hjælp af »den 
effektive kronekurs«. Den effektive kronekurs viser kronens styrke i forhold til an-

Figur 4 Udvikling i effektiv kronekurs. 1980 = 100. 

Kilde: Nationalbanken (1987). 
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Figur 5 Effektiv kronekurs for landbrugseksporten. 1985 = 100 (1986-vcegte). 
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Kilde: Landbrugsraadet. 

landes valutaer, idet der - på forskellig vis - sker en sammenvejning af import- og 
eksportværdierne i forhold til de pågældende lande. Udviklingen i den effektive 
kronekurs er derved en væsentlig faktor ved vurdering af konkurrenceevnen over 
for udlandet. 

Som figur 4 viser, faldt kronens værdi med over 20 pet. fra 1979 til 1984. Forringel-
sen af den danske krone falder sammen med de kraftige stigninger, som skete i sam-
me periode for den amerikanske dollar samt for de valutaer, som var stærkt knyttet 
hertil. Fra 1985 og frem til februar 1987 steg kronekursen igen betydeligt uden dog 
at nå niveauet fra slutningen af 70'erne. 

Den allerseneste udvikling i den effektive kronekurs ses af figur 5, hvor der er foreta-
get en vægtning af de forskellige landes valutaer i forhold til værdien af deres import 
af landbrugsvarer fra Danmark. 

Siden den effektive kronekurs toppede i starten af 1987, er værdien faldet med over 
3 pet. Der er således umiddelbart udsigt til, at eksportmulighederne for landbrugs-
varer vil være væsentligt forbedrede i den nærmeste fremtid. 
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6 EMS-samarbejdet og dansk landbrugseksport 

Formålet med oprettelsen af EMS-samarbejdet var at skabe et område i Europa med 
valutarisk stabilitet. Erfaringerne fra den tidligere valutapolitik viste, at indførelse 
af flydende kurser resulterede i langt større kursændringer end nødvendigt for at 
føre økonomisk politik. Ved at etablere et valutarisk samarbejde mellem flere lande 
ville man ganske vist på den ene side forringe mulighederne for at føre valutapolitik, 
men på den anden side ville det sikre en større økonomisk stabilitet, som kunne dan-
ne grobund for en forøget vækst. 

Det europæiske monetære samarbejde i 70'erne og 80'erne har lidt under de vold-
somme konjunkturforandringer, som gang på gang ændrede grundlaget for at føre 
økonomisk politik. Under slangesamarbejdet i 70'erne skete der ofte kursjusterin-
ger, og flere lande forlod i perioder eller permanent samarbejdet. EMS-samarbejdet, 
som startede i 1979, bestod udelukkende af EF-lande. Storbritannien ønskede dog 
ikke at deltage, hvilket var af væsentlig betydning for Danmark p.g.a. den store land-
brugseksport til netop dette marked. Som det blev vist i figur 2, afsættes en stor del 
af den danske landbrugseksport til lande uden for EF og dermed også uden for 
EMS-samarbejdet. Figur 6 viser på den baggrund fordelingen af den danske land-
brugseksport til lande henholdsvis inden for og uden for EMS- og Slangesamar-
bejdet. 

Figur 6 Fordelingen af den danske landbrugseksport til landene uden for og inden for 
EMS- og Slangesamarbejdet. 
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Kilde: Landbrugets Afsætningsudvalg (flere årgange) samt egne beregninger. 
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Figuren viser, at der har været en stigende landbrugseksport til lande, som sammen 
med Danmark har deltaget i det valutariske samarbejde i Europa. Figuren viser 
imidlertid også, at ca. 60 pet. af den danske landbrugseksport går til lande uden for 
EMS-samarbejdet. Det kan således konkluderes, at den førte fastkurspolitik i Dan-
mark via EMS-samarbejdet har haft en begrænset effekt på landbrugssektoren, for-
di den største del af eksporten går til markeder, som ikke deltager i samarbejdet. 

7 Sammenhæng mellem kronekurs og dansk landbrugseksport 

Når den danske kronekurs stiger i værdi over for udlandet, vil de danske produkter 
alt andet lige blive dyrere på vore eksportmarkeder. Denne udvikling vil imidlertid 
ikke være entydig i alle tilfælde. En kronekursstigning vil betyde, at de importerede 
rå- og hjælpestoffer bliver billigere, hvilket kan forbedre konkurrenceevnen over for 
udlandet. Endvidere er det sandsynligt, at en stigning i kronekursen over for visse 
valutaer vil få eksporten til i et vist omfang at rette sig mod markeder, hvor valuta-
kursbalancen er mere gunstig. På den måde kan ulemperne ved kronekursændrin-
gerne reduceres. Endeligt for det tredie er det muligt, at de handelsmæssige konse-

Figur 7 Udviklingen i effektiv kronekurs og værdien af landbrugseksporten. Årlig pro-
centvis ændring. 
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Kilde: Landbrugsraadet. 
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kvenser af valutakursudviklingen mere eller mindre drukner blandt øvrige påvirk-
ninger, fx handelshindringer som følge af sygdomsudbrud, høstudbyttets størrelse 
mv. 

Trods disse »tilfældige« påvirkninger viser figur 7, at der er en meget klar sammen-
hæng mellem den effektive kronekurs og værdien af den danske landbrugseksport. 

Figur 7 viser de årlige procentvise ændringer i henholdsvis den effektive kronekurs 
og værdien af landbrugseksporten. Data er opgjort på månedsbasis. For at reducere 
tilfældige udsving samt for at tage højde for en naturlig tidsforskydning mellem kro-
nekurs og eksportens størrelse, er der sket visse tilpasninger. Kronekursens størrel-
se er således vist sammen med et 6-måneders glidende gennemsnit af landbrugseks-
portens størrelse. 

Figur 7 viser tydeligt, at den danske landbrugseksport er meget følsom over for æn-
dringer i valutakursforholdene. Der er tale om ikke blot præcise sammenhænge, 
men også om en betydelig elasticitet (følsomhed). Som det ses af figuren, resulterer 
en ændring i kronekursen på fx 5 pet. i en væsentligt større procentvis ændring i 
landbrugseksporten. 

Kilder: 

Danmarks Statistik (flere årgange): Statistisk tiårsoversigt og Statistisk Årbog. 

De danske Landboforeninger (flere årgange): Landøkonomisk Oversigt. 

Landbrugets Afsætningsudvalg (flere årgange): Landbrugseksporten. 

Nationalbanken (1987): Personlig meddelelse. 
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LANDBRUGSPOLITIK OG 
SAMFUNDSØKONOMI 

Af 
Lars Jakob Larsen* 

Landbrugspolitisk tilbageblik 

Begivenhederne i de sidste 25 år, hvor Det økonomiske Råds formandskab og dets 
sekretariat indgående har beskæftiget sig med samfundsøkonomiske og politiske 
forhold, underbygger et mere end 2000 år gammelt græsk mundheld, der siger, at 
intet er varigt undtagen forandringer. 

Landbrugets forhold, som har været underkastet løbende analyser, dokumenteret 
i Rådets rapporter, bekræfter til fulde dette udsagn. Den største ændring i erhver-
vets ydre vilkår i det forløbne kvarte århundrede skete utvivlsomt i forbindelse med 
Danmarks indtræden i EF i 1973. Forventningerne vedrørende denne begivenhed 
prægede stærkt de økonomiske og landbrugspolitiske overvejelser i 1960'erne, mens 
selve medlemsskabet siden har været en grundlæggende forudsætning for analy-
serne. 

Med de økonomiske balanceproblemer, Danmark har haft i hele perioden, er det 
ikke underligt, at både politikerne og nationaløkonomerne i vurderingerne vedrø-
rende landbruget først og fremmest har lagt vægt på erhvervets bidrag eller potenti-
elle bidrag til samfundsøkonomien. Det er lige så naturligt, at erhvervets egne vur-
deringer navnlig har taget udgangspunkt i erhvervsudøvernes indkomstmæssige og 
arbejdsmæssige vilkår. 

Simple ræsonnementer fører til, at der normalt ikke vil være modstrid mellem det 
samfundsøkonomiske og - om man vil - det sociale hensyn til landbrugsbefolknin-
gen, når det gælder udformningen af landbrugspolitik. 

Det samfundsmæssige bidrag fra landbrugssektoren afhænger først og fremmest af 
primærproduktionens fastholdelse og forøgelse. Denne vil igen være nøje forbundet 
med de indkomstmæssige aspekter, der tegner sig for landmændene på kortere og 
længere sigt. 

*) Gårdejer, 1. viceformand, De danske Landboforeninger. 
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Før og efter optagelse i EF 

Risikoen for produktionsnedgang og samfundsmæssige tab var overhængende i 
1960'erne, hvor de eksterne afsætningsforhold også manifesterede sig i et alvorligt 
indkomstpres hos landmanden. 

Omfattende landbrugsordninger, herunder særlige prisordninger for den trediedel 
af produktionen, der blev afsat til det danske marked, blev derfor resultatet af de 
vanskelige politiske overvejelser. Ordningerne gav en vis indkomstmæssig sikring og 
førte utvivlsomt til, at dansk landbrugs produktionskapacitet og effektivitetsniveau 
ikke blev afgørende forringet. 

Da sikkerhed for EF-medlemskab var en realitet, førte overvejelserne naturligt til 
visse investeringsfremmende ordninger i forbindelse med det store investeringskrav, 
der skulle opfyldes i landbruget for at udnytte ekspansionsmulighederne. 

Gælds- og rentekrise 

Denne politiks økonomiske betydning for landmændene blev undergravet af 
1970'ernes løbske inflation og rentestigninger. Særlig i sidste halvdel af 1970'erne 
måtte store igangsatte investeringer og etableringer finansieres ved et rekordhøjt ren-
teniveau. Det særlige danske fastrentesystem blev en katastrofe for mange land-
mænd, da først inflationen forsvandt ud af landmændenes indtjening og senere i no-
gen grad af den generelle økonomi. Den alvorlige og langvarige økonomiske krise 
i 1980'ernes begyndelse kaldte igen på politiske beslutninger. Dels for at begrænse 
likviditetsproblemerne hos landmændene. Og dels for at undgå et produktionsmæs-
sigt tilbageslag i en periode, hvor nationens betalingsbalance- og beskæftigelsespro-
blemer generelt var tiltagende. Det er ikke her formålet at redegøre for de specifikke 
landbrugsmæssige foranstaltninger, hverken fra denne eller andre faser i de forløbne 
25 år. Der kan dog være grund til at nævne en af de mere utraditionelle ordninger, 
der samtidig var den mindst bekostelige for statskassen. Det drejer sig om den særli-
ge negative indkomstskat, som havde en betydningsfuld effekt for mange landmænd 
i form af en tidsmæssig udjævning af likviditetsproblemerne. Under særlige om-
stændigheder kunne landmænd i 1982 og 1983 fa udbetalt skattebeløb svarende til 
deres negative skattepligtige indkomst, så de ikke var tvunget til at opbygge et stort 
tilgodehavende hos skattevæsenet. Landbrugets ønske om en sådan øjeblikkelig 
skatterefusion blev uden tvivl hjulpet igennem af den konstruktive formulering af 
denne løsningsmulighed i Dansk Økonomi, maj 1981 fra Det økonomiske Råd. 

Betalingsbalanceproblemet i centrum 

Den seneste redegørelse fra Rådets formandsskab i maj 1987 bidrager også kon-
struktivt til debatten om de aktuelle landbrugspolitiske problemstillinger, der 
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blandt andet præges af spørgsmålet vedrørende markedsbalance, miljøforhold og 
landbrugets omkostninger i sidstnævnte sammenhæng. Hertil kommer aktuelt 
virkningerne af en utilfredsstillende høst i 1987, som på grund af vejrbetingelserne 
også blev ekstraordinært omkostningskrævende. 

Konflikten mellem beskæftigelses- og betalingsbalancehensyn på den ene side og på 
den anden side omkostningsforøgende og/eller produktionsdæmpende miljøhensyn 
beskrives, og det politiske afvejningsproblem vedrørende omkostningskompensati-
on og hastigheden af miljørestriktionernes gennemførelse ridses klart op. 

I modsætning til en tidligere rapport fra 1964, Strukturproblemer i Dansk Landbrug, 
hvor formandsskabet ikke tillagde landbrugets valutaindtjening den helt store be-
tydning, betones dette problem altså langt kraftigere i den seneste rapport. Det må 
selvfølgelig anerkendes, at balanceproblemerne dengang var af en anden karakter 
- beskeden ledighed og et mindre alarmerende betalingsbalanceunderskud end i 
dag. 

Stort tilpasningspres 

Fra landbrugets side er der grund til at understrege alvoren i den seneste analyse. 
Landbrugets muligheder for også at tilpasse sig den nuværende situation uden pri-
vatøkonomiske katastrofer i erhvervet og uden store samfundsmæssige tab er afhæn-
gig af, at den førte politik også tilgodeser landbrugets krav. Der skal være den for-
nødne tid og ro til at foretage de krævede omstillinger i produktionens tilrettelæggel-
se. Og de økonomiske virkninger af samfundets miljøkrav må udjævnes, så de ikke 
ensidigt belaster produktionsøkonomien. 

Landbrugssektoren står i forvejen overfor alvorlige tilpasningsproblemer i forbin-
delse med de gældende markedsforhold på eksportmarkederne. Omstilling er nød-
vendig i såvel primærproduktionen som i forarbejdning og markedsføring. Der er 
taget en række initiativer både fra myndighedernes side og fra erhvervet selv for at 
smidiggøre denne tilpasning. Det er sket i henhold til den såkaldte strategiplan for 
landbruget, som landbrugsministeriet og landbrugets organisationer har udarbejdet 
i fællesskab. 

Generel økonomisk politik 

Udover disse tiltag kan landbruget gå fuldt ind for en økonomisk politik, der fortsat 
sætter inflationsbekæmpelse højt, bringer balance i udenrigshandlen, og som forhå-
bentlig giver mærkbare resultater i en sænkning af det meget høje danske realrente-
niveau. 
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Landbruget støtter også fasthed i valutakurspolitikken. Det hænger blandt andet 
sammen med en generel ængstelse baseret på tidligere erfaringer med hensyn til mu-
lighederne for i dansk økonomisk politik at forhindre et ekstra indenlandsk omkost-
ningspres, der dels kan opspise en devalueringsgevinst og dels give anledning til for-
nyede omdrejninger i pris-/omkostningsspiralen. Lige så vigtigt for holdningen er 
det, at »strategiske« devalueringer næppe vil blive godtaget af partnerne i det EMS-
samarbejde, som vi tillægger stor betydning som ramme for en mere stabil internati-
onal økonomi og øget samhandel. Selv om man antog, at en markant dansk kurstil-
pasning blev godtaget, vil man alligevel støde på hindringer. 

Under EF's fælles landbrugspolitik vil det være vanskeligt eller umuligt på kortere 
sigt at opnå fuldt devalueringsgennemslag for landbrugseksportindtjening gennem 
ændringer i den særlige »grønne« landbrugskurs svarende til markedskursernes ju-
stering. Med landbrugseksportens vægt i totaleksporten vil dette indebære, at den 
tilsigtede betalingsbalanceforbedring ikke opnås. Og for landbrugserhvervet kan det 
blive fatalt, hvis kraftige valutakursbestemte omkostningsstigninger løber langt for-
an kursændringseffekten på salgspriserne til både eksport- og hjemmemarkedet. 

Særbyrder på landbrugsproduktionen 

En naturlig konsekvens af sammenfaldet mellem privatøkonomiske og samfunds-
mæssige interesserer vil være en hurtig aftrapning, sigtende mod total fjernelse af 
de skattemæssige særbyrder, der belaster landbrugsproduktionen, og dermed hæm-
mer konkurrencekraften i en af landets vigtigste eksportsektorer. Det gælder både 
ejendomsbeskatning af produktionsjorden, formuebeskatningen af erhvervsaktiver-
ne og en række skatter og afgifter på generationsskifte og ejendomsomsætning. Dis-
se forhold fortjener speciel opmærksomhed i forbindelse med balanceskabende til-
tag i form af en erhvervsfremmende og konkurrenceforbedrende erhvervspolitik. 

Landbrugsproduktion og samfundsøkonomi 

Gennem de sidste årtier er der sket store fremskidt, så der på basis af nationalregn-
skabstallene kan foretages mere konkrete beregninger over interaktionen mellem for-
skellige sektorer i samfundsøkonomien. Det har også muliggjort, at der på tværs af 
traditionelle erhvervsafgrænsninger kan ske vurderinger af de totaløkonomiske virk-
ninger med basis i den danske produktion af landbrugsvarer og af primærlandbru-
gets indplacering i de samlede landbrugsindustrielle aktiviteter. 

For 1986 kan det skønnes, at landbrugsproduktionen gav anledning til en samlet in-
denlandsk aktivitet på 51 mia. kr. Heri er ikke medregnet engros- og detaildistribu-
tion på hjemmemarkedet, som antages at være stort set uafhængig af landbrugsva-
rernes oprindelsessted. Som det fremgår af figur 1, udgjorde salgsværdien af land-
brugsprodukterne godt 70 mia. kr. i den form, hvori de enten eksporteres eller sæl-
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Figur 1 Skitse af landbrugets totaløkonomiske virkninger 
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Tabel 1 Indenlandsk værditilvækst med basis i landbrugsproduktionen, mia. kr. 1986 

Hjemme-
Eksport marked la i t 

Salgsprovenu mv. 44,5 26,1 70,6 
Importbehov 11,5 7,7 19,2 

Indenlandsk værditilvækst 33,0 18,4 51,4 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af materiale fra Danmarks Statistik. 

ges ab forarbejdningsvirksomhed til det danske marked. Det totale importbehov til 
alle aktiviteter i landbrugssektorens virksomheder (landbrugsbedrifter, forsynings-
og forarbejdningsindustrien) og i andre danske virksomheder, hvis aktivitet i større 
eller mindre grad er knyttet til landbrugsvareproduktionen, udgjorde 19 mia. kr. De 
anvendte afgrænsninger, beregningsmetoder og statistiske kilder er beskrevet i 
Landbrugsproduktionens Samfundsøkonomiske Betydning, De danske Landboforenin-
ger 1986. 

Det fremgår af tabel 1, at 33 mia. kr. af den samlede indenlandske indkomstdannelse 
med landbrugsproduktionen som nøglefaktor kan henføres til eksportproduktionen 
og resten, 18 mia. kr. til hjemmemarkedsafsætningen. 

De 33 mia. kr. kan også betragtes som eksportproduktionens nettobidrag til valuta-
kassen, mens de 18 mia. kr. fra hjemmemarkedet afspejler den importbesparelse, 
der opnås ved, at landet er selvforsynende med de vigtigste fødevarer. Det skal be-
mærkes, at der i beregningen ikke er taget hensyn til nogen andel af statens direkte 
bidrag til finansiering af det samlede EF-samarbejde. 

De beregnede 51 mia. kr. kan sammenholdes med, at bruttofaktorindkomsten i va-
refremstillende erhverv m.v. udgjorde 186 mia. kr. i 1986. Selv om talstørrelserne 
ikke er fuldt sammenlignelige, udtrykker de dog, at aktiviteten omkring landbrugs-
produktionen tegner sig for godt en fjerdedel af den samlede indkomstdannelse i de 
primære og sekundære fremstillingserhverv. 

En tilsvarende relation findes, når landbrugsproduktionens samlede beskæftigelses-
effekt gøres op. Det fremgår af tabel 2, at der var knap 137.000 personer beskæftiget 
på landbrugsbedrifterne i 1986. Heraf var ca. 23.000 lønmodtagere, resten landbru-
gere og medhjælpende ægtefæller. 

Uden for landbrugsbedrifterne var der en beskæftigelsesvirkning svarende til 
125.000 arbejdspladser. 
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Tabel 2 Landbrugsproduktionens beskæftigelsesvirkning, 1.000 personer 

1970 1980 1985 1986 

Egentlig landbrug, 
inkl. pelsdyravl 184,3 159,4 140,8 136,7 

Slagterier, kødforarb. mv. 21,3 22,6 27,0 28,7 
Mejerier, kondenseringsfab. mv. 12,0 11,2 9,9 10,1 
Sukkerfabrikker og møller 4,4 4,1 3,9 4,0 
Fabr. og oms. af foderstoffer 10,5 11,4 10,9 10,9 
Engrosomsætning mv. 4,4 5,3 5,0 5,0 

Forarbejdning mv. i alt 52,6 54,6 56,7 58,7 

Landbrugssektoren i alt 236,9 214,0 197,5 195,4 
Andre forsynings- og service-
virksomheder 51,0 56,1 51,7 51,8 
Investeringer3 29,7 31,4 15,6 14,8 

I alt beskæftigede 317,6 301,5 264,8 262,0 

a) Beskæftigede ved fremstilling af bygninger og maskiner til landbrugssektoren. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Totalt drejer det sig i 1986 om 262.000 personer eller godt 25 pet. af beskæftigelsen 
ved al varefremstilling her i landet. Fordelingen på virksomhedsgrupper i tabellen 
viser, hvorledes beskæftigelsesvirkningen spreder sig i erhvervslivet. 

Totalt set har beskæftigelsen udenfor landbrugsbedrifterne været bemærkelsesvær-
dig konstant i perioden siden 1975. Det skal ses på baggrund af både en stigning 
i råvaregrundlaget - landbrugsproduktionen steg 38 pet. fra 1975 til 1986 - og en 
vækst i produkternes forædlingsgrad. 

For landbrugsbedrifternes vedkommende er beskæftigelsestilbagegangen siden 1. 
halvdel af 1970'erne udtryk for en arbejdsproduktivitetsstigning på 6-7 pet. årlig i 
gennemsnit. Denne fremgang skyldes blandt andet, at forskellige funktioner i sti-
gende grad erstattes af indkøbte ydelser. Ligeledes er kapitalforbruget pr. arbejdtime 
øget. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at totalproduktiviteten på landbrugsbedrifterne i 
gennemsnit er steget 2,4 pet. årlig, jf. tabel 3. Og også at det partielle kapitalproduk-
tivitetsindeks er positivt. 

Disse tal vidner dels om landbrugets betydelige bidrag til vækst i den danske økono-
mi, og dels om de store tilpasningskrav, der er en følge af produktivitetsfremgangen. 
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Tabel 3 Gns. årlig mængdemæssige ændringer fra 1973-74 til 1985-86 i produktion og 
faktorforbrug, pct.a 

Pr. bedrift 
Hele 

landbruget 

Antal bedrifter -2,3 
Bruttoudbytte i alt 4,9 2,5 
heraf: planteprodukter 6,7 4,2 

husdyrprodukter 4,3 1,9 

Faktorforbrug 2,5 0,1 
heraf: arbejdskraft -1,5 -3,8 

kapital 2,7 0,3 
driftsmidler 4,8 2,4 

Bruttoproduktivitet 2,4 
Bruttoarbejdsproduktivitet 6,5 

a) Udregnet efter rentes-renteprincippet på gennemsnitstal for periodens før-
ste 3 år og sidste 3 år. 

Kilde: Egne beregninger på basis af regnskabsstatistik fra Statens Jordbrugsøko-
nomiske Institut, jf. Landøkonomisk Oversigt 1987, De danske Landbofo-
reninger. 

Som det ses i tabel 2, er beskæftigelsen ved levering af investeringsgoder til land-
brugssektorens virksomheder udsat for ret væsentlige variationer, som stort set skyl-
des indtægtsbestemte svingninger i de primære landbrugsbedrifters investeringsom-
fang. 

Ændringer i de generelle landbrugskonjunkturer har således en væsentlig indflydel-
se på investeringsvirksomhedernes aktivitetsomfang. Men det er først og fremmest 
restindkomsten på bedrifterne, som må opfange de økonomiske påvirkninger fra 
markederne, de klimatisk betingede udsving i planteproduktionens værdi, miljøbe-
stemmelser osv. Produktionsfaktorerne beskæftiget ved forarbejdnings-, forsynings-
og servicevirksomhed er derimod stort set sikret den normale markedsaflønning, 
der gælder på arbejds- og kapitalmarkedet. 

Landmændenes restindkomst fra landbrugsproduktionen efter betalte renter har i 
gennemsnit de seneste 3 år udgjort under 20 pet. af den opgjorte totale indenlandske 
indkomstdannelse fra landbrugsproduktionen. Rentabilitetsforskydninger i det 
samlede landbrugsindustrielle kompleks bliver således forstørret mange gange op, 
når de alene skal måles i forhold til primærproducenternes aflønning. 
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Så længe stigningstakten i primærproduktionen ikke berøres, vil der, som det er 
fremgået, være en meget betydelig og stabil afledet aktivitet i det øvrige samfund. 
Denne situation ændres, hvis omkostningspresset og indkomstusikkerheden hos 
landmændene bliver så voldsom, at produktionsomfanget ikke kan opretholdes. 

Hovedspørgsmål i de kommende år? 

Store og små forandringer påvirker til stadighed landbrugssektorens økonomi. De 
giver behov for tilpasning og reorganisering på bedrifterne, definerer de landbrugs-
politiske problemstillinger og giver anledning til generelle økonomiske og politiske 
vurderinger vedrørende det optimale samspil mellem landbrugsproduktion og sam-
fundsøkonomi. 

Der er ingen grund til at tro, at bevægelserne bliver mindre i fremtiden, end de har 
været hidtil. Men hvilke dybtgående forskydninger skal vi vente, vil finde sted i de 
kommende år, og hvordan vil de påvirke landbrugssektorens forhold? 

Det kan selvfølgelig ikke besvares med nogen præcision. Men det kan alligevel have 
sin berettigelse at give problemet nogle tanker i forsøget på at foregribe de problem-
stillinger, der vil melde sig med krav om nye udredninger og eventuelt politiske be-
slutninger. 

John Naisbitt har i sin bog, Megatrends fra 1982 rettet søgelyset mod de store udvik-
lingslinier - megatrends eller megatendenser - der vil påvirke den fremtidige sam-
fundsstruktur i USA. Højteknologisk udvikling, større økonomisk internationalise-
ring, decentralisering og større direkte medbestemmelse i de demokratiske proces-
ser er nogle af de hovedtendenser, der behandles i Naisbitts bog. 

Amerikanske landbrugsøkonomer overfører dette tankesæt på landbrugets forhold, 
og søger at systematisere de problemområder, som fortjener særlig opmærksomhed 
- se fx Joseph Havlicek, jr.: Megatrends Affecting Agriculture, American Journal of 
Agricultural Economics, December 1986. 

I artiklen søger han, at identificere de for landbruget væsentligste træk ved nogle 
megatendenser, at vurdere deres indflydelse på landbruget og at udsondre nogle om-
råder, som forsknings-, uddannelses- og rådgivningsinstitutioner i landbruget må 
forberede sig på at behandle. 

Der peges på følgende 5 megatrends, som de vigtigste for amerikansk landbrug: 

Forskydninger i forbrug af fødevarer og andre landbrugsprodukter - stigende 
vægt på planteprodukter, også til industrielle formål. 

Stigende integration af landbrug i national økonomi og national økonomi i in-
ternational økonomi. 
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Teknologiske ændringer - store produktivitetspotentialer i bioteknologi og in-
formationsteknologi. 

Strukturelle ændringer - tendens mod større og færre virksomheder i hele 
landbrugssektoren fortsætter, men antallet af deltidsbrug vil ikke nødvendig-
vis falde. 

Miljøbevidsthed - større offentlig interesse omkring brug af kemikalier, til-
sætningsstoffer i fødevarer, produktionsmetoder i husdyrholdet, generelle mi-
ljøpåvirkninger osv. Sammen med mere direkte påvirkningsmuligheder ved 
den enkeltes eller lokalgruppers deltagelse i den politiske beslutningsproces 
kan det medføre nye rammer for landbrugets erhvervsudøvelse og afsætnings-
mønstre. 

Disse tendensbeskrivelser er ikke nødvendigvis de væsentligste for europæisk og 
dansk landbrug. 

Det vil overskride rammerne for denne artikel at foretage den nødvendige uddyb-
ning af disse hovedområder. Stikordene fra Havliceks redegørelse indeholder imid-
lertid interessante tanker om både substans og metode, som kan give inspiration til 
kommende vurderinger vedrørende den agro-industrielle sektors fremtidige place-
ring i dansk økonomi. 

Forandringernes hyppighed og styrke vil utvivlsomt fortsat stige. Reaktionstiden for 
gennemførelse af nødvendige tilpasninger bliver tilsvarende afkortet. Derfor vokser 
behovet for at forudse de kritiske ændringer - megatendenser - som grundlæggende 
påvirker erhvervs- og samfundsstrukturer. 
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SIKRING AF FAMILIEBRUGET 

Af 
Christian Sørensen* 

Perioden fra 1960 til 1987 har ændret forholdene for de enkelte landmænd i en grad, 
der ikke tidligere er oplevet. Antallet af landbrugsejendomme er mere end halveret. 

De små ejendomme har med variationer været økonomisk trængt i hele perioden. 
Landbruget har haft vanskeligt ved at konkurrere med det øvrige erhvervsliv om ar-
bejdskraft. Bl.a. dette har resulteret i, at antallet af landbrug har været konstant fal-
dende. 

Som det fremgår af tabel 1, der dækker perioden fra 1960 til 1985, var strukturæn-
dringen meget stor mellem 1965 og 1970, og endnu større i perioden fra 1980. 

Tabel 1 Antal ejendomme og gm.areal 1960-85 

År 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

lait 1.000 land-
brugsejendomme 197 173 140 127 119 92 

Landbrugsareal gns. ha 
pr. ejendom 15,8 17,4 22,1 23,0 24,4 31,0 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Denne strukturændring er i nøje samklang med erhvervets økonomiske udvikling. 
De mindste brug er mest trængt økonomisk. Regnskabsmaterialet fra Danske Hus-
mandsforeningers regnskabsførende viser, at stigningen i gennemsnitsejendom-
mens størrelse ikke skyldes, at de små ejendomme er nedlagt eller lagt til andre små 
ejendomme, men snarere at de små ejendomme lægges til ejendomme større end 
gennemsnitsejendommene. 

Der foreligger landsstatistikker fra 1970 og fremad. Som det ses af tabel 2 vokser 
de mindre ejendomme lidt stærkere i areal end gennemsnittet i 70'erne. Men i perio-
den 1980 til 1985 stiger gennemsnitsejendommen med 1,3 ha pr. år, medens arealer-
ne på de viste een-mandsbedrifter er steget med 0,2 ha pr. år. 

*) Formand for Danske Husmandsforeninger. 
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Tabel 2 Ejendomsudviklingen og den økonomiske udvikling i familiebruget 

År 1970 1975 1980 1985 

Antal ejendomme 7140 8822 9490 9210 

Gns. landbrugsareal, ha 18,7 19,9 21,4 22,5 

Gns. årsnormtimer 
pr. ejendom 2410 2512 2480 2463 

Denne ændring er forstærket i 1986 og intet tyder på, at den vil afdæmpes i de kom-
mende år. Der findes mindst tre grunde til denne udvikling: 

Den generelle teknologiske udvikling har forbedret mulighederne for stor-
drift. 

De finansielle muligheder, med stærkt varierende priser på kapital og varie-
rende inflation, har været medvirkende årsag. 

De mange overførselsindkomster, tilskud m.v. er udnyttet mere effektivt af 
store end af små landbrug. 

I samme periode er detailpristallet steget fra 100 til 340. Det betyder, at de private 
goder, landmandsfamilien i 1970 betalte en krone for, i 80'erne betales med 3,40 kr. 
Den disponible indtjening er steget 2,8 gange i samme periode for de pågældende 
familie-brugere. 

Tabel 3 Familiebrugets økonomiske resultater i perioden 1970 til 1985 vist i 1.000 kr. 
i gennemsnit pr. år i periodena 

1970/75 1976/80 1981/85 

Bruttoudbytte 144 249 406 

Driftsomkostninger 82 121 251 

Finansieringsomkostninger 19 46 80 

Rest efter finansiering 43 82 75 

Anden indtjening 9 32 72 

Disponibel indtjening ialtb 52 114 147 

Gældsprocent 41 37 56 

a) Gennemsnitstallene dækker hver deres fem-årige periode. 

b) Skal dække familiernes private omkostninger samt nyinvesteringer. 
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Som det ses af tallene i tabel 3, er nedgangen i landbrugsindtjeningen i høj grad er-
stattet af indtægter udenfor erhvervet. Det betyder, at strukturændringen i erhvervet 
er væsentlig større, end udviklingen i antal ejendomme viser. Når udviklingen i sid-
ste halvdel af 60'erne og første halvdel af 80'erne er meget ens, skyldes det, at 

afsætningsvanskelighederne for fødevarer var store i begge perioder, 

inflationen og dermed betaling for kapital var moderat. I 80'erne var der di-
rekte deflation i priser på landbrugsejendomme. 

1970'erne var, i modsætning til denne periode, præget af optimisme på grund af ind-
træden i EF. Der var stor inflation, men større i landbrugsejendomme end i samfun-
det i øvrigt. Det betød, at landbruget, trods svag indtjening, skabte friværdier. Dis-
se friværdier dannede grundlag for fremskaffelse af fremmedkapital. Samtidig var 
prisen på kapital meget høj. I 80'erne er prisen på kapital faldet, hvorimod prisen 
på arbejdskraft fortsat er steget. Store landbrug er kapitalintensive, hvorimod små 
landbrug er mere arbejdskraftintensive. Forskydes prisen mellem arbejdskraft og 
kapital til gunst for brug af kapital fremfor arbejdskraft, forskydes ejendomsstørrel-
serne. 

Det var en medvirkende årsag til landbrugsudviklingen sidst i 60'erne, og det er det 
samme i første halvdel af 80'erne. I 80'erne er overførselsindkomsterne steget på 
grund af landbrugskrisen. 

Disse overførsler er normalt: 

produktionsafhængige eller 

afhængige af renteomkostninger og dermed også produktionsapparatets stør-
relse eller 

forudsætter væsentlige investeringer. 

men er med til at fremme strukturændring mod større brug. Landbrugets teknolo-
giske udvikling betinger, at man har mulighed for at erstatte arbejdskraft med tek-
nik, og som følge af forholdet mellem priser på arbejdskraft og kapital medfører det 
en forøgelse af strukturændringen. Sammenlagt har disse ting bevirket, at antallet 
af landbrug er halveret på 25 år. Men derudover betyder det også, at en større og 
større del af indtjeningen hos mange landmandsfamilier tjenes udenfor erhvervet. 

Det er min fornemmelse, at der i brede dele af befolkningen er ønske om at bremse 
den meget voldsomme strukturudvikling. Af mange årsager. Den har bl.a. medført 
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en industrialisering i landbruget og en belastning af miljøet, som det danske sam-
fund ikke længere vil acceptere. Miljødebatten og den begyndende etiske debat er 
ikke til at tage fejl af. Strukturudviklingen har også sat sit meget negative præg på 
landsbyerne. 

En udvikling med kun 30.000 heltidsbedrifter, som det forudsiges bliver resultatet, 
vil give store problemer med generationsskiftet, og det er årsagen til, at der nu åbent 
tales om aktieselskaber i landbruget. Det er bemærkelsesværdigt, men helt selvføl-
geligt, at det netop er storlandbruget - altså 12-mandsforeningerne - der ønsker 
landbruget sat på aktier, fordi de store bedrifter næsten er umulige at sikre et genera-
tionsskifte. Det viser klart, at de advarsler vi er kommet med om generationsskifte-
problemer - særlig på det store landbrug - nu virkelig trænger sig på. 

Der er stort set to opfattelser, når vi taler struktur: At den kan man ikke gøre noget 
ved - kun forhale. Eller: Den kan man styre alt efter ønske. Det er min klare opfat-
telse, at strukturen kan styres - om ikke 100 pet. - så dog meget langt. Det drejer 
sig kun om vilje. Det letteste er, at lade de frie kræfter råde og blot notere sig udvik-
lingen med bekymret mine. Det er ulige vanskeligere at styre i en bestemt retning. 

I Danske Husmandsforeninger har vi aldrig lagt skjul på, at vi ønsker et landbrug 
der bygger på selveje - landbrug af varieret størrelse, der kan tilgodese de mange 
behov: Landbrug med lønnet medhjælp, landbrug, hvor familien er fuldtidsbeskæf-
tiget eller har det som deltidsbrug. Derfor har vi også altid forsøgt at tilpasse lovini-
tiativer og landbrugsordninger, så vi fortsat kan have et varieret udbud af landbrugs-
ejendomme. Det er også i det lys, man skal se den nye landbrugslov, som har givet 
friere adgang til at erhverve landbrugsejendomme. Ejendomme op til 15 ha eller 
179.000 kr. i grundværdi kan købes alene med bopælspligt og landbrug fra 15 
ha/179.000 kr. op til 30 ha kan købes, blot man har arbejdet i landbruget i tre år 
inden for de sidste 15 år. Og det er muligt vi skal lempe yderligere. For desværre 
er tilgangen af unge til landbruget så lav, at der langt fra er nok til at overtage de 
mange landbrug, der vil komme i handelen. Derfor er det nødvendigt, at vi også 
får folk fra byen til at etablere sig med landbrug. Vi ser i dag, at over halvdelen af 
de unge på landbrugsskolerne kommer fra byerne og derfor ikke kan overtage »fæd-
rene gård«. Derfor bliver det også afgørende, at vi får indrettet os, så også disse man-
ge unge får reel mulighed for at etablere sig med landbrug. Det vil betyde, at vi vil 
se nye ejerformer. 

Det er vigtigt, at vi her og nu får iværkssat foranstaltninger, der kan redde mange 
af de gældstruede landmænd. Men ligeså nødvendigt er det, at vi får skabt nogle 
ordninger, der løser landbrugets finansielle problemer på langt sigt - så vi ikke hvert 
femte eller tiende år skal bede om krisehjælp. Et selvhjulpent erhverv uden tilskud 
eller prisreguleringer er ikke lige om døren. Måske kommer det aldrig igen, fordi 
verden uden for benytter sig af reguleringer og støtte og fordi vi må leve med han-
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delsaftaler, der på mange måder griber ind i vor hverdag. Men vi må have indrettet 
den hjemlige landbrugspolitik, så vi sikrer familiebruget og generationsskiftet. Vi 
må have bragt vore omkostninger ned på et niveau, så dansk landbrug vil være kon-
kurrencedygtigt og dermed levedygtigt. 

139 



Jensenius, Aarhuus Stiftstidende, 1964. 
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DEN NYE POLITIK FOR 
ERHVERVSFREMME DISKRIMINERER 
ANDELSVIRKSOMHEDERNE 
Af 
Martin Nielsen* 

Andelsvirksomhederne udgør en meget stor del af landbrugets forsynings- og for-
ædlingsvirksomheder. I nogle sektorer er denne virksomhedsform næsten totalt do-
minerende. Netop dette forhold er væsentlig årsag til, at dansk landbrug gennem 
årtier har spillet en afgørende rolle for den danske samfundsøkonomi først og frem-
mest p.g.a. den store eksport. Som bekendt eksporteres to tredjedele af den danske 
landbrugsproduktion, og andelsvirksomhederne varetager omkring tre fjerdedele af 
eksporten. 

Andelsvirksomhederne ligner andre virksomhedsformer på de fleste områder. Men 
på nogle områder adskiller de sig så væsentligt fra bl.a. aktieselskaberne, at der kan 
være grund til at pege på forskellene og deres betydning. 

Kapital 

Kapitalen har ingen bestemmende indflydelse i en andelsvirksomhed. Det er med-
lemmerne - andelshaverne - der som samhandelspartnere bestemmer. Formålet 
med en andelsvirksomhed er nemlig at give den højest mulige pris for medlemmer-
nes køb. Formålet er altså ikke den størst mulige afkast til kapitalindskydere som 
i kapitalselskaberne. I andelsselskaberne har man således bevidst devalueret kapita-
lens rolle. Dette forhold medfører en begrænsning i andelsselskabernes muligheder 
for at tiltrække kapital. 

Indtil nu - og i 100 år - har denne begrænsning dog ikke hæmmet andelsselskaber-
nes udvikling i væsentlig grad. I den største del af disse hundrede år har andelsvirk-
somhederne nemlig gennem medlemmernes solidariske hæftelse kunnet lånefinan-
siere udbygningen af bl.a. forædlingsvirksomhederne til en rimelig lav rente. 

Det gælder for alle virksomheder, at kapitalbehovet er steget betydeligt i de senere 
år. Det er generelle forhold som ny teknologi, stigende krav om forskning, produkt-
udvikling og markedsføring m.v., der er årsag til erhvervslivets øgede kapitalbehov. 
Dette forhold er blevet indgående behandlet i den økonomiske debat. Politikerne 

*) Gårdejer, formand for Danske Andelsselskaber. 
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har også erkendt problemerne og har i vidt omfang søgt at imødekomme behovet. 
Dette er helt klart kommet til udtryk ved indførelsen af realrenteafgiften. Loven er 
udformet således, at en af de få muligheder for at undgå afgiften er at placere pensi-
onskassemidlerne i aktier - benævnt som erhvervsaktive investeringer. Den ønskede 
virkning opnås ved, at pengene ikke mere udelukkende placeres i »passive« obligati-
oner, men dirigeres over i erhvervslivets aktier. Pengene er tilmed gjort billigere, idet 
afkastet af aktien blot skal tåle sammenligning med afkastet af obligationer efter skat. 

Den del af erhvervslivet, der anvender aktieselskabsformen, har kvitteret for denne 
nye skatteregel ved massiv nytegning af risikovillig aktiekapital. De mange emissio-
ner viser, at den nye skatteregel også har fået mange andre virksomheder til at gå 
over til aktieselskabsformen. 

Det er både ønskeligt og hensigtsmæssigt, at politikerne vil lette virksomhedernes 
adgang til risikovillig kapital, men hvis det øger forskellen mellem virksomhedsfor-
mernes muligheder for kapitaltilførsel yderligere, er det meget uheldigt. 

Andelsselskaberne har ligesom andre virksomheder et øget kapitalbehov. Andelssel-
skabet har tre muligheder for at skaffe sig mere kapital. 

Det kan ske ved: 
1) Konsolidering gennem løbende indtjening og som hidtil fortrinsvis i en ufordelt 

fællesformue 
2) Konsolidering over indtjeningen på individuelle medlemskonti og 
3) Lånekapital. 

Konsolidering gennem løbende indtjening er vanskelig for alle virksomheder, hvad 
nytegningen af aktier også er tegn på. For andelsvirksomhederne er det endnu svæ-
rere, fordi det er andelshaverne, der skal beslutte en tilbageholdelse af deres egne 
penge i virksomheden. Når landmændene selv har økonomiske problemer, er det 
selvsagt vanskeligt at beslutte øget konsolidering i fællesvirksomheden. 

Konsolidering på individuelle medlemskonti kan være en måde at løse en del af pro-
blemet på. Men det er en kortfristet løsning, og det sker på bekostning af noget prin-
cipielt. Det skaber nemlig et generationsskifteproblem, idet nye andelshavere så skal 
betale et indskud for at blive medlem og dermed få ret til at levere f.eks. svin eller 
mælk. Sådanne indskud har landbrugets andelsselskaber hidtil undgået. Det er 
nemlig gratis at blive medlem. Til gengæld får medlemmet så heller ikke en andel 
af kapitalen med sig ved en evt. udmeldelse. 

Andelsselskaberne har så som sidste mulighed at låne kapital ligesom alle andre virk-
somheder. Problemet er altså ikke, at få stillet den nødvendige kapital til rådighed, 
men derimod prisen på denne kapital. Lånekapital er jo som bekendt i Danmark 
væsentlig dyrere end risikovillig aktiekapital. 
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Sammenfattende kan det siges, at andelsselskabernes muligheder for at skaffe kapi-
tal til en konkurrencedygtig pris kan udvikle sig så ugunstigt, at den manglende ka-
pital bliver en trussel mod selve andeisformen, fordi nogle virksomheder vil føle sig 
fristet til at overgå til aktieselskabsformen for at få løst deres kapitalproblemer. 

Beskatning 

Den gældende beskatningsordning1) for andelsselskaber er velbegrundet, fordi an-
delsselskaberne har en anden struktur og et andet formål end aktieselskaberne. 

I aktieselskabet er der ingen vanskeligheder med at definere et overskud. Det er der 
derimod i de andelsselskaber, der befinder sig i en sådan konkurrencesituation, at 
der ikke findes nogen egentlig markedspris. Det gælder således for bl.a. andelsmeje-
rier og andelsslagterier, og medlemmernes leverancer til andelsvirksomheden i form 
af mælk og kød afregnes med en løbende å conto betaling, og når regnskabsåret er 
sluttet, får medlemmerne en restbetaling. »Overskuddet« afhænger således helt af 
den løbende å conto betalings størrelse. Dette forhold giver ikke problemer for med-
lemmerne, da økonomien i landbrugsbedriften gennem andelssamarbejdet er en in-
tegreret del af andelsvirksomhedens økonomi - populært sagt siger man, at andels-
virksomheden virker som landmandens forlængede arm. 

Da der ikke findes et defineret overskudsbegreb i andelsselskaberne, beskattes an-
delsselskabet i stedet på grundlag af selskabets formue, og beskatningen kan opfattes 
som en afgift til den kapital, som medlemmerne har ladet stå i virksomheden. 

Den forskellige beskatning af aktieselskaber og andelsselskaber er jævnligt til debat, 
og der har også været forslag om, at andelsselskaberne skulle beskattes på samme 
måde som aktieselskaberne. Det vil kræve en politisk definering af overskudsbegre-
bet, og det vil i sig selv være yderst vanskeligt at nå frem til en sådan definition. 
Men samtidig må man også gøre sig klart, at en overgang til en 50 pet. beskatning 
af et »overskud« i andelsselskaberne vil være stærkt medvirkende til at forværre pro-
blemerne med at skaffe den nødvendige kapital til veje. 

Det kan siges så klart, at rent teknisk vil en overgang til aktieselskabsbeskatning kun 
blive en kort fase inden overgangen til aktieselskabsformen, fordi andelsselskaberne 
vil blive stranguleret af mangel på kapital. 

1) Den indkomstskat, som andelsforeninger i henhold til selskabsskatteloven betaler, beregnes på grundlag 
af formuens størrelse - en regel som har grundlag i, at det ikke er muligt at beregne et andelsselskabs over-
skud. Hvis foreningen kun har haft omsætning med medlemmer, sættes indkomsten til 4 pet. af formuen 
- ellers til 6 pet. Af denne »fiktive« indkomst er skatten 20 pet. Andelshaveren betaler fuld indkomstskat af 
alt, hvad han modtager fra andelsselskabet. 
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Har vi brug for andelsselskaberne? 

I landbruget er hver enkelt bedrift en virksomhed, der forsøger at have kontrol med 
produktet og produktionsmidlerne så langt som muligt - med det formål at give 
størst muligt udbytte til landmanden. 

Dette har hidtil været muligt med andelsselskaberne, hvilket bl.a. kommer til ud-
tryk ved, at vi i Danmark opnår de højeste producentpriser i EF, selvom hovedpar-
ten af produktionen eksporteres. I tabel 1 vises således producentpriserne for svin 
i Tyskland, Holland og Danmark. 

Tabel 1 Noteringen for slagtesvin, gennemsnit pr. år og måned 

Kr./kg Tyskland HoUand Danmark 

Gns. 1981 12,24 11,35 12,36 
Gns. 1982 13,75 13,50 13,35 
Gns. 1983 12,29 12,70 13,06 
Gns. 1984 12,77 13,16 14,91 
Gns. 1985 12,62 13,32 13,98 
Gns. 1986 11,57 11,95 12,60 

Januar 1987 9,91 10,67 11,36 
Februar 10,65 10,75 11,21 
Marts 10,66 10,54 11,17 
April 10,26 10,50 11,19 
Maj 10,77 10,52 11,40 
Juni 10,85 10,68 11,56 
Juli 9,98 9,88 11,62 
August 10,07 9,40 11,80 
Begyndelsen af september 10,17 9,71 11,80 

Kilde: Danske slagterier. 

Andeisformen har helt klart også sine begrænsninger. Den forudsætter bl.a., at ejere 
og brugere af den fælles virksomhed har ensartede behov, og at fællesvirksomheden 
har som formål at maksimere medlemmernes indtjening via deres omsætning med 
fællesvirksomheden. 

Når selvstændige landmænd har valgt at benytte sig af andelsvirksomhedsformen, 
bør politikerne derfor ikke diskriminere andelsselskaberne i forhold til andre virk-
somhedsformer. Det vil kunne betyde en afslutning på andelsbevægelsen i Dan-
mark, og det er desuden meget tvivlsomt om andre virksomhedsformer vil kunne 
udfylde andelsselskabernes rolle og dermed forpligte sig til både at modtage hele 
produktionen hos landmændene og samtidig betale den højeste pris i EF, hvorved 
der ydes et betydeligt bidrag til samfundets valutaindtjening. 

144 



Andelsselskaberne i Danmark har bevist, at de er en fordel for landmændene, land-
brugserhvervet og samfundet, for virksomhedsformen har vist sig at være levedygtig 
under mere end 100 års svingende vilkår. 

Andelsselskaberne finder det meget positivt, at der nu føres en bevidst erhvervs-
fremmende politik, men vi gør opmærksom på, at de metoder, der hidtil er anvendt, 
diskriminerer andelsvirksomhederne, og dermed svækkes andelsselskaberne og de-
res medlemmer - landmændene - i den internationale konkurrence, og det vil være 
til skade for valutaindtjening og beskæftigelse og dermed hele det danske samfund. 
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FORBRUGSBEGRÆNSNING ELLER 
STRUKTURPOLITIK 

Af 
Klavs Olsen* 

Der er noget ironisk i, at Det økonomiske Råd kan holde 25-års jubilæum netop i 
år. Rådet blev først og fremmest oprettet med den hensigt at fremme forståelsen for 
indkomstpolitik, og rådets formandskab har gennem et kvart århundrede trofast ud-
sendt advarsler mod indenlandske omkostningsstigninger og tålmodigt forklaret, 
hvorfor indkomstpolitik og løntilbageholdenhed er den bedste løsning på vore øko-
nomiske problemer. Og så er situationen den, at man skal holde jubilæum lige i det 
år, da konkurrenceevnen når helt i bund, og indkomstpolitikkens fallit er aldeles 
åbenbar i den forstand, at lønstigningerne har fået frit løb, og forsøgene på at få styr 
på betalingsbalancen er flyttet tilbage til brug af finans- og pengepolitikken. 

Disse former for økonomisk politik formår imidlertid ikke så effektivt som ind-
komstpolitikken at løse betalingsbalanceunderskuddet og beskæftigelsesproblemet 
samtidig. I realiteten har man gennem det sidste år satset meget stærkt og næsten 
udelukkende på at begrænse det private forbrug og dermed importen. Denne mål-
sætning er også i nogen grad lykkedes med en vis aflastning af betalingsbalancen 
som resultat. Der er imidlertid ingenlunde udsigt til balance, for slet ikke at tale om 
overskud, som resultat af den nuværende politik. Derimod ventes den at føre til nul-
vækst, stigende arbejdsløshed og en kun svag forbedring af betalingsbalancen i 
1988. Hermed lægges der samtidig en dæmper på den ønskelige udbygning og ef-
fektivisering af det danske erhvervsliv, og en langsigtet og varig forbedring af kon-
kurrenceevnen fortaber sig i det fjerne. 

Set fra en snæver erhvervspolitisk synsvinkel er det klart, at netop handelen mærker 
den fulde vægt af den nuværende forbrugsbegrænsende politik. Erhvervet straffes 
omgående, når privatforbruget udpeges som skurk i betalingsbalancedramaet med 
det resultat, at produktion og omsætning går ned og ledigheden vokser. Det rejser 
for os to spørgsmål: 

1. Er det i virkeligheden privatforbruget som er skurken? 

2. Vil de forbrugsbegrænsende indgreb kunne løse problemerne? 

*) Formand for Det Danske Handelskammer 
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Figur 1 Privatforbrug og kollektivt konsum i pet. af bruttofaktorindkomsten. Indeks 
1960 = 100 

Kilde: Nationalregnskabet. 

Kurverne i figur 1 kan bidrage til belysning af det første spørgsmål. De viser, hvorle-
des udgifterne til det private forbrug og det kollektive konsum (sådanne ydelser som 
undervisning, hospitalshjælp, retsbeskyttelse, forsvar m.m.) har udviklet sig i for-
hold til den samlede produktion udtrykt ved bruttofaktorindkomsten. 

Det fremgår, at det private forbrug gennem hele perioden har udviklet sig i takt med 
produktionen. De fleste år ligger forløbet af privatforbruget under produktionsfor-
løbet, og i de fa år, hvor det modsatte er tilfældet, er der højst tale om en enkelt pro-
cents »overforbrug«. Derimod er det offentlige forbrug vokset mere end dobbelt så 
stærkt, som der har været produktionsmæssig dækning for. Set på baggrund af dette 
betydelige overforbrug af offentlige ydelser, havde det været mere nærliggende at 
give dette skylden for betalingsbalanceunderskuddet end at rette skytset mod det 
private forbrug, som har holdt sig pænt indenfor rammerne af, hvad der har været 
produktionsmæssig dækning for. 

Inden jeg går videre med en uddybning af dette synspunkt er det imidlertid nødven-
digt at fastslå, at underskuddet på betalingsbalancen, som nu har været en kendsger-
ning gennem de sidste 25 år, er udtryk for, at den danske opsparing har været for 
lille til at dække de foretagne investeringer. Fra et helt køligt bogholderimæsigt 
synspunkt er det alså summen af det offentlige og det private forbrug, som har været 
for stor til at give plads for den nødvendig opsparing. 
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Figur 2 Bruttoopsparingskvoten for Danmark og OECD, 1960-84 

PROCENT AF M> 

OECD 

Danmark 

1910 1980 1985 

Küde: Opsparingspolitik - nødvendighed eller utopi?, Danmarks Sparekassefore-
ning, 1986. 

Konklusionen er, at Danmark har et opsparingsproblem, som bør løses. Alvoren i 
dette problem belyses nærmere i figur 2, som indeholder opsparingskvoter for Dan-
mark og OECD. Det fremgår, at det danske opsparingsproblem såvel absolut som 
set i relation tü OECD-landene navnlig vokser efter midten af 70'erne. 

Tüsvarende investeringskurver i figur 3 viser desværre, at de svage tendenser for 
Danmarks vedkommende også slår igennem på investeringsområdet. Det sidste er 
et faresignal, som varsler vanskeligheder for vor fremtidige konkurrenceevne og le-
vestandard. 

Konklusionen på ovenstående er, at Danmark både har et opsparings- og et investe-
ringsproblem som bør løses, før vi varigt kan få has på betalingsbalanceproblemet. 
I den store sammenhæng er det underordnet, om løsningen giver resultater i 1988, 
1992 eller senere. Det afgørende er, at der nu bedre sent end aldrig tages initiativer, 
som peger frem mod en løsning af disse svære strukturproblemer. Man bør i al fald 
ikke godtage den opgivende holdning gående ud på, at den nuværende store ud-
landsgæld ikke levner os tilstrækkelige frihedsgrader tü at satse på strukturelle løs-
ninger, som ikke giver omgående resultater. Kendsgerningen er den, at frihedsgra-
derne for den økonomiske politik vü blive endnu snævrere, jo længere vi venter med 
at lancere en hensigtsmæssig strukturpolitik. Alternativet vü blive en varig sænk-
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Figur 3 Bruttoinvesteringskvoten for Danmark og OECD, 1960-84 

PROCENT AF BM> 

Danmark 

<985 

INVEST.DC 
INVEST .OECD 

Kilde: Opsparingspolitik - nødvendighed eller utopi?, Danmarks Sparekassefore-
ning, 1986. 

ning af vor fremtidige levestandard, en accept af at vi ikke har formået at holde os 
i toppen blandt verdens mest velstående lande. 

Opsparingsproblemet kan - for at tage dette først - i princippet løses på to måder, 
enten ved at det offentlige øger opsparingen eller ved at den private sektor øger sin 
opsparing. Øget offentlig opparing støder imidlertid på det problem, at yderligere 
finanspolitiske stramninger møder væsentlige politiske vanskeligheder og næppe 
heller er anbefalelsesværdige under en erhvervsmæssig omlægning. 

Hertil kommer, at øget offentlig opsparing støder på et troværdighedsproblem. Kan 
den offentlige sektor gennem en årrække have et betragteligt overskud på budgetter-
ne, uden at disse penge bliver anvendt til yderligere at ekspandere den offentlige sek-
tor? Fortidige erfaringer og de mange aktuelle udgiftskrav kunne rejse berettiget 
tvivl herom. Desuden var det nærliggende at forestille sig, at et offentligt opspa-
ringsoverskud etableret gennem en højere beskatning ville blive ledsaget af en noget 
nær tilsvarende nedsættelse af den private opsparing. Bliver resultatet af øget offent-
lig opsparing således både, at den offentlige sektor far lov at vokse ekstra, og at hus-
holdningerne kompenserer med nedsat privat opsparing, kommer vi virkelig fra 
asken i ilden. 

150 



Derfor må interessen primært samle sig om, hvorledes man kan øge den private op-
sparing. Dette kan ske enten ved at øge de private virksomheders eller husholdnin-
gernes opsparing. En politik, som gør, at virksomhederne akkumulerer voksende 
overskud, kan enten gennemføres ved en lempet selskabsbeskatning eller ved over-
skudsdeling, som enten forbliver i virksomheden eller investeres i andre virksomhe-
der. 

En del af denne opsparing modsvares dog nok af, at husholdningerne sparer mindre 
op. Skal der ske en markant stigning i den samlede opsparing, må husholdningerne 
altså været indstillet på at medvirke. Den gennemførte skattereforms begrænsninger 
i rentefradragsretten og kartoffelkurens belastning af lånerenten synes foreløbig at 
have medført nogen overgang fra gældsætning til opsparing i husholdningerne. Det 
er dog tvivlsomt, om incitamenterne er tilstrækkelige. At straffe gældsætning er 
egentlig en bagvendt og lidt negativ måde at angribe opsparingsproblemet på. Hvor-
for ikke skrotte et par fordelingspolitiske fordomme og satse direkte på nogle skatte-
mæssigt fordelagtige ordninger fx for aktieopsparing af den art, som efterhånden er 
gennemført i de fleste af vore nabolande? Herigennem har vore konkurrenter kunnet 
fremskaffe netop den form for kapital, som deres erhvervsliv har haft behov for. 

Øget pensionsopsparing var samtidig en nærliggende mulighed. Skal dette virke, 
må der dog være tale om en obligatorisk ordning og her først og fremmest omfatten-
de de to trediedele af befolkningen, der i dag ikke kan se frem til andet end folkepen-
sion. 

Lad os herefter se lidt på investeringsproblemerne, hvor Danmark ifølge figur 3 også 
har ligget på et lavere niveau end de øvrige OECD-lande. Det indikerer dels et kon-
kurrenceproblem bestående af, at kapitalapparatet i de nuværende danske virksom-
heder vokser langsommere end i OECD-landene. Men for det andet også, at den 
private sektor her i landet er alt for lille set i internationalt perspektiv, idet den gen-
nem en årrække er blevet klemt af ekspansionen i den offentlige sektor. Situationen 
er den, at den offentlige sektor nu beskæftiger ca. 900.000 personer. Det er forholds-
vis dobbelt så mange som fx Vesttyskland og USA og hele fem gange så mange som 
fx Japan. Til sammenligning er der kun beskæftiget ca. 600.000 i de valutaindtje-
nende eller valutabesparende erhverv. Set i lyset af forholdet mellem dem, der ska-
ber det reelle grundlag for vor velstand, og dem, der fordeler og forbruger denne 
velstand, kan det ikke undre, at vi har et kronisk betalingsbalanceproblem. På bag-
grund heraf vil en varig og langsigtet løsning af betalingsbalanceproblemet ikke blot 
kræve en virkelig målbevidst investeringspolitik, men også en bevidst begrænsning 
af den offentlige sektor. 

På dette sidste område er resultaterne hidtil udeblevet til trods for de målsætninger 
og planer, som har været opstillet herom fra officielt hold lige siden 1973. Trods fæl-
les skyld herfor har forløbet dog været noget påvirket af forskydninger i de politiske 
magtforhold. Under det socialdemokratiske styre i tiden 1973-82 fik det samlede 
forbrug lov til at vokse med 1,8 pet. om året fordelt med 0,9 pet, på det private for-
brug og 3,6 pet. på det kollektive, altså en fire gange større ekspansion af det kollek-
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tive end af det private forbrug. Under det borgerlige styre i årene 1982-86 var priori-
teringen omvendt. Her steg det samlede forbrug med 2,9 pet. om året men fordelt 
med 3,3 pet. på privatforbruget og 1 pet. på det kollektive forbrug. Dette sidste for-
brug fik altså stadigvæk lov til at stige, men nu langt mindre end privatforbruget. 

Som argumentation for den fortsatte forøgelse af den offentlige sektor har tilhængere 
heraf kunnet henvise til de stadigt voksende krav til (gratis) offentlig service fra be-
folkningens side. Under krisetidens arbejdsløshed har det også været god latin at 
henvise til, at marginalomkostningerne ved at ansætte en ledig i den offentlige sek-
tor, frem for at yde ham dagpenge for ikke at bestille noget, var begrænsede. Endelig 
er der blevet argumenteret på, at produktion af offentlige ydelser er langt mindre 
importkrævede end private aktiviteter, og at man altså, hvis man holder sig til 
importsiden alene, får en langt mindre belastning af betalingsbalancen. 

Noget af denne argumentation bygger dog på en alt for statisk betragtning, en typisk 
korttidsvurdering, som let kan skabe nye problemer på længere sigt. For det første 
er arbejdskraften ikke en homogen vare, der med kort varsel kan flyttes fra én be-
skæftigelse til en anden. Hvis man går ud fra den rimelige antagelse, at forholdene 
ikke på længere sigt tillader, at den offentlige sektor beslaglægger en stadig større 
del af samfundets arbejdsstyrke, er der nok allerede nu alt for mange unge, der ud-
dannelsesmæssigt sigter mod eller allerede er ansat i den offentlige sektor. Flere 
midlertidige ansættelser eller undladelse af at give klare signaler til nedskæring vil 
således på længere sigt indebære risiko for strukturarbejdsløshed. 

En anden væsentlig grund til at den offentlige sektor nødvendigvis må reduceres er 
skattetrykket. Her er man efter de sidste års forhøjelser utvivlsomt nået frem til me-
get stærke psykologiske barrierer, som næppe kan overskrides uden voldsomme væl-
gerreaktioner og uden tab af offentlige indtægter som følge af måneskinsarbejde, 
grænsehandel, nedgang i turistbesøg og ferieflugt til udlandet. 

Hertil kommer, at tilbøjeligheden til at søge sig lønmæssigt kompenseret for de høje-
re skatter er voksende. Det viser, at man langt ind i lønmodtagerkredse finder skatte-
trykket uacceptabelt. For virksomhedernes vedkommende er en nedsættelse af skat-
tetrykket en væsentlig forudsætning for tilvejebringelse af de investeringsmidler, 
som den fremtidige udbygning af den private sektor vil kræve. Af hensyn hertil er 
det nødvendigt, at nedsættelsen af skattetrykket ikke udsættes til, der er orden på 
betalingsbalancen. Det er nemlig en af forudsætningerne for selve strukturændrin-
gen. 

En sådan politik ville frigøre ressourcer og kapital til private investeringer og skabe 
den stimulering af den private efterspørgsel, som er en af forudsætningerne for et 
positivt investeringsklima. Uden disse forudsætninger ville det erhvervspolitiske 
program, regeringen har fremlagt, iøvrigt næppe få tilstrækkelig effekt. 

Jeg er enig med formandskabet i, at en snæver erhvervspolitik, fx af den art regerin-
gen nu har lanceret, ikke kan stå alene. Den retter sig mod specielt at lette eksport-
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sektorens omkostningsbyrde. Det foreslås fx at lempe beskatningen af eksportmed-
arbejdere, at refundere eksportmomsen hurtigere, at forbedre afskrivningsreglerne 
og at omlægge beregningsmetoden for arbejdsgivernes sociale bidrag. Sådanne ord-
ninger vil givetvis være til nytte, men de sigter ikke tilstrækkelig massivt på at frem-
me erhvervenes egeninvestering og er altså ikke tilstrækkelig strukturbevidste eller 
fremtidsrettede. 

Derfor bør de suppleres med foranstaltninger sigtende på en generel forbedring af 
investeringsklimaet gennem en billiggørelse af investeringsmidlerne bl.a. ved at for-
bedre erhvervenes finansieringsvilkår, som foran foreslået via aktiemarkedet. 

Skal en sådan politik opnå tilstrækkelig generel effekt, er det nødvendigt, at stimu-
leringen også sigter bredt i branchemæssig henseende for at man kan være sikker 
på at opfange efterspørgslen fra fremtidens eksportmarkeder. Tendenserne for at 
produktionen her i Vesteuropa forskyder sig bort fra den tungere industri og over 
mod højteknologisk produktion og servicefag er allerede meget tydeligere, og der 
er ingen tvivl om, at disse forskydninger vil fortsætte, således at en væsentlig del 
af fremtidens eksport vil være mere teknologi- og servicepræget, eksempelvis i form 
af handels- og ingeniørservice, forsikringsvirksomhed, turistservice o.l. Det er om-
råder, hvor Danmark råder over betydelige potentielle muligheder - områder, som 
iøvrigt er gunstige, set fra et miljøsynspunkt og stiller forholdsvis begrænsede miljø-
krav for at udvikle sig. 

Det er desuden et karakteristisk træk ved disse fremtidsorienterede områder, at de 
stiller betydelige krav til investering i menneskelige ressourcer, med andre ord: krav 
til forskningen og uddannelsespolitikken, områder hvor vi også har forudsætninger 
for at gøre os gældende. 

Det afgørende er, at der nu tages fat på de strukturændringer og den effektivisering 
af produktionen, som alt for længe har stået i bero. Det drejer sig om strukturpro-
blemer, som ikke løses, men tværtimod sinkes, ved at sætte forbrug og dermed pro-
duktion og beskæftigelse i stå. Brugen af de gængse midler i den økonomiske politik 
er i det hele taget ved at være udtømt. Hvis vi vil videre - og ikke blot stiller os til-
freds med at erkende, at slaget om den fremtidige velstand allerede er tabt - må vi 
prøve noget utraditionelt. Der er altid en vis risiko ved at ville noget nyt, men det 
betyder helt klart en placering længere ned langs bordet, hvis vi blot fortsætter i den 
gamle skure. 
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Muchitz, Aarhuus Stiftstidende, 1964. 
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TRÆK AF UDVIKLINGEN I DANSK 
PENGEVÆSEN 

Af 
Bendt Hansen* 

Indledning 

Bankforeningen har i sit bidrag til Det økonomiske Råds 25-års jubilæumsskrift 
valgt at berøre en række samfundsøkonomiske forhold, hvor bankerne optræder 
som aktiv part. 

Indledningsvis gives en kort beskrivelse af udviklingen for dansk bankvæsen i de 
seneste 25 år som optakt til en vurdering af den pengepolitiske udvikling i Danmark 
siden 1960 - en periode, der har øvet en betydelig indflydelse på dansk bankvirk-
somhed. Det følgende afsnit beskriver bankernes rolle i samfundsøkonomien i dag 
og i de kommende år - et emne, der i den seneste tid har været drøftet i mange fora. 
Et andet væsentlig og ofte diskuteret emne er de aktuelle problemer i dansk økono-
mi, hvor Bankforeningen har ønsket at bidrage til debatten. 

Afslutningsvis og bestemt ikke som en sidebemærkning beskrives Det økonomiske 
Råds betydning for den danske debat såvel via Det økonomiske Råds omfattende 
publikationsvirksomhed som via de betydningsfulde drøftelser, der foregår i Rådet. 

1. Udviklingen for dansk bankvæsen gennem 25 år 

Banker og sparekasser hører som bekendt til de ældste dele af det danske finansielle 
system. Således etableredes den første danske bank helt tilbage i 1846. Frem til om-
kring 1920 voksede antallet støt og nåede ca. 200 selvstændige banker. Sidenhen er 
antallet reduceret gennem sammenlægninger af mindre banker og større bankers fu-
sioner med mindre banker. Fra omkring 1960 til midten af 1970'erne faldt antallet 
kraftigt, medens det siden har ligget rimeligt stabilt på omkring godt 80 banker. 
Banksystemet har dog til stadighed været præget af bevægelser og tilpasninger, her-
under etableringen af nye banker. 

Markedet for bankydelser er karakteriseret ved få, ganske store banker samt et stort 
antal mindre og mellemstore banker. De tre største banker har gennem de sidste 25 
år opnået en stigende andel af markedet, målt på balancen omkring 50 pet. - de ti 

*) Formand for Den Danske Bankforening 
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største banker har godt 80 pet. af totalbalancen for samtlige banker. - De største æn-
dringer har imidlertid fundet sted inden for gruppen af provinsbanker, hvor der er 
sket en række sammenslutninger til større regionale enheder. 

Medens der de senere år har været tale om en stagnerende udvikling for så vidt angår 
antallet afbanker, repræsenterede 1960'erne og 1970'erne en forøgelse og udbygning 
af antallet af bankpladser. Filialudbygningen kulminerede i 1980, hvorefter der har 
kunnet iagttages et svagt fald. 

Fra midten af 1970'erne har danske banker i stigende omfang placeret sig i udlandet 
især i internationale finanscentre som London, New York, Luxembourg og Det fjer-
ne Østen. 

I 1975 havde ingen danske pengeinstitutter filialer i udlandet. Ti år senere fandtes 
godt 50 filialer, heraf var mere end halvdelen placeret på Cayman Island. Danske 
bankers interesse for og udbygning af aktiviteter på udlandssiden var i de første år 
koncentreret om betjening af egne kunder i udlandet, effektiv formidling af ud-
landslån og betalinger. 

Også udenlandske banker har som bekendt fundet vej til Danmark. De udenlandske 
pengeinstitutters samlede balance udgjorde dog i 1986 mindre end 1 pet. at den 
samlede balancesum for de danske pengeinstitutter. 

Siden 1975 har banker og sparekasser været reguleret af en fælles lov - Lov om ban-
ker og sparekasser af 2. april 1974 - der trådte i kraft den 1. januar 1975 og afløste 
henholdsvis Bankloven af 1930 og Sparekasseloven af 1937. Den fælles lov betyder, 
at banker og sparekasser kan udføre samme aktiviteter, og den eneste formelle for-
skel mellem de to er organisationsformen. Bankerne er aktieselskaber, og sparekas-
serne er - endnu en tid - selvejende institutioner. 

Størrelsesmæssigt er bankerne dominerende med en andel på ca. 75 pet. af pengein-
stitutternes samlede balancer, medens sparekasserne omfatter de resterende 25 pet. 

Udviklingen i banksektorens balancer viser en betydelig stigning i de forgangne 25 
år. - Inden for de seneste 10 år kan man alene iagttage en femdobling af bankernes 
balance. Beholdningen af værdipapirer har udgjort en stadig stigende andel. Styring 
og sammensætning af fondsbeholdningen har dermed også faet større betydning i 
bankernes regnskab, og indtjeningen er blevet mere »finansfølsom«. Tilsynet med 
Banker og Sparekasser har derfor tillagt kontrollen med pengeinstitutternes fonds-
beholdninger øget bevågenhed, og der er med virkning fra 1985 indført supplerende 
regnskabsoplysninger herfor. 

Generelt gælder det for banksektoren, at aktivitetsområdet har undergået betydelige 
forandringer i de seneste 25 år. Bankernes udlån har blandt andet i en årrække ud-
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gjort en faldende andel af balancesummen. Der kan peges på flere faktorer som bag-
grund herfor. Perioden fra midten af 70'erne var generelt præget af en afmatning 
af låneefterspørgselen som følge af den svage konjunktursituation. Udlånsmulighe-
derne var gennem hele perioden i 70'erne begrænset af udlånsloftet. Endvidere har 
den stigende værdi af fondsbeholdningerne medført, at udlån andrager en relativt 
mindre andel af den samlede balance. 

Bankerne har i 1980'erne udvidet deres aktiviteter ved forskellige former for kapital-
formidling til virksomheder, bl.a. gennem tilførsel af ansvarlig kapital direkte fra in-
stitutionelle investorer og ved aktieemissioner mv. 

Den overvejende del af bankernes indlån har relation til betalingsformidling. Det 
gælder blandt andet indlån på anfordring, hvor en stor del er checkdisponible. Ud-
viklingen med anvendelse af checks i betalingsformidling tog fart i begyndelsen af 
60'erne med den stadig stigende udbredelse af lønkontosystemet. Endvidere intro-
ducerede banker og sparekasser i 1983 i fællesskab Dankortet, der i dag anvendes 
med stigende succes i betalingsformidlingen. 

En anden betydelig del af bankernes indlån er aftaleindskud og de særlige skattebe-
gunstigede indlånsformer. Aftalekontomarkedet repræsenterer den vel nok væsent-
ligste nyskabelse på bankernes indlånsside i de sidste 10-15 år. Endelig har den tilta-
gende konkurrence på de finansielle markeder ført til introduktion af indlån med 
en række nye karakteristika som fast garanteret rente m.m. 

2. Udviklingen i retningslinierne for den penge- og kreditpolitiske 
styring 

Ved en vurdering af den pengepolitiske udvikling i Danmark siden 1960 kan perio-
den mest hensigtsmæssigt opdeles i tre faser, jf. fx Dansk Økonomi, september 1985. 

Den første fase er årene 1960-1969, hvor pengepolitikken overvejende var koncen-
treret om opfyldelsen af interne målsætninger såsom øget beskæftigelse og produk-
tion. 

I den anden fase - årene 1969-1982/83 - var pengepolitikken i højere grad koncen-
treret om opfyldelsen af eksterne målsætninger. Efter valutakrisen i foråret 1969 ori-
enteredes pengepolitikken i langt overvejende grad mod en finansiering af den dan-
ske betalingsbalanceuligevægt, som oftest gennem opretholdelsen af et rentespænd 
over for udlandet. 

I de senere år har pengepolitikken fortsat været koncentreret omkring de eksterne 
forhold dog med den væsentlige forskel i forhold til den forudgående periode, at ori-
enteringen i høj grad har været hen imod opnåelsen af friere finansielle markeder 
både internt og i forhold til udlandet. 
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Hovedtræk af den pengepolitiske regulering af pengeinstitutterne siden 1960 

Likviditetsorienteret regulering 

Rediskontering af veksler, lån på øvrige værdipa-
pirer, herunder obligationer, aktier og tremåne-
ders indlånsbeviser giver pengeinstitutterne en vid 
adgang til låntagning i Nationalbanken. 

1964: Overrente på 6 pet. af rediskontering af 
veksler og lån på almindelige obligationer og ak-
tier. 

1972: Stramning af reglerne for lån mod obligati-
oner. Lån over 15 pet. af pengeinstituttets egenka-
pital skal forrentes i overkanten af den gældende 
rente på obligationsmarkedet i stedet for til den 
sædvanlige rente, der kun lå lidt over diskontoen. 

1972: Udstedelse af 6- og 9-måneders indlånsbevi-
ser. 

Maj-november 1975: Indstilling af udstedelsen af 
indlånsbeviser. 

1975: Lånerammesystemet indføres. Den samlede 
låneramme fastsættes for et kvartal ad gangen som 
en andel af det enkelte pengeinstituts ansvarlige 
kapital. Den samlede låneramme er fordelt på et 
antal trancher med hver sin forrentningsprocent. 
Siden indførelsen af såvel trancheinddeling som 
forrentning bliver reglerne løbende ændret. 

September 1976: Nationalbanken indleder inter-
vention på det mellem pengeinstitutterne etablere-
de interbankmarked. 

Oktober 1976: Nationalbanken ophører med at 
udstede indlånsbeviser. 

Efteråret 1982: Under valutakrisen suspenderes 
lånerammesystemet midlertidigt. Nationalbanken 
tilfører likviditet til pengeinstitutterne over inter-
bankmarkedet. 

Oktober 1983: Nationalbanken indfører kun én 
tranche ved tildelingen af lånerammer: Forrent-
ningen, diskontoen +4 pet. 

I september 1984 indføres et system med to tran-
cher, hvoraf 1. tranche på 6 pet. af egenkapitalen 
forrentes med diskontoen +1 pet. 2. tranche for-
rentes med diskontoen + 5 pet. 

I sommeren 1985 indføres i stedet for låne- og 
indskudsrammesystemet salg af belånbare indlåns-
beviser til pengeinstitutterne. Indlånsbeviserne 
har en løbetid på 3 Vi måned og salget skete lø-
bende. Indlånsbeviserne kan belånes i National-
banken normalt på dag-til-dag basis og inden for 
90 pet. af den pålydende værdi. 

I august 1987 indføres en generel låneadgang i 
Nationalbanken til et maksimum udtrykt som en 
andel af det enkelte pengeinstituts egenkapital. 
Samtidig indføres der en forrentning af kreditsaldi 
på pengeinstitutternes foliokonti i Nationalban-
ken. Belåningsmuligheden for indlånsbeviser fjer-
nes. 

1960 

1970 

1985 

Kreditorienteret regulering 

1965: Deponeringsaftalen indføres: 20 pet. af stig-
ningen i indlån skal deponeres i Nationalbanken 
eller placeres i udlandet. 100 pet. af forringelsen i 
bankernes nettostilling over for udlandet skal de-
poneres i Nationalbanken. 

Deponeringsaftalen bliver i marts 1970 erstattet af 
en aftale om midlertidigt udlånsloft (maksimum 
på kreditbevillinger). 

1975 

1973: Pengeinstitutterne pålægges at deponere et 
beløb svarende til overskridelsen af udlånsloftet 
på rentefri konto i Nationalbanken. 

November 1975 - marts 1976: Med udgangs-
punkt i kreditformidlingsloven 1973 fastsættes 
kassebindingsregler. 

1980 1980: Udlånsloftet erstattes af rammer for væksten 
i de faktiske udlån. Rammer fastsætter ens for 
banker, sparekasser og andelskasser og således, at 
de gælder for hver af de tre grupper af pengeinsti-
tutter som helhed. 

I september 1984 suppleres rammereguleringen 
med lånerammebeskæringsordningen. Ordningen 
går ud på at tildele pengeinstitutterne de indivi-
duelt fastsatte udlånsrammer, der udover den hid-
til gældende generelle ramme samtidig tager hen-
syn til den samtidige indlånsvækst og til udlåns-
procenten. 

I juni 1985 indføres i stedet for lånerammebeskæ-
ringsordningen et system med særlige indskud i 
Nationalbanken beregnet på grundlag af pengein-
stitutternes indenlandske indlån. Ifald pengeinsti-
tutterne har en indlånsstigning, der er større end 
en på forhånd givet basisstigningstakt, skal de 
foretage særlige indskud i Nationalbanken svaren-
de til en andel af den overskydende indlånsstig-
ning. 
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Et afgørende element i vurderingen af pengepolitikken er i hvor høj grad, der har 
været anvendt kvantitative reguleringer kontra en markedskonform pengepolitisk 
styring af pengeinstitutterne. Som det blandt andet fremgår af tabel 1, var pengepo-
litikken specielt i 1970'erne i høj grad præget af kvantitative reguleringer i form af 
dels et udlånsloft med henblik på en regulering af pengeinstitutternes kreditformid-
ling, dels lånerammer for så vidt angik likviditetsstyringen. 

Kvantitative reguleringer har dog en tendens til at blive »slidt op« af kreditformid-
ling gennem parallelle markeder. 

Kvantitative reguleringer er således kun mulige at foretage på de markeder, der er 
kendte ved det kvantitative instruments indførelse. Et udlånsloft vil selvsagt kun ha-
ve effekt over for de lånetagere, der ikke kan finde alternative finansieringskilder. 
- I en økonomi, der er åben over for transaktioner med udlandet, vil en kvantitativ 
regulering næppe nogensinde kunne fungere efter hensigten. 

Kvantitative reguleringer har endvidere den uhensigtsmæssighed, at de er struktur-
konserverende og rentedrivende. I tilfælde af et udlånsloft, vil de »rationerede« låne-
efterspørgere være villige til at betale en højere rente end ex ante ligevægtsrenten for 
at fa et lån. 

Frem til 1973 var pengeinstitutternes rentefastsættelse nært knyttet til Nationalban-
kens diskonto. Indlånsrentesatserne var undergivet de såkaldte renteaftaler, som 
havde tilslutning fra langt den overvejende del af pengeinstitutterne. Under aftalen 
var det den normale praksis, at satserne for indlån på opsigelse varierede i takt med 
Nationalbankens diskonto, medens renten for andre indskud som oftest blev ændret 
i mindre omfang. Udlånsrentesatserne var ikke aftaleregulerede, men fulgte stort set 
bevægelserne i nationalbankens diskonto. Efter renteaftalens ophævelse gled renten 
i pengeinstitutterne over til at blive mere markedsbestemt, hvorved diskontoens gen-
nemslagskraft som pengepolitisk instrument alt i alt nok trådte lidt i baggrunden. 

I marts 1975 gennemførtes således ved lov en begrænsning af pengeinstitutternes 
rentemarginal, dvs. forskellen mellem den gennemsnitlige udlåns- og indlånsrente. 
Loven blev indført som en del af en samlet indkomstpolitisk løsning, men skulle 
ligeledes ses på baggrund af, at der i en årrække havde været tendens til stigning 
i rentemarginalen blandt andet grundet udlånsloftet. Ved rentemarginallovens ud-
løb ved udgangen af marts 1979 blev denne afløst af en lovgivning, hvorved bankers 
og sparekassers renteberegning blev inddraget under en ordning svarende til den al-
mindelige pris- og avancelovgivning. 

I foråret 1979 indgik Nationalbanken og pengeinstitutterne en aftale om et loft over 
det enkelte pengeinstituts gennemsnitlige udlånsrente. Aftalen udløb endeligt ved 
udgangen af juni 1981. Pengeinstitutterne har ikke siden været udsat for direkte ind-
greb i rentedannelsen. 
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Som det anføres i Det økonomiske Råds rapport Dansk økonomi, november 1986, er 
alternativet til en »rationeringsorienteret« pengepolitik en markedskonform penge-
politik. Ved markedskonform pengepolitik forstås, at myndighederne inden for 
grænser bestemt af hensyn til den finansielle sektors stabilitet lader forholdene mel-
lem de finansielle institutioner og deres kunder blive reguleret via renten. 

Nationalbanken har i de senere år i stadig større omfang anlagt en sådan markeds-
konform pengepolitik. I sommeren 1985 indførtes således i stedet for lånerammesy-
stemet salg af belånbare indlånsbeviser til pengeinstitutterne. Dette likviditetssty-
ringsinstrument viste sig dog ikke helt at kunne leve op til hensigterne i perioder 
med stor privat kapitaleksport, hvilket medførte, at Nationalbanken i august 1987 
indførte en generel låneafgang i Nationalbanken til et maksimum udtrykt som en 
andel af det enkelte pengeinstituts egenkapital. Samtidig indførtes der en forrent-
ning af kreditsaldi på pengeinstitutternes foliokonti i Nationalbanken, således at det 
nye likviditetsstyringssystem kan fungere uafhængigt af, om pengeinstitutterne har 
et positivt eller negativt nettomellemværende med Nationalbanken. 

I juni 1985 indførtes i stedet for lånerammebeskæringsordningen et system med sær-
lige indskud i Nationalbanken, beregnet på grundlag af pengeinstitutternes inden-
landske indlån. I det tilfælde at pengeinstitutterne har en indlånsstigning, der er 
større end en på forhånd givet basisstigningstakt, skal de foretage særlige indskud 
i Nationalbanken svarende til en andel af den overskydende indlånsstigning. En så-
dan indlånsdeponering har den fordel, at den giver pengeinstitutterne mulighed for 
frit at kunne sammensætte deres forretningsområde på aktivsiden. En kvantitativ 
udlånsregulering derimod tvinger pengeinstitutterne til øgede investeringer i fonds. 

De siden 1983 gennemførte lempelser i valutabestemmelserne har indebåret, at der 
nu er praktisk taget frihed for kapitalimporten. Liberaliseringerne har blandt andet 
medført, at værdipapirinvesteringer bortset fra helt korte pengemarkedspapirer nu 
må betragtes som et område, der ikke er undergivet regulering. 

Begrundelserne for de ovennævnte liberaliseringer har været dels erfaringer fra tidli-
gere perioders valutariske uro, hvor eventuelle valutarestriktioner alligevel ikke har 
kunnet forhindre eventuelle spekulative kapitalbevægeler eksempelvis gennem om-
lægning af handelskreditter etc., dels EF's og OECD's kapitaldirektiver, der for-
pligter medlemslandene til at afskaffe eventuelle valutarestriktioner. Desuden har de 
internationale kapitalmarkeder som bekendt generelt været karakteriseret af en de-
reguleringsbølge i 1980'erne. 

Specielt det øgede salg af kroneobligationer til udlandet med henblik på finansiering 
af den danske betalingsbalanceuligevægt har af og til frembragt synspunkter, ud-
trykkende frygt for konsekvenserne ved et pludselig større tilbagesalg af danske kro-
neobligationer i tilfælde af usikkerhed omkring den danske krone. Denne usikker-
hed må i almindelighed vurderes som mindre realistisk, idet kroneobligationerne 
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er spredt i betydeligt omfang på dels udlandsdanskere, dels store kundegrupper i 
udenlandske banker. Kun en mindre del synes at forefindes hos investorer, der kun-
ne tænkes at reagere hurtigt selv på mindre ændringer i rente- og kursusikkerhed. 
Endvidere viser tidligere erfaringer, at hvis der ønskes en effektiv afvikling af sam-
handel med udlandet, kan valutareguleringerne alligevel ikke i tilfælde af en eventu-
el valutauro bremse spekulative kapitalbevægelser i form af omlægning af blandt an-
det betalingsmønsteret i forbindelse med udenrigshandelen. 

Frygten for, at den danske pengepolitiske selvstændighed skulle være forsvundet 
med de foretagne valutaliberaliseringer, må i høj grad betegnes som ubegrundet, jf. 
eksempelvis den stigende rente i Danmark i løbet af sommeren 1986 samtidig med 
et faldende renteniveau i udlandet. I tilfælde af at den pengepolitiske autonomi var 
forsvundet, skulle en kapitalindstrømning have forhindret, at den danske rente kun-
ne udvikle sig modsat udviklingen i det internationale renteniveau. 

Det vil endvidere være en af betingelserne for en videreudvikling af det danske 
kredit- og kapitalmarked i international forstand, at valutaliberaliseringen oprethol-
des og fortsætter. I princippet vil det i så henseende være nødvendigt at fjerne alle 
de resterende valutabestemmelser, herunder de eksisterende reguleringer af kom-
mercielle kreditter og finanslån, direkte investeringer, korte terminsforretninger, 
kroneindskud fra udlandet m.v. 

Udviklingen fremover blandt andet gennem dannelsen af det indre marked i EF vil 
stille øgede krav om en videreførelse og forstærkelse af den markedskonforme pen-
gepolitik. En forøget konkurrence både nationalt og internationalt nødvendiggør 
herudover, at de danske myndigheder giver institutterne på de finansielle markeder 
herhjemme lige konkurrencevilkår i forhold til udenlandske institutter. 

3. Bankernes rolle i samfundsøkonomien i dag og i de kommende 
år 

Banksystemets rolle i samfundet indeholder fundamentalt set tre hovedelementer, 
omfattende kapitalformidling, betalingsformidling og rådgivning. Gennem kapital-
formidlingen minimeres omkostningerne i forbindelse med låneformidling, og lån-
givernes risiko ved placeringer i finansielle aktiver reduceres eller eliminieres helt. 
Hertil kommer løbetidstransformationen, hvorved långiverne kan erhverve fordrin-
ger, der svarer til deres behov og præferencer på dette område samtidig med, at lån-
tagerne opnår lån med løbetider, der svarer til deres finansieringsbehov. - De gen-
nemsnitlige indlån er således gennemgående noget mindre og kortere end de gen-
nemsnitlige udlån. Hertil kommer, at bankerne i stadig stigende grad deltager i han-
delen med værdipapirer. De seneste års betydelige omsætningsstigning i værdipa-
pirhandelen har således nødvendiggjort en modernisering af kursnoteringen, og 
bankerne har deltaget aktivt i den igangværende reform af Københavns Fondsbørs. 
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Opgørelser over den samlede registrerede kreditgivning viser, at pengeinstitutterne 
sammen med realkreditinstitutterne er klart dominerende. Pengeinstitutternes ud-
lån svarer således til godt 20 pet. af den samlede registrerede kreditgivning, medens 
realkreditinstitutterne har en andel svarende til godt 30 pet. Statsobligationer samt 
kreditgivningen via udlandet tegner sig hver især for ca. 20 pet. Øvrige registrerede 
finansieringskilder har således en begrænset størrelsesorden. 

Bankernes rolle i samfundsøkonomien vil i de kommende år blive præget af udvik-
lingen inden for De europæiske Fællesskaber, hvor processen i retning af både har-
monisering af vilkårene for udøvelse af finansiel virksomhed og yderligere liberalise-
ring af valutabestemmelserne er igangsat. 

En stærk og internationalt konkurrencedygtig banksektor i Danmark er en væsent-
lig forudsætning for den fortsatte udbygning af dansk industri og eksport og for, at 
banksektoren selvstændigt kan bidrage yderligere til landets valutaindtjening. 
Dansk erhvervsliv bør på det hjemlige marked have samme umiddelbare adgang til 
og fordele af de mange nye finansielle instrumenter, som udvikles på andre finansiel-
le markeder. 

De danske pengeinstitutter har både hjemme og gennem deres udenlandske datter-
selskaber og filialer udviklet et betydeligt internationalt forretningsomfang. De til-
bageværende valutarestriktioner og kapitalkravene i Danmark medfører imidlertid, 
at en række finansielle transaktioner, som kunne udføres i Danmark i dag, i stedet 
udføres uden for landets grænser i udenlandske banker. Der kan her eksempelvis 
peges på områder som eurokroneobligationsemissioner, garantistillelser, finansielle 
terminsforretninger og lån i valuta til danske virksomheder. - De ikke tilstrækkeligt 
nuancerede kapitalkrav hæmmer samtidig danske pengeinstitutternes muligheder 
for at udnytte og tilbyde en række nye finansprodukter som f.eks. optioner, futures 
og valuta- og renteswaps. 

Danske bankers effektivitet i de kommende år vil afgørende blive påvirket af de ge-
nerelle rammer, inden for hvilke bankerne skal virke. Fastholdes og videreudvikles 
de liberale rammer, vil dette skabe grobund for en internationalisering af det danske 
kredit- og kapitalmarked samt sikre, at konkurrencen over for udenlandske banker 
kan ske på lige vilkår. Den større konkurrence, der herved forventeligt også vil kom-
me fra udenlandske banker, må hilses velkommen og vil også medvirke til at sikre 
dansk erhvervsliv i øvrigt de bedst mulige finansielle betingelser. 

4. De aktuelle økonomiske problemer 

Den danske økonomi har som bekendt igennem en længere årrække være præget 
af tre fundamentale balanceproblemer: dels et betydeligt underskud på betalingsba-
lancens løbende poster, dels en relativt for høj ledighed og endelig et betydeligt 
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underskud på de offentlige finanser. Gennem de seneste år er det blandt andet lyk-
kedes at fjerne underskuddet på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget, ligesom 
det er lykkedes at øge beskæftigelsen betydeligt. Derimod udgør underskuddet på 
betalingsbalancens løbende poster fortsat et centralt problem. 

Gennem de seneste år er den indenlandske opsparing faldet, hvilket i sammenhæng 
med de fortsatte investeringsbehov har resulteret i de betydelige betalingsbalanceun-
derskud. En løsning af de danske betalingsbalanceproblemer fordrer derfor blandt 
andet, at nettoopsparingen i samfundet som helhed øges betragteligt. 

Hertil kommer, at behovet for en større pensionsopsparing er steget i de seneste år. 
I dag er det således alene godt 1/3 af arbejdsstyrken, der er omfattet af en suppleren-
de pensionsordning ud over folkepensionen. Samtidig viser befolkningsfremskriv-
ninger en væsentlig demografisk forskydning i retning af en større ældregruppe 
fremover, hvilket forøger pensionsbehovet. 

Det er i denne forbindelse nødvendigt, at den private pensionsopsparing får en bre-
dere basis end nu. Herigennem vil eventuelle fremtidige fordelingsmæssige spæn-
dinger mellem pensionisterne indbyrdes kunne reduceres, og samtidig vil en sådan 
bred privat pensionsopsparing forøge den samlede opsparing og derved bidrage til 
at løse de aktuelle økonomiske problemer og sikre øget velstand i fremtiden. 

Styrkelsen af den private pensionsopsparing kræver, at det kan betale sig at foretage 
privat pensionsopsparing. Der må således sikres stabilitet for så vidt angår de vilkår, 
den private pensionsopsparing hviler på. Endvidere må de såkaldte samordnings-
problemer tilgodeses, således at aftrapning af offentlige ydelser i takt med indtægts-
fremgang ikke fører til en samlet indkomstnedgang. Der må endvidere sikres kon-
kurrencemæssig neutralitet mellem de forskellige former for pensionsopsparing. 

Ud fra alle synvinkler er det særdeles væsentligt at fastholde troværdigheden om-
kring den faste kronekurspolitik, der har udgjort fundamentet i den førte økonomi-
ske politik siden 1982. Danmarks medlemsskab af det europæiske monetære samar-
bejde, EMS, gør det ikke muligt at foretage strategiske engangsdevalueringer i lig-
hed med fx de svenske og norske devalueringer. Erfaringerne forud for 1982 viser 
samtidig, at mere »drypvise« devalueringer vil have en uhensigtsmæssig indflydelse 
på blandt andet rentespændet over for udlandet. Der er derfor grund til fortsat at 
understrege behovet for en videreførelse af den faste kronekurspolitik. 

5. Det økonomiske Råds betydning 

I de foregående afsnit er en række samfundsøkonomiske forhold berørt. Det har væ-
ret naturligt at trække de områder frem, hvor bankerne i særlig grad indgår som en 
aktiv part. Igennem sin publikationsvirksomhed og drøftelser i Rådet har Det øko-
nomiske Råd formået at bibringe den politiske beslutningsproces og den bredere of-
fentlige debat om disse og også andre forhold et godt og sagligt udgangspunkt. Be-
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tydningen af påvirkningen af de igennem de sidste 25 år uddannede økonomer skal 
i denne forbindelse heller ikke undervurderes. 

Rådets rapporter har taget udgangspunkt i den konkrete konjunktursituation, såvel 
indenlandsk som internationalt, men tidligt påbegyndtes samtidig en udarbejdelse 
af rapporter om specifikke forhold, hvori påtrængende samfundsøkonomiske pro-
blemstillinger blev taget op. I betragtning af bankernes opgave og placering i sam-
fundet har en neutral vurdering af de økonomiske udsigter været et uundværligt 
redskab i det daglige arbejde. Uden at foretage en udtømmende opregning er der 
specielt anledning til fra de senere år at fremhæve rådets redegørelse fra september 
1985, Dansk pengepolitik under forvandling, der kan betragtes som et væsentligt refe-
rencepunkt for debatten om de pengepolitiske muligheder. Endvidere er Rådets be-
handling i redegørelsen fra november 1986 af betydningen for de pengepolitiske sty-
ringsmuligheder af fremkomsten af en række nye finansielle instrumenter et centralt 
element i den fremtidige debat om den danske pengepolitiks udformning. 

Den Danske Bankforening ønsker Det økonomiske Råd tillykke med de første 25 år! 
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DET ØKONOMISKE RÅDS VIRKSOMHED 

Af 
Martin Rømer* 

Er der behov for DØR? 

I mange henseender kan 25 år ikke siges at være nogen voldsom alder at nå. Når 
det drejer sig om en institution, der - som Det økonomiske Råd - opererer i en om-
skiftelig økonomisk verden med forudsigelser og analyser, er det dog en ret anselig 
periode, der er forløbet siden Rådets start. 

En analyse af Rådets arbejde i hele dets levetid ville kræve erfaringer langt tilbage 
i tiden og i øvrigt en analytisk indsats, som ligger udover rammerne for, hvad der 
er muligt for os i FTF. Det skal også nok vise sig, at mere kompetente fagøkonomer 
vil være i stand til at levere de mere dybdegående undersøgelser, der kan være brug 
for vedrørende Rådets virke. 

Nærværende betragtninger kommer således udelukkende til at gå på Rådets princi-
pielle funktion, og spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en sådan funktion. 

Udfra deltagelse i Rådets arbejde er det vel tilladeligt groft at dele Rådets aktiviteter 
op i to hovedkategorier: forudsigelserne og analyserne. Idet man i denne sammen-
hæng under forudsigelserne også medtager den nødvendige beskrivelse af den øko-
nomiske udvikling, som vil ligge til grund for forudsigelserne. 

Lad det være sagt straks, at behovet for Det økonomiske Råd synes at være størst, 
når det drejer sig om den analytiske side af sagen. Men vil det nu sige, at selve beskri-
velsen af den økonomiske udvikling og de forudsigelser, der baseres på denne be-
skrivelse, er overflødig? 

Konjunkturbeskrivelse og forudsigelser 

Ser man på antallet af organer, institutioner og organisationer, der udarbejder analy-
ser af den inden- og udenlandske økonomiske udvikling, mangler der jo bestemt ik-
ke noget. På det mere officielle plan har vi Det økonomiske Sekretariat, og enhver 
bank med respekt for sig selv, stor som lille, udarbejder jo også løbende analyser 
af det økonomiske forløb og forudsigelser for udviklingen fremover. Et tilsvarende 

*) Formand for FTF 
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arbejde foregår i mange forskellige organisationer. Hertil kommer så de prognoser, 
der udarbejdes på internationalt plan af organisationer som EF og OECD. 

Har Det økonomiske Råd så en funktion her? Afgørende for besvarelsen af dette 
spørgsmål er, om Det økonomiske Råd har en speciel indfaldsvinkel og baggrund 
for at arbejde på dette felt, som kan berettige, at man har en særskilt institution for 
dette formål. Dog med den tilføjelse som det vil fremgå af det følgende, at vi ikke 
anser denne funktion som værende Det økonomiske Råds væsentligste. 

Når svaret bliver et ja, skyldes det, at Det økonomiske Råds formandskab har en 
helt speciel status af uafhængighed i hele dette billede af økonomiske analyser og 
forudsigelser. Uanset hvor sobert og objektivt et arbejde der måtte udføres af eksem-
pelvis Det økonomiske Sekretariat i dets analyser og prognoser, vil risikoen, om den 
så er reel eller ej, være, at arbejdet udføres under direkte ansvar over for regeringen. 
Det samme gælder naturligvis det arbejde, som Budgetdepartementet udfører på 
feltet. 

Ej heller kan det arbejde, som udføres afbanker eller andre institutioner og organi-
sationer på det private område, generelt siges fri fra at kunne rumme en eller anden 
grad af en interessepåvirkning. 

Tilbage bliver således i henseende til uafhængighedskriteriet Det økonomiske Råd, 
og her naturligvis helt specielt formandskabet. Så længe sammensætningen af for-
mandskabet foregår på en måde, der - som det har været tilfældet hidtil - sikrer et 
arbejde, der udføres på et højt fagligt økonomisk niveau og uafhængigt af særinter-
esser, af hvilken karakter de så end måtte være, bør institutionen bevares, som den 
er. 

Strukturanalyser centrale 

Som det allerede er antydet, er det ikke analyserne af den løbende økonomiske ud-
vikling og forudsigelserne af fremtiden, der bør være den centrale opgave for Det 
økonomiske Råd. Selvom det vil være besværligt, vil det alligevel være muligt ud 
fra en gennemgang af de beskrivelser af den aktuelle økonomiske situation og de heri 
ofte indeholdte fremskrivninger af økonomien, der foretages af de tidligere nævnte 
institutioner og organer, at få et indtryk af situationen. I denne henseende er Det 
økonomiske Råds bidrag altså nok væsentlige, men ikke uundværlige. 

En anden sag er det, når vi kommer til de mere dybtgående analyser af årsagerne 
til den økonomiske udvikling, og ikke mindst anvisningerne med hensyn til hvilke 
økonomiske virkemidler, der står til rådighed, hvis man vil nå nogle givne økono-
misk-politiske mål. 

På dette felt skal der nok være behov for, at have nogle fagøkonomer, der på et for-
svarligt økonomisk grundlag kan give nogle anvisninger på mulighederne, og for 
den sags skyld også de manglende muligheder. 
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Set på denne baggrund forekommer Det økonomiske Råds væsentligste aktiviteter 
i højere grad at måtte ligge på det strukturmæssige område end på det konjunktur-
mæssige. 

Det økonomiske Råd bør i sin aktivitet kunne afdække nogle af de mere fundamen-
tale problemer, der ligger i den økonomiske politik. Det bør i sin aktivitet kunne 
rive sløret af nogle af de mere slagordsprægede konstateringer af, hvad den økonomi-
ske politik bør rumme. 

En sådan aktivitet nødvendiggør, at man træder i nogle ligtorne, og at man følgelig 
må indkassere nogle bebrejdelser ind i mellem, når de fremsatte betragtninger ikke 
måtte passe enten den ene eller den anden part i den økonomiske debat. 

En vis grad upopularitet vil følgelig næsten nødvendigvis være en indikator for, at 
man udfører funktionerne korrekt. 

Spørgsmålet er nu, om formandskabets rapporter har udfyldt denne funktion. 

Med hensyn til de strukturanalyser, der faktisk har været lagt frem af formandskabet 
i Det økonomiske Råd, dækker disse givetvis et meget væsentligt spektrum af de 
ting, der efter vor opfattelse bør tages op. Man har adskillige gange ramt meget cen-
tralt ned i analyser af de forhold, der har haft betydning i debatten. 

Findes der »tabuemner«? 

Ind i mellem forekommer det imidlertid, som om man har været lidt bange for at 
være »farlige«. Det kan illustreres med et par centrale eksempler. 

Begge disse eksempler tages med udgangspunkt i analyserne af den danske konkur-
renceevne. Ved fastlæggelsen af denne spiller jo utvivlsomt faktorerne valutakurspo-
litik og indkomstpolitik (lønpolitik) en cental rolle. 

Da formandskabet i rapporten i oktober 1982 tog spørgsmålet om anvendelsen af en 
større engangsdevaluering af kronen op i forbindelse med spørgsmålet om forbed-
ring af den danske konkurrenceevne, var reaktionerne meget karakteristiske. 

I fremsættelsesskrivelsen til regeringen i oktober 1982 hedder det »at der fra anden 
fagøkonomisk side var givet udtryk for, at redegørelsens behandling af valutakurs-
spørgsmålet nærmede sig det uansvarlige«. Debatten på mødet syntes nærmest at 
antyde, at det ikke så meget var indholdet i redegørelsens behandling af dette 
spørgsmål som det forhold, at man overhovedet behandlede spørgsmålet, der havde 
vakt unåde. 

Hvis denne konstatering skal betyde, at der er tabuemner, som Det økonomiske 
Råds formandskab ikke må gøre til genstand for behandling i deres rapporter, er vi 
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fra FTF's side helt uenige i dette. Vi er selvfølgelig vidende om, at netop debatter 
om valutapolitik og kursændringer er noget meget ømfindtligt noget. Men det er 
ikke ensbetydende med, at der ikke kan optages en debat om disse spørgsmål. 

Også i andre sammenhænge må man påregne, at de synspunter, der fremlægges i 
formandskabets rapporter, kan have en vis indvirkning i sig selv på det økonomiske 
forløb. Denne kendsgerning kan imidlertid ikke berettige, at man overhovedet ikke 
skal kunne diskutere disse sammenhænge. 

DØR må gerne være »farligere« 

Netop Det økonomiske Råds formandskab skal kunne tage alle spørgsmål af betyd-
ning for dansk økonomi op, ømtålelige som ikke ømtålelige. I den henseende kan 
valutakurspolitikken ikke være en hellig ko. 

Når fastkurspolitikken er blevet et dogme, må lønpolitikken bære byrden. Normalt 
anvendes ordet indkomstpolitik, men ordet lønpolitik gengiver mere det relle ind-
hold af den politik, der foreslås. 

Beklageligvis er begrebet lønpolitik blevet lige så meget af et dogme, som valuta-
kurspolitik. 

I rapport efter rapport fremhæves betydningen af, at man fører en tilbageholdende 
lønpolitik. Lønningerne skal ligge under lønstigningerne i udlandet, og der må vises 
tilbageholdenhed ved overenskomsterne. 

Med lige så usvigelig sikkerhed, som man kan forudse indholdet af disse anbefalin-
ger, kan man også forudsige resultatet, når perioden er gået. Lønudviklingen har 
kun kunnet holdes i nærheden af det anbefalede på de områder, hvor man nu altså 
kan styre lønudviklingen: nemlig på en lang række normallønnede områder, herun-
der specielt indenfor den offentlige sektor. 

Men er det nu ikke lidt fantasiløst gang på gang at anbefale en politik, som man ved 
ikke virker. Det hjælper jo ikke så meget, at politikken er i overensstemmelse med 
en økonomisk logik, hvis virkelighedens verden ikke er i overensstemmelse med 
denne økonomiske logik. 

Var det ikke en ide en gang at analysere, under hvilke forudsætninger man kunne 
forestille sig, at de anbefalinger man kommer med vedrørende lønudviklingen frem-
over, faktisk kan effektueres. 

Med disse ganske korte betragtninger omkring valutakurspolitik og lønpolitik er an-
tydet lidt om vor holdning til Det økonomiske Råds arbejde. 
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Vi er i FTF tilhængere af en institution som Det økonomiske Råd, men vi ønsker, 
at organisationen fremover tør være noget »farligere«, end den måske ind i mellem 
er i dag, og vi kunne i den forbindelse godt tænke os, at man gik lidt mere ind til 
benet af nogle af dogmerne i dansk økonomisk politik. 
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PRODUKTIVITETSUDVIKLINGEN SIDEN 
60'ERNE 

Af 
Carsten Koch og Lars Andersen* 

I det følgende vil produktivitetsudviklingen i de forgangne 20-25 år blive belyst. 
Den berørte periode er stort set sammenfaldende med den fra den internationale de-
bat kendte produktivitetsudfladningsperiode for stort set alle udviklede kapitalisti-
ske lande. Af pladsmæssige grunde vil gennemgangen blive koncentreret om den 
private sektor og - i mindre omfang - nationalregnskabets fremstillingsvirksomhed. 

1 De mange - og usikre - produktivitetsmål 

Som sædvanlig er der grund til indledningsvis at advare mod håndfaste fortolknin-
ger af produktivitetstallene. For det første er der ofte en ikke ubetydelig usikkerhed 
på de tal, som dækker især de seneste udviklingstendenser. Og det er jo ofte de sene-
ste udviklingstendenser, der kommenteres. Det forhold, at produktivitetsudviklin-
gen bestemmes ud fra 2 uafhængige komponenter, nemlig værditilvækst og beskæf-
tigelse, gør selvsagt usikkerheden større. 

Som illustration af, hvor stor usikkerheden er på produktiviteten, kan nationalregn-
skabets bud på produktiviteten pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed for året 
1982 anvendes. 

I april 1984 blev denne produktivitet - for året 1982 - opgjort til en stigning på 1 
pet. I den seneste udgave af nationalregnskabet er produktiviteten for 1982 opgjort 
til en stigning på 3,3 pet. 

For det andet er arbejdsproduktiviteten ikke noget entydigt begreb. Man far således 
forskellige resultater alt efter, om man bruger værditilvæksten pr. beskæftiget eller 
værditilvæksten pr. arbejdstime som produktivitetsmål henholdsvis »personpro-
duktivitet« og »timeproduktivitet«. 

For det tredie er kapitalapparatets produktivitet lige så central i belysningen af pro-
duktiviteten som arbejdsproduktiviteten. Hvis denne er høj, kan den samlede pro-
duktivitet jo udmærket være tilfredsstillende, selvom arbejdsproduktiviteten er lav. 
Dette tages op senere. 

*) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
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For en ordens skyld skal det pointeres, at udviklingen i de to produktivitetsmål over-
hovedet ikke siger noget om »skyld« eller »ære« i forbindelse med produktivitetsud-
viklingen. 

Problemet med kapitalproduktiviteten er som bekendt, at man ikke kan måle kapi-
talapparatets størrelse så let, som man kan måle antallet af beskæftigede. 

Listen over forbehold kan i øvrigt forlænges, men det vil ikke ske her. 

2 Udviklingen i timeproduktiviteten i den private sektor 

Fig. 1 angiver det gængse produktivitetsmål, den private sektors timeproduktivitet 
gennem perioden. 

Det fremgår, at der har været tale om en foldende tendens gennem hele perioden, 
selvom år-til-år udsvingene har været betydelige. 

Figur 1 Timeproduktivitetsstigning i den private sektor. 
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Figur 2 Stigningstakt i time- og faktorproduktivitet i den private sektor (trend) 
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Den faldende tendens har givet anledning til en del dommedagsprofetier. Spørgsmå-
let er imidlertid, hvor alvorlig udviklingen egentlig har været. Dette vil blive under-
søgt i det følgende. 

3 Arbejdsproduktivitet og total faktorproduktivitet 

Fig. 2 angiver 5 års glidende gennemsnit for hhv. timeproduktivitet og den totale 
faktorproduktivitet. 

Faktorproduktiviteten er beregnet ved en med de gennemsnitlige indkomstandele 
foretaget sammenvejning af arbejds- og kapitalproduktivitet1. Om beregning af 
værdien af det anvendte kapitalapparat henvises til appendix. 

Det fremgår af figuren, at den karakteristiske udvikling i arbejdsproduktiviteten ik-
ke genfindes i totalfaktorproduktivitetsudviklingen. Kapitalproduktiviteten har vir-
ket stærkt modererende på arbejdstimeproduktiviteten. 

1) Som bekendt foreligger der ikke systematisk statistisk materiale til belysning af kapitalapparatet og der knyt-
ter sig også stor usikkerhed til opgørelsen af nettoinvesteringernes omfang. Alligevel er det her forsøgt at 
inddrage disse størrelser, da de giver et væsentligt bidrag til en forståelse af »produktivitetsmysteriet«. 
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Figur 3 Forholdet mellem kapital og arbejdskraft i den private sektor. 
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Årsagen til denne udvikling vil ikke her blive berørt, blot skal det understreges, at 
man skal være ganske varsom med ukritisk at slutte fra udviklingen i arbejdspro-
duktivitet til udviklingen i total faktorproduktivitet. 

4 Arbejdsproduktivitetens afsvækkede tempo 

I det følgende vil den observerede udvikling i arbejdsproduktiviteten blive nærmere 
undersøgt, idet især faldet i 80'erne vil blive søgt forklaret. 

K/L-forholdet 
Det er almindelig kendt, at »arbejdsproduktiviteten« hænger tæt sammen med »ka-
pitalintensiteten«, K/L-forholdet, således at en hurtigere vækst i realkapitalen end 
i arbejdsindsatsen giver større vækst i »arbejdsproduktiviteten« - hver arbejder har 
flere eller større maskiner at betjene og det giver sædvanligvis en større produktion 
pr. arbejdstime eller pr. mand. 

Fig. 3 viser udviklingen i K/L-forholdet i den private sektor. 
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Det fremgår klart, at den sædvanlige vækst i K/L-forholdet fuldstændig ophørte 
omkring 1981/82 og afløstes af et fald. 

Baggrunden for udviklingen i K/L-forholdet 
For at fremdrage årsagen til K/L-forholdets udvikling, vil det være nærliggende 
først at understrege udviklingen i de relative faktorpriser. Dette er gjort i fig. 4, hvor 
kapitalomkostningerne divideret med lønomkostningerne er angivet. Om bereg-
ningsprincipperne se appendix. 

Selvom der ikke er tale om en klar sammenhæng, kan der dog konstateres visse uni-
forme faser i K/L- og faktorprisforholdets udvikling. Perioden op til og med 1975 
er således karakteriseret ved et accellererende fald i kapitalomkostningerne i forhold 
til lønomkostningerne og en samtidig stigning i kapitalintensiteten. Fra og med 1976 
til 70'ernes afslutning konstateres en kraftig stigning i kapitalomkostningerne sam-
menlignet med lønomkostningerne og en samtidig væsentlig langsommere stigning-
stakt i kapitalintensiteten. 1979-83 er igen præget af faldende kapitalomkostninger 
og relativt stærkt stigende mekanisering. Endelig stiger kapitalomkostningerne væ-
sentligt fra og med 1984 sammenlignet med lønomkostningerne og en markant 

Figur 4 Forholdet mellem kapital- og lønomkostninger i den private sektor. 
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Figur 5 Ændringer i relative faktorpriser og ændringer i K/L-forholdet 
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anderledes K/L-udvikling kan konstateres. Alt i alt en sammenhæng tilsyneladende 
i pæn overensstemmelse med lærebogen. 

Imidlertid fremgår det, at sammenhængen mellem årlige relative ændringer i rela-
tive faktorpriser og faktorproduktionen er beskeden, jf. fig. 5, og det kan følgelig 
være relevant at se sig om efter andre eller supplerende forklaringer på produktivi-
tetsudviklingen. 

Tilgang til og »scrapning« af kapitalapparatet 
En mulig forklaring på den observerede udvikling i produktivitet og kapitalintensi-
tet kunne tage sit udgangspunkt i den simple omstændighed, at det samlede kapital-
apparat består af en række forskellige kapitalgenstande af forskellig alder og dermed 
med forskelligt K/L-forhold og forskellig produktivitet. 

Det statistisk observerede K/L-forhold og den statistisk observerede produktivitet 
for hele økonomien er i virkeligheden sammensat af en række forskellige K/L-
forhold og produktiviteter og en ændret alderssammensætning af kapitalapparatet 
kan følgelig - selv alt andet lige - give et ændret aggregeret K/L-forhold og produk-
tivitet, selvom hver årgang ikke ændrer sit specifikke K/L-forhold og produktivitet. 
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Figur 6 Nettoakkumulationsrate i den private sektor 
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Denne aggregerede produktivitet og kapitalintensitet kan således tænkes helt at op-
høre med at vokse, hvis der alt andet lige eksempelvis ikke sker nogen tilvækst til 
kapitalapparatet i form af nye kapitalgoder. 

Tilvæksten til kapitalapparatet udgøres af nettoinvesteringerne og disses forløb i for-
hold til kapitalapparatet (akkumulationsraten) er gengivet i fig. 6. 

Der er tale om et betydeligt dyk i tilgangsraten af ny kapital og dermed ny teknik 
gennem 70'erne og frem til 1981. Det lave akkumulationsniveau sidst i 70'erne og 
i begyndelsen af 80'erne kan have medvirket til, at den observerede, aggregerede K/L-
og Y/L-vækst er svækket på grund af aldersforskydningen (isoleret set er kapitalap-
paratets gennemsnitsalder steget). 

Det ændrede tilgangsmønster for ny teknik er imidlertid ikke den eneste mulig årsag 
til den afsvækkede produktivitet- og kapitalintensitetsudvikling. I »den anden ende« 
(den »gamle« ende) af kapitalapparatet foregår der også noget. Her er det afgørende 
i hvilket tempo, kapitalgenstandene tages ud af produktionen (»scrappes«) på grund 
af manglende rentabilitet. 
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Figur 7 Forholdet mellem variable omkostninger og færdigvarepris i den private sektor 
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»Scrappes« eksempelvis de gamle kapitalgenstande i et hurtigere tempo end tidlige-
re, vil alderssammensætningen af kapitalapparatet forskydes i yngre retning og den 
observerede, aggregerede kapitalintensitet og produktivitet vil alt andet lige stige 
stærkere end før - uden at man kan sige, at de enkelte kapitalgoder har øget produkti-
viteten eller kapitalintensiteten. 

Og omvendt; hvis scrappingstempoet falder, vil det isoleret set bidrage til en afsvæk-
kelse i tempoet for observerede produktivitetsstigninger. 

Som bekendt eksisterer der imidlertidig ikke statistisk materiale til måling af »scrap-
ningens« eller kassationens omfang og tempo. 

Det er dog muligt at frembringe visse indikatorer. For det første kan udviklingen 
i de variable omkostninger i forhold til færdigvarepriserne anvendes som en proxy 
for, hvor hurtigt dækningsbidraget bliver nul på de ældre anlæg og dermed hvor 
hurtigt, de ældre anlæg kasseres. 
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Figur 8 Bruttofaktorindkomst i den private sektor,; 1980-priser 

AR 

Det karakteristiske ved forløbet er vendingen i 1981 og det påfølgende fald i de reale 
variable omkostninger. 

Den umiddelbart forudgående og samtidige omkostningsdæmpende løn- og valuta-
kurspolitik samt den gunstige bytteforholdsudvikling i midten af 80'erne er de vig-
tigste forklaringselementer. 

Isoleret set har der altså siden 1981 været tale om prisrelationer, der har været rela-
tivt ældrevenlige overfor kapitalapparatet. Samtidig steg den samlede efterspørgsel 
i perioden betydeligt, jf. fig. 8 således, at der også har været »mængdemæssig« bag-
grund for at nedsætte kassationstempoet og i større udstrækning end tidligere fast-
holde det ældre maskineri i produktionen. 

Dette trækker altså også i retning af højere gennemsnitsalder for det samlede kapi-
talapparat og dermed en observeret langsommere stigning i den gennemsnitlige pro-
duktivitet og kapitalintensitet. 
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5 Konklusion 

Den mærkbart afsvækkede »produktivitetsstigningstakt«, der er observeret siden 
omkring 1980/81 kan kun observeres for »arbejdsproduktivitetens« vedkommende 
- »kapitalproduktiviteten« har ikke udviklet sig nær så skæbnesvangert i perioden. 

Tilsyneladende hænger udviklingen sammen med et skift i K/L-forholdet, som 
klart har kunnet konstateres i den samme perioden. 

Der er imidlertid næppe tale om klar »faktorsubstitution« i gængs forstand, da de 
relative faktorprisers udvikling ikke tilstrækkeligt overbevisende indikerer noget så-
dant. 

Derimod er der indicier på dels, at tempoet i tilgangen af ny teknik er aftaget og 
at tempoet i afgangen af gammel teknik er faldet. Begge disse faktorer trækker i ret-
ning af en langsommere udvikling i den observerede arbejdsproduktivitet. 

Baggrunden for denne udvikling er ikke så skræmmende, som stort set alle iagttage-
re af den langsomme produktivitetvækst synes at tro. Modstykket til denne udvik-
ling har nemlig været en langsommere scrapning og dermed en relativt større be-
skæftigelses- og produktionsvækst. 

Appendix 

1. Beregning af arbejdskraftforbrug 
Arbejdskraftsforbruget i den private sektor er fastlagt i antal timer. For fremstil-
lingsvirksomhed er anvendt den gennemsnitlige arbejdstid i industrien, mens den 
aftalte arbejdstid er anvendt for de øvrige private erhverv. 

2. Beregning af kapitalapparatet 
Kapitalapparatet er beregnet ved at kumulere nettoinvesteringerne i maskiner, in-
ventar, transportmidler og erhvervsmæssige bygninger og -anlæg siden 1966. Talle-
ne for nettoinvesteringerne er hentet fra ADAMBK. 

Kapitalapparatet i 1966, der er beregningens fixpunkt, er fastlagt ud fra de kapital-
output parametre, som anvendes ved fastlæggelse af det ønskede kapitalapparat i 
ADAM. Der er ikke gjort noget forsøg på at tage højde for kapacitetsudnyttelsen. 

3. Beregning af relative faktorpriser 
For kapitalomkostningernes vedkommende er brugt »user-cost« fra ADAMBK. 
Disse user-cost indeholder: rente, afskrivningsregler, selskabsskattesats, investe-
ringspris og outputpris. 
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Da kapitalomkostningerne måles realt, er også lønomkostningerne målt realt, dvs. 
beregnet som nominelle lønomkostninger inkl. indirekte lønomkostninger, deflate-
ret med outputprisen. Ved deflateringen af lønomkostningerne er periodens output-
pris anvendt. 

Det er også forsøgt at lade outputprisen indgå med fordelt lag, hvilket den gør i be-
regningen af kapitalomkostningerne. Denne beregning påvirkede dog ikke udvik-
lingen i de reale lønomkostninger, hvorfor det ikke er medtaget. 

4. Beregning af variable omkostninger 
ADAMBK indeholder for hver sektor oplysninger om lønsum, produktion og råva-
reforbrug i faste og løbende priser. Ved aggregering over de private erhverv kan dels 
beregnes råvarepris for den private sektor under ét, og dels kan løn- og råvareindhol-
det i den private sektor fastlægges. 

Råvarepris og timelønsomkostninger, inkl. indirekte lønomkostninger, kan herefter 
sammensvejses ved hjælp af oplysningerne om løn- og råvareindhold. Resultatet af 
denne sammenvejning udgør de variable omkostninger i den private sektor. 
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Bo Bojesen, Politiken, 1966. 



PLUSSER OG MINUSSER GENNEM 25 ÅR: 
ELEMENTER TIL EN VURDERING 

Af 
Arne Mikkelsen* 

1 Den politiske og idémæssige baggrund. Forholdet til datidens 
interne rådgivere 

Da Det økonomiske Råd blev oprettet i efteråret 1962, var der næppe mange, der 
ville tilmåle det en levetid på nu foreløbig 25 år. Blandt andet stod der kun et kne-
bent flertal bag gennemførelsen af loven om økonomisk samordning. Loven fik kun 
tilslutning fra de to regeringspartier Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre + 
to konservative1. Og medens der var tale om noget af en mærkesag for de Radikale, 
var tilslutningen i det store regeringsparti nok ret så nølende. Nogle år forinden (i 
1957) havde daværende finansminister Viggo Kampmann på regeringens vegne af-
vist et lignende lovforslag fra de Radikale, affødt af betænkningen fra det såkaldte 
"Samordningsudvalg" fra juni 1956 (en betænkning, som i høj grad lå til grund for 
loven om økonomisk samordning). 

Ud over den noget usikre politiske tilslutning er der imidlertid også grund til at pege 
på institutionens noget usædvanlige konstruktion. Institutionen kan vel nærmest 
sammenlignes med en slags stående uafhængigt råd, nævn eller kommission, der 
selv vælger sine arbejdsopgaver (sit "kommissorium") inden for nogle meget løst 
definerede rammer ("at følge landets økonomiske udvikling og at bidrage til at sam-
ordne de forskellige økonomiske interesser"). Samtidig er også institutionens op-
bygning ret speciel derved, at det alene er formandskabet, der - med sekretariatets 
bistand - forfatter og har ansvaret for redegørelserne. 

Rådsmedlemmernes beføjelser er derimod juridisk set, herunder i selve loven, ret 
udefinerede, bortset fra at det i § 3 er bestemt, at rådet træder sammen enten efter 
formandskabets bestemmelse eller i henhold til anmodning fra mindst tre af rådets 
øvrige medlemmer. Rådet som sådant kan efter loven ikke fremsætte udtalelser (eller 
fx stemme herom), men formandskabet kan lade redegørelserne ledsage af referater 
af de på rådsmøderne fremsatte synspunkter. Der er herved ikke forudsat noget om, 
at referaterne skal godkendes af de pågældende, og i praksis er dette kun sket i sjæld-
nere tilfælde. 

*) Kontorchef i Det økonomiske Råds Sekretariat. Ansat i sekretariatet siden dets oprettelse i 1962. 
1) Venstre og de fleste konservative stemte imod lovforslaget, medens SF og een konservativ undlod at stem-

me. For lovforslaget stemte 91, imod 72, medens 12 undlod at stemme. Begge arbejdsmarkedets hovedorga-
nisationer og de fleste erhvervsorganisationer gik ind for lovforslaget. 
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Det er klart, at en sådan kompetencefordeling mellem formandskab og råd let kan 
give anledning til kritik fra rådsmedlemmernes side og kan føre til spørgsmål om, 
hvad der i det hele taget kan være rådets funktioner. En sådan kritik og sådanne 
spørgsmål har der, jf. det følgende, også været en del eksempler på, navnlig i de før-
ste år af institutionens tilværelse, hvor der uundgåeligt skulle trædes en del børne-
sko. Kritikken har haft sammenhæng med det problem omkring diskussionsoplæg-
genes førtidige "sivning" til pressen, som vi har måttet leve med fra første færd. 
Men efterhånden må der vist siges at være udviklet "samfærdselsregler" på områ-
det, der har gjort problemerne lettere at leve med. 

Om selve idégrundlaget bag oprettelsen af Det økonomiske Råd kan der måske være 
grund til at sige, at der nok var en fløj blandt lovens ophavsmænd, der mente, at 
en uafhængig sagkundskab i spidsen for et råd bestående af repræsentanter for ar-
bejdsmarkedet, erhvervene, staten og Nationalbanken mv. ville kunne fungere som 
en slags uvildige opmænd, der kunne foretage en afvejning af de forskellige syns-
punkter og krav og fremlægge "objektive" løsninger på problemerne, som parterne 
derpå ville bøje sig for. Sådanne tanker om eksistensen af objektivt rigtige, indisku-
table løsninger ("patentløsninger") blev der imidlertid fra første færd gjort klart op 
med af formandskabet2. 

Der var på den anden side også dem, der mente, at institutionen ville være nytteløs 
eller direkte skadelig ved fx at virke ansvarsforflygtigende og ved at tilsløre reelle 
interessemodsætninger, eventuelt gennem brugen af "uldne" formuleringer. I fol-
ketingsdebatten om loven kom denne kritik meget tydeligt frem fra ordførerne for 
Venstre og De Konservative3. Men i praksis har institutionen vel vist sig at kunne 
gå fri af denne kritik, som da også i det store og hele synes forstummet. Måske har 
vi også i nogle situationer ydet et bidrag til, at de forskellige interessegrupper har 
skruet ned på deres forventninger og fordringer, og i andre situationer bidraget til 
at gøre det lettere for offentligheden at bedømme konsekvenserne af de økonomisk-
politiske afgørelser, der træffes, og hvor ansvaret herfor ligger. 

I vort eget ressortministerium, Økonomiministeriet, var departementschef Erik Ib 
Schmidt (senere departementschef i Finansministeriet) en stærk modstander af in-
stitutionen. I Festskrift til Carl Iversen (rådets første formand) skrev Schmidt i 
1969, da rådet gik i sit syvende år, at dette var "en relativt lang levetid for en sådan 
institution - nogle vil måske mene lang nok". Selv om Schmidt vistnok senere kom 
til at se lidt mindre negativt på os, kunne der dengang ikke være tvivl om, at han 
selv hørte til dem, der gerne så os nedlagt. I indledningen til Schmidts artikel hed 

2) Det skete blandt andet i en længere indlednings-redegørelse, som formanden fremsatte ved det første mø-
de, hvor også manuskriptet hertil blev omdelt. Interesserede vil kunne få dette udleveret. 

3) I parentes bemærket var den konservative ordfører, Poul Møller, vistnok den første, der fra Folketingets taler-
stol hæftede betegnelsen vismænd på institutionen. Det skete som led i Poul Møllers temmelig sarkastiske 
indlæg mod lovforslaget under folketingets 2. behandling. Betegnelsen var tidligere blevet anvendt i pres-
sen, hvor den efterhånden blev gængs. Nuværende chefredaktør på Skive Folkeblad, Hans Larsen (den-
gang politisk medarbejder ved dagbladet Politiken) menes at være den, der lancerede udtrykket har i landet. 
Hans Larsen benyttede betegnelsen i positiv mening. 
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det, at vi ikke var lette at slippe af med, idet de, der turde stille forslag om en ophæv-
else, ville risikere at få deres motiver grundigt gransket. 

Vi var nok dengang nogle, der var tilbøjelige til at anskue denne holdning som et 
udslag af "institutions-jalousi"; men dette var naturligvis en overfladisk vurdering. 
Det, modstanden mod institutionen i dele af centraladministrationen gik på, var 
nok navnlig den udformning, institutionen fik, med et uafhængigt sagkyndigt for-
mandskab og et sekretariat, der selvstændigt kunne udarbejde særlige konjunktur-
oversigter og andre større redegørelser til offentliggørelse. 

I holdningen til selve rådet var Schmidt og de givetvis ret mange meningsfæller for-
mentlig enige i den redegørelse, Viggo Kampmann i februar 1957 gav Folketinget 
i anledning af det radikale lovforslag, der blev omtalt i indledningen. I redegørelsen 
udtalte Kampmann (her gengivet efter Schmidts ovenfor omtalte artikel) bl.a. sym-
pati for tanken om en forsamling med repræsentanter for erhvervslivet, som kunne 
"fremkomme med synspunkter og selv modtage orientering". Men han fandt, at så-
danne drøftelser navnlig skulle ske på basis af "den vurdering, der gives af regerin-
gen i den økonomiske årsoversigt eller andre oversigter". 

I Schmidts artikel nævnes som alternativ til den faktiske opbygning af institutionen 
også muligheden af i højere grad at drage de eksisterende universitetsinstitutter med 
ind i samfundsdebatten. 

I konsekvens af disse vurderinger var det vistnok dengang en almindelig opfattelse 
i Økonomiministeriets department, at den permanente selvstændige sekretariatsbi-
stand for den nye institution kun burde bestå af en halvdagsmedarbejder, idet der 
dog så samtidig skulle være midler til rådighed til uddelegering af opgaver til andre 
institutioner og måske til midlertidig ansættelse af enkeltpersoner til løsning af sær-
lige opgaver. 

Nok delvist som en udløber af den beskrevne modstand måtte formandskabet og se-
kretariatet opgive en tanke om, at sekretariatet kunne være med som observatør i 
visse af OECD's møder på embedsmandsniveau for dermed at holde os bedre å jour 
med vurderingerne af den internationale konjunkturudvikling, den meget intensive 
diskussion om indkomstpolitik, der dengang fandt sted i OECD, etc. I dag sikrer 
vi os i stedet denne form for information gennem medlemsskab i Sammenslutningen 
af Europæiske Konjunkturinstitutter (A.I.E.C.E), deltagelse i denne organisations 
halvårsmøder og gennem en række internationale kontakter i forbindelse hermed. 

Modviljen mod formandskabet udsprang, så vidt det kunne fornemmes fra den post, 
jeg har siddet på (men hvor jeg naturligvis kun har kunnet se begrænsede sekvenser 
af forløbet), blandt andet af frygten for, at formandskab og uafhængig sagkundskab 
af offentligheden skulle blive opfattet som identiske begreber med den videre impli-
kation, at der kunne blive sået mistillid til centraladministrationens uafhængighed 
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og sagkundskab. Hertil kom blandt andet, som det kan læses i festskriftartiklen af 
Erik Ib Schmidt, en klar opfattelse af, at det sagligt optimale anvendelsesområde 
for udenfor stående (ekstra-departementale) rådgivere er langt mere begrænset end 
området for anvendelse af embedsmandsrådgivning (intra-departementale rådgi-
vere). 

I denne forbindelse næredes der nok også en vis skepsis med hensyn til professorers 
og andres evne til at holde sig fri af politiske manipulationer, jf. flg. citat fra artiklen: 

"Den politiske værdi for en regering af indstillinger fra ekstra-departementale rådgivere 
forstærkes naturligvis i høj grad, hvis man på samme tid kan sikre sig, at de pågældende 
fremtræder som uafhængige - hvilket styrker deres autoritet i den ikke-regeringstro del af 
befolkningen - og at de reelt bygger på samme værdipræmisser som regeringen. Ved opret-
telsen af officielle økonomiske vismandsinstitutioner har man næppe overset denne mulig-
hed". 

For interesserede i de her nævnte problemstillinger kan der foruden til Schmidts ar-
tikel i Iversen-festskriftet (Aktuelle økonomiske problemer,\ Nationaløkonomisk For-
ening, 1969) henvises til Anders Ølgaards udførlige gensvar: Om politiserende øko-
nomer - med særligt henblik på den danske "vismands "institution, Festskrift til 
H. Winding Pedersen, Nationaløkonomisk Tidsskrift, nr. 1, 19774. 

Fra et sekretariatsmæssigt synspunkt skal til diskussionen blot bemærkes, at når in-
stitutionen - hvis eksistens just ikke er blevet overset i den offentlige debat - nu kan 
fejre sin 25-årsdag, er det næppe helt uden sammenhæng med, at den har haft et 
selvstændigt sekretariat, som har vist sig i stand til at rekruttere nogle af de bedste 
blandt de yngre universitetsøkonomer. En vis og måske gavnlig kontinuitet kan se-
kretariatet også have medvirket til. 

2 De første år: forholdet til rådet og til regeringen 

December-redegørelsen 1962, statistikredegørelsen og helhedsløsningen 

Som baggrundsmateriale for det første rådsmøde den 3. december 1962 blev der til 
rådsmedlemmerne udsendt to korte notater (på \Vz resp. 2 sider), henholdsvis om 
hovedtendenser i den økonomiske udvikling og om tilvejebringelse af indkomststa-
tistiske oplysninger. I en noget omarbejdet og udvidet version (godt 7 sider) blev no-
tatet om hovedtendenser i den økonomiske udvikling afgivet som en redegørelse til 
regeringen den 18. december 1962. Der knyttede sig ikke, som det ret hurtigt blev 
praksis, nogen særlig fremsendelsesskrivelse hertil med referat af drøftelserne på 
mødet. Men det blev i indledningen fremhævet, at man ved udformningen af 

4) Et tidligt gensvar, udarbejdet i Malajsia, hvor Ølgaard opholdt sig som økonomisk ekspert, blev bragt i Politi-
kens kronik den 20. marts 1969. 
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redegørelsen i størst mulig udstrækning havde søgt at drage nytte af de af medlem-
merne fremførte udtalelser og synspunkter. 

Ud fra de synsvinkler og den emneafgrænsning, der er lagt til grund i denne artikel, 
er den første redegørelse dog navnlig interessant ved de temmelig vidtgående og spe-
cificerede politikanbefalinger, der var indeholdt i redegørelsen uden at have været 
med i diskussionsoplægget og uden eksplicit at have været drøftet på rådsmødet. Re-
degørelsen sluttede med en henstilling om at søge en samlet løsning på de foreliggen-
de fordelingspolitiske spørgsmål. Hertil gjordes følgende tilføjelse: 

"Dette vil formentlig betyde, at overenskomstforhandlingerne må udskydes og koordineres 
med overvejelserne om støtten til landbruget og fastlæggelsen af finanspolitikken. En sådan 
løsning vil kun kunne tilvejebringes ved en politisk forhandling med arbejdsmarkedets par-
ter". 

I betragtning af både forslagets karakter, det forhold, at det ikke havde været drøftet 
i rådet, og den usikkerhed omkring balancen mellem formandskab og råd, som kom 
til udtryk i de følgende år, må dette siges at have været et meget stærkt udspil. Vi 
ville næppe have kunnet overleve en eventuel gentagelse. Så ny og uprøvet, som in-
stitutionen dengang var, gav selve proceduren dog, såvidt erindres, ikke anledning 
til særlig stærke reaktioner. I udtalelser fra DA og LO blev det imidlertid fremhæ-
vet, at overenskomstforhandlingerne måtte fortsætte som aftalt. Dette var også stats-
ministerens holdning på et møde, han holdt med erhvervenes og arbejdsmarkedets 
organisationer mv. den 4. januar 1963, og hvor han i øvrigt opfordrede organisatio-
nerne til at medvirke i en helhedsløsning. Forhandlingerne fortsatte derfor i januar 
og en del af februar, hvorefter de brød sammen. Den 25. februar fremsatte regerin-
gen derpå sine forslag til en helhedsløsning i Folketinget. 

Ved et tilfælde faldt dette sammen med datoen for formandskabets afgivelse af en 
redegørelse for hovedtendenserne i indkomstudviklingen for de vigtigste samfunds-
grupper 1955-1962. På rådsmødet den 3. december var det blevet besluttet at udar-
bejde en sådan redegørelse og at fremskynde arbejdet mest muligt. Der var stor of-
fentlig interesse omkring dette arbejde. Dette kom også til udtryk ved, at statsmini-
steren på det nævnte møde med organisationerne den 4. januar (et møde, hvori også 
Det økonomiske Råds formand Carl Iversen deltog) opfordrede formandskabet til 
at udarbejde en oversigt over indkomstudviklingen så hurtigt som muligt. 

Der blev i rådsregi nedsat et særligt statistikudvalg (med et af formandskabets med-
lemmer, Erik Hoffmeyer, som formand) til at bistå med denne særlige opgave såvel 
som med eventuelle senere statistikopgaver. - 1 øvrigt glemte vi sidenhen rent at op-
hæve dette udvalg, hvis 25-års-jubilæum derfor strengt taget også må være nært fore-
stående! 

Redegørelsen for indkomstudviklingen blev ikke forelagt rådet, før den d. 25. febru-
ar 1963 blev afgivet (til statsministeren). I redegørelsen blev der tillige fremsat nogle 
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supplerende kommentarer til den generelle økonomiske udvikling i den mellemlig-
gende tid, og det konkluderedes, at hensynet til betalingsbalancen indtil videre gjor-
de det nødvendigt at begrænse indkomststigninger til det mindst mulige. 

Som en interessant detalje fra indkomstredegørelsen skal henvises til, at der bl.a. 
blev lagt vægt på at belyse, hvor mange lønmodtagere, der havde en gennemsnitlig 
timeløn på under 6,11 kr., modsvarende en ugeløn på 275 kr., idet arbejdstiden den-
gang var på 45 timer om ugen. De 6,11 kr. var den daværende lavtlønsgrænse. I dag 
sker den tilsvarende grænsedragning ved en timeløn, der er 11-12 gange så høj; men 
det har unægteligt ikke altsammen været reallønsfremgang. 

Den analyse, der blev foretaget i de to første redegørelser, politikanbefalingerne og 
selve det tidsmæssige forløb har ofte givet anledning til, at paterniteten til helheds-
løsningen i 1963 er blevet tillagt formandskabet. Omvendt er det undertiden også 
blevet mere end antydet, at decemberrapporten i realiteten var bestilt arbejde, jf. fx 
følgende citat fra en artikel af Poul Møller i bladet Liberal, 1973, (her gengivet fra 
Anders Ølgaards ovennævnte indlæg): 

"(Krag) lagde bevidst op til helhedsløsningen. Han fik vismændene til at anbefale en så-
dan, og han kunne få LO til at undlade at slutte forlig med arbejdsgiverne". 

At institutionen således ved denne lejlighed mere eller mindre skulle have været re-
geringens lydhøre instrument har efter min mening ikke noget på sig. Der var stor 
åbenhed mellem formandskab og sekretariat; jeg deltog i samtlige formandskabsmø-
der, og Hoffmeyer kom næsten dagligt i sekretariatet og tog megen del i arbejdet på 
sekretariatsniveau (i øvrigt en afgørende forudsætning for, at sekretariatet kom godt 
fra start). Hvis der havde været taget kontakter med regeringen på forhånd for slet 
ikke at sige truffet forhåndsaftaler om indholdet af redegørelsen, er det usandynligt, 
at sekretariatet ikke skulle have fået nys derom. - Noget andet er så, at spillerummet 
for økonomiske politik allerede dengang var ret snævert, og den økonomiske situa-
tion var vanskelig. Logikken pegede på indkomstpolitikken som løsningsmulighed, 
hvis man skulle følge det, vi selv og andre senere kaldte "produktionsvejen". Det 
lå også i luften, eller om man vil i tidsånden, at turen nu var kommet til at forsøge 
at få en samordnet indkomstpolitik i stand. I betragtning af forhistorien for loven 
om økonomisk samordning og lovens formålsbestemmelser ville formandskabet 
næppe have levet op til sit ansvar, hvis man i denne situation havde valgt at holde 
en lav profil i spørgsmålet om indkomstpolitikken, dens indhold og udformning. 
Om forløbet omkring helhedsløsningen mv. imidlertid ville være blevet en anden 
uden dette udspil, er det naturligvis ikke muligt for mig at vurdere5. 

5) På basis af en række samtaler og en ikke publiceret afhandling af Svend Auken (afhandling ved studiet i 
statskundskab) konkluderede en svensk samfundsforsker, Niels Elvander, senere, at Det økonomiske Råd 
ikke spillede nogen selvstændig rolle i processen. Initiativet kom ifølge Elvander fra regeringsledelsen i for-
ståelse med LO. Elvander skriver, at det havde været under forberedelse siden oktober, jf. Konfliktlosning 
på arbetsmarknaden af Lennart Brantgårde, Niels Elvander, Folke Schmidt, Anders Victorin, Lund 1974, p. 

190 



Til belysning af forholdet råd/formandskab og forhold til regeringen og offentlighe-
den mv. i de første år skal endnu et par tildragelser fra denne periode kort omtales. 

Møde med statsministeren juni 1964. Kritik i Folketinget 

I løbet af første halvår 1964 udviklede der sig et efterspørgselspres i økonomien, som 
dels kunne bringe den ved helhedsløsningen opnåede lønafdæmpning i fare, dels 
selvstændigt belastede betalingsbalancen. Der blev imidlertid ikke i foråret 1964 ud-
arbejdet nogen redegørelse fra formandskabet om den økonomiske situation. De 
meget begrænsede ressourcer (jf. oversigten andetsteds over udviklingen i sekreta-
riatets bemandingsforhold) koncentreredes helt overvejende om to emnekredse: 
landbrugets strukturproblemer og langsigtede problemer i forbindelse med ind-
komstpolitik. 

Herom blev der holdt en længere mødeserie i Det økonomiske Råd i løbet af 
1963/64. På eet af møderne - den 27. februar 1964 - var der også en kort diskussion 
af konjunktursituationen på basis af et notat, som konkluderede, at der måske var 
en vis risiko for, at der ville udvikle sig et efterspørgselspres i årets løb. Det betragte-
des dog som usikkert, og en redegørelse til regeringen blev som nævnt ikke udarbej-
det. Da tendenserne blev mere tydelige i løbet af foråret og forsommeren, besluttede 
formandskabet at hejse advarselssignaler. Der skønnedes imidlertid ikke at være tid 
og kræfter til at udarbejde et materiale og afholde rådsmøde. I stedet anmodedes om 
en forhandling med statsministeren. Denne forhandling fandt sted den 15. juni. På 
mødet blev der fra formandskabets side peget på, at det i den aktuelle situation ville 
være af særlig værdi at gennemføre foranstaltninger, der havde en hurtigt virkende 
karakter og om muligt kunne stimulere arbejdsudbuddet. Der blev altså blandt an-
det peget på det, der i dag kaldes udbudspolitik. 

Krag var ved samtalens start ret reserveret, men det ændredes, da det kom på tale, 
at forskellige lande - som det netop havde været omtalt i Economist - i den daværende 
konjunktursituation i udbudspolitisk øjemed havde gennemført begrænsninger i 
det militære personel. Den 23. juni udsendte regeringen en pressemeddelelse om, 
at den - bl.a. tilskyndet af en drøftelse med formandskabet - havde besluttet at 
iværksætte forskellige foranstaltninger, herunder i 1964 helt at udelade de traditio-
nelle genindkaldelser til militæret i efteråret. 

Såvidt erindres, gav forløbet ikke anledning til kommentarer fra rådets side. I Folke-
tinget stillede Erik Ninn-Hansen, De Konservative, imidlertid spørgsmål til stats-
ministeren, hvori han bad om oplysning om "indholdet af den vejledning, Det øko-
nomiske Råds formandskab har givet regeringen under den forhandling, der fandt 
sted den 15. juni 1964 forud for gennemførelsen af regeringens foranstaltninger til 
imødegåelse af den opståede økonomiske krise". I begrundelsen for spørgsmålet 
blev der bl.a. peget på, at offentligheden savnede kendskab til den vurdering, der 
var givet af formandskabet, og at det ved fremsættelsen af lovforslaget om økono-
misk samordning var blevet tilkendegivet af økonomiministeren, at de afgivne re-
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degørelser normalt ville blive offentliggjort efter at være tilstillet regeringen. Krag 
nævnte i sit svar, at der ikke forelå nogen skriftlig redegørelse fra formandskabet og 
følgelig ikke nogen redegørelse til offentliggørelse. 

Kritik fra rådsmedlemmer de følgende år 

I de følgende år fremkom der ved en del lejligheder beklagelser fra rådets medlem-
mer over proceduren omkring udarbejdelsen og offenliggørelsen af redegørelserne, 
herunder presseomtalen af de i princippet fortrolige diskussionsoplæg og det for-
hold, at medlemmerne ikke havde indflydelse på redegørelserne, men i offentlighe-
dens øjne alligevel havde et vist medansvar for dem. En sådan kritik blev således 
fremført af LOs formand Eiler Jensen, Metalarbejderforbundets formand Hans Ras-
mussen og Industrirådets formand I.C. Thygesen. En særlig stærk kritik blev frem-
sat af direktør I.C. Thygesen, da formandskabet i fremsendelsesskrivelsen (rege-
ringsskrivelsen) til redegørelsen Indkomstramme og Indkomststatistik, november 
1964, berørte muligheden af at benytte variation i afskrivningsreglerne som middel 
til stabilisering af investeringsaktiviteten, uden at dette spørgsmål havde været 
nævnt på rådsmøderne. 

Efterårsrapporten 1965. Og en senere modifikation 

I efterårsrapporten 1965 - den eneste, hvori Poul Winding kom til at medvirke - blev 
der sat et vist spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af en finanspolitisk stram-
ning i det omfang, det var blevet bebudet, også selv om der samtidig hermed skete 
en lettelse af pengepolitikken (hvor formandskabet i øvrigt gik ind for, at den i som-
meren 1965 gennemførte rationering af obligationsudstedelsen burde afvikles grad-
vis). Der blev altså advaret mod at stramme finanspolitikken helt så meget, som der 
var lagt op til fra regeringens side. 

Vurderingen skabte nogen politisk furore, og efter en debat i Folketinget den 3. de-
cember om regeringens forslag til afgiftslove spurgte økonomiminister Ivar Nør-
gaard i brev af 6. december 1965 formandskabet, om den aktuelle økonomiske ud-
vikling gav anledning til supplerende bemærkninger til redegørelsen fra oktober. 
Formandskabet sendte den 9. december økonomiministeren et længere svar, som 
endte med at fremhæve risikoen for, at der fra statsfinanserne kunne komme til at 
udgå så stærke ekspansive virkninger, at et fornyet efterspørgselspres ville gøre sig 
gældende i forårs- og sommermånederne 1966. Det var således lidt andre toner end 
i selve redegørelsen, og selv om der i den mellemliggende tid var kommet oplysnin-
ger og vurderinger frem, som indicerede en svækkelse af bremsevirkningen fra stats-
finanserne, kunne hændelsesforløbet nok indbyde til kritik. 
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Redegørelserne for ekspansionsvenlige? 

Både den her nævnte og andre redegørelser, herunder også nogle af de seneste, har 
nogle steder givet anledning til kritik gående ud på, at redegørelserne i nogen grad 
skulle have slagside i retning af at prioritere kortsigtede beskæftigelseshensyn højere 
end langsigtede hensyn til såvel betalingsbalancen som beskæftigelsen. 

Dette er en tvist, andre eventuelt må dømme i. Men der er grund til at nævne, at 
sammenhængene mellem beskæftigelseshensyn og betalingsbalancehensyn til sta-
dighed har været fremhævet i redegørelserne. Det blev derfor også til stadighed un-
derstreget, at en varig høj beskæftigelse måtte baseres på en ekspansion afbetalings-
balanceerhvervene. Specielt fra slutningen af 1960'erne advaredes der med stigende 
intensitet mod de fortsatte betalingsbalanceunderskud, idet der samtidig efterlystes 
en økonomisk omstrukturering fra hjemmemarkedserhverv til betalingsbalanceer-
hverv. 

Det er dog nok rigtigt, at en del af redegørelserne har været præget af en for optimi-
stisk vurdering af mulighederne for finjusteringer ("fine tuning") i den økonomiske 
politik, herunder af mulighederne for, at tilbageholdenhed i indkomstpolitikken 
kunne træde i stedet for stram efterspørgselspolitik6. Imidlertid har det efterhån-
den gennem mange år været et tilbagevendende tema i redegørelserne, at indkomst-
politik netop kun har chance for at lykkes, hvis den indenlandske efterspørgsel bli-
ver holdt i stramme tøjler gennem den generelle økonomiske politik. Desuden kan 
der måske være grund til at nævne, at der fra formandskabets side meget tidligt blev 
advaret mod tendenser til en mulig skævtrækning af økonomien i retning af en for 
stor byggesektor. På et vist tidspunkt blev der i byggesektoren talt om påbegyndelse 
af 80.000 nye boliger pr. år som en målsætning for byggepolitikken! Hvad den of-
fentlige sektor angår, blev det fx i redegørelsen Markedsperspektiver og strukturproble-
mer fra 1971 påpeget, at udviklingen hurtigt kunne nå et punkt, hvor de offentlige 
budgetters omfang og sammensætning måtte tilpasses indtægtsmulighederne frem 
for, at sammenhængen gik den anden vej rundt. 

3 Offentliggørelses-, respektive hemmeligholdelsesproblematikken 

Baggrunden for problematikken 

Den usikkerhed med hensyn til "konditionerne" for medlemsskab af rådet, der fra 
tid til anden blev givet udtryk for af nogle medlemmer, hang som tidligere berørt 
bl.a. sammen med den måde, indholdet af diskussionsoplæggene blev slået op på i 

6) Tilliden til mulighederne for "fine tuning" var tidligere meget udbredt både i Danmark og udlandet. Det var 
fx også en fremherskende opfattelse, at arbejdsmarkedspolitikken kunne bruges som et vigtigt instrument 
i den kortsigtede stabiliseringspolitik. Dette var således et grundlæggende synspunkt bag den liberalisering 
af fremmedarbejderpolitikken, der fandt sted i en periode af fuldbeskæftigelsesæraen. 
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dagspressen. I kapløbet mellem medierne om at være først med omtalen er redegø-
relsernes indhold ofte blevet ukorrekt gengivet - et problem, der er blevet forstærket 
derved, at både formandskabet og medlemmerne er afskåret fra at kommentere op-
læggene offentligt før rådsmøderne. 

Samtidig blev det efterhånden et tiltagende problem i relation til Folketinget og det 
politiske miljø i det hele taget, at politikerne kunne læse om redegørelserne i dags-
pressen og høre og se om dem i radio og fjernsyn, men ikke selv kunne få adgang 
til dem, før den trykte redegørelse forelå. Regeringen havde ganske vist adgang til 
redegørelserne gennem dens to repræsentanter i rådet, men for oppositionen var der 
ingen tilsvarende adgang. Ved een lejlighed afslog vi fx også en anmodning fra fi-
nansudvalgets formand (Carl Petersen) om, at baggrundsmaterialet måtte blive stil-
let til rådighed for finansudvalget. Ved to lejligheder er det blevet besluttet at udsæt-
te rådsmøder, hvortil der var udsendt mødeindkaldelse (men hvor et baggrundsma-
teriale endnu ikke var udsendt), fordi der i den mellemliggende tid var blevet ud-
skrevet folketingsvalg. Det blev følt som en for stor belastning, hvis formandskabet 
og sekretariatet i en valgsituation skulle afslå anmodninger om at udlevere bag-
grundsmateriale samtidig med, at dette stod til rådighed for andre. 

Den akavede situation var en følge af baggrundsmaterialets helt regelmæssige "ud-
sivning" til pressen kombineret med en oprindelig meget bogstavtro fortolkning af 
bestemmelserne om offentliggørelse i lov om økonomisk samordning. 

I loven (§ 3, stk. 3) hedder det, at formandskabet efter drøftelser i rådet (min frem-
hævelse) afgiver en redegørelse til regeringen og træffer bestemmelse om, hvorvidt 
redegørelsen skal offentliggøres. Ud fra en almindelig sproglig fortolkning af lovtek-
sten læste vi dette på den måde, at vi var afskåret fra at offentliggøre noget, inden 
der havde været holdt rådsmøde. Der skulle gå en del år og indhentes en del juridisk 
fortolkningsbistand, før vi fandt frem til, at bestemmelsen alternativt kunne læses 
således, at den kun gik på den endelige redegørelse som sådan og derfor måske ikke 
var til hinder for en offentliggørelse af baggrundsmaterialet til rådsmøderne. Ud fra 
en formålsfortolkning fandt den juridiske sagkundskab, som blev konsulteret, at det 
ville spille en stor rolle, hvordan medlemmerne af rådet stillede sig til spørgsmålet, 
idet en hemmeligholdelse normalt ikke kunne bæres af almindelige diskretionshen-
syn eller hensyn til det offentlige, men måtte bæres af hensynet til rådets medlem-
mer. 

Ændringer af praksis 

Med baggrund i denne fortolkning har der siden 1970 været fulgt den praksis, at 
rådet på selve rådsmøderne har frigivet det udsendte baggrundsmateriale til offent-
lig omtale og distribution. Herved opnåedes en begrænsning af det tidsrum, hvor 
"halvhemmelighedsproblematikken" gør sig gældende. Det har siden været fast 
praksis, at der bortset fra bagatelrettelser som trykfejl mv. ikke ændres i baggrunds-
materialet, når dette optrykkes i den endelige, trykte redegørelse. Rådets drøftelser 
resuméres som nævnt i fremsendelsesskrivelsen. 
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I oplægget til det rådsmøde (april 1970), hvor der blev truffet beslutning om den 
ændrede procedure, præciseredes det som en klar følge af lovteksten, at formand-
skabet ikke afgiver endelige redegørelser til regeringen - hvadenten disse offentlig-
gøres eller ej - uden forudgående drøftelser i rådet. Mundtligt tilføjedes (nok bl.a. 
med skelen til det refererede forløb fra 1964/65), at man dog naturligvis ikke kunne 
udelukke den teoretiske mulighed, at der pludseligt kunne opstå en helt ekstraordi-
nær, akut situation, der i praksis ville gøre det umuligt at indkalde rådet tilstrække-
ligt hurtigt. I en sådan situation ville en eventuel redegørelse selvsagt samtidig blive 
tilsendt rådets medlemmer, og der ville omgående blive indkaldt til rådsmøde. 

På baggrund af en fejlagtig meddelelse i et af dagbladene og i radioavisen blev dette 
påny præciseret i en skrivelse til rådet januar 1971. 

De nævnte procedureændringer løste nogle, men ikke alle problemer omkring of-
fentliggørelsen. Bl.a. kom vi under gentagent og forstærket pres både fra regeringen 
og fra Folketingets politisk-økonomiske udvalg for at få tilsendt oplæggene samtidig 
med, at de tilgik rådets medlemmer. Der blev også i Folketinget (af Ellemann-
Jensen) stillet spørgsmål om sagen til økonomiminister Per Hækkerup. 

Emnet blev gentagne gange debatteret i Det økonomiske Råd - efterhånden nok til 
en vis plage for alle de implicerede. Herunder blev det også overvejet at træffe en 
generel beslutning om offentliggørelse af baggrundsmaterialet samtidig med dets 
udsendelse til rådet. Dette veg rådet dog - sikkert af gode grunde - tilbage fra ud 
fra den opfattelse, at det kunne få uheldige konsekvenser for den uformelle og uforp-
ligtende karakter af drøftelserne på rådsmøderne. - Efter at vi yderligere havde kon-
sulteret Justitsministeriets Lovkontor om spørgsmålet, skete der imidlertid fra 1979 
den yderligere ændring i praksis, at oplæggene nu tilsendes regeringen og P.Ø-
udvalget, samtidig med, at rådets medlemmer får dem. Og endelig har vi senere fået 
en bemyndigelse i rådet til samtidig med oplæggenes udsendelse til rådsmedlem-
merne at udsende et resumé til pressen. Formålet hermed er at sikre en rimeligere 
omtale i pressen end den, der sker under et kapløb om at være først med at få fat 
i og omtale rapporterne. 

Det skal endelig i tilknytning til den her referede problematik nævnes, at der navnlig 
i tiden, siden modelberegninger blev taget i anvendelse, jf. herom nedenfor, er ud-
sendt en række særlige sekretariatspublikationer, arbejdsnotater mv., som ikke har 
været til drøftelse i rådet. Dette har ikke givet anledning til særlige problemer. 

4 Indkomstpolitiske indfaldsvinkler 

Absorptionsprincippet 

Den første redegørelse fra formandskabet forekommer interessant også ud fra en teo-
retisk synsvinkel i kraft af modelgrundlaget for politik-anbefalingerne. Model-
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grundlaget var nærmest det dengang meget diskuterede absorptionsprincip, som i 
almindelighed blev forbundet med den amerikanske økonom Sidney S. Alexander's 
navn. 

Vi tog udgangspunkt i et overslag over, hvor stor en stigning i produktionen i faste 
priser (underforstået BNP eller BFI, men sådanne begreber anså vi for at være for 
tekniske til, at vi kunne komme ind på dem i redegørelsen), der maksimalt kunne 
forventes i 1963. Da der var fuld beskæftigelse og fuld udnyttelse af de eksisterende 
produktionsmuligheder i øvrigt, var spillerummet for produktionsforøgelse be-
grænset til dét, der fulgte af produktivitetsstigninger, incl. produktivitetsgevinster 
ved strukturforskydninger mellem sektorerne. Vi anslog dette spillerum til ca. 2 
mia. kr. i 1963. Vi mente endvidere - støttet på konsultationer med daværende afde-
lingschef i finansministeriet P. Bjørn Olsen (finansministerens repræsentant i rådet) 
- at vide, at Danmarks langfristede lånemuligheder i udlandet i 1963 næppe kunne 
anslås til mere end 300-400 mill. kr.! Betalingsbalanceunderskud derudover ville 
medføre fald i valutareserven. Denne var i forvejen svindende, og det ansås for nød-
vendigt snarest at fa dette svind bragt til ophør. 

Råderummet for realstigning i forbrug og investering var derfor stort set kun de 
nævnte ca. 2 mia. kr. Heroverfor stod et allerede på forhånd indtegnet krav på forøg-
et aflønning på ca. 1 mia. i kraft af automatisk stigning i pengeindkomsterne som 
følge af pristalsregulering. Med de implicitte, ikke nærmere præciserede antagelser 
om prisudviklingen skønnedes dette for hovedparten af lønmodtagerne at være en 
realstigning. Til den ene milliard kom yderligere nogen automatisk stigning inden 
for akkordområderne mv. som følge af produktivitetsstigning. Endelig ville statens 
udgifter til køb af varer og tjenester vokse med omkring 500 mill. kr., målt realt. 
Ergo var der på forhånd disponeret over hovedparten af det realøkonomiske råderum 
for indkomststigning mv., og yderligere stigninger måtte begrænses til "sådanne ju-
steringer i indkomststrukturen, som ud fra fordelingsmæssige synspunkter anses for 
at være absolut nødvendige. Det drejer sig navnlig om forbedringer for de formentlig 
ikke særlig talstærke grupper blandt de dårligst stillede indkomstmodtagere, som 
ikke har fået nogen realindkomstforbedring i 1962". - Til gengæld forudsattes alle 
øvrige grupper i samfundet (incl. de selvstændige i betalingsbalanceerhvervene) at 
præstere eller blive pålagt samme indkomsttilbageholdenhed. I en lidt anden sam-
menhæng brugtes herom direkte den vending, at det ellers ville blive vanskeligt for 
den enkelte gruppe af indkomstmodtagere at "udvise det mådehold, som den fore-
liggende situation gør nødvendig". 

Også anbefalingerne med hensyn til den økonomiske fordeling var således relativt 
specifikke set med eftertidens øjne7. Samtidig kunne anvendelsen af absorptions-
princippet som grundlag for indkomstpolitik-anbefalingerne nok have fortjent en 
nærmere diskussion. Men selv om der i øvrigt i fagtidsskrifter og aviskronikker mv. 
fandt en indgående og til tider skarp fagøkonomisk diskussion sted om indkomst-

7) Det blev dog nævnt i redegørelsen, at det ikke var formandskabets sag at udtale sig om fordelingen, men 
at den aktuelle situation efter formandskabets opfattelse var så alvorlig, at fordelingsmæssige hensyn burde 
træde tilbage for hensynet til at få genoprettet den økonomiske ligevægt. 
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politikkens grundlag og funktioner, blev dette metodeproblem, så vidt jeg husker, 
ikke nærmere diskuteret. 

Indkomstrammen på 3 pet. 

I de følgende år var indkomstpolitiske anbefalinger (guidelines) meget almindelige 
også i udlandet, og anbefalingerne var - i Danmark som i udlandet - i den grad asso-
cierede med en 3 pct.'s lønramme, at de, der stod for dem, undertiden i debatten 
blev betegnet som "Mr. 3 pet.". Heri lå nok en vis skepsis med hensyn til mulighe-
derne for at fa henstillingerne overholdt. 

De 3 pet. svarede til den antagne langsigtede stigning i arbejdsproduktiviteten pr. 
år plus/minus en vis korrektion for ændringer i bytteforholdet i udenrigshandelen. 
De angav således også den nominelle lønstigning, der ved given funktionel ind-
komstfordeling var plads til under en målsætning om stabilt prisniveau. Redegørel-
sen Indkomstramme og Indkomststatistik fra 1964 delte dog den nævnte skepsis med 
hensyn til mulighederne for at realisere denne målsætning i udlandet. En overholdel-
se af rammen i Danmark ville derfor have den virkning at forbedre konkurrenceev-
nen og lette gennemførelsen af den nødvendige strukturændring i retning af større 
industrieksport! 

Den indkomstpolitiske diskussion i 1963/64, der i rådsregi som nævnt udspandt sig 
over en længere mødeserie, satte sig et vist spor i et sæt forhandlingsregler vedrøren-
de overenskomstfornyelse, som blev aftalt mellem arbejdsmarkedets hovedorganisa-
tioner i juni 1964. Det hed heri, at foreliggende officielle redegørelser og oversigter 
sammen med materiale tilvejebragt af parterne skulle ' 'danne grundlag for parternes 
forhandlinger om fastlæggelse af det økonomiske rammebeløb og de generelle kravs 
indpasning heri". I et protokollat til aftalen om forhandlingsreglerne blev det anført, 
at hovedorganisationerne var enige om at virke for "at de samfundsmæssige hensyn, 
som forhandlingsreglerne tilsigter at tage for det egentlige arbejdsmarked, også bør 
præge indkomstfastsættelsen for andre samfundsgrupper". 

I Indkomstramme og Indkomststatistik blev dette - nok lidt optimistisk - taget som ud-
tryk for, at arbejdsmarkedsorganisationerne havde givet tilslutning til det principiel-
le i en indkomstpolitik. Andre bestemmelser i forhandlingsreglerne blev i øvrigt på 
daværende tidspunkt fra nogle sider opfattet, som om reglerne ændrede ved forligs-
mandens stilling, således at denne nu under alle omstændigheder skulle stille et 
mæglingsforslag, hvis parterne ikke selv blev enige, og således at forslaget skulle ba-
seres på generelle samfundsøkonomiske hensyn. I givet fald ville dette have været 
en bemærkelsesværdig ændring, men det var nok tvivlsomt, om fortolkningen var 
rigtig. I 1967 blev de pågældende regler opsagt af LO8). 

8) For en nærmere diskussion af de pågældende forhandlingsregler og deres betydning kan bl.a. henvises til 
Steen Leth Jeppesen: De danske indkomstpolitiske erfaringer, Økonomi og Politik, 1968. 
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I rådets diskussioner i 1963/64 om indkomstpolitikken gik én fløj af medlemmerne 
i øvrigt ind for, at de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet (konkret de i 
henhold til helhedsløsningen gældende overenskomster) burde forlænges uændret, 
dels af hensyn til genoprettelse af ligevægt på betalingsbalancen, dels også af hensyn 
til den afdæmpning af stigningen i det private forbrug, der var nødvendig, når der 
ønskedes en stærk stigning både i investeringerne, incl. boligbyggeriet, og i det of-
fentlige forbrug. Formandskabet kunne ikke tilslutte sig denne opfattelse, men men-
te som nævnt - på linie med en anden fløj i rådet - at rammerne for fremtidige ind-
komststigninger kunne fastlægges ud fra den forventede fremtidige produktionsud-
vikling, "idet man kun mener at kunne tilråde en lønpause m.m. til imødegåelse 
af betalingsbalanceuligevægt i situationer, hvor eksporten møder vanskeligheder, 
fordi vort omkostningsniveau er for højt, og hvor der følgelig ikke er tilstrækkelig 
indtjening i erhvervene til at gennemføre en udbygning og modernisering af produk-
tionsapparatet". 

Rådets drøftelser af indkomstpolitikken i 1963/64 kan blandt andet ses som en tidlig 
OD/ØD-diskussion, jf. det nærmere referat af drøftelserne i Indkomstramme og Ind-
komststatistik. 

Fra 3 + 3 å 4 pet. i samlet ramme til 2 pet. i forhandlingsramme 

I erkendelse af, at forudsætningen om prisstabilitet var urealistisk under de rådende 
beskæftigelses- og efterspørgselsforhold, blev der i formandskabets redegørelse fra 
september 1966 lagt 3 pet. oven i den produktivitetsbestemte indkomstramme som 
udtryk for den prisstigning, der ansås for at være forenelig med uændret konkurren-
ceevne ved faste valutakurser. Vi kom med andre ord frem til en samlet pengeind-
komststigning på 6 pet. Men fra denne ramme blev trukket den lønstigning, der for-
ventedes at fremkomme i form af dels pristalsregulering, dels lønglidning. Herved 
nåede vi til en ramme på 2 pet. for de overenskomstmæssige lønstigninger ("for-
handlingsramme"). - 1 en supplerende redegørelse fra december 1966 blev skønnet 
for pristalsreguleringen af lønningerne opjusteret. I regeringsskrivelsen blev det 
derfor anført, at hvis man ville opretholde den tidligere skitserede forhandlingsram-
me, ville dette indebære en pengeindkomststigning på 7 pet., men samtidig en pris-
stigning på 4 pet. Det blev tillige nævnt, omend måske på en lovlig indpakket måde, 
at en sådan større stigning i pengeindkomster og prisniveau ville gå ud over konkur-
renceevnen i en situation, hvor der tværtimod var behov for en forbedring af hensyn 
til en stærkt påkrævet genopretning af eksportens stigningstakt. 

Konkurrenceevne og indkomstfordeling 

Siden 1966-redegørelserne, der fremkaldte skarpe reaktioner for LO, har der ikke 
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været opstillet konkrete indkomstrammer. I nogle år trådte den indkomstpolitiske 
diskussion i det hele noget tilbage i redegørelserne9. 

Med den skærpelse af de økonomiske problemer, der skete i 1970'erne kom hensy-
net til konkurrenceevnen over for udlandet til at stå mere og mere i forgrunden for 
politik-anbefalingerne. Fordelingsmæssigt gav dette anledning til en præcisering af, 
at indkomstpolitikken i Danmark måtte afvige fra politikken i lande uden konkur-
renceevneproblemer derved, at den udtrykkeligt måtte have til formål at forskyde 
indkomstfordelingen til fordel for virksomhedsindtjeningen i betalingsbalanceer-
hvervene. Der har dog været noget delte opfattelser af, hvor kraftig denne forskyd-
ning i indkomstfordelingen behøver at være, idet dette både afhænger af, hvor 
stærkt im- og eksportmængderne reagerer på ændringer i de relative priser, og af, 
hvor stærkt ændringer i omkostningsforholdene påvirker det relative forhold mel-
lem anvendelsen af henholdsvis arbejdskraft og kapital i produktionsprocessen. 

5 Nedlæggelsessituationer 

Udspillet om forhandlingsrammen i 1966 fremkaldte som nævnt stærke reaktioner 
fra LO, der betragtede det som en stærk indblanding i overenskomstforhandlinger-
ne10. Via forskellige kanaler erfarede vi senere på Slotsholmen, at institutionens liv 
dengang hang i en meget tynd tråd. Det har det vist i øvrigt gjort nogle gange. -
Som bekendt har der også i den allerseneste tid været ført en diskussion om instituti-
onens eksistensberettigelse. 

Det ville føre for vidt at komme ind på alle disse situationer; men der kan være 
grund til at nævne, at det nok igen var særlig "tæt på" i vinteren 1972/73, hvor fi-
nansudvalget under et samråd med økonomi- og budgetminister Per Hækkerup an-
modede ministeren om en vurdering af, om det fortsat kunne anses for nødvendigt 
at opretholde Det økonomiske Råd. 

Under 1. behandling i folketinget den 27. februar 1973 af forslag til lov om optagelse 
af statslån i udlandet udtalte Grethe Philip, De Radikale, herom bl.a. (Folketingsti-
dende spalte 4006): 

"Jeg synes nok, at det netop i denne situation er overordentlig vigtigt, at vi har en neutral 
og sagkyndig vurdering af, hvad der sker på det økonomiske område. Derfor kan 

9) Der var flere grunde hertil. Dels var emnet politisk blevet en meget "varm kartoffel", efter at den socialdemok-
ratiske regering i slutningen af 1967 var faldet netop på et forslag om et indkomstpolitisk indgreb. Formand-
skabet fulgte herved en gammel maksime om så vidt muligt at holde sig på afstand af et slagsmål, når det 
først er i gang, men til gengæld søge at få sine synspunkter frem, før de politiske og andre skillelinier blev 
trukket for hårdt op. Dels havde en vellykket indkomstpolitik også kun ringe chancer under den daværende 
højkonjunktur. Endelig blev vægten i institutionens arbejde netop i denne periode i højere grad forskudt over 
mod specialredegørelser, herunder bl.a. dyberegående analyser af den økonomiske fordeling. Sidstnævnte 
analyser var bl.a. tænkt som baggrundsmateriale for de indkomstpolitiske dispositioner og var eksempelvis 
også blevet efterlyst fra lønmodtagerside i rådet. 

10) Situationen blev i øvrigt foreviget af Bo Bojesen i Politiken i form af en illustration, frit efter H.C. Andersens 
"Fyrtøjet". Specielt i de første år, da nyhedseffekten var stor, var vismændene et yndet objekt for dagblads-
tegnere. 
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det nok undre én, at økonomi- og budgetministeren har valgt lige præcis dette tidspunkt 
til at ventilére tanker om nedlæggelse af såvel det økonomiske råd som dets formandskab. 
Jeg kan vanskeligt tænke mig et dårligere spareobjekt. —- Jeg håber, at den kraftige reakti-
on, der har været på de tanker, ministeren har fremsat om en mulig nedlæggelse af det øko-
nomiske råd og formandskabet, har gjort indtryk, og at man vil bevare denne institution". 

Hertil svarede økonomi- og budgetministeren bl.a. (spalte 4008-4009): 

"Jeg kan ikke se, at der har været nogen kraftig reaktion imod, at der skulle ske den bespa-
relse på statsbudgettet; men det er altså muligt, at vi heller ikke kan blive enige om at spare 
dét beløb. Vi har neutrale organer nok, der kan bedømme den økonomiske situation —. 
Men jeg mener ikke, det hører hjemme i denne debat; og vi overvejer i øjeblikket i regerin-
gen, i hvilken udstrækning, vi skal fremme mit forslag". 

Der blev ikke givet institutionen nogen orientering om overvejelserne. Selv fik jeg 
imidlertid omkring dette tidspunkt telefonisk en underhåndshenvendelse fra den 
danske EF-Kommissær, Finn Gundelach. Han mente med sikkerhed at vide, at jeg 
meget snart ville blive nødt til at skifte arbejdsplads, og opfordrede mig på den bag-
grund til at søge en ledig stilling i Bruxelles. 

6 Træk fra senere redegørelser og forløb 

Pladsen tillader kun en mere sporadisk omtale af andre redegørelser og andre forløb 
i institutionens historie. Til undskyldning for, at der er anvendt så megen plads på 
beskrivelse af redegørelser og forløb fra de første år, må i øvrigt tjene, at det især 
var her, der skulle gøres erfaringer og udstikkes retningslinier. Det kan være hen-
sigtsmæssigt at have dette nedfældet i en mere tilgængelig form end de svært over-
skuelige arkiver. 

Landbrugsredegørelserne 

Indkomststøtten til landbruget gjorde i årene forud for EF-tilslutningen landbrugs-
politikken til en integrerende del af indkomstpolitikken. Landbrugsstøtten blev ved 
flere lejligheder søgt samordnet med bl.a. udfaldet af overenskomstforhandlingerne. 
Samtidig kunne en fremskyndet strukturtilpasning i landbruget i nogen grad tjene 
som substitut for direkte landbrugsstøtte. Disse spørgsmål indtog derfor en ret stor 
plads i redegørelserne fra disse år. Herunder blev også jordlovgivningen taget op til 
vurdering, idet strukturtilpasningen hæmmedes af en overordentlig restriktiv jord-
lovgivning med rødder langt tilbage i tiden. 

Regørelsen Strukturproblemer i Dansk Landbrug fra 1964 indeholdt tillige et afsnit, 
der vendte sig kritisk mod den brug, der i den erhvervspolitiske debat blev gjort af 
begrebet nettovalutaindtjening. - I Dansk økonomi, maj 1987 vendte vi tilbage til 
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dette spørgsmål, idet det præciseredes, at betydningen af et erhvervs nettovaluta-
indtjening må vurderes forskelligt, alt efter om samfundsøkonomien er i ligevægt 
eller med snarlig udsigt dertil, eller om samfundet som følge af konkurrenceevne-
problemer befinder sig i en længerevarende, dybtgående uligevægt. 

I efterårsrapporten 1977 vendte formandskabet sig kritisk mod flere centrale punk-
ter i den betænkning (Betænkning 795), der i foråret 1977 var blevet afgivet af et 
udvalg under landbrugsministeriet. Der blev således i rapporten fremsat kritik af 
betænkningens vurdering af mulighederne for med fortsat gunstige priser at opnå 
en ekspansion af den animalske eksport med 3 pet. om året. Også betænkningens 
optimistiske vurdering af mulighederne for, at de meget høje kapitalomkostninger 
ved nyinvesteringer i landbruget kunne forrentes gennem fremtidige prisstigninger, 
blev kritiseret i rapporten. Endelig blev betænkningens beregninger vedrørende be-
talingsbalancevirkningen af en udvidelse af den animalske produktion betegnet som 
for optimistiske. 

Formandskabets rapport blev på sin side stærkt kritiseret af landbrugsorganisatio-
nerne, tildels i meget skarpe vendinger. Desværre kom en uforholdsmæssig stor del 
af diskussionen til at dreje sig om teknisk betonede spørgsmål omkring de nævnte 
beregninger af betalingsbalancevirkningerne af investeringer i en større animalsk 
produktion. Der blev efter aftale mellem rådets formand og Landbrugsrådets præsi-
dent nedsat en arbejdsgruppe herom, omfattende repræsentanter for henholdsvis 
Landbrugsministeriet, Landbrugsrådet, Det økonomiske Sekretariat, formandska-
bet og rådets sekretariat. Gruppen nåede frem til en art kompromis om disse bereg-
ningsmæssige problemer. Uenigheden om de fremtidige afsætningsvilkår og om for-
svarligheden af at investere på vilkår, hvor landmanden måtte regne med i mange 
år også at skulle lånefinansiere de årlige renteudgifter, blev ikke drøftet i gruppen. 
Ulykkeligvis for landet og for mange landmænd og deres familier levnede den senere 
udvikling jo ikke tvivl om, hvem der her havde ret. 

Rapporterne om boligmarkedet og boligbyggeriet 

Bygge- og boligpolitikken blev indgående behandlet i to specialredegørelser, hen-
holdsvis fra 1965 og 1970. Et hovedtema i begge redegørelser var behovet og mulig-
hederne for en liberalisering af boligmarkedet. Den første af de to redegørelser be-
skæftigede sig desuden specielt med de konjunkturmæssige sider af bygge- og bolig-
politikken, den anden med udviklingen på boligmarkedet og i boligforsyningen bå-
de historisk og med en fremskrivning af udviklingen i byggekapaciteten og boligbe-
hovet. Med baggrund heri konkluderedes, at der måtte forudses en nedadgående til-
pasningsproces i byggeriet i løbet af få år. Dette tilpasningsproblem ville blive væ-
sentligt forstærket, hvis der inden for byggesektoren fortsat disponeredes ud fra for-
ventninger om et stadig stigende byggeri. 
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Endelig beskæftigede begge redegørelser sig - særlig udførligt i den sidste - med 
behovet og muligheden for gennemførelse af ændrede finansieringsformer til imø-
degåelse af de meget store tidsprofilproblemer (i form af høje begyndelseshuslejer), 
som inflation og en delvist inflationstilpasset rente gav anledning til under de traditi-
onelle finansieringsformer. Der blev herunder især peget på indekslån som alterna-
tiv. Tanken herom blev dog mødt med stor skepsis, og der skulle gå mange år, før 
den blev omsat til virkelighed. 

EF- og ØD-rapporterne 

EF-rapporten fra oktober 1971 er nok den af vore rapporter, der er blevet mest an-
vendt i den offentlige debat - og både af tilhængere og modstandere af tilslutningen 
til EF. Debatten gav ved en bestemt lejlighed (et referat i et indlæg i den EF-avis, 
der i forbindelse med folkeafstemningen blev udgivet af Folketinget og omdelt til 
alle landets husstande) anledning til, at formandskabet udsendte en pressemeddelse 
med en berigtigelse. Dette er kun sket denne ene gang. 

Det blev i EF-rapporten nævnt, at man måtte regne med, at der ville blive behov 
for en betydelig devaluering med ledsagende stram økonomisk politik, hvis Dan-
mark valgte at stå uden for et med England udvidet EF. Dette blev meget hurtigt 
det fra tilhængerside vistnok hyppigst citerede punkt fra rapporten. Sammen med 
en på rådsmødet fremført kritik fra fagøkonomisk side vedrørende dette punkt gav 
det anledning til i fremsendelsesskrivelsen at fremhæve, at behovet for en devalue-
ring i denne situation ikke udelukkende ville kunne tilskrives den markedspolitiske 
beslutning som sådan. Den måtte også ses på den baggrund, at det valutariske spille-
rum i forvejen var meget snævert. 

Om ØD-rapporten fra 1972 skal her kun nævnes, at den gav en tidlig oversigt over 
en række af de komplicerede problemer, der foreligger i forbindelse med ØD/OD-
ordninger. Den fik ikke nogen stor betydning i den sidenhen meget spændingslade-
de debat. Skal man pege på en varig virkning, var det nok snarere den, at den var 
med til at sætte fart i modelarbejdet, idet det hurtigt kom til at stå klart, at mange 
af de problemer, vi dengang stod famlende over for, kun ville kunne analyseres igen-
nem inden for rammerne af en sammenhængende, formaliseret model. 

Modelarbejdet 

Modelarbejdet kom i øvrigt i starten til at spille en særlig rolle i forbindelse med må-
ling af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger. Indtil der blev fremlagt modelbereg-
ninger til belysning heraf, havde den økonomiske-politiske debat om finanspolitik-
ken tildels formet sig ret primitivt, idet et stort budgetoverskud ofte uden videre 
blev taget som udtryk for en meget stram og ansvarlig finanspolitik, medens et bud-
getunderskud blev fortolket som tegn på det modsatte. I sommeren 1972 foregik der 
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således en meget ophedet debat om "det forsvundne kasseoverskud"11, hvilket li-
geledes kom til at virke som en katalysator for det modelarbejde, der da havde været 
i gang i sekretariatet allerede igennem et par år. 

Som resultat af arbejdet blev der i forårsrapporten 1973 fremlagt beregninger, som 
viste, at finanspolitikken ikke havde haft de efterspørgselsdæmpende virkninger, 
man i almindelig havde tillagt den på baggrund af en kasseoverskudsbetragtning. 
Det konkluderedes samtidig, at en dæmpning af stigningen i de offentlige udgifter 
var et langt mere effektivt instrument til begrænsning af efterspørgslen end en til-
svarende ændring af budgetbalancen, fremkaldt ved en stramning af skattepolitik-
ken. Under rådets drøftelse af rapporten blev der givet udtryk for, at modelbereg-
ninger åbenbart kunne være lige så spændende læsning som kriminalromaner. 

I de senere år har modelberegningerne og deres resultater været en del mere omdi-
skuterede, end de blev det i starten. Blandt andet er det fra tid til anden blevet ind-
vendt, at formandskab og sekretariat i optagethed af modellerne og modelkørslerne 
glemte "at kigge ud ad vinduet" på den omgivende virkelighed. Det kan derfor væ-
re værd at nævne, at jeg ikke erindrer noget tilfælde, hvor resultaterne af modelbe-
regninger er "sluppet igennem" i en rapport uden indgående prøvelse og kritik og 
med andre ord, uden at man har ment, at de var virkelighedsnære. Derimod må det 
nok erkendes, at denne særlige analysemetode - med dens store vægt på historiske 
konstaterede sammenhænge - kan have været medvirkende til, at vi ikke hurtigt nok 
opfangede de utvivlsomme optimist-effekter, der gjorde sig gældende i 1982/1983 
og de følgende år. Det kan nok også med nogen ret indvendes, at den måde, model-
lerne er blevet brugt på, både af os og andre modelbyggere og -brugere, kan have 
givet offentligheden et overdrevent indtryk af mulighederne for præcision i forudsi-
gelserne. 

Generelt må modelarbejdet imidlertid siges at have bestået sin prøve ved - i mange 
forskelige problemstillinger og situationer - at have hjulpet med til at optrævle ofte 
meget komplicerede sammenhænge, samspil og tilpasningsmekanismer i hele sam-
fundsøkonomien. Det har herved også bidraget til afdækning og afklaring af de tal-
rige mere eller mindre stiltiende antagelser, der i forbindelse med tidligere progno-
ser blev gjort i diverse baghoveder, uden at det var muligt at efterkontrollere dem, 
og især uden at der var nogen sikkerhed for den indbyrdes konsistens. 

Modelteknikken er et værktøj, der kræver stadige ændringer og forbedringer. Dette 
er et ressourcekrævende arbejde, der tillige forudsætter stor kreativitet. Det har der-
for været diskuteret, om der i Danmark var ressourcer til at have et sådant arbejde 
kørende både i officielt regi (ADAM-modellen), i Nationalbanken og i råds-regi 
(SMEC-modellen). Imidlertid må det nok også på dette felt gælde, at det er godt 
med både konkurrence og mulighed for at kigge hinanden i kortene. 

11) Denne debat var således knyttet til udviklingen i statens budgetbalance, hvilket kan være en umiddelbart 
måske lidt mindre problematisk (men dog ikke særlig anvendelig) indikator for finanspolitikkens virkninger 
end saldoens absolutte størrelse og fortegn. Ofte gik debatten imidlertid alene på det sidste, helt misvisende 
mål. 
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Chok-ændringerne 1973/74 

Modelarbejdet kom os i høj grad til gavn ved vurderingen af situationen efter det 
første oliechok i slutningen af 1973. Med udgangspunkt i den vurdering, at det fun-
damentale i situationen ikke som dengang gængs antaget var en langvarig forsy-
ningskrise, men stærkt forringede internationale konjunkturvilkår og prisvilkår i 
udenrigshandelen, forudså redegørelsen Dansk økonomi, februar 1974, (altså på et 
meget tidligt tidspunkt efter choket), at der nu for første gang siden slutningen af 
1950'erne ville komme en meget betydelig ledighed, og at dansk økonomi i det hele 
taget ville blive holdt fast i et forstærket dilemma mellem betalingsbalance- og be-
skæftigelseshensyn, hvis den i økonomien indbyggede inflationsdynamik ikke blev 
brudt. Vurderingen og den hurtige udarbejdelse af en redegørelse lettedes i høj grad 
af, at arbejdet kunne bygge på modelkørsler. 

Energirapporten, juni 1980: krank skæbne 

Energirapporten fra juni 1980, som jeg vil mene hører til i den bedste ende af vore 
rapporter, fik en krank skæbne. Den kom til verden på baggrund af en anmodning 
fra SV-regeringen i 1979. Det var regeringens tanke, at den skulle indgå som en del 
af informationsgrundlaget for en planlagt folkeafstemning om indførelse af A-kraft. 
Der blev derfor lagt et stort arbejde i analyse- og prognosearbejdet og i at gøre kom-
plicerede sammenhænge lettere tilgængelige. Det er min opfattelse, at den i høj grad 
står sig ved en genlæsning, også hvad træfsikkerheden i prognoserne angår. Da rap-
porten kom til verden, var SV-regeringen imidlertid gået af og med den tanken om 
indførelse af A-kraft og dermed om afholdelse af folkeafstemning. Dermed var også 
interessen for energispørgsmål i det hele taget for en tid trængt noget i baggrunden. 
Diskussionen i rådet blev noget af et anti-klimaks, hvad energiafsnittene angår, og 
rapporten blev langt fra den bestseller i boghandelen, vi havde håbet på. Skæbnens 
ironi ville, at vi for et par år siden måtte lade et betydeligt restoplag gå til destrukti-
on, medens andre, måske knapt så gode redegørelser har været så efterspurgte, at 
de er blevet genoptrykt, undertiden i flere omgange. 

Den pengepolitiske rapport, september 1985, og kapitlet om brancheglidning og 
andre innovationer på de finansielle markeder, Dansk Økonomi, november 1986 

Ved siden af energirapporten er også den meget omfattende pengepolitiske rapport 
fra september 1985 (med sine godt 500 tryksider den hidtil mest omfangsrige i insti-
tutionens historie - trods det vidtrækkende og komplicerede emne nok en lidt pro-
blematisk rekord) og det nævnte strukturkapitel i Dansk økonomi, november 1986, 
eksempler på emner, der er blevet taget op af formandskabet efter politisk anmod-
ning. 

204 



Beslutningen om at gøre pengepolitikken til genstand for en særlig strukturrapport 
blev truffet, efter at et flertal i Folketingets politisk-økonomiske udvalg gennem øko-
nomiministeren havde opfordret formandskabet til at udarbejde en sådan redegørel-
se og opstillet en temmelig omfattende ønskeseddel for de emner, der ønskedes be-
lyst. - På tilsvarende måde skyldtes det et ønske fra et flertal i Folketingets erhvervs-
politiske udvalg, at man i efterårsrapporten 1986 medtog en analyse af brancheglid-
ningen på de finansielle markeder. Det politiske ønske gik specifikt på en analyse 
af de pengepolitiske aspekter af brancheglidningen, men bl.a. fordi betydningen for 
pengepolitikken måtte anses for ret begrænset, valgte formandskabet i stedet at give 
en bredere belysning af den finansielle innovationsproces. Der blev herunder også 
lagt vægt på processens internationale sider. 

Når proceduren omkring energirapportens og de to finansielle rapporters tilblivelse 
er omtalt forholdsvis udførligt her, skyldes det, at formandskabet som fremhævet 
i indledningen ikke er underkastet nogen politisk instruktionsbeføjelse, men selv-
stændigt tager stilling til, hvilke emner der skal tages op til analyse i redegørelserne. 
Denne uafhængighed kunne der frygtes at gå skår i, hvis det blev almindelig praksis, 
at politikerne, det være sig regering eller Folketing, løbende rettede henstilling til 
institutionen om at tage konkrete arbejdsopgaver op, og hvis sådanne henstillinger 
regelmæssigt blev imødekommet. På den anden side kan det forhold, at der fra poli-
tisk hold bliver udtrykt ønsker om at få bestemte emner belyst, naturligvis heller 
ikke være en begrundelse for ikke at tage sådanne analyser op. Afgørende for emne-
valget har også i de her nævnte tilfælde været, at emnerne under alle omstændighe-
der ville have været nærliggende arbejdsopgaver for institutionen og derfor også 
kunne være taget op på eget initiativ. Redegørelserne er hver gang på normal måde 
blevet forelagt for rådet, inden de blev afgivet til regeringen, og overholdelsen af 
denne spilleregel har været en klart præciseret forudsætning for imødekommelsen 
af de fremsatte ønsker. Det siger samtidig sig selv, at der ikke med den særlige "til-
blivelsesform" for de her nævnte rapporter er sket nogen påvirkning af rapporternes 
indhold. Politikerne kan nok "bestille" en analyse hos vismændene, men ikke dens 
indhold og udformning. Vismændene er ikke, hvad man i det politiske miljø vistnok 
kalder "driftssikre". 

Diskussionen om valutakurspolitikken oktober 1982 

Til sidst skal der knyttes nogle bemærkninger til efterårsrapporten 1982. I denne 
blev valutakurspolitikken taget op på meget konkret og kontant måde, idet det blev 
rejst spørgsmål om gennemførelse af en stor "strategisk" devaluering. Tallet 20 pet. 
blev nævnt i rapporten. 

Rapportens behandling af dette emne gav anledning til voldsom kritik både i rådet 
og i offentligheden. Fra flere sider blev der givet udtryk for, at rapporten kunne 
komme til at koste landet dyrt som følge af kapitalflugt, og for, at institutionen der-
for nu var på vej til at begå harakiri. Fra økonom-side blev vi mindet om en situation 
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i Sverige tilbage i tiden (i 1946), da Gunnar Myrdal var svensk handelminister. Myr-
dal havde i en tale nævnt muligheden af, at regeringen ville ty til en massiv import-
regulering for at bremse op for en uheldig udvikling på betalingsbalancen. Talen ud-
løste prompte en kraftigt forstærket import og et svind i valutareserven. Det fik pro-
fessor Erik Lundberg til at advare om, at "mundlöshet" kunne blive efterfulgt af 
"myntlöshet". 

Tabuemner? 

Diskussionen berørte et essentielt - og for institutionen måske eksistentielt - spørgs-
mål, som for øvrigt netop Erik Lundberg, der selv i nogle år var med i den uofficielle 
svenske vismandsinstitution, har taget op i bogen Svensk ekonomisk politik-Lårdomer 
från 70 - talet. Lundberg skriver her, at det er et vanskeligt spørgsmål,' 'hur politisk 
orealistiskt och "naivt", rådet bor vara i sina rekommendationer". Skal man holde 
sig inde for grænsen af, hvad der til enhver tid synes politisk muligt, eller skal man 
gå et stykke derudover, blotlægge problemstillinger, som måske er blevet fortrængt 
af diverse blokeringer, og dermed forsøge at flytte grænser for det mulige? 

Der skal ikke her gås ind i substansen i dette spørgsmål, som til enhver tid må være 
et formandskabsanliggende par exellence, og hvor svaret vel i øvrigt heller ikke kan 
være ens til alle tider. I relation til situationen, som den så ud i 1982, kan der imidler-
tid være grund til at nævne, at det da stod klart, at den politik med hyppige justerin-
ger af kronekursen i forhold til valutaerne i det europæiske valutakurssamarbejde, 
der da havde været ført gennem nogle år, i stigende grad blev foruddiskonteret i den 
danske rentes højde i forhold til udlandet. Dette forskertsede mere eller mindre poli-
tikkens formål; den slog så at sige sig selv på munden. Dette var naturligvis en så 
væsentlig problematik, at den måtte lægges frem. De "krybende devalueringers" 
tid var til ende. En overgang til fastkurspolitik måtte forventes, og spørgsmålet var 
da, om det skulle ske på det eksisterende eller på et nedskrevet niveau. 

Stærkt medvirkende til, at også den sidste mulighed blev debatteret, var det, at man 
anså de samfundsøkonomiske problemer for at være af et "overvættes stort omfang, 
der skaber behov for en hurtig og kraftig opretning". - Helt for egen regning (det 
var ikke noget, der på nogen måde blev drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af 
rapporten) kan det måske være tilladeligt at nævne, at problemernes sum for landet 
under eet (i modsætning til de enkelte erhverv og sektorer) i 1982 næppe var meget 
mindre, end den ville have været i alternativ-situationen i 1972 i tilfælde af nej til 
EF, jf. herom omtalen af EF-rapporten ovenfor. 

Det blev naturligvis på forhånd overvejet i formandskabet, om man ved at fremlæg-
ge et oplæg med dette indhold kunne risikere at være med til at sætte en valutaspe-
kulation i gang, der i sig selv kunne fremtvinge en stor devaluering. I givet fald ville 
dette selvsagt have spillet en afgørende rolle for beslutningerne om redegørelsens 
udformning. Men med de på kort sigt principielt ubegrænsede valutakreditter mv., 
der står til rådighed i EMS, var og er der næppe mulighed for, at spekulation mod 
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kronen i sig selv kan fremtvinge en valutakursjustering. Risikoen ved "mundløs-
hed" er for så vidt blevet lidt mindre end tidligere, hvormed naturligvis ikke være 
sagt, at mundløshed er anbefalelsesværdigt. 

Til allersidst skal nævnes, at der findes områder og spørgsmål, som alle vismænd 
gennem alle de 25 år har været enige om, at man ikke kunne tage op. Kriteriet for, 
om et emne er blevet taget op, har været, om det blev anset for at have økonomisk-
politisk gennemslagskraft i det etablerede samfund og dermed også var et emne, 
som rådets medlemmer ville finde det relevant at diskutere. Med et lån fra den tidli-
gere citerede artikel af Erik Ib Schmidt kan dette måske også udtrykkes på den må-
de, at vismændene har bygget på værdipræmisser fra "det politiske midtbanespil". 
Forholdet har lejlighedsvis givet anledning til kritik fra de politiske yderfløje, men 
uden dette ville institutionen næppe have kunnet spillet den formidlende rolle, som 
er én af dens funktioner. Og for offentligheden har det altid været gjort klart, hvad 
grundsynspunkterne var. 
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Bo Bojesen, Politiken, 1966. 
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PERIODEN 1962-67: 

VISMANDSPROGNOSER 1962-87 

Af 
Søren Gammelgård* 

Loven af 5. september 1962 om Økonomisk Samordning, som er grundlaget for op-
rettelsen af Det økonomiske Råd og hele dets virksomhed igennem nu 25 år, er 
usædvanligt kortfattet efter dansk lovgivningssædvane. Den fylder knapt 1 side i 
Lovtidende og består af kun 4 paragraffer, hvoraf den første angiver formålet med 
Rådets oprettelse, den anden dets sammensætning, den tredje dets arbejdsmåde, og 
den fjerde dets sekretariat og andre hjælpekilder for løsningen af Rådets opgaver. 
Om disse siges det i §1, at det er Rådets opgave: »... at følge landets økonomiske 
udvikling og at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser.« 

Til løsningen af denne tvedelte opgave har det fra starten været klart, at man ikke 
kunne nøjes med at interessere sig for den økonomiske udvikling, som allerede har 
fundet sted, og som med en vis forsinkelse kan belyses ud fra løbende statistiske 
oversigter. Man måtte desuden gøre sig forestillinger om udviklingen i den nærmeste 
fremtid, som ikke hidtil var søgt belyst statistisk her i landet. Et af Formandskabets 
første initiativer efter udnævnelsen i okt. 1962 var derfor en henvendelse til Det sta-
tistiske Departement, nu kaldet Danmarks Statistik, om tilvejebringelse af et bedre 
grundlag for afgivelse af prognoser. Dette førte til etableringen af det såkaldte 
Konjunktur-barometer, der fra 1964 er udsendt hvert kvartal for de vareproduceren-
de byerhverv, og siden 1970 for bygge- & anlægsvirksomhed. Konjunkturbaromet-
ret bygger på forespørgsler til et stort udsnit af de respektive erhvervs virksomheder, 
som kvartal for kvartal oplyser, om de i det kommende kvartal venter større, mindre 
eller uforandret produktion, salg, m.m. Og tilsvarende om udviklingen i den fakti-
ske produktion m.m. i det seneste afsluttede kvartal. 

Af de 51 rapporter, som Formandskabet har udsendt i de forløbne 25 år, er der næp-
pe een, der undlader at komme ind på overvejelser om udviklingen i den nærmeste 
fremtid. I de første 6 rapporter begrænsede man sig til rent verbale prognoser, i det 
højeste med angivelse af enkelte tal eller spillerum for den forventede vækst i den 
samlede produktion og/eller prisniveauet. En lignende forsigtighed med forudsigel-
serne var siden Økonomiministeriets oprettelse i 1947 blevet lagt for dagen i de årlige 
eller halvårlige rapporter fra dettes Økonomiske Sekretariat. 

*) Professor, medlem af Det økonomiske Råds formandskab 1962-67. 
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Siden oktober 1965 er Formandsskabets skøn over udviklingstendenserne imidler-
tid hver gang blevet kvantificeret i såkaldte Forsyningsbalancer. I disse indgår for 
hver hovedpost i den samlede efterspørgsel fra indland og udland efter danske varer 
og tjenester tal for den forventede procentvise ændring i både mængder og prisni-
veau, og der er ligeledes anført procenter for de forventede ændringer i den danske 
efterspørgsel efter importerede varer og tjenester. Til sammenligning med disse 
kvantificerede skøn over udviklingen i det kommende år anføres hver gang forvente-
de procenter for indeværende år og faktiske tal fra foregående år. En lignende proce-
dure er fra 1975 anvendt i rapporterne fra Det økonomiske Sekretariat. 

Opstillingen i Forsyningsbalancen er ændret noget igennem de forløbne år, bl.a. 
som følge af ændrede specifikationer i de tilgrundliggende statistiske kilder. Allige-
vel kan der på det foreliggende grundlag udskrives sammenhængende talrækker for 
følgende hovedposter igennem hele perioden 1965-87: 1) Bruttonationalproduktet 
(BNP), 2) Det private forbrug, 3) Private, faste investeringer, 4) Den offentlige sek-
tor, 5) Export af varer, og 6) Import af varer. En sådan udskrift er foretaget med hen-
blik på at belyse prognosernes træfsikkerhed. Derved er der for hver af de 6 poster 
1 hvert enkelt år fremkommet først et antal prognosetal og derefter et antal faktiske 
tal. At prognosetallene kan variere med den tidsmæssige afstand fra udløbet af det 
prognostificerede år, er let forståeligt, og ligeledes at træfsikkerheden som regel tilta-
ger når afstanden bliver mindre. Den seneste prognose er altså normalt sikrere end 
de tidligere. Derimod vil det nok forbavse de fleste, at også de faktiske tal varierer 
med afstanden fra årets udløb, og her gælder som regel det modsatte: at tallene bliver 
sikrere jo større afstanden er til det prognostificerede års udløb. Dette beror på, at 
Danmarks Statistik ofte reviderer tidligere offentliggjorte tal, når nye og sikrere tal 
efterhånden kan beregnes. 

Efter uddrag af de ovenfor omtalte oplysninger fra Forsyningsbalancerne er opstillet 
2 tabeller for hver af de 6 hovedposter, nemlig 1 med procentvise forskydninger år 
for år i mængdetallene og 1 med procentvise prisændringer. Tabellerne er derefter 
indlæst, behandlet og udskrevet på EDB, og resultatet er ialt 12 tabeller med talop-
lysningerne og 12 diagrammer med kurver, som hver for sig viser forløbet år for år 
af hhv. prognoser og faktiske tal. Alle prognosetal er medtaget i både tabeller og dia-
grammer, men for overskuelighedens skyld er der i diagrammerne kun medtaget eet 
faktisk tal pr. år, og i alle tilfælde det seneste foreliggende, der som nævnt ovenfor 
normalt vil være det sikreste. 

Som exempler på de udarbejdede tabeller og diagrammer er der på de følgende 4 
sider gengivet tabellerne og diagrammerne for BNP, der er den mest omfattende af 
Forsyningsbalancens poster. De øvrige 20 tabeller og diagrammer har som følge af 
PROSA-konflikten ikke kunnet færdiggøres tidsnok til at komme med i denne om-
gang, idet det benyttede EDB-anlæg var lammet i månederne maj-august 1987. De 
vil imidlertid blive fremstillet efter samme mønster, som de her gengivne, og de vil 
komme til at indgå i et særskilt hæfte, som vederlagsfrit kan rekvireres fra Det øko-
nomiske Råds Sekretariat.1 

1) EDB-arbejdet er udført af stud. mere. Søren Nielsen på anlægget ved Handelshøjskolen i Århus. 
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Tabel la Bruttonationalprodukt, realstigningsprocent pr. år 

År 
Prognosetal 

Max. antal mdr. før årets udgang 
Faktiske tal 

Max. antal mdr. efter årets udgang År 

30 24 18 12 6 6 12 18 24 30 

1965 4.5 4.8 4.4 

1966 2.5 / 3.0 2.3 2.4 

1967 3.25 3.4 4.0 

1968 1.5 / 2.0 3.6 3.6 3.8 

1969 6.0 / 6.5 7.1 7.4 

1970 4.0 4.5 3.0 

1971 2.25 3.4 3.7 

1972 4.0 4.5 4.5 

1973 5.25 5.0 4.7 

1974 3.25 2.0 1.5 0.5 -0.8 -0.9 

1975 2.0 0.0 -2.0 -1.5 -0.5 -0.6 

1976 4.25 3 .25/4 .5 4.5 5.0 5.0 5.2 

1977 1.0 1.5 1.0 1.9 2.0 2.0 

1978 2.0 2.2 1.4 2.0 1.7 1.3 

1979 3.1 3.0 3.2 2.2 3.2 3.5 

1980 0.3 -1.2 -0.8 -0.5 0.4 

1981 -0.9 -0.6 -0.8 -0.6 0.2 

1982 2.7 2.8 1.9 1.5 2.2 

1983 3.2 2.0 2.1 2.8 2.9 2.9 

1984a 1.3 1.4 2.5 4.5 

1985 2.4 3.0 3.0 2.0 3.1 

1986 3.4 2.2 2.7 3.3 

1987 2.7 1.5 -0.5 -0.6 

a) Der er ikke i forsyningsbalancerne oplyst noget faktisk tal for 1984.1 Statistiske 
Efterretninger 1986: 10 & 19 & 20 er der imidlertid oplyst følgende tal for årene 
1981-86 i årenes rækkefølge: - 0.9, 3.0, 2.5, 3.5, 3.9, 3.3. Da disse oplysninger 
er fremkommet senere end tabellens tal for denne årrække, er de nye tal anvendt 
ved konstruktionen af kurven for faktiske tal i figur la. 
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Tabel la Bruttonationalprodukt, realstigningsprocent pr. år 

År 
Prognosetal 

Max. antal mdr. før årets udgang 
Faktiske tal 

Max. antal mdr. efter årets udgang År 

30 24 18 12 6 6 12 18 24 30 

1965 8.5 6.8 7.5 

1966 6.5 7.8 7.6 

1967 6.25 5.9 5.2 

1968 6.0 / 6.5 6.3 6.3 5.5 

1969 5.0 / 6.0 5.1 5.7 

1970 7.0 7.5 7.7 

1971 6.5 6.1 6.2 

1972 7.5 8.6 8.6 

1973 8.5 11.25 10.8 

1974 10.25 11.25 12.0 13.2 14.0 13.7 

1975 12.5 11.0 11.5 12.5 12.0 12.2 

1976 7.0 7 .25 /7 .5 9.0 9.5 8.5 8.7 

1977 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.4 

1978 9.0 8.9 9.7 9.2 9.2 9.4 

1979 4.8 5.5 6.4 8.3 7.3 6.9 

1980 9.4 10.2 9.5 8.6 7.5 

1981 8.9 8.7 9.8 9.3 8.8 

1982 7.0 10.1 10.5 10.2 10.5 

1983 7.8 7.9 7.9 7.7 7.3 7.3 

1984a 3.8 5.0 5.3 6.0 

1985 3.3 4.0 4.9 4.8 4.5 

1986 2.7 3.9 4.4 4.7 

1987 2.2 3.3 2.9 4.2 

a) Der er ikke i forsyningsbalancerne oplyst noget faktisk tal for 1984. 
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Tabel la Bruttonationalprodukt, realstigningsprocent pr. år 

1965 1970 1975 19B0 1989 10B0 
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Figur Ib Bruttonationalprodukt, prisstigningspwcent pr. ar 
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Til nærmere forklaring af de gengivne tabeller og diagrammer kan anføres følgende: 

Af tabellerne la og lb ses det, at de hver har 5 kolonner med prognosetal og 5 med 
faktiske tal. Grænsen imellem de to halvdele er markeret ved en lodret dobbeltstreg 
imellem dem. Både prognosetal og faktiske tal er placeret i kolonnerne efter deres 
tidsmæssige afstand fra dobbeltstregen, som år for år markerer årets udgang. Tallene 
/ 30 / 2 4 / 1 8 / 1 2 / 6 // øverst i kolonnerne til venstre for dobbeltstregen angiver 
det maximale antal måneder, som prognosetallene i de respektive kolonner ligger 
forud for det prognostificerede års udgang, markeret ved dobbeltstregen. Tilsvaren-
de viser tallene // 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / til højre for dobbeltstregen det maximale 
antal måneder, som de faktiske tal i de respektive kolonner ligger efter det prognosti-
ficerede års udgang. Den tidligst fremsatte prognose har altså maximalt ligget 2 Vi 
år før årets udgang, og det senest offentliggjorte faktiske tal har maximalt ligget 2 Vi 
år efter årets udgang. Det samlede tidsrum imellem første prognose og sidste fakti-
ske tal har således i den betragtede periode ikke oversteget 5 år, og et blik på tabeller-
ne viser, at der kun er fa tal i yderkolonnerne. For prognosetallene til venstre for dob-
beltstregen er talophobningen størst i kolonnen nærmest dobbeltstregen, hvor der 
med tre undtagelser findes et prognosetal for hvert år. Undtagelserne er årene 1971 
og 1972 samt tabellernes sidste år, 1987. Dette sidste skyldes, at efterårsrapporten 
for indeværende år endnu ikke er blevet offentliggjort. Grunden til at der mangler 
prognosetal for de førstnævnte år i kolonne 6 er, at efterårsrapporterne i disse to år 
er exempler på de såkaldte specialrapporter, der beskæftiger sig med andre spørgs-
mål end den aktuelle økonomiske situation og udsigterne for det eller de nærmeste 
år. I efterårsrapporten 1971, der har titlen Marhedsperspektiver og Strukturproblemer, 
var det virkningerne for dansk økonomi af en eventuel tilslutning til Det europæiske 
Fællesmarked, som var emnet. Og efterårsrapporten for 1972: Økonomisk Demokrati 
i samfundsøkonomisk Belysning, handlede om et andet aktuelt emne. 

Af de to tabeller ses endvidere, at der efterhånden er kommet prognosetal i de tidli-
gere kolonner: fra 1971 i kol. 12, fra 1974 i kol. 18, fra 1976 i kol. 24, og fra 1985 
i kol. 30. Denne fortsatte udvidelse af tidshorisonten for de fremsatte prognoser er 
udtryk for enten stigende (dum)dristighed eller for sukcessiv forbedring af prog-
nosegrundlaget, eller for noget af begge dele. 

For de kolonner, der ligger på højre side af dobbeltstregen, altså de faktiske tal, ser 
det derimod ud til, at tidshorisonten indsnævres med tiden. Dette kan måske skyl-
des, at Danmarks Statistik efterhånden er blevet mere rutineret, så den sidste revisi-
on af tidligere offentliggjorte tal kan foretages hurtigere end hidtil. Fodnoten til tabel 
la åbner dog også mulighed for den fortolkning, at indsnævringen i tallenes tæthed 
forneden i de 5 kolonner med faktiske tal skyldes, at man i Formandskabets forsy-
ningsbalancer, hvorfra tallene er hentet, med tiden er blevet mindre omhyggelig med 
at fa de seneste revisioner fra Danmarks Statistik med i billedet. Specielt om de sid-
ste tre linjer gælder, at der endnu ikke er gået 30 måneder, ensige mere, siden udgan-
gen af disse år. 

214 



De to diagrammer, figurerne la og lb, giver hver for sig en grafisk, og derfor en mere 
overskuelig, fremstilling af det udviklingsforløb, som fremgår af tallene i de respek-
tive tabeller. Kurverne i figur la svarer altså til tallene i tabel la, og begge belyser 
de procentvise forskydninger år for år i BNP's mængde-dimension, hvorfor disse 
forskydninger i både diagrammet og tabellen er benævnt: real-stigningsprocent pr. 
år. På samme måde hænger figur lb sammen med tabel lb, men de dér illustrerede 
procentforskydninger vedrører BNP's prisniveau, hvorfor de både i diagrammet og 
tabellen er benævnt: prisstigningsprocent pr. år. 

Redegørelsen i forrige afsnit om sammenhængen imellem tabeller og diagrammer 
gælder ikke alene for BNP, men omfatter også de øvrige poster i Forsyningsbalan-
cen, som vil blive belyst i det tidligere omtalte særskilte hæfte. Ligeledes gælder det 
alle diagrammer, at der under hver figur er anført en fælles signatur til identificering 
af de forskellige kurver, der er indtegnet i figurerne. Princippet er her, at de tidligste 
prognoser, som er mere usikre og luftige end de senere, er indtegnet med kurver 
med mest luft, idet stregerne bliver længere og mellemrummene færre, efterhånden 
som prognose-tidspunktet rykker nærmere til den dobbeltstreg, der i tabellerne an-
giver udgangen af det prognostificerede år. Alle prognoser er i øvrigt tegnet med 
samme stregtykkelse, som er markant tyndere end den, der er benyttet i kurven med 
faktiske tal. Som tidligere nævnt er der i hvert diagram kun tegnet een kurve med 
faktiske tal, og de tal, der er lagt til grund for denne, er i hvert år det seneste offent-
liggjorte. Derved opnås ikke blot større overskuelighed end muligt, hvis der var teg-
net kurver for alle faktiske tal, således som det er tilfældet med alle prognosetal. Der 
opnås tillige, at kurven for faktiske tal kommer så tæt som muligt til den virkelighed, 
som økonomer undertiden benævner: Den virkelige Virkelighed. At nå den er idea-
let for al empirisk forskning. Men vi økonomer må beklageligvis indrømme, at den 
i vort fag er et luftigt mål at styre efter. For ingen af os kender Den virkelige Virkelig-
hed, og ingen vil nogensinde komme til det. Dertil kommer, at det, vi opfatter som 
virkelighed indenfor samfundsøkonomien, kan vi kun beskrive ved hjælp af ord, 
som er upræcise, og/ eller tal, som er skrøbelige og fejlbehæftet i ukendt omfang. 
Nogle mener, at vi kan komme uden om disse mangler ved i størst muligt omfang 
at udtrykke os i matematiske formler. Det er nok tænkeligt, at vi ad den vej, kan 
begrænse antallet af logiske fejlslutninger. Men vi bør ikke glemme Niels Bohrs ud-
talelse om, at sandhed og klarhed er komplementære størrelser: Jo mere vi opnår 
af det ene, desto mere sætter vi til af det andet. Denne sætning, som er fremsat som 
forklaring på visse uklarheder og selvmodsigelser inden for atomfysikken, gælder 
så meget mere inden for samfundsvidenskaberne, nationaløkonomien ikke undta-
get. Vi kan nok opnå stor præcision og klare, een-tydige svar ved at opstille matema-
tiske modeller af det økonomiske samfund her i landet og dets relationer til økono-
mien i de lande, som vi har samhandel og finansielle transaktioner med. Men selv 
de mest raffinerede modeller kan kun blive et hjælpemiddel blandt andre, herunder 
ikke mindst det der i engelsktalende lande benævnes: common sense, og som her 
i landet vel oftest kaldes: almindelig sund fornuft. Det utilfredsstillende ved denne 
benævnelse er imidlertid, at den sunde fornuft desværre næppe er så udbredt, som 
indiceret både i den engelske og den danske benævnelse. 
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Efter at der nu er redegjort for det benyttede talmateriale og dets bearbejdning og 
anvendelse i tabeller og diagrammer, skal der i det følgende ses nærmere på de vig-
tigste resultater der kan uddrages deraf for så vidt angår BNP, der som nævnt er den 
mest omfattende af posterne i forsyningsbalancen, og dertil den eneste der i skriven-
de stund foreligger fuldt belyst med tabeller og diagrammer. 

I årene efter den sidste verdenskrig er anvendelsen af økonomiske prognoser blevet 
stadigt mere udbredte i flere og flere lande vest for jerntæppet. Og ligesom i Dan-
mark er forudsigelsernes tidshorisont blevet forlænget, efterhånden som prognose-
magernes erfaringer og/eller deres dristighed er tiltaget, eller grundlaget for at udar-
bejde prognoser er blevet udbygget. Jævnsides hermed er der fremkommet en om-
fattende litteratur om fremgangsmåder ved udarbejdelsen af økonomiske prognoser, 
herunder navnlig om konstruktionen af de såkaldte makro-økonomiske modeller, og 
om metoder til vurdering af prognoseresultaterne efter mange forskellige kriterier. 
Både af tidsmæssige, pladsmæssige og personlige grunde ligger det uden for mulig-
hederne her at teste Vismandsprognoserne 1965-87 efter sådanne mere eller mindre 
raffinerede metoder, der som regel kræver økonomisk-statistisk specialkundskab, 
ikke blot af dem, der foretager testningen, men oftest også af læserne. 

I det følgende vil der blive anvendt mere primitive metoder til at belyse to af de vig-
tigste spørgsmål ved vurderingen af prognosernes værdi: 1) I hvilket omfang har 
prognoserne været i stand til at forudsige vendepunkterne i konjunkturudviklingen 
målt ved realstigningsprocenten i BNP, og 2) Hvor stor er prognosernes træfsikker-
hed målt ved forskellen år for år mellem den faktiske konstaterede vækstrate i BNP 
og de offentliggjorte prognoser? 

Ser vi først på figur la, der viser udsvingene år for år i realstigningsprocenten i BNP, 
kan vi umiddelbart konstatere, at procenterne efter de faktiske tal har svinget mel-
lem et maximum i 1969 på 7.4 og et minimum på -s- 0.9 i 1974 og 1981. Gennem-
snittet af samtlige faktiske tal, der som tidligere nævnt hvert år er det seneste offent-
liggjorte, er 2.9%. Der er altså tale om ganske store udsving til begge sider af gen-
nemsnittet, når ydergrænserne som nævnt er -i- 0.9 og + 7.4%. 

Billedet af prognosetallenes udsving år for år er i figur la knapt så klart, idet der 
her er medtaget alle foreliggende tal uanset deres tidshorisont. Det fremgår klart af 
kurverne, at prognoserne sjældent har ramt plet, men det umiddelbare indtryk er 
dog, at kurverne med prognosetal i de fleste tilfælde ligger i nærheden af kurven 
med faktiske tal, og at vendepunkterne i kurven med faktiske tal er blevet forudsagt 
korrekt i de fleste tilfælde. Dette førsteindtryk afkræftes ikke af en nærmere analyse 
af tallene i tabel la og kurverne i figur la. Gennemsnittet af samtlige prognosetal 
er 2.4% inden for ydergrænserne -h 2.0 og +6.5, mens de tilsvarende beregninger 
for de tal, der indgår i kurven for faktiske tal, som ovenfor nævnt er 2.9% og H- 0.9 
- +7.4. Prognosernes niveau er altså gennemsnitligt 2.9^2.4 = 0.5 procentenheder 
lavere end de faktiske tals, og spillerummets grænser er for maximumsværdiens ved-
kommende 0.9 procentenheder lavere, og for minimumsværdien 1.1 procentenhe-
der. udsvingsspillerummet er altså praktisk taget det samme i de to tilfælde. 
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Om analysen af vendepunkterne kan oplyses, at der i kurven over faktiske tal i figur 
la kan optælles ialt 14 år med vendepunkter, nemlig 7 med bundtal og 7 med toptal. 
I 8 af disse år er vendepunktet rigtigt forudsagt, i 2 har prognosekurverne vende-
punkt et år for tidligt og i 4 et år for sent. Af de 6 fejlskud ligger de 4 i årene efter 
1980. Dette kan måske udlægges som et vidnesbyrd om, at den benyttede makro-
økonomiske model i stigende grad trænger til a-jour-føring og/eller udbygning. 
Men det kan også skyldes, at årene efter 1980 er et skoleexempel på de hurtige og 
kraftige virkninger, der kan udløses af et markant stemningsskift i de økonomiske 
forventninger. 

Ovenstående forsøg på en vurdering af træfsikkerheden i de kvantificerede progno-
ser, der fra 1965 er publiceret i Formandskabets rapporter, vedrører som sagt alene 
forskydningerne i det reale BNP. Det er ingenlunde sikkert, at vurderingen af de 
øvrige poster vil falde ud på samme måde. Blandt disse poster findes der nogle, som 
har langt større udsving år for år, eksempelvis de private investeringer, eksport og 
import. Dette taler på forhånd for, at prognoserne for disse poster har mindre træf-
sikkerhed, både m.h.t. vendepunkter og niveau. Om dette faktisk har været tilfæl-
det, vil imidlertid ikke kunne afgøres, førend det bebudede hæfte med tabeller og 
diagrammer foreligger også for disse poster. Til gengæld vil det til den tid kunne 
efterprøves af enhver, som har lyst og energi dertil. 

Epilog: Hvad kan det nytte! 

Under denne titel, der er en svag omskrivning af et spørgsmål, der har spillet en 
stor rolle i dansk politik på et andet felt end det økonomiske, vil jeg nu vove mig 
frem med nogle personlige bemærkninger om nytten af den virksomhed, der hidtil 
er udfoldet af Det økonomiske Råd, dets Formandskab og dets Sekretariat. Som een 
af de tre, der stod fadder ved dåben, er det vel ikke unaturligt, at jeg har interesse 
for barnets senere skæbne. Og det er vel heller ikke utænkeligt, at andre kan have 
interesse i belysning af nytten af den institution, som nu har virket i et kvart århun-
drede. Vi har jo fornylig oplevet, at en nyslået minister på en helt ny ministerpost 
gav udtryk for den opfattelse, at Det økonomiske Råd og hvad dertil hører uden ska-
de kan nedlægges. Disse toner er hørt før. Men det er så mange år siden, at det nok 
er glemt af de fleste. 

Som også omtalt i Arne Mikkelsens bidrag til jubilæumsskriftet må faderskabet for 
vismandsinstitutionen først og fremmest tillægges Det radikale Venstre. Blandt det-
tes medlemmer er det især Kjeld Philip, der må stå for skud. Tanken om en rådgiv-
ningsinstitution af denne type blev første gang sat på tryk i den såkaldte Samord-
nings-betænkning fra 1956, der var resultatet af et udvalgsarbejde, som han havde 
stået i spidsen for, mens han endnu var økonomiprofessor ved universitetet i Køben-
havn. Det blev også ham, der som økonomiminister kom til at realisere tanken i ef-
teråret 1962, da den politiske situation var blevet moden dertil, vel navnlig på grund 
af følgerne af den såkaldte indkomsteksplosion i foråret 1961. Også den er vel nu 
ukendt for de fleste, bl.a. fordi de fleste, der pt. er borgere i dronningeriget Dan-
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mark, for 26 år siden ikke interesserede sig for politik. Og mere end halvdelen af 
dem har den gode undskyldning, at de i 1961 endnu ikke var i stand til at læse en 
avis. De mest opvakte af dem kunne måske nok have faet noget ud af at lytte til radio-
avisen, hvis de var unormalt interesseret i at følge med i politik og økonomi. Men 
fjernsynet var dengang kun for de færreste. 

På denne baggrund vil jeg tillade mig at minde om, at 1961 var det år, hvor galskaben 
i dansk økonomisk politik for første gang i efterkrigsårene trådte frem til åben be-
skuelse. I løbet af fa forårsmåneder blev pengeindkomsternes niveau forhøjet med 
10-15% i byerhvervene som følge af strejker og andre former for løntryk. Og land-
brugets organisationer fik i løbet af få dage gennemtvunget væsentlige forhøjelser 
af hjemmemarkedspriserne for deres salgsprodukter ved at blokere byernes forsy-
ning med mejeri- og slagteriprodukter, bl.a. anført af en nyslået præsident for Land-
brugsrådet: den for sin sunde fornuft ellers så anerkendte Anders Andersen, der for-
nylig endte sin politiske løbebane som Økonominister, og dermed også ophørte med 
at være ressortminister for Det økonomiske Råd. 

Tildragelserne i 1961 blev baggrunden for, at Kjeld Philip nu endelig fik mulighed 
for at realisere sin ide om oprettelse af en politisk uafhængig rådgivningsinstitution. 
Selv om det skete med 6 års forsinkelse, blev Danmark dog det første sted, hvor en 
så besynderlig, men ret beset uundværlig skabning kom til verden. Det er derfor 
også forståeligt at flere lande senere har realiseret noget lignende. Arne Mikkelsen, 
der sammen med Erik Hoffmeyer har været med i arbejdet i alle 25 år, har i sin jubi-
læumsartikel redegjort for de fødselsveer, der gik forud for lovens tilblivelse, så det 
behøver jeg ikke at komme ind på. Jeg kan dog ikke skjule, at jeg er glad for, at han 
har benyttet lejligheden til at korrigere det stykke historieskrivning herom, som en 
af vore højst agtede fagfæller lagde navn til i festskriftet til Carl Iversen. 

Mikkelsen kommer også ind på tildragelserne omkring den såkaldte helhedsløsning, 
der kom til verden, efter at Formandskabet i dec. 1962 havde afgivet sin første rap-
port til den socialdemokratisk-radikale mindretalsregering. Så ejheller det behøver 
jeg at tage op. Jeg ønsker dog at tilføje, at det næppe kan betvivles, at dette første 
indkomstpolitiske indgreb trak i den rigtige retning. Betalingsbalancen viste i 1963 
et overskud på 0.6% af bruttofaktorindkomsten (BFI), mens der i 1962 var et under-
skud på 3.0% af BFI. Og stigningen i timelønnen i håndværk og industri kunne i 
1963 og 64 påny skrives med een-cifrede procenttal: hhv. 8.0 og 8.6%, mens stignin-
gen i 1961 og 1962 havde været hhv. 12.2 og 10.3%. Efter 1963 har der som bekendt 
ikke et eneste år været overskud på betalingsbalancen. Og der har så at sige været 
indkomsteksplosion hvert år siden. Til og med 1982 har lønstigningen, på 3 år nær, 
skulle skrives med to-cifrede procenttal. Galskaben kulminerede i 1974 og 75 med 
stigninger på hhv 19.7 og 19.2%. 

Så vidt jeg har kunnet efterspore er helhedsløsningen det eneste håndfaste eksempel 
på, at rapporterne fra Det økonomiske Råds Formandskab har øvet indflydelse på 
den økonomiske politik. Der er derimod mere end eet eksempel på det modsatte. 
Allerede i foråret 1972, altså næsten 2 år før den meget omtalte oliepris-eksplosion, 
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afsluttede Formandsskabet sin rapport til Regeringen om de foregående års økono-
miske udvikling med følgende ord: »Såvel omkostnings- som investeringsudviklin-
gen tyder på, at dansk økonomi i stigende grad har fjernet sig fra den tilstræbte og 
nødvendige kurs.« 

Et andet eksempel er endnu tidligere og vedrører den sidste rapport, som jeg var 
med til at underskrive: Konjunktursituationen i efteråret 1967. Den blev offentlig-
gjort i september, idet det daværende Formandskab havde den ærgerrighed, at der 
såvidt gørligt skulle foreligge en frisk situationsbedømmelse, når Folketinget på 
Grundlovens bud mødte frem til en ny samling den anden tirsdag i oktober. Vi var 
på den tid inde i en konjunkturafmatning, som tegnede til at blive den kraftigste 
i længere tid, så det havde voldt os flere kvaler end sædvanligt at nå frem til en enig 
indstilling. Resultatet blev, at vi tilrådede Regeringen, der nu var en rent socialde-
mokratisk mindretalsregering, at undlade øjeblikkelige lempelser i den økonomiske 
politik. Dette blev begrundet med, 1) at et internationalt konjunkturopsving allere-
de syntes at være under udvikling, 2) at boligbyggeriet her i landet og 3) den offentli-
ge bygge- og anlægsvirksomhed fortsat virkede stærkt expansivt. Det måtte derfor 
antages, at også den danske konjunkturudvikling i løbet af nogle måneder påny ville 
dreje opad. Først hvis dette skulle vise sig ikke at holde stik, ville tiden være inde 
til lempelser i penge- og finanspolitikken. Men disse burde da være af generelt vir-
kende karakter, fx skattelettelser. Specielt måtte der advares imod lempelser inden 
for byggesektoren, idet bygge- og anlægsvirksomheden måtte antages også til den 
tid at være overophedet. 

Knapt var tryksværten i Formandskabets rapport blevet tør, før Det konservative 
Folkeparti og Venstre i fællesskab anmeldte en forespørgsel til Regeringen om, hvad 
den agtede at foretage sig for at lempe erhvervenes vanskeligheder og modvirke den 
stigende arbejdsløshed (Ft. 1967/68, sp. 533). En sådan opfordring til dans kan en 
socialdemokratisk regering selvfølgelig ikke sidde overhørig. Hvis ikke den skal be-
kæmpe arbejdsløshed, hvem skal så? Samme dag, som forespørgselen blev fremsat, 
ophævede Regeringen de endnu eksisterende restriktioner indenfor byggesektoren. 
Og ved forespørgselsdebatten d. 9. november fremlagde den et ekspansivt hand-
lingsprogram på 13 punkter (Ft. 1967/68, s. 1070-1184). 

Det opsigtsvækkende ved dette hændelsesforløb var, at såvel K&V som S tilsynela-
dende handlede uden tanke på Formandskabets nyligt fremlagte prognoser, anbefa-
linger og advarsler. De Radikale deltog ikke i det grandiose taktiske spil. Men under 
forespørgselsdebatten forsømte R, hvis ordfører var selveste Hilmar Baunsgård, en 
oplagt lejlighed til at afkræve V&K og S en offentlig motivering for, at de så flagrant 
tilsidesatte Formandskabets anbefalinger og advarsler. 

Når jeg ved denne festlige lejlighed har følt trang til påny at minde om disse fjerne 
tildragelser, skyldes det, at det referede hændelsesforløb kaster et forklarende lys 
over årsagerne til, at arbejdet i Det økonomiske Råd, dets Formandskab og dets Se-
kretariat ikke har haft større effekt på den førte økonomiske politik, end tilfældet 
er. Hver gang, der har været valg til Folketinget, er de såkaldte ansvarlige partier 
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gået ind for, at den økonomiske politik skulle lægges således til rette, at resultatet 
blev fuld beskæftigelse, størst mulig produktion, prisstabilitet og ligevægt på beta-
lingsbalancen. Og hver ny regering har uanset partifarve erklæret, at det netop var 
disse mål, den ville styre efter i den økonomiske politik. Når resultatet så at sige er 
blevet ringere gang for gang indtil kursskiftet i 1982, hænger det netop sammen med 
den adfærd, som så ublufærdigt blev lagt for dagen i okt.-nov. 1967. Hvis der er ud-
sigt til en politisk snargevinst, betænker man sig ikke på at udnytte chancen, selv 
om det sker på bekostning af mere langsigtede og velbegrundede hensyn til den øko-
nomiske virkeligheds urokkelige sammenhænge. 

Om det er muligt at ændre denne politiske adfærd, som nok er særligt udbredt i 
lande, der - som det almindeligvis er tilfældet i Danmark - er regeret af mindretals-
regeringer, er måske tvivlsomt. Det er vel særligt usandsynligt, at det kan ske alene 
ved argumenter og opfordringer til at ændre adfærd, selv om det utvivlsomt ville 
højne politikernes anseelse. Jeg vil derfor benytte lejligheden til påny at fremkomme 
med et forslag, som har mere substans i sig, idet det vil gøre det vanskeligere og mere 
risikabelt uden videre at tilsidesætte Formandskabets anbefalinger og/ eller advars-
ler. 

Man kan naturligvis ikke forlange, at en regering, endsige oppositionspartier, skal 
være bundet til at følge de råd og anbefalinger, de modtager fra rådgivningsorganer, 
ejheller når de selv har været medvirkende til deres oprettelse. Men man burde kun-
ne forlange, at de offentligt redegør for de grunde, der får dem til at tilsidesætte for-
slag, som de i fuld offentlighed har modtaget fra sådanne instanser. Det kan ske ved 
en generel bestemmelse om, at enhver minister indenfor fastsatte frister har pligt til 
skriftligt eller mundtligt at forelægge modtagne forslag fra sådanne organer til debat 
i Folketinget, ledsaget af en redegørelse for ministerens egne eller regeringens kom-
mentarer og videre hensigter. Havde en sådan regel været gældende i Vismandsinsti-
tutionens første kvarte århundrede, ville meget i landets økonomiske situation nok 
være kommet til at se anderledes ud. Og utvivlsomt til det bedre. 

Som nævnt i indledningen har Vismandsinstitutionen ikke blot til opgave at følge 
den økonomiske udvikling. Den skal tillige bidrage til at samordne de forskellige 
økonomiske interesser. Denne del af opgaven tager vel især sigte på møderne i selve 
Rådet. Udover Formandskabets 3 medlemmer kan Økonomiministeren på egen 
hånd udpege indtil 4 rådsmedlemmer, der skal være særligt kyndige i økonomiske 
spørgsmål. Til disse højst 7 poster har der hidtil været udpeget økonomer af fag, 
og oftest professorer fra universiteter og andre læreanstalter. Af de øvrige 20 med-
lemmer udpeges 17 efter indstilling fra erhvervenes hovedorganisationer, Forbruger-
rådet og arbejdsmarkedets toporganisationer. Og 3 udpeges efter indstilling fra hhv. 
Nationalbanken, Finansministeriet og Økonomiministeriet. Hidtil har interesseor-
ganisationerne uden undtagelse indstillet deres formænd og/eller deres ledende di-
rektører. Nationalbanken har hidtil været repræsenteret af direktionens formand og 
de to ministerier af deres departementchefer. 
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Det blev i begyndelsen ofte sagt, at Rådet kun er en diskussionsklub, og det var 
næppe ment som en kompliment. Det er ihvertfald en klub med kompetente og ind-
flydelsesrige medlemmer, og personsammensætningen viser med al tydelighed, at 
de indstillingsberettigede organisationer og institutioner tillægger Rådets funktio-
ner betydning. Dette bør også nævnes til belysning af vismandsinstitutionens nytte-
virkning. I øvrigt kan jeg om den sag nøjes med at henvise til Arne Mikkelsens arti-
kel. 

Sluttelig kan der være grund til at pege på nytten af den pædagogiske side af vis-
mandsrapporterne. De har fra begyndelsen været præget af stor omhu for at gøre 
fremstillingen forståelig for andre end økonomer af fag. Den omstændighed, at den 
tidligere LO-formand, Thomas Nielsen, inden han nedlagde våbnene, offentligt gav 
udtryk for forståelse af, at det ikke altid er den største lykke for LO's medlemmer 
at fa flest mulige kroner i pengeposen, kan måske tages som et udtryk for, at den 
pædagogiske side af virksomheden er lykkedes i vidt omfang. Det var ihvertfald ikke 
den forståelse, der var mest iøjnefaldende hos Thomas Nielsen i de første mange år 
af hans lange regeringsperiode. 

Man kan i hvert fald ikke med rette sige, at 25-års jubilaren har tilrettelagt sit arbejde 
efter den kumbelske devise: 

Vil du for alvor 
ha' ry for lærd, 
så dyrk det enkle, 
men gør det svært. 

Man har tværtimod vendt Kumbel på hovedet. Og det er da i sig selv et rosværdigt 
resultat. 
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PERIODEN 1972-75: 
SELVGLÆDE OG GODE RÅD 

Af 
Anders Ølgaard* 

Når man læser erindringer, tilbageblik etc., bliver man ofte slået af, i hvor høj grad 
forfatterens betragtninger er præget af de i overskriften anførte stikord. Men det er 
vel egentlig ikke så mærkeligt, når det - som her - drejer sig om forhold vedrørende 
en institution, som man oplevede som den måske vigtigste del af ens - faglige - hjer-
teblod. Sådan havde jeg det med "vismands"institutionen, mens jeg var med i for-
mandskabet. På denne baggrund bliver de følgende bemærkninger også ganske sub-
jektive - men jo dermed samtidig åbne for kritiske bemærkninger fra anden side. 

I øvrigt kan man vel også fortolke overskriftens stikord som et udtryk for "vis-
mands "institutionens karakteristik afsig selv, både mht. kvaliteten af vore rappor-
ter og betydningen af vor indsats i det hele taget. 

EF-rapporten 

EF-rapporten udsendtes i oktober 1971 med titlen: Markedsperspektiver og struktur-
problemer. (I en parentes kan indskydes, at man i de fleste bibliografier over EF-
litteratur leder forgæves efter den, formentlig fordi vi ikke havde sørget for at få et 
" E F " med i titlen. Bogtitler bør man overveje nøje - men det er jo altid lettere at 
være bagklog). Rapporten falder altså tidsmæssigt uden for den periode, jeg har faet 
som opgave at behandle. Når der alligevel skal gøres et par bemærkninger om den, 
skyldes det, at debatten om rapporten, der var hektisk, i alt væsentligt foregik i 
1972, samt at den satte "vismændenes" troværdighed på en ganske hård prøve. Vi 
forsøgte i vor bedømmelse at være nuancerede, og det var ikke let, som debatten ud-
viklede sig. Ville landbrugets forbedrede salgspriser også være en fordel for kom-
mende landmænd, eller ville de blot blive kapitaliseret i højere jordpriser? Ville in-
dustrien alt i alt fa forbedret sine forhold sammenlignet med alternativet, altså fort-
sat EFTA-medlemsskab? På det sidste punkt var udenrigsministeriet og Hans Ras-
mussen i hvert fald ikke enige. (Rapporten indeholder hele 25 sider kommentarer 
fra Udenrigsministeriets markedssekretariat). 

Når vi slap helskindet igennem, skyldtes det nok, at vi begrænsede analysen til de 
områder, hvor vi var indbyrdes enige. Dette gjaldt ikke blot udarbejdelsen 

*) Professor, Københavns Universitet, medlem af Det økonomiske Råds Formandskab 1966-70 og formand for 
rådet 1970-75. 
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af selve rapporten, men også de bidrag, vi hver for sig løbende kom med i debatten. 
De blev alle gennemdrøftet ved møderne i formandskabet. Det kulminerede med 
en kronik, som jeg et par uger inden folkeafstemningen udsendte gennem Ritzau 
(!), og som begyndte med ordene: "Man har sine ører for at få dem i maskinen -
og det har "vismændene" unægtelig faet i forbindelse med EF-debatten". - Ikke 
noget dårligt motto for institutionen. 

Imidlertid er det jo ikke ligegyldigt, hvordan ørerne kommer i maskinen. Her er det 
en god tradition, at rapporternes indhold begrænser sig til, hvad "vismændene" 
kan blive enige om. Men mindst lige så vigtigt for institutionens omdømme i offent-
ligheden er det efter min mening, at også individuelle udtalelser fra formandskabets 
medlemmer er indbyrdes løbende afstemt, samt naturligvis, at ingen - hverken of-
fentligheden eller andre - er i tvivl om, at det er formandskabet, der tegner firmaet 
og har det fulde ansvar for hvad der foregår. På det punkt var der ingen vaklen i ge-
ledderne, mens jeg var med. Det skyldtes ikke mindst Folmer Hammerum, der nåe-
de at lede sekretariatet i mere end tyve år, fra 1963 til 1984. 

ØD-rapporten 

Rapporten Økonomisk demokrati i samfundsøkonomisk belysning blev udsendt i no-
vember 1972, altså kort efter EF-afstemningen. Det var ikke en af de rapporter, vi 
var mest stolte af. Allerede ved udsendelsen følte vi, at vi ikke var kommet helt ind 
til benet. Ræsonnementerne hang ikke sammen på en overbevisende måde. 

Det havde sekretariatet længe givet udtryk for. Med Jørgen Hansen og Martin Pal-
dam som drivende kræfter var man derfor gået i gang med at opstille en kvartalsmo-
del for den danske økonomi, SMEC (senere SMEC I). Allerede i december 1972 
kunne en foreløbig version fremlægges på en konference på Kollekolle. 

Set i bakspejlet kan man i dag ærgre sig over, at vi ikke i ØD-rapporten koncentrere-
de os om at pege på den alternative mulighed, der ville ligge i at indføre en obligato-
risk pensionsordning for arbejdsmarkedets lønmodtagere. Hermed ville man have 
inddraget LO-modellens idé om lønsumsproportionale bidrag på en naturlig måde, 
og man kunne på et tidligere tidspunkt på LO-området være kommet med på den 
vogn, som F T F og andre funktionærorganisationer satte i gang gennem oprettelse 
af pensionskasser. Når det i dag er svært at finde løsninger, skyldes det jo ikke 
mindst, at der efterhånden er meget store forskelle mellem forskellige lønmodta-
gergruppers vilkår på pensionsområdet. Jo længere man udskyder en løsning, jo 
sværere bliver det. 

Modelarbejdet 

At vi - og det vil ikke mindst sige sekretariatet - var gode, bliver man mindet om, 
når man kigger i de gamle publikationer. SMEC I kom op at stå i perioden 1970-72, 
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men allerede i forårsrapporten 1973 kunne vi præsentere dens afløser, SMEC II 
(dengang kaldet "håndmodellen", fordi den kun havde fem adfærdsrelationer). Nu 
var det Jørgen Rosted, Alexander Schaumann og Christen Sørensen, der trak det 
meste aflæsset. I hele mit lange liv står arbejdet i "vismands "institutionen 1971-73 
vel nok som højdepunktet mht. forskningsproduktivitet, ikke mindst som følge af, 
at der i udpræget grad var tale om gruppearbejde. 

Vi opfattede dengang modelarbejdet som et led i en fortsat produktudvikling mht. 
indholdet af rapporterne. I det mellemliggende årti er makromodeller for den dan-
ske økonomi jo blevet mere udbredte, og produktudviklingselementet tilsvarende 
reduceret. Om man ligefrem kan tale om stærkt aftagende grænseproduktivitet på 
dette område, har jeg ikke forudsætninger for at bedømme. Der er mange gode 
grunde til, at institutionen vedligeholder modelarbejdet, men samtidig andre gode 
grunde til, at det ikke belaster sekretariatets ressourcer alt for meget. 

Med den strøm af konjunkturforudsigelser, man i dag møder i medierne, er området 
ikke længere så godt stof ud fra et markedsføringssynspunkt. Hertil kommer måske, 
at makromodellerne stadig har deres styrke mht. kortsigtsforudsigelser, hvad der 
passede godt i "fine tuningens" tidsalder. Men når man efterhånden i højere grad 
- og med god grund - fører økonomisk politik ud fra mere langsigtede målsætnin-
ger, er den støtte, modellerne kan give, måske af mere begrænset værdi. 

Herom er der givetvis mange forskellige meninger. Mit hovedargument for at vedli-
geholde modelarbejdet, men på et relativt lavt niveau, er da også, at der jo er oppor-
tunity costs knyttet til al ressourceanvendelse. Jeg tror stadig, at specialrapporterne 
er en vigtig - i dag den måske vigtigste - del af institutionens arbejde. At det faktisk 
er fortsat, fremgår af Arne Mikkelsens artikel. Men det ville nok være en fordel, om 
man noget hyppigere udvalgte et bestemt emne og lod det dominere en hel rapport 
(som så evt. kunne få en særlig farve på omslaget). Det ville bidrage til at bringe 
det pågældende emne i fokus i den offentlige debat - og dermed styrke institutio-
nen. 

Hvis det samtidig ville indebære, at rapporterne sidemæssigt kom på slankekur, vil-
le der såmænd ikke være nogen skade sket derved måske snarere tværtimod. Forfat-
tere har ofte den idé, at jo længere, jo bedre - og så er det jo aldrig attraktivt at skære 
i eget kød. Men erfaringen viser nok, at den tid, læserne anvender på en bog, fx en 
"vismands "rapport, er uafhængig af dens omfang. Hvis det er rigtigt, er konklusio-
nen jo, at man skal tænke sig godt om, før man udsender mammutrapporter. 

Indkomstpolitik igen 

Som nærmere omtalt i Arne Mikkelsens artikel havde formandskabet nedprioriteret 
de indkomstpolitiske problemer i årene 1969-73. En hovedårsag var, at der med fuld 
beskæftigelse, flaskehalse og lønglidning ikke rigtig var forudsætninger for at føre 
en sådan økonomisk politik. 
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I efteråret 1974 var arbejdsløsheden imidlertid igen på vej opad, så tiden var moden 
til - helst i en mere nuancert udformning - at støve indkomstpolitikken af, selv om 
de politiske vilkår i Folketinget ikke var de bedste. Det var jo i den smalle Hartling-
regerings tid. 

Problemet var, hvordan vi skulle håndtere det socialdemokratiske - og da især Per 
Hækkerups - standard-argument: "Det er i orden, men så må alle samfundsgrup-
per med!" At vi ikke blot endnu engang kunne nikke samtykkende, var der enighed 
om. Ideen var jo netop at forbedre erhvervslivets rentabilitet - eller konkurrenceev-
nen, som man vel ville sige i dag. Men budskabet skulle jo ud. Det blev så under 
devisen: "Lønstop kombineret med en ekspansiv finanspolitik". Det vil føre for 
vidt at referere hændelsesforløbet i detaljer; interesserede henvises (og det samme 
gælder for andre af de her omtalte begivenheder) til min artikel i Winding Pedersen 
festskriftet, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1977, pp. 122-156. 

Når det kan være værd at mindes denne fase, har det to årsager. Den ene er, at selv 
om ideen altså ikke slog igennem, gav den ved sin kombination af lønpolitik og fi-
nanspolitik anledning til nogle betragtninger i fremsendelsesskrivelsen i september 
1974 om "en indkomstpolitik i et samspil mellem regering, lovgivningsmagt, orga-
nisationer og arbejdspladser" (p. 9). Det var tanken om trepartsforhandlinger, der 
her stak hovedet frem. 

Den anden årsag er, at det må være legitimt i en tilbagebliksartikel at supplere med 
en lille selvoplevet historie. Her er den: 

Den ganske livlige debat om den økonomiske politik i efteråret 1974 nåede et højde-
punkt under en udsendelse i TV-aktuelt omkring den 1. november. Der var tale om 
et kæmpe-helaftensarrangement, og det var til og med første gang, en sådan udsen-
delse blev sendt i farver. På et tidspunkt ud på aftenen skiftede kameraet over til et 
bord, hvor bl.a. den daværende økonomiminister P. Nyboe Andersen, Per Hække-
rup og jeg sad. Foran Per Hækkerup stod en ganske gylden sjus. Lige før vi "kom 
på", sagde en af TV teknikerne til Hækkerup, at han måtte huske, at det foregik 
i farver - hvad med sjussen? Nyboe Andersen replicerde prompte: "Skub blot glas-
set over til mig, Per. Så tror seerne, at der er æblemost i det!" 

Den sidste rapport, der her skal nævnes, er efterårsrapporten 1975. Forud for rap-
porten havde udspillet sig et begivenhedsforløb, hvorom jeg må henvise til den oven-
for nævnte artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift. Det korte af det lange var, at vi 
mente at måtte holde møde i selve Rådet allerede i begyndelsen af september, så ti-
den var knap. Som forløbet blev, kom "vismændene" - ikke med urette - i den of-
fentlige debat til at stå som anbefalere af en midlertidig nedsættelse af momsen -
den såkaldte mims, der jo faktisk blev gennemført. 

Set i et bakspejl placeret i nutiden må man nok indrømme, at det ikke var noget sær-
lig godt råd. Det er der mange grunde til. To af dem vedrørte den konkrete situation 
i 1975-76. Ideen om mimsen var bl.a. baseret på en forventning om en svag produk-
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tionsstigning i 1976, der kunne begrunde en ekspansiv finanspolitik som et led i en 
fælles lokomotiv-politik. Men rent faktisk steg produktionen meget kraftigt fra 1975 
til 1976, så ud fra det synspunkt var mimsen - set i bakspejlet - ikke så påkrævet. 
Værre var det, at mimsen ganske vist gav anledning til en forbrugsudvidelse, men 
den kom især importerede varige forbrugsgoder til gode. Det blev således ikke den 
danske beskæftigelse, som blev tilgodeset. 

Mere alvorligt var det imidlertid, at rapporten til en vis grad blev udgangspunkt for 
de følgende års anbefaling af en økonomisk politik, hvorved man skulle producere 
sig ud af krisen snarere end at spare sig ud af den. Så vidt, så godt. 

Men det kom sjældent med i overskrifterne - selv om man som regel kunne finde 
det i teksten - at denne produceren sig ud af krisen måtte være baseret på den private 
sektor, hvis ikke den statsfinansielle stilling og betalingsbalanceproblemerne skulle 
komme under yderligere pres. 

Imidlertid tyder meget jo på, at vi igen er ved at komme ind i en situation med sti-
gende ledighed som i årene op til 1982. På den baggrund kan der være grund til at 
slutte med at ønske: Bedre held næste gang! 
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PERIODEN 1976-78: 
ILLUSIONEN OM DEN SUNDE FORNUFT 

Af 
Bent Rold Andersen* 

100.000 arbejdsløse en katastrofe i 1974 

Forarbejdet til vismandsrapporterne er altid foregået i livligt diskuterende møder 
mellem formændene og rådets sekretariat. Blandt disse møder er der et, som står 
særligt stærkt prentet i min erindring. Det var i sommeren 1974, hvor vi for første 
gang beregnede, at arbejdsløsheden i løbet af det kommende år ville passere 
100.000. Vi havde fra 60'erne og begyndelsen af 70'erne vænnet os til ledighedstal 
på 20-30.000. Dette var den "normale" situation, og vi troede at kende de 
økonomisk-politiske midler til at opretholde tilstanden. I vores forestillingsverden 
var en arbejdsløshed over 100.000 udtryk for et politisk og socialt fald fra et civilise-
ret stade til middelalderlig primitivitet. Og ingen af os troede på, at det kunne blive 
politisk accepteret. Dertil ville harmen over en sådan meningsløshed blive for stor 
i befolkningen. 

Denne begivenhed knytter sig ikke til de rapporter, jeg skal belyse, nemlig perioden 
1976-78. Når jeg alligevel trækker den frem, er det, fordi jeg ved gennemlæsningen 
af rapporterne fra 1970'erne er blevet slået af det utrolige skift, der er sket i den al-
mene holdning til arbejdsløsheden. 

1 1974 var det den almindelige holdning i formandskabet, at en arbejdsløshed over 
100.000 ville være en katastrofe og ville blive betragtet sådan af befolkningen. 

Men allerede da vi nåede til 1976 havde vi oplevet en arbejdsløshed på 125.000 på 
årsbasis, uden at der var sket nogetsomhelst drastisk politisk af den grund. Vi troede 
dog stadig ikke, at arbejdsløsheden ville blive toleret som permanent fænomen. 

I 1987 oplever vi alle, at en dobbelt så stor arbejdsløshed stort set accepteres som 
en normal tilstand. I den netop overståede valgkamp var arbejdsløsheden langt fra 
noget hovedtema. Ingen af de toneangivende partier præsenterede genskabelsen af 
den fulde beskæftigelse som et hovedmål, og de lagde stort set ingen programmer 
frem med dette sigte. De midler, der kan komme på tale, blev næppe nævnt. Alle 
fløje svor til fastkurspolitikken, indkomstpolitikken fik lidt lipservice, men konkur-
renceevneforringelsen ved overenskomsterne i foråret 1987 blev ikke beklaget. 

*) Professor, forskningschef ved Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut. Medlem af Det øko-
nomiske Råds Formandskab 1973-76 og formand for rådet 1976-78. 
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Økonomien førte en tilbagetrukken rolle i en idelogisk præget valgkamp, og samlede 
sig i øvrigt om finanspolitikken - delvis camoufleret som en diskussion om pen-
sionsordninger. 

1976-78 

Som kontrast vil jeg gerne trække tonen og analyserne i vismandsrapporterne fra pe-
rioden 1976 - 1978 frem. 

Det gælder for alle rapporter fra denne periode, at arbejdsløsheden betragtes som 
hovedproblemet. Alle analyse har den som centrum, og alle anbefalinger samler sig 
om, hvordan den fulde beskæftigelse kan genvindes. Det sker naturligvis ikke så pri-
mitivt, at betalingsbalanceproblemet overses, men dette ses i alt væsentligt ud fra 
den synsvinkel, at en fortsættelse af betalingsbalanceproblemet vil indskrænke vor 
økonomisk-politiske handlefrihed på en sådan måde, at det kan hindre genskabelsen 
af den fulde beskæftigelse. Man kan sige, at den klassiske konflikt mellem beskæfti-
gelseshensynet og betalingsbalancehensynet i denne periode anskues som en kon-
flikt mellem beskæftigelseshensynet på kort og på langt sigt. 

Derimod finder vi ikke de argumenter, der præger debatten i dag: At betalingsba-
lanceunderskuddet påfører kommende generationer store rente- og afdragsbyrder, 
etc. Der tales ikke noget sted om at spare sig til udenrigsøkonomisk balance, kun som 
et afskrækkende alternativ, hvis konkurrenceevnepolitikken mislykkes: 

"Alle foranstaltninger, der tilsigter en egentlig løsning af de grundlæggende balanceproble-
mer, vil indebære en afdæmpet reallønsudvikling i den periode, opretningen står på. Så-
fremt der ikke er mulighed for noget sådant gennem økonomisk politiske foranstaltninger, 
står man i den nævnte situation, hvor ... man tvinges til at nedbringe dette gennem en kraf-
tig finanspolitisk stramning. ... Beregningerne viser, at en nedbringelse af betalingsbalan-
ceunderskuddet med 5 mia. kr. i 1980 vil forøge arbejdsløsheden i 1980 med 50.000 perso-
ner (fra ca. 160.000 til ca. 210.000). Hvis underskuddet på betalingsbalancen skal bringes 
helt ud af verden ved at nedskære forbruget, vil beskæftigelsesvirkningen blive ca. dobbelt 
så kraftig. Det er meget vanskeligt at forestille sig, at en sådan "løsning" af betalingsbalan-
ceproblemerne kan udformes på en måde, der ikke reducerer den disponible indkomst for 
dem, der er i arbejde, væsentligt mere end en egentlig løsning, fx ved hjælp af indkomstpo-
litik". (Maj 1977). 

Det er karakteristisk for formandskabets holdninger i denne periode, at vi havde 
utroligt svært ved at slippe troen på, at den sunde fornuft ville sejre til sidst. Det 
gjaldt både med hensyn til de internationale forhold og den hjemlige politik. 

230 



Tro på international vending 

Generelt røber de internationale analyser formændenes forbløffelse over, at der ikke 
iværksættes en mere ekspansiv politik i de toneangivende lande. Der søges hele ti-
den efter, hvordan man kan forklare det: Hensynet til at knække inflationen og infla-
tionsforventningerne, og hensynet til industrilandenes betalingsbalancer, der var 
svækket af olieprisstigningerne. Men vi havde vanskeligt ved at acceptere disse be-
grundelser. Det var da bedre at bekæmpe inflationen gennem indkomstpolitik end 
gennem arbejdsløshed, og de internationale kreditornationer kunne jo ikke bruge de-
res overskud til andet end til at finansiere debitorlandenes underskud. Underskud-
dene kunne med andre ord neutraliseres gennem recyklingsarrangementer i et sam-
arbejde mellem debitorlandenes centralbanker. Indtil ligevægten i samhandelen 
med OPEC var genoprettet var det den eneste løsning på problemet. En kontraktiv, 
arbej dsløshedsskabende politik, hvor debitorlandene søgte at skubbe det uundgåeli-
ge underskud rundt i hovedet på hinansen, var i hvert fald ingen løsning. Kun selv-
plageri. Altså måtte fornuften vinde på langt sigt. 

"Efter 1978 skulle den økonomiske vækst blive tilstrækkelig til at sikre, at ledigheden i det 
mindste ikke stiger yderligere. Formentlig vil ledigheden også blive svagt vigende ... Blandt 
andet i betragtning af den begyndende optøning af den tidligere meget restriktive økonomi-
ske politik, der har været ført i nogle toneangivende lande må en sådan udvikling i de inter-
nationale konjunkturer (en meget behersket og tøvende opgang) anses for noget mere sand-
synlig end en fortsat vesteuropæisk stagnation eller en ny direkte tilbagegang". (December 
1977). 

Tabel 1 1976-78-Rapporternes skøn over ledighed 

Skøn Faktisk 
Apr. 76 Nov. 76 Maj 77 Dec. 77 Maj 78 

1000 
1973 2 2 

1974 5 3 

1975 1 2 6 

1976 131 129 130 

1977 130 145 152 160 159 

1978 111 132 161 176 185 184 

1979 111 111 166 169 198 154 

1980 88 160 157 173 

1981 144 254 

1982 2 6 3 

1983 2 « 3 

1984 2 7 7 

1985 2 5 2 

1986 219 
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Denne ukuelige tro på den sunde fornuft og dermed generobring af den fulde be-
skæftigelse ses i mange detaljer i rapporterne. Se blot tabel 1, hvor beskæftigelses-
skønnene er sammenlignet med de faktiske tal. 

Se fx, hvorledes rapporterne fra april 1976, november 1976 og december 1977 alle 
regner med et fald i arbejdsløsheden et år eller to frem. Se også, hvordan skønnene 
for 1977-79 er blevet opjusteret, efterhånden som tidsafstanden fra rapporterne er 
kommet tættere på. Tydeligst vel for 1979, der til gengæld også er det eneste år, 
hvor den faktiske arbejdsløshed kom under den skønnede. Det havde i øvrigt sin 
hovedårsag i, at en del af arbejdsløsheden statistisk blev sminket væk af efterløn-
sordningen, samt at antallet af ansatte i kommunerne steg mere end antaget. 

Tabel 1 er med andre ord et monument over formandskabets ukuelige, men skuffe-
de tro på fornuften. 

Man opfattede med andre ord tiden sådan, at man var i en venteperiode af få års 
varighed, indtil økonomierne igen var oppe i omdrejninger. Dette måtte uundgåe-
ligt få indflydelse på, hvordan man behandlede vigtige spørgsmål, som fx foranstalt-
ningerne for arbejdsløse og den offentlige sektor. 

"De anførte beskæftigelsesperspektiver er af flere grunde - ikke mindst menneskelige og 
sociale - meget betænkelige... den lange venteperiode kan vanskeliggøre en senere beskæf-
tigelse og dermed direkte virke hæmmende på den nødvendige strukturomstilling. 
På denne baggrund trænger det spørgsmål sig på, om der inden for de snævre økonomisk-
politiske rammer er mulighed for iværksættelse af foranstaltninger, som - uden at svække 
de indkomstpolitiske bestræbelser - kan åbne op for en mere frugtbar anvendelse af "ven-
tetiden" ... En effektivisering og udbygning nu af arbejdsformidlingssystemet og samar-
bejdet mellem dette og de sociale myndigheder mv., så systemet bedre kan bidrage til at 
løse den omfattende formidlingsopgave, der især vil komme til at foreligge senere, når den 
forudsatte omstilling og fortsatte forbedring af konkurrenceevnen for alvor begynder at 
give resultater, må ligeledes forekomme nærliggende. Endelig synes det på den foran be-
skrevne baggrund i høj grad værd at undersøge, om der er dele af den offentlige sektor, 
hvor man ved at øge personelle og materielle resourcer i den aktuelle situation kunne tilvej-
ebringe bedre forudsætninger for at begrænse den offentlige sektors vækst på længere sigt, 
når arbejdsmarkedet på ny bliver strammere". (November 1976). 

Den sidste sætning indeholder - i en måske lidt kryptisk formulering - på sæt og 
vis formandskabets syn på den offentlige sektor på den tid. Når afsætningstrækket 
om få år kom i gang i konkurrenceerhvervene, var der ingen tvivl om, at den offent-
lige sektors ressourceforbrug måtte begrænses for at give plads til væksten i det pri-
vate erhvervsliv. Men indtil da måtte man have for øje, at kollektivt forbrug havde 
et væsentligt lavere importindhold end privat forbrug. Derfor var det sund fornuft 
at mindske arbejdsløsheden ved at ansætte flere i den offentlige sektor, forudsat de 
kunne frigøres, når der blev brug for dem i det private. Helt fint ville det være, hvis 
man kunne bruge dem på en sådan måde nu, at det kunne forebygge senere sociale 
og sundhedsmæssige problemer, og dermed nedsætte det fremtidige behov for 
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ressourcekrævende service. Hovedeksemplet var mere personale til ældre i eget 
hjem, som kunne forebygge senere - langt dyrere - institutionsanbringelser. 

Konkurrenceevnen og valutakurspolitikken 

Det er imidlertid klart, at med den indstilling, formandskabet havde til mulighe-
derne for at få genskabt den fulde beskæftigelse, måtte spørgsmålet om konkurren-
ceevnen blive det altdominerende tema i disse år. 

Vi finder da også i disse rapporter - som i hele Det økonomiske Råds historie - man-
ge betragtninger og beregninger, som skal overbevise politikerne og organisationer-
ne om, at indkomstpolitik er til vores fælles bedste. Jo mere, jo bedre. I rapporterne 
fra 1976 til 1978 forsøgte vi imidlertid med nogle analyser af de politiske og forde-
lingsmæssige forudsætninger for indkomstpolitik og kronekurspolitik. Det er 
navnlig rapporten fra maj 1977, der er interessant. 

"Endvidere hænger det delvise skibbrud for indkomstpolitikken måske i nogen grad sam-
men med manglen på supplerende fordelingspolitiske indgreb, der kunne have gjort det 
lettere at opnå en omkostningsafdæmpning ... Det kan således næppe undgås, at ind-
komstpolitikken for de beskæftigede lønmodtagere igennem nogle år vil medføre en af-
dæmpet reallønsstigning. I praksis er det næppe heller muligt at sikre, at denne indkomst-
afdæmpning gør sig lige stærkt gældende for alle erhvervsgrupper eller alle løngrupper. 
Skal indkomstpolitikken accepteres, må det ske på trods af disse fordelingsmæssige virk-
ninger. ... Det overses imidlertid ofte, at også manglen på indkomstpolitik har uheldige 
fordelingsmæssige virkninger gennem inflationen og de omfordelinger mellem debitorer 
og kreditorer, huslejere og husejere mv., som følger med ... Tager man yderligere hensyn 
til de muligheder for en mere aktiv finanspolitik fx i form af skattelettelser som en effektiv 
indkomstpolitik åbner mulighed for, kan flere i forvejen beskæftigede lønmodtagere abso-
lut vinde ved indkomstpolitik. Men gevinsten vil selvfølgelig fortsat være størst for de ar-
bejdsløse, der kommer i arbejde". 

Selv denne indtrængende tale gik over hovedet på organisationerne og den politiske 
praksis. Det blev opfattet som fugle på taget, især arbejdsgiverne vendte sig stærkt 
mod fordelingssnakken. Indkomstpolitik var lønpolitik. Og det burde vismændene 
sige lige ud. Hensynet til de arbejdsløse spillede allerede dengang en væsentlig min-
dre rolle i den offentlige mening og i organisationernes praksis end i vismændenes 
forestillingsverden. 

Den anden mulighed for konkurrenceevneforbedring - devaluering - var jo noget, 
man var gået på listesko over for i tidligere rapporter. Denne holdning blev modifi-
ceret noget i perioden 1976-78. 

Her begyndte vi at nævne ordet. Men stadigvæk med mange besværgelser: Dette 
var ikke alvor, kun teoretiske regneeksempler til belysning af den fundamentale 
problemstilling. 
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"Beregningerne af en 10 pet. 's ændring af det danske omkostningsniveau i forhold til ud-
landets - der beregningsteknisk er gennemført i form af en nettodevaluering på 10 pet. -
affødte en del kommentarer ... Derimod blev det fra flere sider fremhævet som uheldigt, 
at det udadtil kunne misforstås som et egentligt forslag om devaluering af kronen ... For-
mandskabet henviste heroverfor til, at beregningerne alene skulle ses som en kvantificering 
af den betydning, det kan have for produktion, beskæftigelse og betalingsbalance, hvis 
man gennemfører den økonomiske politik, som formandskabet har anbefalet de senere år 
- nemlig en sænkning af det danske omkostningsniveau i forhold til udlandet med ind-
komstpolitik som vigtigste strategi". (Fremsendelsesskrivelsen, december 1977). 

Der var enighed i formandskabet om, at vi naturligvis ikke direkte kunne anbefale 
en devaluering. Det ville i så fald blive vores sidste rapport. Derimod var der vist-
nok delte synspunkter med hensyn til, om man faktisk burde devaluere. Den almin-
deligste holdning var nok, at det kun var et anvendeligt middel, hvis der var en me-
get betydelig folkelig opbakning og politisk kraft bagved. 

"Der er en betydelig risiko for, at en politik, der indebærer en kraftig engangsdevaluering, 
kan slå fejl og tilmed kan vise sig at være en "antiløsning" ... der er utvivlsomt grund til 
at regne med risiko for, at en inflationsspiral kan blive sat i gang gennem bestræbelser for 
kompensation i de udbetalte lønninger på anden måde end gennem de relativt betydelige 
prisstigninger, som ville være det uundgåelige - og delvist tilsigtede - resultat af en kraftig 
engangsdevaluering. Også den nuværende svage indkomstpolitik kunne derfor komme ud 
for en sprængning, således at slutresultatet... blev øget inflationstakt, eventuelt endende 
i gentagne serier af devaluering ... Det må understreges, at en devaluering for at kunne 
lykkes må suppleres med en stram og effektivt fastholdt følgelovgivning til begrænsning 
af dens inflatoriske virkninger ... En éngangsdevaluering vil alt i alt indebære en stor og 
nærliggende risiko for at udløse inflation og intet andet". (Maj 1977). 

I virkeligheden lå der bag disse formuleringer nogle tanker om de politiske betingel-
ser for, at en devaluering kan blive vellykket. Tanker, som naturligvis ikke kunne 
udtrykkes tydeligt af formandskabet uden risiko for at blive beskyldt for politise-
ring. Men i dag kan en afdanket formand vel godt sige det - især da det vel nok 
er det, som alle tænker: En hurtig løsning af Danmarks balanceproblemer - dvs. 
inden for 5-10 år - kan nu som dengang ikke nås gennem indkomstpolitik alene. 
Det kræver derudover en eller flere devalueringer og en følgelovgivning, der fast-
holdes over 2-3 overenskomstperioder. Ingen mindretalsregering har skygge af chance 
for at gennemføre dette. Den kan begynde, men ikke fuldføre. For en hvilkensom-
helst mindretalsregering vil et forsøg netop udløse øget inflation og intet andet. Med 
de grøfter der er gravet gennem midten af dansk politik, er der på den anden side 
ingen udsigt til en flertalsregering, som kan og vil klare det. Derfor mener alle parti-
er det sikkert alvorligt, når de lover ubetinget fortsættelse af fastkurspolitikken, på 
trods af, at enhver kan se, at det betyder farvel til snarlige konkurrenceevneforbed-
ringer, og formentlig også til den fulde beskæftigelse en halv - måske en hel - gene-
ration frem. 

Den uhyggelige bagatellisering af arbejdsløsheden og dens sociale og menneskelige 
følger, som har fundet sted i de sidste 10 år, er måske netop et udtryk for den forrå-
else, der psykologisk gør det muligt for os at leve med denne situation. 
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PERIODEN 1979-82: 

INDKOMSTPOLITIK, VALUTAKURS-
POLITIK OG »TWIST«-POLITIK 

Af 
Hans E. Zeuthen* 

Forbedring af konkurrenceevnen 

De 8 år, jeg sad i Det økonomiske Råds Formandskab, var alle karakteriseret af høj 
arbejdsløshed og et stort underskud på betalingsbalancen over for udlandet. Det 
makroøkonomiske hoved-»budskab« gav sig derfor nogenlunde afsig selv: Konkur-
renceevnen skulle forbedres, da man herved samtidig kunne gøre noget ved begge 
hovedproblemerne for den danske økonomi. Hvilken finanspolitik, der skulle til 
som nødvendigt supplement til den konkurrenceevneforbedrende politik, svingede 
derimod lidt over tiden, dels fordi balanceproblemets sammensætning ændredes, og 
dels fordi vurderingen af konkurrenceevneforbedringens effekt på henholdsvis eks-
port, import og beskæftigelse heller ikke var helt stabil. Det centrale og vanskelige 
var imidlertid selve forbedringen af konkurrenceevnen. 

Monomanien i dette konkurrenceevnebudskab skabte bestemt problemer, både for 
os selv og for dem, der skulle høre på det - især da det var et tema, der allerede var 
blevet behandlet med adskillige variationer i løbet af de 12 Yi år, der gik forud for 
min indtræden i Formandskabet. Da problemet med den efterhånden meget slidte 
rille selvsagt må være endnu større for de efterfølgende medlemmer af Formandska-
bet, skal jeg imidlertid ikke vånde mig yderligere - navnlig da det på en måde var 
mindre mistrøstigt at argumentere for konkurrenceevneforbedringer dengang, fordi 
man faktisk i nogle år gjorde noget ved det. 

Bortset fra årene 1979-1982 har den lønmæssige konkurrenceevne siden 1960 været 
faldende eller i gunstigste tilfælde nogenlunde konstant, jf. figur 1. 

Den principale standardanbefaling fra de vekslende formandskaber for så vidt angår 
den lønmæssige konkurrenceevne har siden institutionens oprettelse været ind-
komstpolitik, men Danmark har lige så længe, institutionen har eksisteret, i alt væ-
sentligt været ude af stand til at forbedre konkurrenceevnen via indkomstpolitikken. 

*) Professor, Handelshøjskolen i Århus, medlem af Det økonomiske Råds Formandskab 1975-78 og formand 
for rådet 1978-83. 
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Figur 1 Indeks for den lønmæsige konkurrenceevne 1960-88. 
1960 = 100 

Kilde: Dansk Økonomi, maj 1986, p. 56. 

Forbedringen af konkurrenceevnen fra 1979-1982 skyldes bevidste valutakursæn-
dringer inden for det europæiske monetære samarbejde, forskydninger mellem ho-
vedvalutaerne samt - og det er selvfølgelig værd at nævne - en indkomstpolitik, der 
forhindrede, at devalueringsgevinsten blev spist op af øget inflation. 

Valutakurspolitik var et emne, som redegørelserne fra Det økonomiske Råd længe 
behandlede med største forsigtighed, men hen mod slutningen af 1970'erne blev 
man lidt mere frimodig. Når man omtalte devalueringstrategien, var der fortsat en 
omhyggelig redegørelse for risici og bivirkninger. En nedskrivning af kronen var (og 
er) fortsat dårligere end en vellykket indkomstpolitik, men devaluering kom efter-
hånden til at fremstå som en realistisk mulighed. 

Det vil helt åbenbart være forkert at tillægge redegørelserne fra slutningen af 
1970'erne paterniteten til den på mange måder succesrige konkurrenceevnepolitik, 
der blev ført fra 1979 til 1982, men de har formentlig trods alt bidraget til at forøge 
forståelsen for den førte politik. 
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Når devalueringsstrategien kuldsejlede i 1982, skyldes det ikke, at den som sådan 
var slået fejl. Det lykkedes som nævnt at kontrollere det ekstra inflationspres, som 
kronekursnedskæringen gav anledning til, idet de danske lønninger generelt ikke 
steg hurtigere end hos vore konkurrenter. Problemet var især, at devalueringerne 
skulle vise deres værdi i en international lavkonjunktur, og at det samtidig var klart, 
at Danmarks konkurrenceevne fortsat var utilstrækkelig til, at vi kunne løse beta-
lingsbalanceproblemet, uden at det gik ud over beskæftigelsen. Der var derfor ud-
bredte forventninger om fortsatte kronenedskrivninger (trods uklarhed med hensyn 
til hvad EMS-partnerne ville godtage), og det var hovedårsagen til den meget store 
merrente, der var i Danmark i 1982 i forhold til udlandet. 

Det i 1982 siddende formandskab mente, at der med regeringsskiftet i efteråret 1982 
og den katastrofestemning, der syntes at præge store dele af offentligheden, var gode 
muligheder for en stor éngangsdevaluering, der kunne give Danmark et konkurren-
ceevnemæssigt løft og samtidig skulle kunne gøre en fremtidig fastkurspolitik tro-
værdig. Regeringen valgte som bekendt at slå sin lid til, at den ville være i stand til 
at føre indkomstpolitik, og afsvor samtidig devalueringspolitikken. Og det daværen-
de formandskab fik nogle gevaldige drag over nakken. Det er selvfølgelig dumt at 
argumentere for en devaluering, der ikke kommer, for herved bidrager man kun til 
mistilliden til kronen og gør det dermed vanskeligere at holde en lav rente her i lan-
det, men mon der alligevel ikke er nogle, der i dag fortryder, at man ikke udnyttede 
de særlige muligheder, som den nytiltrådte regering havde i en situation, hvor alle 
talte om afgrundens rand? 

Den offentlige sektors størrelse 

Arbejdsløshedsprocenten udviste i tiåret frem til 1983 en fortsat stigende tendens. 
Det mest markante brud på trenden var udviklingen fra 1978 til 1979, og her spille-
de indførelsen af efterløn som bekendt en afgørende rolle. 

De fortsat stigende arbejdsløshedsproblemer skabte i Formandskabet, hvad nogen 
måske vil kalde en skizofren holdning til størrelsen af den offentlige sektor. 

Forholdet mellem størrelsen af det offentlige forbrug og det private forbrug er natur-
ligvis fundamentalt set et politisk afvejningsspørgsmål, men den omstændighed, at 
prisen på offentlige ydelser - som følge af svigtende produktivitetsgevinster i den 
offentlige sektor - på langt sigt vokser hurtigere end prisen på de goder, der produ-
ceres i den private sektor i ind- og udland, indebærer, at man til stadighed må tage 
valget mellem offentlige og private ydelser op til fornyet overvejelse. Et uændret for-
hold mellem offentligt og privat forbrug er i det lange løb simpelthen umuligt, så 
længe produktivitetsstigningerne i den private sektor er større end i den offentlige 
sektor. Samme reale vækst i den private og offentlige sektor forudsætter nemlig, at 
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den offentlige sektors andel af beskæftigelsen må stige for at kompensere for den sva-
ge produktivitetsstigningstakt. En sådan proces vil naturligvis indebære, at skatte-
trykket også vil vokse og vokse, og på et eller andet tidspunkt vil skattetrykket og 
den offentlige sektors andel nå en sådan størrelse, at det bliver uacceptabelt for stort 
set hele det politiske spektrum. Folketingsvalget i 1973 kan ses som et indicium på, 
at en del mennesker allerede dengang syntes, at grænsen var overskredet. Man behø-
ver ikke at være spå-/vismand for at kunne forudse, at kampen mellem helt »legiti-
me« ønsker vedrørende offentlig service mv. og bestræbelserne for at undgå et kvæ-
lende skattetryk vil komme til at dominere den økonomisk-politiske arena i fremti-
den - striden har for så vidt længe stået på. 

De langsigtede problemer med at undgå et fortsat voksende skattetryk er givetvis 
mere iøjnespringende i dag, end tilfældet var for 10-15 år siden, men i Det økonomi-
ske Råds Formandskab og Sekretariat var man også dengang og tidligere meget be-
vidst omkring disse forhold. Internationalt bruger man begrebet »Baumol's Disease« 
om den af produktivitetsforskellen mellem den offentlige og private sektor frem-
kaldte tendens til en fortsat stigende offentlig sektor. Økonomerne i Det økonomiske 
Råd taler derimod om »Ølgaard-effekten« om stort set samme forhold. 

De store beskæftigelsesproblemer fra 1975 og frem skabte, som allerede nævnt, et 
modsætningsforhold til disse langsigtede betragtninger. Med normale beskæftigel-
sesforhold må stigende ressourceforbrug i den offentlige sektor modsvares af stigen-
de skatter. Skal man undgå overbeskæftigelse, forudsætter yderligere beskæftigelse 
i den offentlige sektor, at der via øgede skatter frisættes arbejdskraft fra den private 
sektor. Med høj arbejdsløshed stiller forholdene sig anderledes. Der er i så tilfælde 
ikke behov for en beskæftigelsesmæssig »finansiering« af et stigende ressourcebehov 
i den offentlige sektor. Derimod er det åbenbart, at der med stort underskud på be-
talingsbalancen over for udlandet er behov for en valutarisk finansiering. 

Såfremt ekspansionen i den offentlige sektor primært sker ved at øge den offentlige 
beskæftigelse, og såfremt alternativet til at være beskæftiget i den offentlige sektor 
(direkte eller indirekte) er at være arbejdsløs, er den valutariske udgift imidlertid 
ret moderat, og den kan ske med en beskeden stigning i skattetrykket - eller anderle-
des udtrykt: Det private forbrug og den private beskæftigelse behøver ikke at blive 
reduceret ret meget for at kunne danne basis for en ikke uvæsentlig stigning i den 
offentlige sektors beskæftigelse. Med en twist mellem den private og den offentlige 
sektor kan man øge den samlede beskæftigelse, uden at det går ud over betalingsba-
lancen. 

I et langsigtet perspektiv vil en sådan twist-operation naturligvis være kostbar, hvis 
det indebærer, at man far skabt en offentlig beskæftigelse, som ikke er af nævnevær-
dig værdi i sig selv, og som kun vanskeligt lader sig afskaffe, når beskæftigelsessitua-
tionen er mere normal. Derimod er politikken mindre problematisk, såfremt der 
kun er tale om at forcere væksten på områder, hvor der under alle omstændigheder 
vil komme en vækst, og der er med høj arbejdsløshed gode argumenter for at udsæt-
te egentlige nedskæringer. (På makroniveau har der faktisk heller ikke været egentli-
ge reduktioner af den offentlige beskæftigelse). 
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Twist-politikken - som Formandskabet med visse skizofrene bemærkninger vedrø-
rende de langsigtede perspektiver på det nærmeste anbefalede - medvirkede givetvis 
til, at beskæftigelsesudviklingen blev mindre ugunstig, end den ellers ville have væ-
ret, jf. Dansk økonomi, December 1983 (side 67), hvor det beregnes, at den førte fi-
nanspolitik fra 1974 til 1983 har øget beskæftigelsen med små 150.000 i forhold til, 
hvad den »ellers« ville have været, forbedret de offentlige budgetter med ca. 1 pet. 
af bruttofaktorindkomsten og mindsket underskuddet på betalingsbalancen over for 
udlandet med 2 pet. af bruttofaktorindkomsten. Der er i disse beregninger dog ikke 
taget hensyn til, at den højere beskæftigelse formentlig har resulteret i en højere løn-
stigningstakt, end man ellers ville have haft. 

Det er imidlertid også klart, at twisten har bidraget til, at et voksende antal danskere 
synes, at den offentlige sektor alt i alt er større, end den burde være, og at skattetryk-
ket er højere end nødvendigt. 

Konjunkturpolitik, strukturpolitik og »almindelig« politik er uvægerligt vævet ind 
i hinanden. 
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PERIODEN 1983-85: DET NYE REGIME 

Af 
Karsten Laursen* 

Reduceret økonomisk-politisk spillerum 

Med den første Schliiter-regerings tiltræden i 1982 indledtes et nyt økonomisk-poli-
tisk regime, som taget efter sit pålydende på det nærmeste bortdefinerede den øko-
nomiske politik i traditionel forstand. Den næsten totale afvikling af restriktionerne 
på internationale kapitalbevægelser indebar en kraftig indsnævring af det i forvejen 
snævre pengepolitiske spillerum, finanspolitikken måtte vige til fordel for et direkte 
hensyn til balance på statsbudgettet, devalueringspolitikken blev i princippet opgiv-
et, og selv om indkomstpolitikken blev udnævnt til krumtappen i den økonomiske 
politik, var det vel de færreste, der troede på, at lønudviklingen kunne bringes til 
at afvige ret meget fra den, som arbejdsmarkedets parter under alle omstændigheder 
kunne enes om. 

Et så stærkt reduceret økonomisk-politisk råderum måtte nødvendigvis skabe pro-
blemer for et organ, hvis funktion er at rådgive om den økonomiske politik. I loven 
er Det økonomiske Råds opgave ganske vist defineret som at følge landets økonomi-
ske udvikling og at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser, men 
den sidste passus har netop været fortolket som et krav til formandskabet og rådet 
om at søge at skabe bred forståelse for hensigtsmæssigheden af de økonomisk-
politiske forslag, som normalt har været indeholdt i formandskabets redegørelser. 
I enkelte tilfælde er formandskabet endog blevet bebrejdet, at redegørelsen ikke ind-
eholdt tilstrækkeligt klare økonomisk-politiske anvisninger. 

Strategisk devaluering 

Den økonomisk-politiske rådgivning kan selvsagt ikke foregå i et vacuum, men må 
tage et vist hensyn til de overordnede retningslinier, som regering og størstedelen 
af oppositionen er nogenlunde enige om. En redegørelse i 1987 ville fx vanskeligt 
kunne indeholde et forslag om, at Danmark udmeldte sig af EF. På tilsvarende måde 
måtte rådgivningen efter 1982 i nogen grad tage sit udgangspunkt i det nye 
økonomisk-politiske regime, som også Socialdemokratiet i store træk har tilsluttet 
sig. Det blev fx klart, at formandskabets forslag i efterårsredegørelsen 1982 om en 

*) Professor, Handelshøjskolen i København. Medlem af Det økonomiske Råds Formandskab 1981-1983 og for-
mand for rådet 1983-1985. 

241 



betydelig såkaldt strategisk devaluering var uspiseligt for såvel rådets medlemmer, 
med undtagelse måske af ét, som både regering og opposition, fordi det gik ud over 
de anerkendte begrænsninger på den økonomiske politik. Med bagklogskab fra de 
sidste fem år vil de fleste måske se med mildere øjne på det i dag, og regeringen vil 
måske oven i købet i stille stunder ærgre sig lidt over, at den ikke indledte sin periode 
med at tilvejebringe de omkostningsmæssige forudsætninger for det nye regime. 

Formandskabet gik imidlertid hjem fra det pågældende møde med både røde ører 
og den erkendelse, at devalueringsinstrumentet nu befandt sig på bunden af mølpo-
sen. Herefter kunne konkurrenceevnen, i hvert fald på kortere sigt, alene forbedres 
i det omfang, det var muligt at føre indkomstpolitik, som altid i redegørelserne har 
været en eufemisme for løntilbageholdenhed. 

Indkomst- og strukturpolitik 

Et af problemerne ved indkomstpolitikken har formentligt altid været, at strukturen 
i arbejdsudbuddet passede dårligt til strukturen i arbejdsefterspørgslen. Dette pro-
blem blev ikke mindre i en situation, hvor mange mennesker i lyset af erfaringerne 
fra 1970'erne havde uddannet sig med henblik på ansættelse i den offentlige sektor, 
men hvor regeringsskiftet nu betød en relativt stigende vægt på den private sektor. 
Der var således god grund til at foretage en nærmere analyse af arbejdsmarkedets 
struktur, som det skete i forårsrapporten 1983. Analysen konkluderede bl.a., at til-
pasninger i de indbyrdes lønrelationer må blive en af hovedmekanismerne til at op-
fange og mindske spændingerne mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarke-
det. 

Efterårsredegørelsen 1983 kan måske ses som et efter omstændighederne lidt mal-
placeret forsøg på at gøre opmærksom på, at det faktisk igennem 1970'erne havde 
været muligt at føre økonomisk politik med en vis effekt. Analysen søger at beregne 
de isolerede virkninger på balanceproblemerne af konkurrenceevnepolitikken, fi-
nanspolitikken og pengepolitikken. Dens metode kan måske kritiseres, og den faldt 
ikke i kristen jord på rådsmødet. 

Bl.a. på den baggrund gik formandskabet i tænkeboxen for at overveje dels sin rolle 
som økonomisk-politisk rådgivningsorgan i det hele taget, dels om der kunne lægges 
andet og mere i det ord konkurrenceevne, som alle efterhånden havde lært at sige, 
men som ingen gjorde noget ved. Disse overvejelser resulterede i en beslutning om, 
at vi ville lægge større vægt på mere strukturelt betonede analyser og mindre på de 
ærlig talt lidt banale konjunkturanalyser, som alligevel ikke kan bruges til ret meget, 
fordi der som sagt ikke er noget større konjunkturpolitisk spillerum tilbage. 
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Strukturrapporterne skulle komme om foråret og være gule i modsætning til de blå 
konjunkturredegørelser (det sidste forsyndede de nuværende formænd sig i øvrigt 
imod ved først givne lejlighed). Den første strukturpolitiske redegørelse kom i forå-
ret 1984. Hermed menes naturligvis ikke, at tidligere formandskaber ikke havde be-
skæftiget sig med strukturspørgsmål, jf. fx arbejdsmarkedsredegørelsen i foråret 
1983, men det havde været mere ad hoc og ikke som led i en bevidst retræte fra det 
mere og mere overfyldte og mindre og mindre interessante marked for konjunktur-
analyser. 

Teknologi og den langsigtede udvikling 

Redegørelsen drejede sig om teknologiindholdet i Danmarks udenrigshandel, og 
konklusionerne indebærer et opgør med en række konventionelle forestillinger om 
Danmark som et teknologisk meget avanceret land med en betydelig udenrigshan-
del. Tværtimod viser det sig bl.a., at der foregår nettoimport af teknologi, dvs. at 
importen indeholder mere teknologi end eksporten, og at der foregår nettoeksport 
af ufaglært arbejdskraft, dvs. at eksporten indeholder mere ufaglært arbejdskraft 
end importen. Endvidere er Danmark i betragtning af sin ringe størrelse en for-
holdsvis lukket økonomi. Redegørelsen blev i første omgang mødt med en vis skep-
sis, og det skal indrømmes, at den lider af visse metodologiske svagheder, som imid-
lertid ikke kan afhjælpes med det eksisterende datagrundlag. Hovedtrækkene kan 
dog næppe anfægtes, og rapporten har formentlig været en del af baggrunden for 
den efterfølgende intensivering af teknologipolitikken. Uden en sådan vil Danmark 
i fremtiden møde en forstærket konkurrence fra lande med et væsentligt lavere løn-
niveau end det danske. 

For så vidt som investeringer i forskning og udvikling er forbundet med stor usik-
kerhed, forudsætter de betydelige profitmarginaler. Men på længere sigt indebærer 
de stigende realløn, og det er derfor rimeligt at fremføre, at løntilbageholdenhed på 
kortere sigt giver en bedre lønudvikling på længere sigt. Ud over de umiddelbare 
hensyn til beskæftigelse og betalingsbalance er hensynet til den fremtidige levestan-
dard derfor et argument for lønmæssigt mådehold. 

Det sidste argumet lader sig imidlertid vanskeligt kvantificere, og det første var ef-
terhånden akut. Hovedsigtet i efterårsredegørelsen 1984 var derfor at illustrere, 
hvorledes meget beskedne lønstigninger kunne bidrage til at løse de såkaldte balan-
ceproblemer, dvs. underskud på betalingsbalancen og arbejdsløshed. Formandska-
bet gjorde sig vel ingen illusioner om, at lønstigninger på kun 2 pet. om året, som 
var illustrationens udgangspunkt, kunne realiseres. Det må derimod regeringen ha-
ve gjort, hvis den ellers mente, at det efterfølgende regeringsindgreb kunne efterle-
ves, hvad det som bekendt ikke kunne. Den faktiske lønstigning blev større og for-
mentlig ikke synderlig forskellig fra den, som ville have fundet sted uden indgreb. 
Hvis der eksisterer noget indkomstpolitisk spillerum, er det uhyre beskedent og un-
der alle omstændigheder utilstrækkeligt. Det understreges yderligere af den korrek-
te forudsigelse i den pågældende redegørelse af en gradvis appreciering af kronen 
i forhold til dollaren og dertil knyttede valutaer. 
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Den pengepolitiske autonomi 

Endelig understregedes det reducerede økonomisk-politiske spillerum af den pen-
gepolitiske redegørelse fra 1985. Rapporten var et af meget få eksempler i Det øko-
nomiske Råds historie på en analyse foretaget på opfordring fra politikerne, her det 
politisk-økonomiske udvalgs flertal. Skønt diger af omfang kan dens hovedkonklusi-
on sammenfattes ganske kort: Med en voksende tillid til fastkurspolitikken og næ-
sten frie internationale kapitalbevægelser reduceres den pengepolitiske autonomi og 
dermed spændet mellem dansk og udenlandsk rente. 

Rentespændet blev imidlertid ikke reduceret i det omfang, som rapporten forudså, 
fordi tilliden til kronen vaklede. Nogle vil mene, at den vaklede, fordi forsikringer 
om en fast kronekurs ikke er nok, hvis udviklingen på betalingsbalancen er util-
fredsstillende. Andre, herunder undertegnede, vil mene, at mistilliden skyldes 
manglende forståelse af, at betalingsbalancen som selvstændigt problem er af min-
dre interesse under fortsat fremadskridende økonomisk intergration i Vesteuropa. 

Til lykke 

Udviklingen siden 1982 sammenlignet med udviklingen i 1970'erne kan med en vis 
ret tages som udtryk for, at dansk økonomi klarer sig fuldt ud så godt uden konjunk-
turstyring som med. Desuagtet skorter det ikke på råd fra fremtrædende økonomer 
om at tage de traditionelle instrumenter ned fra hylden igen, og valgkampen forud 
for valget den 8. september tyder på, at heller ikke politikerne helt har forstået, hvor 
lidt de efterhånden har at slå hinanden i hovedet med. 

Det økonomiske Råd har til opgave at sanere den økonomisk-politiske debat, og den 
opgave er langt fra løst. Alene derfor må man ønske jubilaren many happy returns. 
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Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 737 af 27. oktober 1986 

Bekendtgørelse af 
lov om økonomisk samordning 

Herved bekendtgøres lov nr. 302 af S. september 1962 om økonomisk samordning med de 
ændringer, der følger af lov nr. 162 af 11. maj 1966. 

§ 1. Der oprettes et økonomisk råd, hvis 
opgave er at følge landets økonomiske ud-
vikling og at bidrage til at samordne de for-
skellige økonomiske interesser. 

§ 2. Det økonomiske råd nedsættes af 
økonomiministeren. Det ledes af et formand-
skab bestående af 3 nationaløkonomisk kyn-
dige og består herudover af indtil 24 med-
lemmer. Rådets formand udpeges af økono-
miministeren blandt formandskabets med-
lemmer. 

Stk. 2. Formandskabets medlemmer ud-
nævnes for indtil 6 år ad gangen. Medlem-
merne af formandskabet må ikke være med-
lemmer af folketinget. 

Stk. 3. Rådets øvrige medlemmer udnæv-
nes for 3 år ad gangen. Et af disse medlem-
mer skal repræsentere økonomiministeren. 19 
medlemmer udnævnes efter indstilling: 1 af 
finansministeren, 1 af Danmarks national-
bank, 2 af Dansk Arbejdsgiverforening, 4 af 
Landsorganisationen i Danmark De samvir-
kende Fagforbund, heraf 1 repræsentant for 
lønmodtagerne på landbrugsområdet og 1 
repræsentant for funktionærer og tjeneste-
mænd, 1 af Industrirådet, 1 af Håndværksrå-
det, 1 af Landbrugsrådet, 1 af De samvirken-
de danske Husmandsforeninger, 1 af De 
samvirkende danske Andelsselskaber (An-
delsudvalget), 1 af Den danske Handels-
stands Fællesrepræsentation, 1 af Butikshan-
delens Fællesråd, 1 af Forbrugerrådet, 1 af 

Økonomimin. j. nr. B. SO 

Danske Bankers Fællesrepræsentation, 1 af 
Fællesrådet for danske Tjenestemands- og 
Funktionærorganisationer og Fællesrepræ-
sentationen for danske Arbejdsleder- og tek-
niske Funktionærforeninger i forening og 1 
af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Herud-
over kan økonomiministeren udnævne indtil 
4 medlemmer, der skal være særligt kyndige i 
økonomiske spørgsmål. 

Stk. 4. Hvor de behandlede emner gør det 
naturligt, kan formandskabet bestemme, at 
rådet ved drøftelsen af de pågældende emner 
tiltrædes af enkelte repræsentanter for andre 
ministerier eller organisationer end de i stk. 3 
nævnte. 

§ 3. Rådet træder sammen enten efter for-
mandskabets bestemmelse eller i henhold til 
amodning fra mindst 3 af rådets øvrige med-
lemmer. Rådet skal træde sammen mindst to 
gange årligt. Rådets drøftelser ledes af for-
manden. 

Stk. 2. Formandskabet kan træffe aftale 
med andre institutioner eller enkeltpersoner 
om, at disse skal foretage undersøgelser for 
rådet. 

Stk. 3. Efter drøftelser i rådet afgiver for-
mandskabet en redegørelse til regeringen og 
træffer bestemmelse om, hvorvidt redegørel-
sen skal offentliggøres. Formandskabet kan 
lade redegørelsen ledsage af et referat af 
synspunkter, fremført af medlemmer under 
rådets drøftelser. 

J. H. SCHULTZ A/S 4 -11 B/ØKOM41926K03X 
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Stk. 4. Formandskabet har ansvaret for 
redegørelsen. 

§ 4. Til bistand for det økonomiske råd 
oprettes et sekretariat, hvis opgave er at fore-
tage de undersøgelser og udarbejde de rede-
gørelser, formandskabet finder hensigtsmæs-
sige, for at rådet kan løse sine opgaver. 

Stk. 2. Den daglige ledelse af sekretariatet 
forestås af en sekretariatschef. Denne udnæv-
nes af økonomiministeren efter indstilling af 

rådets formandskab. Den pågældende må 
ikke være medlem af folketinget og skal være 
uafhængig af erhvervsvirksomheder samt af 
erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisa-
tioner. 

Stk. 3. Det påhviler sekretariatschefen at 
holde kontakt med andre danske institutio-
ner, der driver økonomisk forskning, med 
henblik på at undgå, at sekretariatet iværk-
sætter undersøgelser, som foretages eller alle-
rede er foretaget af andre. 

Økonomiministeriet, den 27. oktober 1986 

A N D E R S A N D E R S E N 
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KRONOLOGISK OVERSIGT OVER 
SAMMENSÆTNINGEN AF DET 
ØKONOMISKE RÅD 1962-1987 

Formænd 

Carl Iversen (1962-1969) 
Anders Ølgaard (1970-1975) 
Bent Rold Andersen (1976-1978) 
Hans E. Zeuthen (1978-1983) 
Karsten Laursen (1983-1985) 
Christen Sørensen (1985-

Formandskabet i øvrigt 

Søren Gammelgård (1962-1967) 
Erik Hoffmeyer (1962-1965) 
Poul Winding (1965-1966) 
Anders Ølgaard (1966-1969) 
N.V. Skak-Nielsen (1967-1973) 
J. Vibe-Pedersen (1968-1975 og 1978-1981) 
Bent Rold Andersen (1973-1976) 
Hans E. Zeuthen (1975-1978) 
Lars Overgaard Matthiessen (1976-1981) 
Karsten Laursen (1981-1983) 
Erik Gørtz (1981-1984) 
Ebbe Yndgaard (1983-1986) 
Niels Thygesen (1984-1985) 
Peder J. Pedersen (1985-
Claus Vastrup (1986-

Rådsmedlemmer 

Som repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening 

Svend Heineke (1962-1970) 
Leif Hartwell (1971-1977) 
Jens Thorsen (1977-1983) 
Benned Hansen (1983-



Arne Lund 
Hans Skov Christensen 

(1962-1979) 
(1979-

Som repræsentanter for LO 

Eiler Jensen (1962-1967) 
Thomas Nielsen (1967-1982) 
Knud Christensen (1982-
Hans Rasmussen (1962-1973) 
Alfred Petersen (1962-1964) 
Peder Madsen (1962-1966) 
Viggo Wivel (1964-1965) 
E.Pemann Jensen (1965-1974) 
Henry Gran (1966-1971) 
Max Harvøe (1971-1980) 
Paulus Andersen (1973-1978) 
Ejler Sønder (1974-1977) 
Erik Bording (1977-1979) 
Georg Poulsen (1978-
Knud Ellegaard (1979) 
Hardy Hansen (1980-
Jørgen Eiberg (1980-

Som repræsentanter for Industrirådet 

I.C. Thygesen (1962-1966) 
N. Arnth-Jensen (1966-1969 og 1979) 
C. Hill-Madsen (1969-1971) 
Hjalmar Kyrsting (1972-1974) 
H.K. Jørgensen (1974) 
H. Briiniche-Olsen (1974-1978) 
Erik B. Rasmussen (1978-1983) 
Nils Wilhjelm (1983-1986) 
Otto C. Christensen (1986-

Som repræsentanter for Landbrugsrådet, husmandsforeningerne og Andelsudvalget 

Anders Andersen (1962-1974) 
Peter Jørgensen (1962-1973) 
Johs Dons Christensen (1962-1976) 
Chr. Sørensen (1973-
A. Pilegaard-Larsen (1974-1979) 
Martin Nielsen (1976-
H.O.A. Kjeldsen (1979-
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Som repræsentanter for Håndværksrådet 

Poul Persson (1962-1964) 
Adolph Sørensen (1964-1980) 
Holger Voigt-Petersen (1980-1983) 
Klaus Bonde Larsen (1983-

Som repræsentanter for (tidligere) Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation, 
Grosserer Societetet og Provinshandelskammeret - nu Det danske Handelkammer 

Chr. Saugmann 
Victor B. Strand 
Dan Bjørner 
Knud Olesen 
Aage Rask-Pedersen 
Klavs Olsen 

(1962-1965) 
(1965-1969) 
(1969-1972)1 

(1975-1980) 
(1980-1986) 
(1987-

Som repræsentanter for Den danske Bankforening 
(tidligere Danske Bankers Fællesrepræsentation) 

Henning Hoffmann (1962-1964) 
J. Green (1964-1967) 
S.O. Sørensen (1967-1970 og 1974-1977) 
J.V. Thygesen (1970-1974) 
Bendt Hansen (1977-1980 og 1987-) 
Hans Paaschburg (1980-1983) 
Tage Andersen (1983-1987) 

Som repræsentanter for Butikshandelens Fællesråd 

Aksel Muller (1966-1968, 1972-1974 og 1978-1980) 
Chr. Johansen (1968-1970) 
T. Hecht-Nielsen (1970-1972 og 1976-1978) 
Holger Christensen (1974-1976 og 1978-1982) 
Thorvald Helweg (1982-1985) 
Pelle Trock-Jansen (1985-1987) 
Preben Høyen (1987-

1) Med udgangen af 1972 opløstes Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Posten som engroshan-
delens repræsent i rådet var derefter i en periode ubesat. 
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Som repræsentanter for Forbrugerrådet 

Helle Munch-Petersen (1966-1968) 
Lis Groes (1968-1974) 
Dorte Bennedsen (1974-1979) 
Kirsten Nielsen (1979-

Som repræsentanter for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Jørgen Paldam (1962-1963 og 1965-1967) 
Byrge Quist (1963-1965 og 1971-1972) 
Erling Jensen (1967-1971) 
Kaj Nielsen (1972-1983) 
Erik Hauerslev (1983-

Som repræsentanter for FTF og Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder-
tekniske Funktionærforeninger 

Erik Svendsen (1962-1979) 
Jens Christensen (1970-1977) 
Kirsten Stallknecht (1977-1980) 
Svend Skovbro Larsen (1980-1987) 
Martin Rømer (1987-

Som repræsentanter for Danmarks Nationalbank 

Svend Nielsen (1962-1965) 
Erik Hoffmeyer (1965-

Som repræsentanter for finansministeren og økonoministeren 

Erik Ib Schmidt (1962-1975) 
P. Bjørn Olsen (1962-1964) 
Kurt Hansen (1964-
Erling Jørgensen (1975-

Som særligt økonomisk sagkyndige medlemmer 

J. H. Gelting (1962-1984) 
P. Nørregaard Rasmussen (1962-1986) 
N. V. Skak-Nielsen (1973-
J. Vibe-Pedersen (1977-1978) 
Bodil Nyboe Andersen (1986-
Jørn Henrik Petersen (1986-
Niels Thygesen (1986-
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Udviklingen i antal ansatte i Det økonomiske Råds sekretariat 
1962-1987 

Ultimo Økonomer3 Øvrige ansatte lait 
omregnet til omregnet til 

fuldtidb fuldtid 

1962 1 !4 li/4 
1963 5 1/2 5/2 
1966 6 2 8 
1971 7 2 Vi 9/2 
1972 7 3 10 
1976 8 3/2 11/2 
1986 8 4 12 
1987 8 4 12 

a) Inklusive medarbejdere på forskningsprojekter finansieret ved periodiske bevil-
linger. I en række år har der ikke været søgt eller ansat personale på en sådan 
bevilling. 

b) Tallene angivet i sæsonudjævnet årsrate. I væsentlig grad skønnet. 

Anm.: Foruden start- og slutår for perioden er kun de år medtaget, hvor der er sket 
en stigning i personaletallet. 
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37. Dansk økonomi og energiproblemerne, juni 1980. 30 kr. 
38. Dansk økonomi, december 1980. Konjunktursituationen. Langtidsperspektiver. 25 kr. 
39. Dansk økonomi, maj 1981. Konjunktursituationen. Indtjenings-og investeringssituatio-

nen i industri og landbrug. Muligheder for at stimulere erhvervsinvesteringerne. Livs-
indkomstopgørelser for 1980. 30 kr. 

40. Dansk økonomi, november 1981. Konjunktursituationen. Underskuddet på statsfinan-
serne. Investeringer, inflation, skat og rente. 30 kr. 

41. Dansk økonomi, maj 1982. Konjunktursituationen. Konkurrenceevnepolitik, efterspørg-
selsdrejning og investeringskrise. Arbejdsløshed og arbejdstid. Summary in English. 
35 kr. 

42. Dansk økonomi, oktober 1982. Konjunktursituationen. Investeringskrisen og under-
skuddet på statsfinanserne. Indkomstpolitik og valutakurspolitik - eller kun indkomst-
politik? Summary in English. 30 kr. (Udsolgt). 

43. Dansk økonomi, maj 1983. Konjunktursituationen og nogle langsigtede internationale 
udviklingstendenser. Perspektivanalyse for arbejdsmarkedet. English Summary. 35 kr. 

44. Dansk økonomi, december 1983. Konjunktursituationen. Den økonomiske politik i Dan-
mark og nogle andre små åbne økonomier. Fremskrivninger. English Summary. 35 kr. 

45. Dansk økonomi, maj 1984. Konjunktursituationen i udlandet og i Danmark. Kapital, ar-
bejdskraft og teknologi i udenrigshandelen. Ændrede landbrugsperspektiver. English 
Summary. 35 kr. 

46. Dansk økonomi, november 1984. Konjunktursituationen i Danmark og i udlandet. 
Dollar-kursen. Hvorfor bremser man i Vest-europa? Foran en apprecieringsproces for 
kronen. En 2 pct's lønramme. Reducerede arbejdsgiverafgifter. Andre fremskrivninger. 
English Summary. 35 kr. 

47. Dansk økonomi, september 1985. Dansk pengepolitik under forvandling. En struktur-
rapport udarbejdet efter anmodning fra folketingets politisk-økonomiske udvalg. With 
an English Summary. 90 kr. 

48. Dansk økonomi, december 1985. Konjunkturudviklingen - internationalt og i Danmark. 
Risikofaktorer i den internationale økonomi. Konkurrenceevnen under pres. Privatfor-
bruget og betalingsbalancen. English Summary. 52 kr. 

49. Dansk økonomi, maj 1986. Konjunktursituationen. Aspekter af den økonomiske forde-
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