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KAPITEL III

FORDELINGEN MELLEM 
GENERATIONER

III.1 Indledning

Fokus på 
fordelingen
mellem generationer

Udsigterne til en fremtidig stigning i forsørgerbyrden har givet
anledning til et øget fokus på fordelingen mellem generationer.
I den offentlige debat argumenteres der ofte for, at visse
generationer har oplevet en velstand på bekostning af andre
generationer. Også fra politisk side er der fokus på en fair
fordeling mellem generationer. F.eks. fremgår det af komisso-
riet for Velfærdskommissionen, at “Kommissionens forslag
skal respektere regeringens målsætning om, at de nuværende
generationer ikke efterlader en ufinansieret regning til
kommende generationer”.

Meget lidt konkret
viden

I den offentlige debat fremføres ofte meget bombastiske
udsagn om vindere og tabere i fordelingen mellem genera-
tioner. Der postuleres således markante forskelle i forbrugs-
muligheder i forbindelse med navngivningen af generationer
som rødvins-, vandgrøds- eller græshoppegenerationer. Men
der er i virkeligheden meget lidt konkret viden om den inter-
generationelle fordeling af indkomst og betalinger til og fra det
offentlige.

Kapitlet er færdigredigeret den 10. maj 2004.
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Accept af 
omfordeling kræver
viden om faktiske
forhold

Den danske velfærdsmodel er karakteriseret ved en meget stor
omfordeling. Omfordelingen kan i princippet tage tre former.
En omfordeling fra personer med høje livsindkomster til
personer med lave livsindkomster, hvor personer med høje
indkomster hen over hele livet generelt betaler højere skatter og
modtager færre overførsler. En anden type af omfordeling sker
i et tværsnitsperspektiv, hvor erhvervsaktive betaler til f.eks.
studerende og pensionister inden for det enkelte år. De fleste
modtager således høje overførsler og serviceydelser i de unge
år og i pensionsalderen, mens de bidrager med relativt lidt i
skatter. Til gengæld er de nettobidragsydere i de erhvervsaktive
år. Denne omfordeling kan umiddelbart se ud som den tredje
type omfordeling, nemlig omfordelingen mellem generationer.
Men hvis regelsættet for tildeling af offentlige overførsler og
betaling af skatter er uændret over tid, bliver den relle omfor-
deling mellem generationer meget lille. Accept af omfordelin-
gen mellem forskellige aldersgrupper på et givet tidspunkt
kræver en forståelse for rimeligheden heraf, men denne
forståelse kan være svær at opnå, hvis løse påstande om
skævheder i den intergenerationelle fordeling florerer. En af
hensigterne med dette kapitel er at få belyst, hvorvidt nogle
generationer rent faktisk er blevet beriget i forhold til andre
generationer. Fokus i dette kapitel indebærer, at der ses bort
fra forskelle, der måtte eksistere inden for en generation. Dette
perspektiv er selvfølgelig noget begrænset. For en redegørelse
med fokus på forskellen mellem rige og fattige inden for en
generation henvises til Det Økonomiske Råd (2001b).

Traditionelle
generationskonti
kun fremadrettede

Generationskonti er en opgørelse af den enkelte generations
betalinger til og fra det offentlige hen over hele livet. Der
findes flere opgørelser af generationskonti i Danmark. I disse
beregnes normalt alene betalinger til og fra det offentlige for
forskellige generationer og dermed ikke den indkomst, som
betalingerne udredes af. Disse opgørelser dækker samtidig kun
betalinger frem i tiden. Det er derfor ikke muligt at sammen-
ligne betalinger for den generation, der er 50 år gammel, med
den generation, der er 30 år gammel, i udgangsåret. Det
skyldes, at en større del af den ældre generations skattebeta-
linger allerede er sket. Nettobidraget til den offentlige sektor
bliver dermed undervurderet for denne generation. 
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Beregninger tilbage
i tid

For at sikre et bedre grundlag for diskussionen af den inter-
generationelle balance, gennemføres der i dette kapitel bereg-
ninger for langt de fleste nulevende generationers livsindkom-
ster og mellemværende med det offentlige. Beregninger sker
både fremadrettet med udgangspunkt i det nuværende regelsæt
samt bagudrettet med udgangspunkt i de oplysninger, der kan
findes om forskellige velfærdsordningers og skattebetalingers
historiske fordeling på generationer. 

Fordelingen kan
påvirkes på flere
måder

Den intergenerationelle fordeling kan påvirkes på flere måder.
Det kan ske gennem udefrakommende forhold, eksempelvis ved
et kraftigt olieprischok, der skaber en periode med øget
ledighed. Det vil give anledning til lavere markedsindkomster
for den erhvervsaktive del af befolkningen og indebære en
anden fordeling af indkomster og overførsler mellem generatio-
ner, til skade for den generation der var erhvervsaktiv på
tidspunktet for det eksogene stød. Men der kan også gennem-
føres økonomisk-politiske tiltag, der indebærer en omfordeling
mellem nuværende og fremtidige generationer. En ekspansiv
finanspolitik, der øger den offentlige gæld, vil således medføre
større byrder for fremtidige generationer.

Fokus på den
offentlige sektors 
rolle

I dette kapitel er det primære fokus den offentlige sektors rolle.
Det betyder, at samtlige skatter, overførsler samt det offentlige
forbrug skal fordeles på generationer. Denne opdeling giver
mulighed for at vurdere den indflydelse, den offentlige sektor
har haft på fordelingen mellem generationer. Samtidig kan
effekten af forskellige mulige politikinstrumenter på den
intergenerationelle fordeling beregnes. Ud over den offentlige
sektors rolle bliver der dog også bestemt lønindkomst, kapital-
indkomst og kapitalgevinster for alle generationer. Der kan
således også beregnes en livsindkomst og et “nettoskattetryk”
for hver enkelt generation.

Direkte overførsler
mellem generationer
kan være vigtige

Ud over den direkte erhvervede indkomst kan også overførsler
mellem generationer have betydning. Disse overførsler kan
have form af arv og gave og potentielt påvirke generationernes
samlede forbrugsmuligheder. I et af afsnittene analyseres
derfor sammenhængen mellem arv og indkomst og mellem
formuer hos forældre og børn.
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Opbygning af
dette kapitel

I afsnit III.2 diskuteres, hvordan en fair fordeling mellem
generationer nærmere skal forstås og kan defineres. Data-
grundlaget samt metode og resultater for de historiske genera-
tionsregnskaber gengives i afsnit III.3. Efterfølgende diskuteres
metode og resultater fra de fremadrettede beregninger i afsnit
III.4, og resultaterne kobles sammen med resultaterne fra afsnit
III.3. Afsnit III.4 indeholder også resultaterne fra analyser over
en række mulige økonomisk-politiske indgreb. I afsnit III.5
præsenteres analyser af arv og formueforhold, mens der i afsnit
III.6 afsluttes med sammenfatning og anbefalinger.

III.2 Generationsregnskaber

Omfordelingen i et
enkelt år giver et
misvisende billede

Den danske velfærdsstat omfordeler inden for hvert enkelt år
kraftigt. Dels mellem rig og fattig, og dels mellem personer der
befinder sig forskellige steder i livsforløbet. Derved får man
nemt det indtryk, at der sker en kraftig omfordeling mellem
generationer. Dette billede er dog misvisende, hvis der benyttes
en længere tidshorisont. Pensionister har således tidligere i
livsforløbet været nettobidragsydere til den offentlige sektor,
mens studerende må forventes at blive det i fremtiden. I dette
afsnit beskrives de metodemæssige problemer, der skal
overvejes, før den reelle omfordeling mellem generationer kan
bestemmes. Her er generationer defineret som personer, der er
født inden for samme år eller i nogle præsentationer inden for
samme femårs- eller tiårsintervaller. 

Hvad er et
generations-
regnskab?

Et generationsregnskab er en opgørelse over den enkelte
generations samlede indkomster, betalinger af skat og mod-
tagelse af forskellige ydelser fra den offentlige sektor over hele
livet. Typisk er der alene tale om fremadskuende regnskaber og
ofte sker der alene en opgørelse af nettobidraget til den offent-
lige sektor. Generationsregnskaber blev først præsenteret i
begyndelsen af 1990’erne, jf. Auerbach mfl. (1991). Generati-
onsregnskaberne blev opstillet som et alternativ til det offent-
lige underskud eller gæld som mål for den offentlige sektors
fremtidige forpligtelser og dermed også for omfordelingen
mellem nuværende og fremtidige generationer. Udgangspunktet
var, at selv provenuneutrale politikændringer kan skævvride



1) Der er tidligere blevet opstillet generationsregnskaber for
Danmark. Det første i Jensen mfl. (1996) og senere med udgangs-
punkt i DREAM af Jensen mfl. (2001).
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balancen mellem generationer.1

Flere muligheder
for at påvirke 
balancen

Den mest direkte måde at påvirke balancen mellem genera-
tioner er ved hjælp af offentlig gældsætning. Denne vil, med
mindre den modsvares af tilsvarende investeringer, medføre en
større byrde på fremtidige generationer. Men balancen kan
også påvirkes gennem mere indirekte tiltag. En provenuneutral
ændring af indkomstbeskatningen hen imod et mere progressivt
skattesystem vil således stille de fleste ældre bedre, fordi deres
indkomster typisk er lavere end de erhvervsaktives. Derudover
kan dynamiske effekter igennem en påvirkning af priserne
indebære en intergenerationel omfordeling. Eksempelvis vil
lavere ejendomsskatter og højere indkomstskatter påvirke
priserne på jord i opadgående retning; en prisstigning der giver
nuværende generationer af boligejere en gevinst. Derimod vil
fremtidige generationer, ved fuld overvæltning i prisen på jord,
ikke være påvirket af faldet i ejendomsskatterne, men alene
blive berørt af stigningen i indkomstskatterne. De to sidste
tiltag vil tilsammen ikke umiddelbart påvirke den offentlige
saldo, men alligevel påvirke generationsbalancen. Det er derfor
nødvendigt med andre opgørelser end den offentlige saldo for
at fange påvirkningen af forskellige generationers forbrugsmu-
ligheder.

Skævvridning ved
udbygning af 
velfærdsstaten?

Figur III.1 viser hovedposterne i de offentlige indtægter og
udgifter. Udviklingen i de offentlige finanser afslører en
markant udbygning af velfærdsstaten i den analyserede
periode. Denne udbygning kan have indebåret en omfordeling
mellem generationer. En generation, der var erhvervsaktiv i
1950’erne og 1960’erne, har således betalt forholdsvis lidt i
skatter og afgifter, men har i pensionsalderen oplevet et
betydeligt højere serviceniveau.



2) De efterfølgende betragtninger bygger på Moon (1993).
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Figur III.1 Offentlige indtægter og udgifter

Kilde: ADAM’s databank og Statistiske undersøgelser nr. 7, National-
regnskabsstatistik 1947-1960.

Hvad vil vi måle? I forbindelse med udarbejdelse af generationsregnskaber er det
vigtigt først at gøre sig klart, hvad der skal måles. Det ideelle
kunne siges at være at måle den enkelte generations samlede
velfærd eller tilfredshed. Velfærden er en funktion af indkomst,
men også af forhold der ikke umiddelbart kan måles.2 Det
kunne være goder, der ikke eller kun vanskeligt kan værdi-
sættes. Eksempelvis graden af forurening og kriminalitet eller
familieforhold og sociale netværk. Tabel III.1 viser de bestand-
dele af forbrugsmulighederne, der kunne indgå som elementer
i vurderingen af den enkelte generations velfærd. Tabellen
indeholder en række elementer, der ikke bliver fordelt på
generationer i dette kapitel. Disse mangler indebærer, at der
nødvendigvis må tages forbehold for de beregnede generations-
konti.
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Tabel III.1 Elementer i generationsfordelingen

Egen indkomst Indgår

+ Offentlige overførsler Indgår

-  Direkte skatter Indgår

Disponibel indkomst Indgår

-  Indirekte skatter Indgår

+ Offentligt forbrug mv. Indgår

Faktiske forbrugsmuligheder Indgår

Overførsler gennem arv og gaver Analyseres, men 
indgår ikke

Levetid og helbred Indgår ikke

Arbejdstid og erhvervsfrekvenser Indgår ikke

Natur- og miljøgoder Indgår ikke

Familie- og sociale forhold Indgår ikke

Anm.: Der beregnes også kapitalgevinster på boliger. De enkelte elemen-
ter i indkomstbegrebet bliver nærmere beskrevet i afsnit III.3 og
III.4.

Opgørelsen af 
indkomst er også
problematisk

I opgørelsen af indkomst er der taget udgangspunkt i de
indkomster, der rent faktisk kan observeres. Disse er ikke nød-
vendigvis et godt mål for den enkeltes velfærd. Arbejdsind-
komsten er afhængig af arbejdsindsatsen og kapitalindkomsten
af opsparing. Der kan dog argumenteres for, at det valgte
indkomstbegreb er proportionalt med det korrekte indkomst-
begreb, og at det under en række antagelser er et godt mål for
velfærden også over tid, jf. boks III.1.
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Boks III.1 Opgørelsen af forbrugsmuligheden

Formålet med dette kapitel er at belyse forskelle i generationers samlede forbrugs-
muligheder over livsforløbet. Ideelt set bør et mål for forbrugsmuligheder inkludere
et mål for værdien af fritid, som de forskellige generationer har mulighed for at nyde.
Endvidere vil et ideelt forbrugsmulighedsmål søge at tage hensyn til overførsler af arv
og gave mellem generationerne. I en økonomi med arveoverførsler, og hvor
forbrugerne selv kan fastlægge omfanget af deres fritid, ville det idelle mål for
forbrugsmuligheder for en forbruger være:
                                                 R = Yp + A - N (1)
A er nutidsværdien af den modtagne arv fra forældregenerationen, N er nutidsværdien
af forbrugerens nettobidrag til det offentlige over livsforløbet (eksklusiv kapitalskat-
ter), og Yp er nutidsværdien af forbrugerens potentielle arbejdsindkomst, det vil sige
den maksimale arbejdsindkomst forbrugeren kunne oppebære, hvis han/hun helt
fravalgte fritid (bortset fra den fritid der er nødvendig for hvile og reproduktion af
arbejdsevnen). Størrelsen R angiver nutidsværdien af forbrugerens samlede opnåelige
forbrug over livsløbet, inklusive værdien af den arv han/hun vælger at efterlade og
inklusive fritidsforbruget, jf. Sørensen (2004). Værdien af den modtagne arv A er
principielt lig med nutidsværdien af de kapitalindkomster efter skat, som de arvede
aktiver kaster af sig. Forbrugerens øvrige kapitalindkomster indgår derimod ikke, da
kapitalafkast hidrørende fra opsparing af arbejdsindkomst blot er kompensation for,
at forbrugeren udskyder forbrug af arbejdsindkomst til senere i livsforløbet. Analogt
hermed indgår skatter på kapitalafkast heller ikke i nettobidraget N til det offentlige.
Af praktiske grunde er det imidlertid ikke muligt at anvende det ideelle forbrugsmulig-
hedsmål i (1). Den potentielle arbejdsindkomst Yp kan ikke observeres, og der
foreligger ikke generationsfordelte data for de modtagne arvebeløb A. Endvidere er det
ikke umiddelbart muligt at udskille kapitalskatterne fra det samlede nettobidrag til det
offentlige, ligesom det ikke er muligt at opsplitte den samlede indkomst i kapital-
indkomst og arbejdsindkomst tilbage i tid. I denne rapport anvendes derfor i stedet
forbrugsmulighedsmålet:
                                                    F = M - NS (2)
M er nutidsværdien af forbrugerens samlede markedsindkomst, det vil sige summen
af arbejds- og kapitalindkomst, og NS er nutidsværdien af det samlede nettobidrag til
det offentlige, inklusive kapitalskatter.



3) I Blanchflower og Oswald (2004) bliver der sat pris på en lang
række personlige karakteristikas betydning for tilfredsheden. De
finder, at specielt etnisk tilhørsforhold, familiestatus og ledigheds-
grad har stor indflydelse på tilfredsheden.
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Boks III.1 Fortsat

I Sørensen (2004) vises, at under visse antagelser er det anvendte forbrugsmuligheds-
mål i (2) proportionalt med det ideelle forbrugsmulighedsmål (1), og at forholdet
mellem de to mål vil være konstant over tid, hvis der i det lange løb er nogenlunde
stabilitet i a) de disponible kapitalindkomsters andel af de samlede disponible
indkomster, b) den andel af en generations samlede formue, der hidrører fra arv, og
c) den andel af den potentielle indkomst, som forbrugerne afstår fra ved at holde fri.
Hvis størrelserne a) til c) er nogenlunde konstante over tid, vil variationerne i det
anvendte forbrugsmulighedsmål F på tværs af generationer altså give et retvisende
billede af variationerne i det ideelle forbrugsmulighedsmål R. Historisk har den aftalte
arbejdstid imidlertid været faldende over den betragtede periode, hvilket kunne tyde
på, at husholdningerne har omsat en stigende andel af deres potentielle indkomst i
fritid. Til gengæld har kvinderne i stigende omfang meldt sig på arbejdsmarkedet,
hvilket trækker i modsat retning, om end en del af kvindernes arbejdsmarkedsdel-
tagelse formentlig er blevet modsvaret af faldende hjemmeproduktion i den uformelle
økonomi. Alt i alt har der nok været en tendens til, at danske husholdninger har omsat
en stadig større andel af deres potentielle indkomst til fritid. I så fald betyder det, at
det anvendte indkomstbegreb i (2) undervurderer de yngre årganges forbrugsmulighed
i forhold til de ældre årganges potentielle forbrug.

Specielle problemer
for generationer

Som nævnt må der i analyser af indkomstfordeling eller
mellemværende med den offentlige sektor på et givet tidspunkt
tages forbehold over for en lang række forhold, der kun
vanskeligt kan måles eller omsættes til kroner og øre.3 Disse
problemstillinger bliver yderligere komplicerede, når der
arbejdes i et mere dynamisk perspektiv. Eksempelvis vil krimi-
nalitet og forurening ikke være konstante hen over tid, og det
samme gør sig gældende for arbejdstiden samt erhvervsfre-
kvenser og dermed for fritiden. De opgørelser, der bliver lavet
af generationers indkomster, stammer i sagens natur fra
forskellige tidspunkter i historien. Det giver anledning til flere
problemer med sammenligneligheden.



4) Boks III.2 indeholder en diskussion af, hvilke valg der er foretaget
for korrektion af priser, rente og vækst.

5) Frey og Stutzer (2002) giver en oversigt over de analyser, der er
foretaget vedrørende sammenhængen mellem tilfredshed og
indkomst.

6) I Auerbach mfl. (1995) beregnes der både brutto- og nettoindkom-
ster, og her benyttes skatteprocenten som mål for en lige fordeling
af byrden mellem nuværende og fremtidige generationer. Denne
opgørelse svarer til både at pris- og vækstkorrigere.
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Absolut eller relativ
indkomst?

Når indkomst mellem generationer skal sammenlignes, optræ-
der der ofte to meget afvigende synspunkter. Nogle ser de ab-
solutte forbrugsmuligheder som afgørende. Her opfattes gene-
rationer som lige, hvis de har kunnet opnå de samme forbrugs-
muligheder set over et helt livsforløb. Det indebærer, at der
alene skal ske en korrektion for prisudviklingen, når generatio-
ners indkomster sammenlignes. Andre ser de relative forbrugs-
muligheder som afgørende. Det betyder, at de enkelte personer
i et givet år sammenligner deres egen indkomst med andre per-
soners indkomst i det samme år, og at den enkelte kun opnår
øget tilfredshed i det omfang, indkomsten stiger i forhold til
indkomsten for andre borgere i ind- og udland. Den relative
indgangsvinkel indebærer, at væksten i økonomien fuldt ud
skal komme fremtidige generationer til gode. Derved vil frem-
tidige generationer i Danmark ikke sakke bagud i forhold til
tilsvarende generationer i landene omkring os.

Justering for pris og
vækst

I første omgang skal der i analyser af indkomst fra forskellige
perioder nødvendigvis ske en justering for forskelle i prisni-
veau.4 En sådan opgørelse af reale indkomster sammenligner
de forskellige generationers reale forbrugsmuligheder. Den
historiske vækst har betydet, at de yngste generationer har op-
levet stigninger i deres forbrugsmuligheder i forhold til ældre
generationer. Der er dog i generationsregnskaber problemer
med alene at bruge den reale indkomst. Analyser af tilfredshe-
den tyder på, at den samlede tilfredshed ikke nødvendigvis
stiger, på trods af at væksten i økonomierne giver højere og
højere forbrugsmuligheder.5 Dette forhold taler for også at
vækstkorrigere indkomsterne ud fra en betragtning om, at bor-
gerne sammenligner sig med andre, der lever på samme tid som
dem selv.6 Såfremt man vælger ikke at vækstkorrigere, kan det



7) Eller som udtrykt i Kotlikoff (1993): “What constitutes a fair
distribution of welfare is a normative question to which econo-
mics per se provides no particular guide”.
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legitimere, at nuværende generationer inddrager fremtidige
generationers forventede større indkomst.

I sidste ende et
politisk spørgsmål

Det kan diskuteres, hvilket af ovennævnte mål for indkomsten
man bør foretrække ved vurderinger af fordelingen mellem
generationer. I sidste ende er det et politisk spørgsmål.7 Hvis
man via den økonomiske politik ønsker at omfordele mellem
generationer, bør man derfor gøre klart, om en retfærdig balan-
ce mellem generationer er ensbetydende med, at der skal ska-
bes en absolut udjævning af de forskellige generationers real-
indkomster. Dette indebærer, at man overvejer konsekvenserne
af en sådan politik. Hvis der forventes fortsat økonomisk
vækst, vil en målsætning om udjævning af de absolutte for-
brugsmuligheder mellem generationerne i princippet kunne
begrunde en stor offentlig gældsætning og et deraf følgende
meget højt fremtidigt skattetryk. På den måde kunne man om-
fordele forbrugsmuligheder fra kommende til nulevende gene-
rationer. Det ville imidlertid betyde, at forbrugsmulighederne
for kommende generationer af danskere ville blive markant
lavere end de fremtidige forbrugsmuligheder i de lande, vi nor-
malt sammenligner os med. Samtidig er det ikke givet, at den
forventede fremtidige vækst i økonomien realiseres. Der er så-
ledes ingen garanti for, at fremtidige generationers reale for-
brugsmuligheder bliver forbedret som beregnet.

Der skal nok
fokuseres på de
pris- og 
vækstkorrigerede
indkomster

Diskussionen i dette kapitel viser, at selvom der ikke kan findes
et klart objektivt kriterium for sammenligninger mellem gene-
rationer, er der meget, der taler for at benytte pris- og vækst-
korrigerede opgørelser over indkomster og nettobidrag til det
offentlige, når der sammenlignes mellem generationer.

Overførsler til børn
henregnes til 
forældrene

I opgørelsen af serviceydelser og overførsler er der en lang
række ydelser, der er målrettet børnefamilier. Disse kan prin-
cipielt behandles på to måder. Man kan lade det enkelte livs-
forløb starte ved fødslen og derefter henføre eksempelvis bør-
nefamilieydelse og udgifter til folkeskole til hvert enkelt livs-
forløb. Denne behandling giver problemer i de tilfælde, hvor



8) Samtidig vil livsforløb, der starter ved fødslen, indebære, at der
skal benyttes længere tidsserier for at beskrive de enkelte
livsforløb. For at beskrive livsforløbet for en person, der var 71 år
gammel ultimo 2001, ville det således være nødvendigt at gå
tilbage til 1930. Hvis livsforløbet alternativt startes i 17-års
alderen, skal der alene skaffes oplysninger om perioden 1947 og
frem.

9) Eftersom ydelserne falder senere i livsforløbet, vil denne metode
generelt medføre et højere tilbagediskonteret nettobidrag. Valget
af metode vil alene have betydning for balancen mellem generatio-
ner, hvis fertiliteten er forskellig.
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den offentlige ydelse både afhænger af antallet af børn og
forældrenes indkomst. Det gælder f.eks. boligsikring og fri-
plads i daginstitution. Det er således ikke klart, hvordan ydel-
sen skal fordeles på børn og forældre.8 Det er derfor valgt at
henføre de børnerelaterede ydelser til forældrene. Implicit
antages det således, at forældrene ud af egen lomme ville betale
for den offentlige service, hvis den ikke blev leveret gratis.
Eksempelvis antages det, at alene forældrenes økonomi bliver
forbedret af økonomisk friplads i daginstitution.9

Nationalregnskabet
som hovedkilde

I en opgørelse af indkomster og nettobidrag til den offentlige
sektor er det nødvendigt med en opgørelse over de samlede
betalinger til og fra det offentlige. For at sikre den mest
konsistente opgørelse over tid af overførslerne til og fra det
offentlige er nationalregnskabet benyttet som primær kilde. Her
findes der for langt de fleste hovedstørrelser oplysninger
tilbage til 1947. Det giver meget store data- og fortolknings-
mæssige problemer at sikre tidsserier tilbage til før krigen.
Opgørelserne om produktion og beskæftigelse under krigen er
således meget mangelfulde, og samtidig er de nødvendige
antagelser, om at ikke-økonomiske forhold antages konstante,
mere problematiske i en periode, hvor der er krig. Det er derfor
valgt at starte opgørelsen af generationsregnskaberne i 1947.

Nødvendigt at
simplificere

For at kunne foretage en egentlig opgørelse tages der forenklet
udgangspunkt i den enkelte generations samlede indkomst,
betalinger til samt overførsler og serviceydelser fra det offent-
lige målt i kroner. Serviceydelsernes værdi bliver i denne for-
bindelse bestemt ved omkostningerne. Der er foretaget en del
valg af mere teknisk karakter, som er gennemgået i boks III.2.
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Boks III.2 Beregning af generationsregnskaber tilbage i tid

I de fleste livsforløb vil der være nettobetalinger fra det offentlige i de unge år og som
pensionist. Omvendt vil den enkelte generation være nettobidragsyder til det offentlige
i de erhvervsaktive år. Generelt vil den enkelte foretrække at modtage de offentlige
ydelser så tidligt som muligt, mens betalingerne helst skal ligge så sent som muligt.
For at tage højde for dette forhold tilbagediskonteres alle betalinger til og fra det
offentlige til det enkelte livsforløbs begyndelse i 17-års-alderen. Til dette formål
benyttes en realrente efter skat på 1,16 pct, der svarer nogenlunde til gennemsnittet
for en længere historisk periode. Denne rente er beregnet med baggrund i de
antagelser, der er gjort fremadrettet i DREAM. Den benyttes med henblik på at sikre
størst mulig sammenlignelighed mellem de historiske og de fremadrettede opgørelser.
De 1,16 pct. kan også opfattes som forbrugernes tidspræferencerate, en rate der
således antages mere konstant end den mere svingende faktiske realrente efter skat.
Denne behandling indebærer en implicit antagelse om, at udsvingene i realrenten over
tid har været uforudsete. Opgørelsen af uforudsete udsving i realrenten er da også i
praksis umuligt at bestemme. Sørensen (2004) indeholder en nærmere diskussion af
generationernes nettobidrag, rente og forbrugsmuligheder. I analysen af betalingerne
til og fra det offentlige indgår også betalingen af indirekte skatter. Det benyttede
prisindeks til deflatering af indkomsterne er derfor nettoprisindekset, hvor effekten fra
ændringer i de indirekte skatter er fjernet. For at sikre konsistens med opgørelserne af
betalinger til og fra det offentlige er der benyttet nettoprisindekset for det private
forbrug i nationalregnskabet. En del af det private forbrug i nationalregnskabet er
givet ved en imputeret husleje for ejerboliger. Denne del af det private forbrug er
fjernet inden beregningen af prisstigninger. I lange tidsserier kan den normale
opgørelse af prisstigninger være problematisk, fordi den bygger på en fast kurv af
varer. Det er derfor valgt at benytte kædeindeks. Der er beregnet kædede nettoprisin-
deks tilbage til 1966, og fra 1947 til 1966 benyttes deflatoren for det private forbrug
fra ADAM’s databank. Til pris- og vækstkorrektionen er der taget udgangspunkt i den
samme serie, som benyttes til at bestemme befolkningens samlede indkomst. Den
samlede indkomst opgøres som nettonationalindkomsten minus indirekte skatter.

Der kan alternativt
korrigeres med 
vækst i timelønnen

En vækstkorrektion af indkomsterne kan foretages ved at
korrigere for væksten i den samlede indkomst eller ved at
korrigere for væksten i timelønnen, der følger stigningen i
produktionen pr. arbejdstime. Befolkningsudviklingen betyder,
at den fremtidige vækst i indkomsten bliver mindre end
væksten i timeproduktiviteten. I kapitel III er der korrigeret
med væksten i den samlede indkomst. Det indebærer en
implicit antagelse om, at de enkelte borgere i Danmark



10) Beskrivelsen er forholdsvis summarisk. En nærmere redegørelse
for datagrundlag og metode kan rekvireres i Det Økonomiske
Råds Sekretariat.
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vurderer deres egen indkomst i forhold til indkomsten for
andre, der er udsat for tilsvarende ændringer i forsøgerbyrden.
Hvis man i stedet havde korrigeret indkomsterne med væksten
i timelønnen, ville det have resulteret i, at fremtidige generatio-
ners markedsindkomst ville være blevet lavere. Denne metode
ville indebære en implicit antagelse om, at fremtidige genera-
tioner sammenlignede sig med befolkningen i en økonomi, der
ikke var udsat for ændringer i forsørgerbyrden og dermed
kunne opretholde en indkomstudvikling svarende til udviklin-
gen i produktionen pr. præsteret arbejdstime.

Mangel på tal
tilbage i tid

Oplysningerne om betaling af direkte og indirekte skatter,
overførsler og serviceydelser fordelt på aldersklasser er yderst
sparsomme tilbage i tid. Det har derfor være nødvendigt at
foretage en række antagelser for at kunne få et tilnærmelsesvist
korrekt billede af denne fordeling. Beregningerne bygger
primært på de oplysninger om fordelingen af skatter og
overførsler, der kan findes direkte i registre fra 1980 og frem,
men også på usikre oplysninger om betaling af indirekte skatter
og serviceydelser.

Der skal tolkes
forsigtigt

Ovenstående betragtninger omkring tilfredshed over tid samt
de meget store datamæssige mangler, der eksisterer tilbage i
tid, indebærer, at der skal tolkes forsigtigt på de tal for
generationskonti, der præsenteres i dette kapitel. Beregningerne
kan ikke desto mindre ses som et første forsøg på at give et
samlet og systematisk overblik over den økonomiske fordeling
mellem nulevende og fremtidige generationer i Danmark.

III.3 Historiske generationsregnskaber

Seks elementer i
regnskaberne

I dette afsnit beskrives metode, datagrundlag og resultaterne
fra de historiske generationsregnskaber.10 Regnskaberne er
bygget op omkring seks delelementer, nemlig egen indkomst
inklusive kapitalindkomst, kapitalgevinster på ejerboliger,
overførsler fra det offentlige, direkte og indirekte skatter samt



11) Eftersom det første år, der beregnes på, er 1947, vil den ældste
generation, hvorom der findes oplysninger, være de personer, der
var 71 år gamle i 2001. Oplysningerne fra det historiske genera-
tionsregnskab skal knyttes sammen med oplysninger fra DREAM.
DREAM opererer med femårige aldersintervaller, derfor vil den
ældste aldersgruppe, hvor der kan dannes hele livsforløb, være de
personer, der var mellem 67 og 71 år i 2001.
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forbrug af offentlige serviceydelser.

To forskellige
opgørelsesmetoder

I beregningerne summeres den enkelte generations indkomster
og overførslerne til og fra det offentlige hen over hele livet.11

Disse gøres derefter sammenlignelige mellem generationer ved
at diskontere med udviklingen i hhv. pris samt pris og vækst,
jf. diskussionen i afsnit III.2. Med udgangspunkt i disse
opgørelser forsøges det at bestemme betydningen af den
historiske skatte- og udgiftspolitik for den intergenerationelle
fordeling.

Generationernes egen indkomst

Den offentlige 
sektors rolle i fokus

Fokus i dette kapitel er den offentlige sektors rolle i omforde-
lingen mellem generationer. Denne omfordeling kan imidlertid
også være en konsekvens af, at nogle generationer har klaret
sig bedre på arbejdsmarkedet end andre generationer. Genera-
tioner, der har haft højere uddannelse, eller som måske har
været heldige at starte deres arbejdsmarkedskarriere under en
højkonjunktur, kan have opnået en højere egen indkomst. De
vil på grund af den højere indkomst sandsynligvis også bidrage
med mere til den offentlige sektor. Det forsøges derfor i dette
afsnit også at bestemme den enkelte generations egen ind-
komst, hvor generationernes egen indkomst eller markeds-
indkomst både består af lønindkomst samt kapitalindkomst og
eventuelle gevinster på ejerboligmarkedet.

Udgangspunkt i
DREAM og
nationalregnskabet

For at kunne bestemme husholdningernes indkomst historisk,
er det nødvendigt både at kende den samlede markedsindkomst
i alle år og fordelingen af denne på aldersklasser. Der knytter
sig nogen usikkerhed til størrelsesordenen af husholdningernes
indkomster. Det har derfor været nødvendigt at foretage nogle
kunstgreb for at beregne disse. I de fremadrettede generations-
regnskaber beregnet med udgangspunkt i DREAM opgøres
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husholdningernes indkomst som lønindkomst plus et afkast af
kapital. Denne indtægt ligger lidt under den indtægt, der ved
hjælp af nationalregnskabet opgøres for hele den danske øko-
nomi. I denne forbindelse sammenlignes med nettonational-
indkomsten minus de indirekte skatter der er den opgørelse, der
bedst beskriver husholdningernes indkomst tilbage i tid. Den
manglende sammenhæng kan skyldes tre forhold, hvis størrel-
sesorden kun vanskeligt kan opgøres. For det første er en del
af erhvervslivet fondsejet. De kapitalindkomster, der er
forbundet med denne del af formuen, kan ikke fordeles på
personer. For det andet tilfalder en del af kapitalafkastet
pensionskasserne. Denne del af formueafkastet bliver henført
til de enkelte generationer på udbetalingstidspunktet og giver
derfor anledning til en forskydning af den opgjorte indkomst.
Det giver derfor anledning til forskel mellem den opgjorte
indkomst i generationsregnskabet og i nationalregnskabet i
udgangsåret. For det tredje består en del af nationalregnskabets
opgørelse af indkomster fra sort arbejde. Denne del af indkom-
sten kan af gode grunde ikke genfindes i opgørelserne af de
skattepligtige indkomster og bliver derfor ikke fordelt på
generationer i nærværende analyse. I de historiske generations-
konti fastholdes husholdningernes indkomst som andel af
nettonationalindkomsten minus de indirekte skatter i forhold til
udgangsåret. Denne andel bliver beregnet i DREAM og
fastholdes for at sikre konsistens mellem de historiske og de
fremadrettede opgørelser. Markedsindkomsten udgjorde i 2000
94 pct. af nettonationalindkomsten minus indirekte skatter.

Føres tilbage med
registerdata

I fordelingen af den private indkomst på aldersgrupper tages
der udgangspunkt i registerdata for 1980 samt 1988 til 2000.
I de sidste tretten år er beregningen uproblematisk, fordi der
kan dannes oplysninger om både lønindkomster, kapitalind-
komster og en imputeret lejeværdi af egen bolig, der modsvarer
nationalregnskabets produktionsværdi i boligbenyttelse. Kapi-
talindkomsten på ejerboliger kan ikke beregnes for 1980. I
dette år tages der derfor udgangspunkt i fordelingen af kapita-
lindkomster for 1988, mens lønindkomsten fordeles på alders-
grupper som i 1980. Denne sidste fordelingsnøgle benyttes og-
så bagud i tid til fordeling af indkomsterne på generationer. På
trods af, at denne fremgangsmåde er et realistisk bud på for-
delingen af indkomster historisk, skal der advares mod alt for



12) Gevinsterne på boligmarkedet er analog med lejernes gevinster
ved huslejereguleringen, jf. Det Økonomiske Råd (2001a). Det
har af datamæssige årsager ikke været muligt at opgøre denne
gevinst for en længere årrække.
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skråsikre konklusioner på resultaterne. Resultaterne fra forde-
lingen af markedsindkomster vil blive præsenteret sammen med
resultaterne fra den fremadrettede analyse i afsnit III.4.

Gevinster på boligmarkedet

Ejerboliger kan give
store gevinster til
den enkelte familie

En meget stor del af danskernes formue er bundet i ejerboliger.
I 2001 udgjorde den samlede ejerboligformue 1.379 mia. kr.
Der har i perioder endvidere været meget store udsving i
boligpriserne sammenlignet med den almindelige prisudvikling,
jf. figur III.2. Den store beholdning af ejerboliger sammenholdt
med de store prisudsving har givet anledning til store skattefri
gevinster eller tab afhængigt af, hvornår den enkelte familie
har været til stede på boligmarkedet. Boligmarkedet vil derfor
også påvirke de enkelte generationers forbrugsmuligheder hen
over livet.12 Det vil derfor blive undersøgt, hvor stor betydning
udsving i prisen på ejerboligmarkedet har haft for generations-
fordelingen.

Fordelingen af ejere
ikke konstant

Der tages udgangspunkt i fordelingen af ejere opdelt på alder
fra 1988 til 2000. Der er i denne forholdsvis begrænsede pe-
riode sket et skift i antallet af ejere i de enkelte aldersklasser.
Der var således færre unge i 2000 end i 1988, der ejede deres
egen bolig. I aldersgruppen mellem 18 og 30 år er andelen fal-
det med 10 pct.point i gennemsnit, hvilket svarer til 100.000
færre boligejere i denne aldersklasse. I fordelingen af gevinster
før 1988 på generationer benyttes samme fordeling af ejere på
aldersklasser som i 1988.



13) Værdien af ejerboliger steg i perioden 1983 til 2001 fra 413 mia.
kr. til 1.379 mia. kr.

14) De primære kilder til prisstigningerne er ADAM’s databank,
Blomgren-Hansen og Knøsgaard (1978) og Det Økonomiske Råd
(1966).
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Figur III.2 Reale huspriser

Anm.: Huspriserne er sammenholdt med det kædede nettoprisindeks
ekskl. konsumgruppen for ejerboliger. Det indebærer, at væksten
bliver lidt højere end andre sammenligninger med deflatoren for
det private forbrug.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af oplysninger fra nationalregn-
skabet samt ADAM’s databank.

Gevinsten 
bestemmes med
udgangspunkt i
primobestanden

I beregningerne tages der hvert år udgangspunkt i primobestan-
den af boliger. Denne er beregnet ved at tilbageskrive lovmo-
dellens oplysninger for ejerboligbestanden i 1983.13 Oplysnin-
gerne fra ejendomsvurderingerne undervurderer typisk ejen-
dommens markedsværdi, og de angivne skøn for gevinsten ved
ejerboligprisstigninger vil derfor være undervurderede.

Gevinster på op
imod 10 pct. af BNP

Den samlede kapitalgevinst for hvert kalenderår beregnes som
primobeholdningen af ejerboliger gange den reale prisstigning
på boliger.14 Beregningerne afslører betydelige gevinster og tab
på boligmarkedet gennem de sidste 50 år, jf. figur III.3.
Gevinsterne kan således i et enkelt år udgøre op mod ti pct. af
BNP. For at beregne den enkelte generations gevinst summeres



15) Deflateringen sker igen med det kædede nettoprisindeks eksklusiv
konsumgruppen for ejerboliger.
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gevinsten i alle år tilbage til 1951, der er det første år, hvor vi
har oplysninger om prisstigninger på ejerboliger. De personer,
der var 17 år i 2000, får således kun ejerboliggevinster i et
enkelt år, mens alle, der er ældre end 66 år i 2000, får del i
gevinster eller tab helt tilbage til 1951.

Figur III.3 Kapitalgevinster på boligmarkedet

Kilde: Egne beregninger.

Flere metoder til
opgørelse af 
gevinster

Gevinsterne kan i princippet opgøres på to måder. Der kan ved
hjælp af nettoprisindekset laves en priskorrektion, således at
den samlede gevinst afspejler de ekstra forbrugsmuligheder,
den enkelte generation har haft på grund af prisstigningerne på
ejerboliger. Dermed bliver en real gevinst på eksempelvis
4.000 kr. i 1952 gjort sammenlignelig med en real gevinst på
100.000 kr. i 2001.15 Modsat kan der deflateres med den
nominelle vækst i økonomien, og denne metode indebærer en
pris- og vækstkorrektion af gevinsterne hen over tid. Dermed
fjernes både inflation og den opadgående trend i den reale
økonomi, jf. diskussionen i afsnit III.2.



16) Personer yngre end 55 år får ikke glæde af denne pris- og vækst-
korrektion, fordi de ikke var til stede på boligmarkedet i nævne-
værdig grad i 1960’erne og 1970’erne. Derfor starter de to kurver
på hver sit niveau.

17) Tilbagediskonteret og opgjort i 2000-niveau, jf. afsnit III.4.
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De ældre har
fået den største 
gevinst

I figur III.4 er gevinsterne summeret over hele livsforløbet
frem til 2000 opgjort for alle aldersklasser, hvor fødselsåret er
angivet på første-aksen. Gevinsten er fordelt ud på antallet af
personer i hver generation. Samtidig er der forsøgt at tage
højde for, at en gevinst, der falder sent i livsforløbet, har
mindre værdi end en gevinst, der falder tidligt. Det sker ved at
tilbagediskontere til 17-års-alderen. Når der alene ses på de
priskorrigerede gevinster, har de allerældste og personer født
omkring 1960 fået de største gevinster på boligmarkedet. De
sidste har på grund af den høje ejerandel i aldersklassen fået
stor glæde af de seneste års prisstigninger, mens de ældre
årgange har fået gavn af de markante prisstigninger i 1960’er-
ne og 1970’erne. Når der derfor ydermere tages højde for
væksten i økonomien, slår kapitalgevinsterne i 1960’erne og
1970’erne fuldt igennem og indebærer større gevinster til de
ældste grupper.16 Den ekstra korrektion for vækst indebærer
ikke store forskelle for de yngste generationer. Det skyldes dels
en mindre vækstkorrektion for gevinsterne for disse genera-
tioner, dels at de store periodevise tab i 1980’erne vægter
mere. Generelt er der dog tale om beskedne størrelser for
kapitalgevinster for boliger set i et livsindkomstperspektiv,
hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er omkring 10
mio. kr.17
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Figur III.4 Gevinster på ejerboligmarkedet, pr. 17-årig i
generationen

Anm.: Gevinsterne er i begge kurver opgjort i 2000-niveau. Tallene i figu-
ren er ikke direkte sammenlignelige. De yngste generationer har
således kun været på boligmarkedet i ganske få år, deres gevinster
vil derfor i lyset af den historiske udvikling forventes at være
mindre.

Kilde: Egne beregninger.

Stiliserede familier
kan give større
udsving

For den enkelte familie kan gevinsterne dog have været meget
større. Kun en del af en årgang er således repræsenteret på
ejerboligmarkedet. Samtidig vil den enkelte familie i større
udstrækning end hele generationen opleve udsving i priserne,
afhængigt af hvornår den enkelte familie trådte ind på ejer-
boligmarkedet. Som alternativ beregnes der derfor også fiktive
gevinster for en modelfamilie i hver enkelt årgang. I disse
beregninger antages det, at alle i en generation går ind på
boligmarkedet som 30-årige og ud igen som 70-årige. Denne
beregning skal alene illustrere den antagelse, der tit kommer til
udtryk i den offentlige debat, hvor hver enkelt generation går
ind på boligmarkedet på et bestemt tidspunkt og ud igen på et
andet. Denne antagelse må selvsagt indebære større forskel
mellem generationernes gevinster, fordi hver enkelt generation
enten er fuldt repræsenteret på ejerboligmarkedet i et givet år
eller slet ikke. Modsat den virkelige verden, hvor medlemmer
af en given generation træder ind på forskellige tidspunkter.
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Figur III.5 Gevinster på ejerboligmarkedet, stiliserede
familier

Kilde: Egne beregninger.

Mere markante
udsving

Som ventet bliver forløbet mere svingede, når der tages
udgangspunkt i et stiliseret livsforløb. Der kommer således
lokale udsving hen over aldersklasserne, jf. figur III.5. Figuren
illustrerer tydeligt, hvorfor der er så stor fokus på husprisud-
viklingen i offentligheden. Der er således meget store forskelle
på nettogevinsterne for de yngre årgange, gevinsterne svinger
fra 0 kr. pr. person til over 150.000 kr. til hver eneste person
i årgangen for næsten jævnaldrende generationer. For de ældre
generationer har gevinsterne samlet set været større, samtidig
har udsvingene i de seneste år haft mindre betydning.

Direkte skatter

Kraftig stigning i
skattebetalingerne

I perioden fra 1947 til 2000 er betalingen af direkte skatter
steget kraftigt, jf. figur III.1 i afsnit III.2. I 1947 udgjorde de
direkte skatters andel af BNP lidt over 10 pct., mens andelen
i 2000 var steget til knap 30 pct. Den kraftige stigning kan i
sig selv have betydning for den intergenerationelle fordeling,
men også ændringer i progressiviteten hen over perioden kan
påvirke fordelingen mellem generationer, fordi man bliver
hårdest ramt af de progressive skatter i den erhvervsaktive
alder.



18) Opdelingen på skattearter er gengivet i notatet vedrørende de
direkte skatter, der kan rekvireres i Det Økonomiske Råds
Sekretariat.

19) Folkepensionen var også før 1994 skattepligtig, men på grund af
et højt personfradrag for pensionister betaltes der kun i mindre
grad skat af folkepension. Det lavere personfradrag efter 1993
blev modsvaret af en højere folkepension.
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Ændringer er blevet
hyppigere

I de senere år er der sket hyppige ændringer i skattesystemet.
Der er således gennemført flere skattereformer, som typisk er
blevet indfaset over en periode på omkring 5 år. Hvis man der-
imod ser på årene før 1970, er de kendetegnet ved en stor
stabilitet i de enkelte skattearter.18 Stabilitet sikrer generelt en
mere lige behandling af generationerne, og det kan derfor
ventes, at der vil være kraftigere intergenerationelle effekter af
den skattepolitik, der er ført i de senere år.

Kun lille stigning
for unge

Figur III.6 viser de enkelte aldersklassers nominelle skattebeta-
ling i 1988, 1993 og 2000. Skattebetalingerne er sat i forhold
til skattebetalingen i 1980, der for alle aldersklasser er indekse-
ret til 100. Det fremgår af figuren, at de yngste aldersklasser
har oplevet den mindste stigning i de direkte skatter fra 1980 til
2000. Dette kan hænge sammen med et højere uddannelses-
niveau og dermed en lavere erhversdeltagelse i de unge år. I
samme periode er de ældres betalinger steget voldsomt. Dette
er et resultat af bruttoficeringen af folkepensionen i 1994 og er
ikke et udtryk for en reel stigning i pensionisternes skatte-
byrde.19 For at kunne vurdere belastningen for den enkelte
generation er det således nødvendigt også at kende størrelsen af
de offentlige overførsler og den enkelte generations egen-
indkomst. Der har i den betragtede periode været en tendens til
længere uddannelsestid. Det må derfor forventes, at de yngre
aldersklasser har haft en tilsvarende lavere indtægt i de unge år
og en højere indtægt i de erhvervsaktive år.
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Figur III.6 Direkte skatter fordelt på aldersklasser

Anm.: Bruttoficeringen af kontanthjælp og folkepension indebærer, at spe-
cielt tallene for de ældste generationer ikke er sammenlignelige fra
årene før 1994 til år 2000.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.

Stor forskel på 
skatternes profil

Figur III.7 viser udvalgte skattearters fordeling på aldersklas-
ser. Figuren afslører en betydelig forskel mellem skatternes
fordeling på aldersklasser. De progressive skatter er således
mere koncentreret omkring de erhvervsaktive. Ejendomsværdi-
skatten er derimod i højere udstrækning målrettet den ældre del
af befolkningen. Ejerboligforbruget er således forsinket i
forhold til indtjeningen. En reduktion af ejendomsværdibeskat-
ningen kommer dermed i højere udstrækning de ældre til gavn
end de yngre. Samtidig vil et eventuelt gennemslag i prisen på
ejerboliger også give den ældre del af befolkningen en kapital-
gevinst. Et andet eksempel på et historisk indgreb med betyd-
ning for den intergenerationelle fordeling er indførelsen af
arbejdsmarkedsbidraget. Beskatningen af arbejdsindkomst blev
ændret, således at de generelle skatter blev sat ned, mens der
blev indført en ny skat, der blev beregnet på et bredere udskriv-
ningsgrundlag. Udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensioner og
private pensioner bliver ikke beskattet med arbejdsmarkeds-
bidrag, mens indbetalingerne til ordningen var fradragsberetti-
gede på tidspunktet for indbetalingen. Personer, der indbetalte
store beløb til pensionsordninger før arbejdsmarkedsbidragets
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indførelse, havde således en forholdsvis høj skatteværdi af
fradraget, mens udbetalingerne vil blive beskattet lempeligere.
Denne effekt vil indgå i beregningerne, fordi vi kender de
faktiske skattebetalinger på indbetalingstidspunktet, mens der
i de fremadrettede generationsregnskaber ikke beregnes
arbejdsmarkedsbidrag på udbetalingerne fra arbejdsmarkeds-
pensioner.

Figur III.7 Udvalgte skattearter på aldersklasser, 2000

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.

Registerdata fra
1980 og frem

Fra registerdata har vi oplysninger for perioden 1980 og frem.
I denne periode er det derfor ukompliceret at fordele de direkte
skatter på aldersklasser. Fra 1980 og tilbage må de enkelte
delelementer i de direkte skatter derfor fordeles med udgangs-
punkt i en fordelingsnøgle beregnet for 1980. Der tages
udgangspunkt i betaling pr. person i hver enkelt aldersklasse.
Denne ganges på antallet af personer i beregningsåret, de
beregnede beløb justeres efterfølgende ned (eller op), således
at det samlede opgjorte provenu på de enkelte delelementer i
beregningsåret rammes.
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Indirekte skatter

Kraftig vækst i de
indirekte skatter

De indirekte skatter er steget fra omkring 10 pct. af BNP i
1947 til knap 15 pct. af BNP i 2000. Den relative stigning i de
indirekte skatter har således været mindre end stigningen i de
direkte skatter. Sammensætningen af de indirekte skatter har
i samme periode ændret sig markant. I analyserne bliver de
indirekte skatter delt op i 5 hovedgrupper: Moms, afgifter på
el og vand, afgifter på biler mv., afgifter på cigaretter og
spiritus samt andre afgifter. 

Sammensætningen
er ændret

I 1947 udgjorde afgifter på cigaretter og spiritus 64 pct. af det
samlede afgiftsprovenu. Denne andel var i 2000 kun 5 pct.,
mens momsen, der først blev indført i 1962 (i de første år un-
der navnet omsen), udgjorde 62 pct. af det samlede provenu i
2000. I perioden 1947 til 2000 er afgifter på biler mv. kun
steget fra 10 pct. til 12 pct. af provenuet, mens de i begyndel-
sen af 1960’erne udgjorde 27 pct. Ændringerne i det samlede
provenu fra afgifter og ændringen i sammensætningen kan
have påvirket fordelingen mellem generationer. Belastningen
for unge og ældre er således højere end for erhvervsaktive, ikke
mindst på grund af forskelle i forbrugskvote. Samtidig er der
stor forskel på aldersprofilen for de bilrelaterede afgifter i
forhold til andre afgifter, jf. figur III.8. Bilafgifterne er således
koncentreret omkring den erhvervsaktive del af befolkningen.
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Figur III.8 Indirekte skatter på aldersklasser, 1997

Kilde: Finansministeriet (2000).

Forbrug af offentlig service

Stor udbygning af
den offentlige 
service

I takt med velfærdsstatens udbygning er det offentlige forbrug
vokset. I 1947 udgjorde det offentlige forbrug 13,3 pct. af
BNP, og denne andel var i 2000 steget til 25,3 pct. De ældste
generationer har dermed ikke haft adgang til den samme
standard af offentlig service igennem hele deres livsforløb,
hvilket kan have givet anledning til intergenerationel omforde-
ling. Modsat vil nogen generationer have været erhvervsaktive
i perioder med lave skatter, mens de har modtaget høje
offentlige ydelser i alderdommen.

Aldersprofiler fra
2000

Der benyttes i alle år i perioden 1947-2000 aldersfordelingen
af det offentlige forbrug for 2000. Disse udgifter er fordelt af
finansministeriet på grundlag af lovmodeldata. For størstedelen
af det offentlige forbrug foreligger der ikke registerdata, og der
må derfor foretages en række specialkørsler. F.eks. fordeles
hospitalsudgifterne efter, hvor lange og hvilke behandlinger
patienter i forskellige aldersgrupper har modtaget. Hospital-
sudgifterne og udgifterne til den offentlige sygesikring er
stigende med alderen, jf. figur III.9.
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Udgifter til børn og
unge fordelt på 
forældrene

Udgifter til børn og unge under 17 år er tilskrevet forældrene.
Offentlig forbrug til børn og unge består især af udgifter til
daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser. Derfor
har udgifterne til daginstitutioner deres maksimum for de 30-
årige. På grund af allokeringen af det offentlige forbrug til
forældrene for personer under 17 år, er uddannelsesudgifterne
til ungdomsuddannelse dels fordelt til forældrene med et
maksimum omkring 40-års-alderen, dels til børnene selv fra
17-års-alderen.

Usikkerhed på det
offentlige forbrug
før 1971

Der findes ingen funktionsfordelte opgørelser af det offentlige
forbrug i perioden 1947-70. Med baggrund i årlige kommunale
og statslige regnskaber er det offentlige forbrug beregnet,
således at hver delpost i det offentlige forbrug svarer til de
samlede udgifter til denne post fratrukket overførslerne inden-
for samme område. Fra de samlede udgifter på ældreområdet
trækkes således de overførsler, der er tilknyttet ældre, for at
bestemme det offentlige forbrug.

Figur III.9 Offentligt forbrug fordelt på aldersklasser,
2000

Anm.: Sygehuse og sygesikring er gengivet som glidende gennemsnit over
5 år.

Kilde: Finansministeriet (2002).



20) Der benyttes dog registerdata fra 1980 for arbejdsløshedsdagpen-
ge, kontanthjælp og efterløn.
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Offentlige overførsler

Stor stigning i 
overførslerne

I perioden fra 1947 til 2000 er de offentlige overførslers andel
af BNP steget fra 5,5 pct. til 17,3 pct. Denne stigning skyldes
en udbygning af eksisterende ordninger til at omfatte flere
personer, højere beløbsniveauer for de enkelte overførsels-
indkomster, bruttoficeringer samt nye ordninger, jf. boks III.3.
De forskellige generationer i efterkrigstiden har dermed ikke
haft samme muligheder for at modtage overførselsindkomster,
hvorved der potentielt kan være foregået en betydelig interge-
nerationel omfordeling. En del af en sådan generationel
omfordeling via de offentlige finanser kan imidlertid også være
et udtryk for, at de enkelte generationer har gennemlevet
forskellige konjunkturperioder på forskellige tidspunkter i
deres livsforløb.

Registerdata tilbage
til 1988

Vi har oplysninger fra registerdata for langt størstedelen af de
offentlige overførsler tilbage til 1988. Før dette tidspunkt fast-
holdes de enkelte overførslers aldersprofiler, dog således at vi
for hver overførselsindkomst rammer de aggregerede tal.20 



21) Man skulle således være 28 år i 1970 for at kunne modtage
Statens Uddannelsesstøtte uafhængigt af forældrenes indtægt.
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Boks III.3 Udviklingen i de offentlige overførsler

For de offentlige overførsler kan det være interessant at se på, hvordan udviklingen
har været. Før 1890 optrådte der ikke sociale udgifter på Finansloven, men med en
række love i 1890’erne om blandt andet alderdomsforsørgelse blev dette ændret. I de
første årtier efter 2. verdenskrig byggede den sociale lovgivning på K.K. Steinckes
socialreform fra 1933, der var en vigtig del af Kanslergadeforliget. Socialreformen i
1933 forenklede 55 love til fire love. Den første lov vedrørte folkeforsikring, dvs.
syge-, invaliditets- og alderdomsforsikring. Den anden lov var forsorgsloven for
personer, der ikke var omfattet af forsikring eller pension. Den tredje lov var loven om
arbejdsanvisning, mens den fjerde lov vedrørte arbejdsløshedsforsikring. Først med
forsorgsloven i 1961 kunne modtagelse af offentlig hjælp ikke længere resultere i tab
af valgret og valgbarhed, og kun i særlige tilfælde blev tilbagebetaling krævet. Ved
forsorgsloven i 1961 kunne offentlig hjælp derudover ydes efter lempeligere regler. I
1976 blev bistandsloven vedtaget. Bistandsloven afløste i alt seks tidligere love om
offentlig forsorg. I den forbindelse blev der ligeledes gennemført et enstrenget princip
om, at alle henvendelser vedrørende hjælp skulle rettes til det sociale udvalg i
opholdskommunen.
Uddannelsesstøtte begyndtes i 1952 med Ungdommens Uddannelsesfond, hvis finan-
siering oprindeligt stammede fra Tipstjenestens overskud. Studielån og legater blev
givet til ubemidlede studerende ved anerkendte læreanstalter og fagskoler. I 1970 blev
Ungdommens Uddannelsesfond nedlagt i forbindelse med indførelsen af Statens
Uddannelsesstøtte. Modtagelse af Statens Uddannelsesstøtte var til at begynde med
i høj grad afhængig af forældrenes indtægter,21 men modtagelse af uddannelsesstøtten
er løbende blevet mere løsrevet fra forældrenes indkomst.
På grund af stigningen i arbejdsløsheden i løbet af 1970’erne indførte man i 1979
efterlønnen med den primære argumentation, at arbejdere over 60 år skulle kunne
trække sig tilbage og give plads til yngre kræfter på arbejdsmarkedet. Samme filosofi
gjorde sig gældende med overgangsydelsen. I perioden mellem 1992 og 1996 fik
langtidsledige a-kassemedlemmer i alderen 50-59 år mulighed for at vælge overgangs-
ydelse i stedet for jobtilbud. Både efterlønnen og overgangsydelsen har opnået en stor
popularitet. Mulighederne for at gå på overgangsydelse blev dog stoppet fra 1997, og
efterlønsreformen i 1999 reducerede incitamenterne til at gå på efterløn. I forbindelse
med efterlønsreformen blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år.
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Store forskelle i
aldersprofiler

Da de enkelte overførsler er målrettet forskellige befolknings-
grupper, er der naturligvis store forskelle mellem aldersprofi-
lerne for de enkelte overførsler, jf. figur III.10. Langt største-
delen af modtagerne af uddannelsesstøtte er under 30 år, mens
folkepensionen kun modtages af personer på 67 år eller
derover. Figuren afslører ydermere, at kontanthjælpsmodtagere
typisk er yngre end modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Det
pludselige fald i arbejdsløshedsdagpengene ved de 60 år skal
ses som en konsekvens af mulighederne for at modtage
efterløn. Andelen af førtidspensionister stiger med alderen,
indtil pensionering som 67-årig.

Figur III.10 Overførselsindkomster fordelt på aldersklas-
ser, 2000

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.

Størst vækst i 
direkte skatter

Figur III.11 viser udviklingen i de beregnede skattebetalinger
hen over livet for to generationer født henholdsvis mellem
1930-34 og 1950-54. Den generation der er født i 1930, får
opgjort betalingerne helt frem til 70-årsalderen, mens genera-
tionen født i 1950 kun får opgjort skattebetalingen frem til 50-
årsalderen. For at sikre sammenlignelighed er tallene vækst- og
priskorrigeret. Den samlede betaling af skat for hvert alderstrin
er fordelt ud på antallet af 17-årige i generationen. Tallene
udtrykker således den forventede skattebetaling på alle
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alderstrin. Figuren viser, at forskellene mellem betalingen af de
indirekte skatter er meget små. Udviklingen i denne har altså
haft lille omfordelende virkning. Betaling af direkte skatter er
til gengæld markant højere for den yngste generation. Denne
generation har da også været erhvervsaktiv i en periode med
højere direkte skatter som andel af BNP, jf. figur III.1.

Figur III.11 Betalte skatter over livet for to generationer

Kilde: Egne beregninger.

Vækst i 
børnerelateret
service og 
overførsler

Der kan generelt konstateres en stigning i både overførsler og
den offentlige service for de to generationer, jf. figur III.12.
Overførslerne og serviceydelsene i de aldersklasser, hvor den
enkelte generation har børn, er således steget markant. En stor
del af udbygningen af velfærdsstaten er således sket på
børneområdet.



181

7065605550454035302520

200

150

100

50

0

-50

Alder

1.000 kr.

Overførsler, født 1930-34 Overførsler, født 1950-54
Off. forbrug, født 1930-34 Off. forbrug, født 1950-54

Figur III.12 Overførsler og serviceydelser fordelt over livet

Anm.: Den samlede sum af overførsler og serviceydelser for hvert alders-
trin er fordelt ud på antallet af 17-årige i generationen. Tallene
udtrykker således den forventede modtagelse af overførsler og
serviceydelser på alle alderstrin.

Kilde: Egne beregninger.

III.4 Fremadrettede analyser

Regnskaberne
antager en holdbar
finanspolitik

I dette afsnit præsenteres de fremadrettede generationsregn-
skaber, det vil sige en opgørelse over nuværende og fremtidige
generationers markedsindkomst og mellemværende med den
offentlige sektor. Beregningerne sker på grundlag af en række
antagelser om den fremtidige økonomiske politik. I grundfor-
løbet antages de nuværende standarder for de offentlige ser-
viceydelser og overførsler opretholdt, men den statslige bund-
skat hæves, således at finanspolitikken bliver holdbar. Det in-
debærer, at den nuværende gæld plus fremtidige udgifter præ-
cist modsvares af fremtidige indtægter. Eller med andre ord at
den offentlige langsigtede budgetrestriktion er overholdt. Ka-
pitel II indeholder en mere udførlig beskrivelse af holdbarheds-
begrebet, jf. boks II.1. Til de fremadrettede beregninger af
generationsregnskaber benyttes DREAM. I modellen fordeles
alle indtægter samt alle overførsler mellem borgere og det
offentlige ud på aldersklasser.



22) Hvis de 20-åriges indkomst fra det ene år til det andet eksempel-
vis vokser med 3 pct., mens de 25-åriges indkomst vokser med 5
pct. og økonomien med 4 pct, vil de 20-årige naturligvis få en
lavere markedsindkomst på trods af, at der pris- og vækstkorri-
geres.
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Grundforløbet
knyttes sammen
med de historiske
generationsregn-
skaber

De fremadrettede generationsregnskaber bliver knyttet sammen
med de i afsnit III.3 beregnede historiske serier, således at der
kan ske en sammenligning mellem nulevende og fremtidige
generationer. Generationerne defineres som fem-årige alders-
intervaller.

Hvordan virker
politikændringer?

Som supplement til ovenstående grundforløb bliver der
præsenteret et antal beregninger over alternative metoder til at
sikre finanspolitisk holdbarhed. Det drejer sig dels om eksperi-
menter, hvor sikringen af holdbarhed udskydes, dels om
beregninger over omlægninger af skatter.

Samme grundforløb
som i kapitel II

Med udgangspunkt i det grundforløb, der blev dannet i kapitel
II, er det muligt at bestemme den enkelte generations nettobi-
drag til det offentlige. I dette grundforløb er holdbarheden
sikret ved at hæve bundskatten med 4,2 pct.point i 2007. Ud
over nettobidraget til den offentlige sektor er også den enkelte
generations markedsindkomst beregnet. Denne består af løn og
kapitalindkomst. Med udgangspunkt i markedsindkomsten og
nettobidraget er det muligt at bestemme den enkelte generations
samlede forbrugsmuligheder.

Tredobling af
markedsindkomsten

Der kan forventes en tredobling af den priskorrigerede mar-
kedsindkomst, når generationer, der er født i 1930’erne, sam-
menlignes med personer, der bliver født i 2030’erne, jf. figur
III.13. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i markedsindkom-
ster, der er pris- og vækstkorrigeret, bliver forskellene naturligt
nok jævnet ud. De mindre forskelle, der stadig eksisterer, skyl-
des, at nogen generationer klarer sig bedre end den generelle
vækst i økonomien, mens andre klarer sig dårligere. Fluktua-
tioner i økonomien vil således påvirke generationer forskelligt.
De bedst stillede generationer kan eksempelvis have været
erhvervsaktive i perioder med lav ledighed.22 Figuren illustrerer
tydeligt vigtigheden af at overveje, hvordan man tænker lighed
mellem generationer, jf. diskussionen i afsnit III.2. Figuren
afslører, at personer, der er født omkring 1980, har en lidt
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lavere markedsindkomst end både generationer født før og
efter. Stigningen i de kommende generationers markedsind-
komst skyldes primært, at væksten i arbejdsindkomsten pr.
medlem af hver generation vil overstige væksten i den samlede
indkomst, på grund af det stigende antal pensionister i forhold
til arbejdsstyrken. Da markedsindkomsten kun korrigeres med
væksten i den samlede indkomst, efterlades en stigning i den
vækstkorrigerede markedsindkomst for de kommende genera-
tioner. Hvis der i stedet blev vækstkorrigeret med væksten i
timelønnen for de beskæftigede, ville de beregnede fremtidige
markedsindkomster blive mindre.

Figur III.13 Markedsindkomst, historisk og fremadrettet,
2000-niveau

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Størst bidrag for 
generationer født
i 1950’erne og
1960’erne

Figur III.14 viser nettobidrag til den offentlige sektor fordelt på
generationer. De allerældste generationer har de laveste netto-
bidrag. Disse generationer har da også levet en del af deres
erhvervsaktive karriere i perioder med forholdsvis lave skatter,
jf. figur III.1 i afsnit III.2. Modsat vil de leve deres pensionist-
tilværelse i en periode med forholdsvis store offentlige over-
førsler og serviceydelser til pensionister. De allerældste genera-
tioner har således haft glæde af udbygningen af velfærds-
samfundet. De største nettobidragydere er personer født i



23) Det skal bemærkes, at niveauet for nettobidraget afhænger af,
hvordan ydelser til børn henføres til generationer, jf. diskussionen
i afsnit III.2. Hvis livsforløbene alternativt startede i 0-års-alderen,
ville der ligge mange ydelser fra det offentlige tidligt i livsforlø-
bet. På grund af tilbagediskonteringen til starten af livsforløbet vil
disse udbetalinger vægte forholdsvist meget. Det vil derfor
indebære et lavere nettobidrag. På grund af dette forhold kan et
negativt nettobidrag således ikke opfattes som, at man har opnået
en gevinst overfor den offentlige sektor. Vindere og tabere skal
således primært opgøres ved at sammenligne niveauet mellem
generationer. 
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1950’erne og 1960’erne, mens fremtidige generationer kan
forvente et nettobidrag, der ligger mellem de nuværende
generationers nettobidrag.23 Det overordnede mønster genfin-
des, hvis der ses på nettobidrag og markedsindkomst der alene
er priskorrigeret.

Figur III.14 Nettobidrag, pris- og vækstkorrigeret

Anm.: Tilbagediskonteringen er sket med en realrente efter skat på 1,16
pct. Størrelsen af nettobidraget er forholdsvis stabil i forhold til
valget af rente. Det skyldes, at ikke kun de positive nettobidrag i
den erhvervsaktive alder bliver mindre ved en højere diskontering,
men også de negative nettobidrag i alderdommen vægter mindre
ved en højere diskontering.

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.
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Det samlede nettobidrag til den offentlige sektor udgøres af den
faktiske saldo eksklusive de offentlige renteudgifter, netto.
Denne er i figur III.15 sat i forhold til den samlede markeds-
indkomst i året. Generelt er perioden frem til 2020 præget af
meget svingende, men generelt positive nettobidrag til den
offentlige sektor. Opbygningen af gæld i løbet af 1970’erne og
starten af 1980’erne har indebåret store renteudgifter, der
sammenholdt med de nuværende overskud i den offentlige
sektor indebærer store nettobidrag fra befolkningen til den
offentlige sektor. Denne byrde bæres primært af de erhvervsak-
tive med de højeste indtægter, hvilket vil sige generationer født
i 1950’erne og 1960’erne. I DREAM løses holdbarheden ved
at sikre en formueopbygning i den offentlige sektor. Det inde-
bærer renteindtægter fremover og dermed lavere nettobidrag
fra borgerne til det offentlige. Det betyder, at fremtidige gene-
rationer vil bidrage med mindre end de generationer, der har
levet i perioder, hvor nettobidragene har udgjort en stor positiv
andel af indkomsten.

Figur III.15 Nettobidrag historisk og fremadrettet

Anm.: Nettobidraget er beregnet som den offentlige sektors samlede
indtægter minus de samlede udgifter. Opgørelsen er eksklusive
renteudgifterne netto, dog undtaget indtægterne i offentlige
quasiselskaber og jordrente.

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.
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Figur III.16 viser markedsindkomst, nettobidrag og de totale
forbrugsmuligheder for alle generationer. Generelt giver den
offentlige sektor anledning til forholdsvis små ændringer fra
markedsindkomst til totale forbrugsmuligheder. For de mest
berørte generationer giver nettobidraget til den offentlige sektor
anledning til et fald fra markedsindkomst til totale forbrugs-
muligheder på 7 pct. I forbindelse med en eventuel udjævning
skal det nøje vurderes, om der ønskes en lige fordeling af
forbrugsmuligheder eller en lige fordeling af nettobidrag til den
offentlige sektor. Disse to mål vil nemlig kræve forskellige
politiktiltag. Generationerne født i 1950’erne og 1960’erne har
således ydet relativt høje nettobidrag, men har alligevel oplevet
høje totale forbrugsmuligheder sammenlignet med de umiddel-
bart efterfølgende generationer.

Figur III.16 Nettobidrag, markedsindkomst og totale for-
brugsmuligheder, pris- og vækstkorrigeret,
2000-niveau

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Hvordan kan 
balancen påvirkes?

I ovenstående beregninger er det i overensstemmelse med
grundforløbet i kapitel II antaget, at holdbarheden sikres ved
permanent at hæve bundskatten med 4,2 pct.point fra 2007,
hvorefter den økonomiske politik holdes uændret. For at
bestemme følsomheden over for disse antagelser gennemgås
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effekterne på den intergenerationelle fordeling af et sæt af
alternative muligheder til at sikre holdbarhed. I den første
følsomhedsberegning vurderes effekten, hvis sikringen af
holdbarheden først sker på et senere tidspunkt. Konkret
udskydes den nødvendige opjustering af bundskatten i to
alternativer i henholdsvis 10 og 20 år, og i andre to sker der en
indfasning over 5 og 10 år. I andre alternativer sikres holdbar-
heden ved at nedsætte det offentlige forbrug. Også her vurderes
virkningen af at udskyde sikring af holdbarhed i henholdsvis
10 og 20 år. Til sidst arbejdes der videre med grundforløbet,
hvor virkningen af andre skatter på generationsfordelingen
bestemmes. Alle de analyserede politiktiltag er præsenteret i
tabel III.2.

Tabel III.2 Alternative metoder til sikring af finanspolitisk holdbarhed

   Bundskatten hæves med 4,8 pct.point i 2017

   Bundskatten hæves med 5,4 pct.point i 2027

   Gradvis indfasning, 3 pct.point i 2007,+1,3 pct.point i 2012

   Gradvis indfasning, 1½ pct.point i 2007,+1½ pct.point i 2012,+1½ pct.point i 2017

   Det offentlige forbrug sættes ned med 1,9 pct. af BNP i 2007

   Det offentlige forbrug sættes ned med 2,1 pct. af BNP i 2017

   Det offentlige forbrug sættes ned med 2,4 pct. af BNP i 2027

   Bundskatten hæves med 3,2 pct.point, mellemskatten med 8,4 pct.point. 

   Bundskatten hæves med 3,2 pct.point, topskatten med 13,1 pct.point. 

   Bundskatten hæves med 3,2 pct.point, momsen med 2,1 pct.point. 
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I de første eksempler antages det, at den finanspolitiske
holdbarhed sikres ved at hæve bundskatten med henholdsvis
4,8 pct.point og 5,4 pct.point i henholdsvis 2017 og 2027.
Løsningen af problemet udskydes således henholdsvis 10 og 20
år. Figur III.17 viser den totale ændring i nettobidraget ved
disse to politikeksperimenter i forhold til grundforløbet. Som
det fremgår af kurven for en udskydelse af problemet i 10 år,
vinder alle generationer, der er født før 1980, mens alle senere
fødte generationer taber. Hvis man er født i 1970, er erhvervs-
indkomsten forholdsvis høj i de år, hvor man opnår en skat-
terabat. De fremtidige generationer bliver relativt hårdt ramt,
for personer født i 2020 udgør tabet lidt over 30.000 kr. set
over hele livet, hvilket svarer til en forringelse af denne
generations samlede forbrugsmuligheder på lidt mere end 0,3
pct. Hvis problemet alternativt udskydes i 20 år, bliver effek-
terne større. I dette tilfælde vil nulevende generationer kunne
vinde forholdsvis store beløb, helt op til omkring 80.000 pr.
person. Modsat vil fremtidige generationer lide tab. Personer
født i 2020 vil således kunne se frem til at skulle yde mere end
70.000 kr. ekstra til den offentlige sektor. Det svarer til en
forringelse af forbrugsmulighederne på knap 0,7 pct.

Figur III.17 Ændring i nettobidrag ved senere sikring af
holdbarhed

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.
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Ikke kun 
nettobidraget
påvirkes

I ovenstående eksempel med en udskydning af den nødvendige
skattestigning virkede effekterne delvist igennem ændringer i
arbejdsudbuddet. Det betyder, at også markedsindkomsten vil
forandres generationerne imellem. I figur III.18 er ændringen
i nettobidraget igen vist for eksemplet med en udskydelse af
løsningen i 10 år. Samtidig er det vist, hvordan den enkelte
generations markedsindkomst ændres. De generationer, der
primært er på arbejdsmarkedet i de 10 år, hvor udskydelsen
finder sted, får en stigning i markedsindkomsten. Omvendt vil
de personer, der primært er på arbejdsmarkedet i de år, hvor
den kraftigere stigning i bundskatten slår ind, generelt nedsætte
deres arbejdsudbud og dermed opnå en noget lavere markeds-
indkomst. Disse generationer bliver således ramt dobbelt af
skattestigningen, dels gennem et højere nettobidrag, dels
gennem en lavere egenindkomst. Der skal dog gøres opmærk-
som på, at den lavere markedsindkomst skyldes et lavere
arbejdsudbud og modsvares dermed af mere fritid. De sidst-
fødte generationer fremstår med uændret markedsindkomst.
Det skyldes, at den generelle ligevægt er nået. Alle genera-
tioner har sænket deres arbejdsudbud, hvilket giver en lavere
generel vækst i økonomien i en overgangsperiode, mens den
vækst- og priskorrigerede serie på længere sigt bliver som i
udgangsforløbet.
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Figur III.18 Ændringer i nettobidrag, indkomst og for-
brugsmuligheder ved en udskydelse i 10 år

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Lille effekt af 
indfasning

Et alternativ til ovenstående spring i bundskatten kunne være
en gradvis indfasning af skattestigningerne. I figur III.19 er
resultaterne fra to alternativer vist. I det ene hæves bundskat-
ten med 3 pct.point i 2007 og med yderligere 1,3 pct.point i
2012. I det andet alternativ hæves bundskatten med 2 pct.point
i 2007, 2 pct.point i 2012 og med yderligere 1,2 pct.point i
2017. I forhold til basisforløbet bliver virkningerne af denne
gradvise indfasning meget små. Hovedparten af tilpasningen
sker også på samme tidspunkt som tidligere. De største vindere
i forhold til grundforløbet i indfasningen til 2017 er personer
født omkring 1950, der skal bidrage med knap 20.000 kr.
mindre. Omvendt skal fremtidige generationer bidrage med lidt
mere end 15.000 kr. ekstra. Det svarer til lidt mere end 0,1 pct.
af den samlede livsindkomst.
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Figur III.19 Ændring i nettobidrag ved indfasning af
skattestramning

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Holdbarhed sikres 
ved lavere offentligt
forbrug

Som alternativ til skattestigninger kan holdbarheden sikres ved
at sætte det offentlige forbrug ned. På samme måde som for
bundskatten kan dette ske nu eller senere. Der regnes her på 3
alternativer, en nedsættelse nu, en nedsættelse om 10 år og
endelig en nedsættelse om 20 år. Der kræves i de tre politikeks-
perimenter en nedsættelse på henholdsvis 1,9 pct., 2,1 pct. og
2,4 pct. af BNP. Nedsættelsen antages at ramme det kollektive
forbrug og er dermed jævnt fordelt på generationer. Dette
eksperiment giver nogenlunde samme billede som for de
tilsvarende ændringer i bundskatten, jf. figur III.20. De
fremtidige generationer vil ved en udskydelse på 20 år også her
skulle yde 0,7 pct. af deres markedsindkomst ekstra i netto-
bidrag til den offentlige sektor. For de allerældste generationer
er der tale om mindre forskelle, hvor de ældste generationer får
et lidt højere nettobidrag. Det skyldes de ældste aldersklassers
relativt lave betaling af bundskat.
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Figur III.20 Ændring i nettobidrag ved sikring af holdbar-
hed ved lavere offentligt forbrug

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

En omlægning til
mere forvridende 
skatter giver lavere
arbejdsudbud

I ovenstående eksperimenter blev der givet forskellige bud på
en sikring af holdbarhed. I de efterfølgende beregnes andre
politiktiltag med udgangspunkt i den grundkørsel, hvor bund-
skatten hæves med 4,2 pct.point i 2007. I første omgang
erstattes et pct.point af den nødvendige bundskattestigning med
henholdsvis mellemskat og topskat. Eftersom mellemskat og
topskat er mere forvridende end bundskat i DREAM, giver det
generelt anledning til højere ledighed og dermed et større
finansieringsbehov for den offentlige sektor. Det indebærer for
generationer født efter 1980 generelt højere nettobidrag, jf.
figur III.21. På den anden side vinder de ældre generationer,
fordi bundskatten er mere ligeligt fordelt på aldersgrupper.
Topskatten betales således primært af de erhvervsaktive, jf.
figur III.7. Ændringerne i nettobidraget er i dette eksperiment
forholdsvis små. De generationer, der bliver hårdest ramt,
oplever en stigning i nettobidraget på 0,1 pct. af markedsind-
komsten. En højere finansiering ved top- og mellemskat vil
generelt betyde, at fremtidige generationer skal yde mere. Hvis
en del af stigningen i bundskatten erstattes med en moms-
forhøjelse, betyder det ikke meget på fordelingen mellem
generationer. De ældste generationer får et lille tab, hvilket kan
tilskrives en højere forbrugskvote. De betaler således relativt
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mere i moms end i bundskat. Omvendt vil generationer født
efter 1980 skulle yde et lidt lavere nettobidrag.

Figur III.21 Ændring i nettobidrag ved alternative hold-
barhedsinstrumenter

Kilde: Egne beregninger foretaget på DREAM.

Konklusion og 
opsummering

Beregningerne i dette kapitel illustrerer vigtigheden af at over-
veje, hvordan balance mellem generationer tænkes. Der er
således markant forskel mellem de priskorrigerede forbrugs-
muligheder og de pris- og vækstkorrigerede. Beregningerne
viser også, at fremtidige generationer kommer til at yde et
nettobidrag til den offentlige sektor. Nettobidraget er dog
forholdsvist lille sammenlignet med deres markedsindkomst. I
sammenligning med nulevende generationer er fremtidige
generationer heller ikke hårdt ramt. Generationer født i
1950’erne og 1960’erne yder således et nettobidrag, der i
forhold til den pris- og vækstkorrigerede indkomst er tre gange
så stort, men har til gengæld haft en relativt høj markedsind-
komst. En udskydelse af løsningen af holdbarhedsproblemet vil
have negative konsekvenser for fremtidige generationer. Det
gælder både, hvis løsningen sker ved stigninger i bundskatten,
og ved at det offentlige forbrug sættes ned. De beregnede
alternative omlægninger af skattesystemet fra bundskat over til
mellemskat og topskat vil begge bidrage til at udhule skatte-
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grundlaget, fordi mellem- og topskatten virker mere forvriden-
de end bundskatten.

III.5 Formue og arv

Den 
intergenerationelle
fordeling påvirkes af
formue og arv

Den fordelingsmæssige balance mellem generationer kan
påvirkes af overførsler mellem forældre og børn. Rige forældre
kan have rige børn, f.eks. fordi forældrene investerer i børne-
nes uddannelse eller forærer børnene penge direkte. Den
individuelle økonomiske velstand påvirkes også via arv, i det
omfang forældrene efterlader formue ved dødsfald. Disse
forhold kan potentielt have stor betydning for stabiliteten i
indkomst- og formuefordelingen over tid, og det er et emne, der
for danske forhold ikke er velbelyst. Dette afsnit bidrager dels
med en analyse af, i hvilket omfang børns formue er korreleret
med forældres og dels med en analyse af betydningen af arv for
fordelingen af forbrugsmuligheder.

Arv mellem 
generationer i 
Danmark

Arv fra forældre til børn kan belyses ud fra flere vinkler. Hvis
eksempelvis de højeste indkomster og uddannelser i befolknin-
gen systematisk falder inden for de samme familier, generation
efter generation, er der tale om arv mellem generationer i disse
dimensioner. Hvis omvendt forældrenes indkomst og uddannel-
se er af ringe betydning for børnenes indkomst og uddannelse,
er der høj grad af mobilitet mellem generationer. I Det Økono-
miske Råd (2001b) blev det vist, at den intergenerationelle
mobilitet i indkomst er høj i forhold til andre lande, mens
mobiliteten i uddannelse er noget lavere. Det er ligeledes
dokumenteret i Det Økonomiske Råd (2003), at særligt
forældrenes uddannelse har betydning for børnenes uddannel-
sesvalg.

Overførsel af 
formueulighed 
mellem generationer
i USA

Familiernes formueposition fastholdes over tid, hvis de rigeste
familier har en tendens til at overføre store formuer fra
generation til generation. Dette gælder også, selv hvis der er
høj intergenerationel mobilitet med hensyn til indkomst.
Charles og Hurst (2003) har for amerikanske forhold under-
søgt betydningen af direkte overførsler fra forældre til børn
(såkaldte inter vivos overførsler) for formuefordelingen. De
finder tydelige tegn på, at formueuligheden i forældrenes



24) Formuekvintiler er en opdeling af personerne i fem lige store
formuegrupper, sådan at de 20 pct. med lavest formue er i
nederste formuekvintil, de 20 pct. med næstlavest formue er i 2.
formuekvintil osv.
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generation overføres til børnenes generation. Eksempelvis har
36 pct. af forældrene i den laveste formuekvintil børn i den
laveste formuekvintil, mens kun 7 pct. af børnene ender i den
øverste formuekvintil.24 En næsten tilsvarende ulighed vises for
børn af forældre i den øverste formuekvintil; 36 pct. af
børnene ender også i den øverste formuekvintil, mens kun 11
pct. findes i den nederste.

Kun indirekte mål
for overførsel af
midler mellem 
generationer

Denne måde at undersøge formueoverførsel mellem genera-
tioner på er kun en indirekte tilgang, der beror på, at der
sjældent findes tilgængelige statistiske opgørelser over sådanne
overførsler. En svaghed ved tilgangen er, at der kan være andre
forklaringer på korrelationen mellem børns og forældres
formuer end formueoverførsel i form af f.eks. gaver. Det kan
også være udtryk for social og genetisk arv i den udstrækning,
at børn af rige forældre f.eks. har længere uddannelse og bedre
evner.

Overførsel af 
formueulighed 
mellem generationer
i Danmark

En lignende analyse er her foretaget for danske forhold. Tabel
III.3 viser sammenhængen mellem børns og endnu ikke afdøde
forældres formue. Hvis der var fuldkommen mobilitet med
hensyn til formue, ville alle procenterne i tabellens celler være
lig 20. Dette ville indebære, at sandsynligheden for, at et barns
formue tilhører en given kvintil, er uafhængig af, hvilken
kvintil forældrene tilhører. Børn af de 20 pct. fattigste forældre
har imidlertid 27 pct. sandsynlighed for at tilhøre de 20 pct.
fattigste børn og 14 pct. sandsynlighed for at tilhøre de 20 pct.
rigeste børn. For børn af forældre i 5. formuekvintil er der
derimod hele 33 pct. sandsynlighed for, at de også tilhører 5.
formuekvintil. Tabellen dokumenterer derfor, at der er
sammenhæng mellem børns og forældres formue, og at det er
særligt udtalt for børn af de rigeste forældre. Dette er tegn på,
at overførsel af midler mellem generationer, før forældrene er
døde, har betydning for formuefordelingen for børnene.



25) Barnets og forældrenes alder (og alder kvadreret) inkluderes i
regressionsanalysen for at tage højde for det forhold, at formuen
stiger med alderen i den betragtede aldersgruppe.
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Tabel III.3 Sandsynligheder for at et barn tilhører en given formuekvintil fordelt
på forældrenes formuekvintiler

Forældres formuekvintil

1 2 3 4 5

Barnets formuekvintil ----------------------------  Pct.  ----------------------------

1. kvintil 27,4 21,2 19,2 17,2 14,9

2. kvintil 24,3 22,6 20,4 18,9 13,8

3. kvintil 18,7 23,4 21,9 20,1 15,9

4. kvintil 15,4 18,7 21,4 22,6 21,9

5. kvintil 14,2 14,2 17,0 21,1 33,5

I alt  100  100  100  100  100

Anm.: Barnet var i 2001 30-40 år, og forældrenes alder i 1980 afveg med højst 10 år herfra. Forældrene
var stadig i live i 2001. Barnets formue er gennemsnittet af den observerede formue i 1999-2001.
Forældrenes samlede formue måles i 1980. Niveauet for forældrenes formue i 1980 er væsentlig
højere end niveauet for børnenes formue i 1999-2001. Dette skyldes, at forældrene gennemsnitligt
er ældre end børnene, at det er forældrenes samlede formue mod barnets individuelle formue, og
at der er tale om forskellige formuebegreber, jf. boks III.4. Formuekvintilerne er dannet på
baggrund af afvigelser fra den forventede formue ud fra alder og alder kvadreret.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks III.4.

Direkte 
sammenhæng 
mellem børns og
forældres formue

Det er også muligt at opnå et mere direkte udtryk for sammen-
hængen mellem børns og forældres formue vha. regressions-
analyse, hvor barnets formue forsøges forklaret ud fra for-
ældrenes formue, barnets alder og forældrenes alder.25 En
sådan analyse viser, at 1.000 kr. højere forældreformue giver
ca. 78 kr. højere formue til barnet. Den tilsvarende effekt for
USA beregnet af Charles og Hurst (2003) er mere end dobbelt
så stor, idet 1.000 kr. højere forældreformue her giver ca. 178
kr. højere formue til barnet.
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Boks III.4 Data til analyser af formue og arv

To forskellige datasæt er benyttet til analyser af formue og arv. Analyserne af
formuekorrelationen mellem forældre og børn bygger på registerbaserede oplysninger
for en 10 pct. stikprøve af den danske befolkning i årene 1980 og 1999-2001.
Analyserne af arv bygger på registerbaserede oplysninger for hele befolkningen i
Danmark for årene 2000 og 2001. For begge datasæt gælder, at oplysninger om alder,
køn, bopæl, uddannelse, familierelationer m.m. er hentet fra den integrerede database
for arbejdsmarkedsforskning (IDA) i Danmarks Statistik. Dertil er koblet oplysninger
om indkomster og formuer fra Danmarks Statistiks indkomstregister.

Formuevariablen for forældrene i 1980 er formuen, der dannede grundlag for
formueskatten (der blev afskaffet fra og med 1997). Dvs. der er tale om selvangiven
formue, som i princippet dækker alt, også varige forbrugsgoder som f.eks. både, biler,
smykker, malerier osv. Pensionsformuen var dog ikke inkluderet.

Formuebegrebet i 1999-2001 består af indeståender i pengeinstitutter (både på konti,
kursværdi af obligationsformue og pantebreve), kursværdi af aktier og investeringsbe-
viser i depoter, kontantværdi af ejendomme fratrukket gæld til pengeinstitutter og
realkreditinstitutter. Tilsvarende udenlandske poster indgår også. Pensionsformuen
indgår ikke. Den væsentligste forskel i forhold til formuebegrebet fra 1980 er således,
at varige forbrugsgoder mv. ikke indgår.

Overførsel af 
indkomstulighed 
mellem generationer

Det kan have interesse at sammenligne den intergenerationelle
formuekorrelation med den tilsvarende korrelation i lønind-
komsten. Børn af forældre med de 20 pct. laveste indkomster
har 24 pct. sandsynlighed for at tilhøre de 20 pct. med de
laveste indkomster og 17 pct. sandsynlighed for at tilhøre de
20 pct. med de højeste indkomster, jf. tabel III.4. For børn af
forældre i 5. indkomstkvintil er der 31 pct. sandsynlighed for,
at de også tilhører 5. indkomstkvintil. Det er således lidt mere
intergenerationel mobilitet i lønindkomst end i formue. Dette
hænger givetvis sammen med, at indkomst afspejler arbejdsind-
satsen i et enkelt år, mens den individuelle formue opbygges
over flere år. Derfor vil tilfældige udsving have større betyd-
ning for indkomsten.
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Tabel III.4 Sandsynligheder for at et barn tilhører en given lønindkomstkvintil
fordelt på forældrenes lønindkomstkvintiler

Forældres lønindkomstkvintil

1 2 3 4 5

Barnets 
lønindkomstkvintil ----------------------------  Pct.  -----------------------------

1. kvintil 24,2 23,1 18,7 17,8 16,2

2. kvintil 20,5 22,4 22,1 19,6 15,4

3. kvintil 19,5 21,4 21,3 20,2 17,5

4. kvintil 18,4 19,2 20,3 22,0 20,0

5. kvintil 17,2 13,8 17,6 20,4 30,9

I alt 100 100 100 100 100

Anm.: Barnet var i 2001 30-40 år, og forældrenes alder i 1980 afveg med højst 10 år herfra. Forældrene
var stadig i live i 2001. Barnets indkomst er gennemsnittet af lønindkomsten i årene 1999-2001.
Forældrenes samlede lønindkomst måles i 1980. Lønindkomsterne angiver afvigelser fra den
forventede indkomst ud fra alder og alder kvadreret.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, 1980 og 1999-2001, jf. boks III.4.

Større mobilitet i
lønindkomst end i
formue

At der er mere intergenerationel mobilitet i indkomst end i
formue, fremgår endnu tydeligere ved beregning af et mobili-
tetsmål for henholdsvis formue og indkomst. Beregningen af
mobilitetsmålet er beskrevet i boks III.5. En høj værdi af
mobilitetsmålet indikerer en stor generationel mobilitet. Målet
har værdien 1, hvis alle sandsynligheder i tabellen er lig 20,
dvs. hvis der er fuldkommen mobilitet. Enhver afvigelse fra
perfekt mobilitet trækker ned i indekset. For formuekorrelatio-
nen i tabel III.3 er mobilitetsmålet beregnet til 0,83, og for
lønindkomstkorrelationen i tabel III.4 er mobilitetsmålet
beregnet til 0,88. Disse tal bekræfter, at mobiliteten i indkom-
sten er højere end i fomuen. Formuekorrelationen, som er
beregnet for USA af Charles og Hurst (2003), har til sammen-
ligning et mobilitetsmål på 0,68.
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Boks III.5 Måling af intergenerationel mobilitet

Mobilitetsmålet angiver forskellen mellem f.eks. tabel III.3 og tabellen, som den ville
se ud ved fuldkommen intergenerationel mobilitet, dvs., hvis alle celler indeholdt
værdien 20. Mobilitsmålet er beregnet ud fra formlen

hvor k angiver antal grupper i forspalten, i og j angiver et cellenummer i henholdsvis
forspalten og hovedspalten, og p angiver cellens værdi. Hvis der var fuldkommen
mobilitet, ville sandsynligheden for at tilhøre hver celle være 100/k. Udtrykket, der
summeres over, er den numeriske forskel mellem den procent, der ville fremkomme
ved fuldkommen mobilitet, og den faktiske procent fra tabel III.3. Målet har værdien
1, hvis alle pij i tabellen er lig 100/k = 20, dvs. der er fuldkommen mobilitet. Enhver
afvigelse fra perfekt mobilitet trækker ned i indekset.

Andre faktorer har
betydning for 
formuekorrelationen

Charles og Hurst (2003) viser for formuekorrelationen i USA,
at en stor del kan forklares af forhold som f.eks. nedarvede
evner og opsparingstilbøjelighed. Børn af rige forældre kan
således have forholdsvis høj formue, fordi de har arvet
forældrenes evner til at skabe en stor formue. Derfor korrigerer
Charles og Hurst (2003) også formuen for faktorer som
lønindkomst, uddannelse, og om børnene og forældrene ejer
aktier, bolig eller virksomhed. En begrundelse for at tage højde
for indkomst og uddannelse er, at disse faktorer kan fange
intergenerationel korrelation i evner, motivation eller præferen-
cer for arbejde/fritid. En anden begrundelse er, at det kan rense
formuekorrelationen for det, der kan tilskrives kapitalmarkeds-
imperfektioner. Hvis børn har svært ved at investere i uddan-
nelse på grund af likviditetsbegrænsninger, vil rige forældre
være bedre i stand til at lempe denne begrænsning f.eks. ved
direkte lån eller kaution. Dvs. at børn af rige forældre alt andet
lige kan have højere uddannelse og indkomst. Dette forhold må
dog formodes at have en væsentlig større betydning i USA end
i Danmark. Begrundelsen, for at tage højde for om man ejer
aktier, bolig eller virksomhed, er, at forældre og børn kan have
ens formuer, fordi de har ens opsparingstilbøjelighed eller
risikovillighed, og det omfang, hvormed man ejer aktier, bolig
og virksomhed, kan være et udtryk for disse forhold.
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Kun en mindre 
del af 
formuekorrelationen
i Danmark skyldes
andre faktorer

Hvis man tager højde for faktorerne nævnt ovenfor, reduceres
korrelationen mellem forældres og børns formue også i
Danmark, jf. tabel III.5. For eksempel vil børn af forældre i 5.
formuekvintil have 31 pct. sandsynlighed for, at de også
tilhører 5. formuekvintil. Hvis der ikke tages højde for andre
faktorer end alder, er denne sandsynlighed 34 pct., jf. tabel
III.3. Mobilitetsmålet efter kontrol for andre faktorer stiger
således også fra 0,83 til 0,89, men der er tale om en forholds-
vis beskeden stigning. For USA stiger mobilitetsmålet til
sammenligning fra 0,68 til 0,88. Disse beregninger kan derfor
være tegn på, at overførsler fra forældre til børn, mens
forældrene stadig er i live, umiddelbart er af større betydning
i USA end i Danmark. Forsøger man imidlertid at tage højde
for andre faktorer som f.eks. nedarvet opsparingstilbøjelighed,
evner, motivation og omfanget, hvormed forældrene betaler for
børns uddannelse, der også kan påvirke sammenhængen
mellem børns og forældres formue, ser sammenhængen ud til
at være af nogenlunde samme størrelsesorden i de to lande.
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Tabel III.5 Sandsynligheder for at et barn tilhører en given korrigeret formue-
kvintil fordelt på forældrenes korrigerede formuekvintiler

Forældres formuekvintil

1 2 3 4 5

Barnets formuekvintil ----------------------------  Pct.  -----------------------------

1. kvintil 25,6 21,0 19,0 17,8 16,6

2. kvintil 21,3 21,9 20,8 20,1 16,0

3. kvintil 19,7 20,6 21,6 21,2 16,9

4. kvintil 17,5 20,4 21,0 21,2 19,9

5. kvintil 15,9 16,1 17,6 19,7 30,7

I alt  100  100  100  100  100

Anm.: Barnet var i 2001 30-40 år, og forældrenes alder i 1980 afveg med højst 10 år herfra. Forældrene
var stadig i live i 2001. Barnets formue er gennemsnittet af den observerede formue i 1999-2001.
Forældrenes samlede formue måles i 1980. Niveauet for forældrenes formue i 1980 er væsentlig
højere end niveauet for børnenes formue i 1999-2001. Dette skyldes, at forældrene gennemsnitligt
er ældre end børnene, at det er forældrenes samlede formue mod barnets individuelle formue, og
at der er tale om forskellige formuebegreber, jf. boks III.4. Formuekvintilerne er dannet på
baggrund af afvigelser fra den forventede formue ud fra alder, alder kvadreret, uddannelse,
lønindkomst, lønindkomst kvadreret, og om man ejer bolig eller virksomhed.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, 1980 og 1999-2001, jf. boks III.4.

Den direkte 
sammenhæng 
mellem børns og
forældres formue
ændres også

Den direkte sammenhæng mellem børns og forældres formue
påvirkes også, når man tager højde for faktorer som nedarvede
evner og opsparingstilbøjelighed. Effekten af 1.000 kr. højere
forældreformue reduceres således fra ca. 78 kr. højere børne-
formue til ca. 65 kr. højere børneformue. For USAs vedkom-
mende har det igen større betydning at tage højde for sådanne
forhold, idet effekten her reduceres fra ca. 178 kr. til ligeledes
ca. 65 kr. Disse resultater viser således også, at når man
forsøger at tage højde for andre faktorer, ser sammenhængen
mellem børns og forældres formue ud til at være af nogenlunde
samme størrelsesorden i de to lande.

Arv kan også 
påvirke 
formuefordelingen

Overførsel af midler fra forældre til børn, mens forældrene er
i live, er kun én kanal, hvorigennem formuefordelingen mellem
og inden for generationer kan påvirkes. Når forældrene dør,
påvirkes børnenes formueposition også, hvis forældrene efter-
lader formue. Analyser af denne del af formueoverførslen
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mellem generationer vanskeliggøres imidlertid af, at der ikke
opgøres statistik for arvestrømme i Danmark.

To forskellige mål
for arv

I det følgende undersøges betydningen af arv ved at betragte to
forskellige indirekte mål for arv. Der tages udgangspunkt i alle
personer i 30-40-års-alderen, der i 2001 havde en forælder, der
døde, og som var enten sidste tilbageværende forælder eller
ugift, jf. boks III.6. Det første arvemål defineres som forælder-
formuen divideret med antallet af børn. Det andet arvemål
defineres som forskellen mellem barnets faktiske opsparing i
2001 og den opsparing, man ville have haft, hvis ikke foræl-
deren var død.

Mangler ved
arvemålene

De to arvemål er således meget forskellige og har begge
mangler. Det første arvemål bygger på en antagelse om, at den
efterladte formue deles ligeligt mellem børnene. Forældrene
kan imidlertid have motiver til at give mest i arv til de dårligst
stillede børn. Sådanne altruistiske arvemotiver er der fundet
tegn på i Sverige og USA, jf. Laitner og Ohlsson (2001).
Desuden vil arvemålet overvurdere arven af flere grunde. For
det første kan andre end børnene arve de afdøde. Dette kan
f.eks. ske bevidst i det omfang, der er skrevet testamente. For
det andet ses der bort fra omkostninger forbundet med at skifte
(advokatsalær, omkostninger ved salg af bolig, arveafgift
m.m.). For det tredje kan antallet af børn, som formuen deles
mellem, være for lavt, hvis der eksisterer ældre børn, som der
ikke er information om i datasættet, jf. boks III.6. Omvendt
undervurderer arvemålet dog arven, idet formuebegrebet har
visse mangler, jf. boks III.4.
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Boks III.6 Metoder til beregning af arv

Der tages udgangspunkt i alle potentielle arvemodtagere i alderen 30-40 år i 2001.
Man betegnes som potentiel arvemodtager, hvis i) begge forældre døde i 2001, ii) den
sidste levende forælder døde i 2001, eller iii) en af forældrene døde i 2001, og
vedkommende i 2000 ikke var samboende med den tilbageværende forælder. Der ses
bort fra personer, hvis forældre døde i sidste kvartal af 2001 (da arven her formentlig
ikke når at komme til udbetaling i 2001) eller havde negativ formue (da de ikke
efterlader arv). Kun de 30-40-årige indgår i analysen, idet der i datasættet ikke findes
fuldt dækkende sammenkoblinger til forældre for personer, der er ældre end 40 år i
2001.

To forskellige mål for arv for de potentielle arvemodtagere betragtes. Det første
arvemål defineres som den af afdøde forældre efterladte formue divideret med antallet
af børn. Dvs. det antages, at formuen deles ligeligt mellem børnene.

Det andet arvemål konstrueres ved at sammenligne opsparingen fra udgangen af 2000
til udgangen af 2001 for de potentielle arvemodtagere med opsparingen for en
tilsvarende person, der ikke var potentiel arvemodtager. Opsparingen måles som
ultimo 2001 formuen fratrukket ultimo 2000 formuen plus indbetalinger på private
og arbejdsgiverbetalte pensioner i 2001. Hver potentiel arvemodtager matches med en
kontrolperson på baggrund af en lang række karakteristika som f.eks. køn, uddannel-
se, branchetilknytning, stilling, a-kasse, fagforeningsmedlemsskab, lønindkomst,
kapitalindkomst, bopæl, føderegion, formue og formuesammensætning i 2000 samt
lignende karakteristika for forældrene. Herved opnås et mål for den opsparing,
arvemodtagerne hypotetisk set ville have haft i 2001, hvis ikke forælderen var død.
Arvemålet defineres dernæst som forskellen mellem arvemodtagerens faktiske
opsparing i 2001 og den hypotetiske opsparing for kontrolpersonen. 

Arvemålene giver
overkants- og 
underkantsskøn

Det andet arvemål har også mangler, idet det ikke fanger arv,
der anvendes med det samme til f.eks. afvikling af gæld uden
for pengeinstitutter og realkreditinstitutter, til forbrug eller til
anskaffelse af varige forbrugsgoder, som ikke indgår i formue-
begrebet. Dette arvemål fanger således kun den del af arve-
strømmene, som har betydning for den individuelle formue-
opbygning. De to arvemål kan derfor siges henholdsvis at give
gennemsnitlige overkants- og underkantsskøn på den sande



26) For begge arvemål gælder desuden, at hvis der skiftes, når første
forælder dør, så påvirkes børnenes formue heraf, men denne
arveladning indgår ikke i arvemålene. Det samme gælder for inter
vivos overførsler.

27) Beregninger indikerer, at arvebeløbene for 41-50-årige arvemodta-
gere er henholdsvis ca. 40 pct. (arvemål 1) og 10 pct. (arvemål 2)
højere end for de 30-40-årige arvemodtagere. Disse beregninger
skal dog tolkes med forbehold, idet der er dataproblemer i
forbindelse med at identificere arvemodtagere ældre end 40 år, jf.
boks III.6.

204

gennemsnitlige arveladning.26

Stor forskel på 
arvemålene

For de 30-40-årige arvemodtagere er den gennemsnitlige arv
ifølge det første arvemål 251.000 kr. og 36.000 kr. ifølge det
andet arvemål, jf. tabel III.6. Ifølge det første arvemål er der
tale om forholdsvis betydningsfulde beløb, idet det drejer sig
om næsten det dobbelte af den gennemsnitlige årlige disponible
indkomst. Omvendt antyder beløbenes gennemsnitlige størrel-
se, at de ikke påvirker livsindkomsten væsentligt. Når man
betragter det andet arvemål, der siger noget om effekten af arv
på den individuelle formue efter forbrug, er der tale om en
forholdsvis beskeden størrelsesorden. Dette indikerer, at en
stor del af arvebeløbene går til forbrug med det samme. Med
hensyn til størrelsesordenen af arvebeløbene skal det understre-
ges, at den kan være anderledes for arvemodtagere, der er
ældre end 40 år.27

Tabel III.6 Arv for 30-40-årige fordelt på indkomstkvintiler, 2000

K1 K2 K3 K4 K5 Alle
---------------  Gennemsnit, 1.000 kr.  ----------------

Ækvivaleret 
disponibel indkomst 73 112 132 155 220 139

Arvemål 1 191 197 227 254 388 251

Arvemål 2 11 23 29 59 59 36

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst, jf. Det Økonomiske
Råd (2001b). Indkomstkvintilerne er dannet ud fra hele populationen af 30-40-årige.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks III.4.



205

Arven stiger med
arvemodtagernes
indkomst 

For begge arvemål gælder, at arven har en stigende profil med
indkomsten. Målt ved det første arvemål er arven således ca.
dobbelt så stor for personerne i den øverste indkomstkvintil i
forhold til personerne i den nederste indkomstkvintil, jf. tabel
III.6. Hvis forskellen mellem de to arvemål opfattes som den
del af arven, der går til forbrug, tyder det desuden på, at
arvemodtagerne i de nederste indkomstkvintiler forbruger stort
set hele arven med det samme. For personerne i den nederste
indkomstkvintil spares der kun i gennemsnit 11.000 kr. op af
arven, og dette beløb stiger til 59.000 kr. for arvemodtagerne
i de to øverste kvintiler.

Arven fordelt på
formuekvintiler

Arvebeløbene kan også fordeles efter arvemodtagernes formue.
For begge arvemål gælder, at arvebeløbet er mindst for
personerne i 2. formuekvintil, hvorefter arven stiger med
formuen, jf. tabel III.7. Blandt de 20 pct. af arvemodtagerne
med størst formue er arven i følge arvemål 1 således 440.000
kr., og ifølge arvemål 2 er den 62.000 kr.

Tabel III.7 Arv for 30-40-årige fordelt på formuekvintiler, 2000

K1 K2 K3 K4 K5 Alle
-----------------  Gennemsnit, 1.000 kr.  -----------------

Formue -278 -62 -8 73 461 35

Arvemål 1 203 179 186 254 440 251

Arvemål 2 33 16 32 40 62 36

Anm.: Formuekvintilerne er dannet på baggrund af afvigelser fra den forventede formue ud fra alder og
alder kvadreret.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks III.4.
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Opsummering: 
Gaver og arv er
ulige fordelt

Dette afsnit har vist, at både overførsel af midler fra endnu
ikke afdøde forældre til børn (målt ud fra den intergenera-
tionelle formuekorrelation) og arv er ulige fordelt på indkomst-
og formuegrupper. Børn af rige forældre har således forholds-
vis stor sandsynlighed for selv at være blandt de mest formuen-
de, mens børn af de fattigste forældre har forholdsvis stor
sandsynlighed for selv at være blandt de fattigste. Dette
resultat holder, selv hvis man forsøger at tage højde for
betydningen af genetisk og social arv f.eks. i form af nedarvede
evner.

Niveauet for arv er
usikkert

Det er vanskeligt at måle den del af formueoverførslen mellem
generationer, der består af arv, idet der ikke opgøres statistik
for arvestrømme i Danmark. To indirekte mål for fordelingen
af arv giver meget forskellige bud på niveauet for arvestrøm-
mene, men i gennemsnit for den betragtede aldersgruppe er der
højest tale om ca. tre pct. af en gennemsnitlig livsindkomst.
For begge mål gælder desuden, at arven har en tendens til at
stige med arvemodtagerens indkomst og formue.

III.6 Sammenfatning og anbefalinger

Fokus på den
intergenerationelle
fordeling

Den fremtidige stigning i forsørgerbyrden har givet anledning
til øget fokus på fordelingen mellem generationer. I den
offentlige debat argumenteres der ofte for, at visse generationer
har haft en høj velstand på bekostning af andre generationer.
Også fra politisk side er der fokus på en fair fordeling mellem
generationer. Faktum er, at der er meget lidt konkret viden om
fordelingen af de enkelte generationers indkomst og betalinger
til og fra det offentlige. I dette kapitel er det for første gang på
danske data forsøgt systematisk at opgøre hver enkelt genera-
tions indkomst og nettobidrag til det offentlige.

Absolut eller relativ
indkomst?

Når indkomst mellem generationer skal sammenlignes,
optræder der ofte to meget afvigende synspunkter. Nogle ser de
absolutte forbrugsmuligheder som afgørende. Her opfattes
generationer som lige, hvis de har kunnet opnå de samme
forbrugsmuligheder set over et helt livsforløb. Det indebærer,
at der alene skal ske en korrektion for prisudviklingen, når
generationers indkomster sammenlignes. Andre ser de relative
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forbrugsmuligheder som afgørende. Det betyder, at de enkelte
personer i et givet år sammenligner deres egen indkomst med
andre personers indkomst i det samme år, og at den enkelte kun
opnår øget tilfredshed i det omfang, indkomsten stiger i forhold
til indkomsten for andre borgere i ind- og udland. Den relative
indgangsvinkel indebærer, at væksten i økonomien fuldt ud
skal komme fremtidige generationer til gode. Derved vil
fremtidige generationer i Danmark ikke sakke bagud i forhold
til tilsvarende generationer i landene omkring os.

Justering for pris og
vækst

I første omgang skal der i analyser af indkomst fra forskellige
perioder nødvendigvis ske en justering for forskelle i prisni-
veau. En sådan opgørelse af reale indkomster sammenligner de
forskellige generationers reale forbrugsmuligheder. Den
historiske vækst har betydet, at de yngste generationer har
oplevet stigninger i deres forbrugsmuligheder i forhold til ældre
generationer. Der er dog i generationsregnskaber problemer
med alene at bruge den reale indkomst. Analyser af tilfredshe-
den tyder på, at den samlede tilfredshed ikke nødvendigvis
stiger, på trods af at væksten i økonomierne giver højere og
højere forbrugsmuligheder. Dette forhold taler for også at
vækstkorrigere indkomsterne ud fra en betragtning om, at
borgerne sammenligner sig med andre, der lever på samme tid
som dem selv. Såfremt man vælger ikke at vækstkorrigere, kan
det legitimere, at nuværende generationer inddrager fremtidige
generationers forventede større indkomst.

I sidste ende et
politisk spørgsmål

Det kan diskuteres, hvilket af ovennævnte mål for indkomsten
man bør foretrække ved vurderinger af fordelingen mellem
generationer. I sidste ende er det et politisk spørgsmål. Hvis
man via den økonomiske politik ønsker at omfordele mellem
generationer, bør man derfor gøre klart, om en retfærdig
balance mellem generationer er ensbetydende med, at der skal
skabes en absolut udjævning af de forskellige generationers
realindkomster. Dette indebærer, at man overvejer konsekven-
serne af en sådan politik. Hvis der forventes fortsat økonomisk
vækst, vil en målsætning om udjævning af de absolutte
forbrugsmuligheder mellem generationerne i princippet kunne
begrunde en stor offentlig gældsætning og et deraf følgende
meget højt fremtidigt skattetryk. På den måde kunne man
omfordele forbrugsmuligheder fra kommende til nulevende
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generationer. Det ville imidlertid betyde, at forbrugsmulighe-
derne for kommende generationer af danskere ville blive
markant lavere end de fremtidige forbrugsmuligheder i de
lande, vi normalt sammenligner os med. Samtidig er det ikke
givet, at den forventede fremtidige vækst i økonomien reali-
seres. Der er således ingen garanti for, at fremtidige generatio-
ners reale forbrugsmuligheder bliver forbedret som beregnet.

Der skal nok
fokuseres på 
pris- og 
vækstkorrigerede
indkomster

Diskussionen i dette kapitel viser, at selvom der ikke kan findes
et klart objektivt kriterium for sammenligninger mellem
generationer, er der meget, der taler for at benytte pris- og
vækstkorrigerede opgørelser over indkomster og nettobidrag til
det offentlige, når der sammenlignes mellem generationer.

Der kan alternativt
korrigeres med 
vækst i timelønnen

En vækstkorrektion af indkomsterne kan foretages ved at
korrigere for væksten i den samlede indkomst eller ved at
korrigere for væksten i timelønnen, der følger stigningen i
produktionen pr. arbejdstime. Befolkningsudviklingen betyder,
at den fremtidige vækst i indkomsten bliver mindre end
væksten i timeproduktiviteten. I kapitel III er der korrigeret
med væksten i den samlede indkomst. Det indebærer en
implicit antagelse om, at de enkelte borgere i Danmark vur-
derer deres egen indkomst i forhold til indkomsten for andre,
der er udsat for tilsvarende ændringer i forsørgerbyrden. Hvis
man i stedet havde korrigeret indkomsterne med væksten i
timelønnen, ville det have resulteret i, at fremtidige genera-
tioners markedsindkomst ville være blevet lavere. Denne
metode ville indebære en implicit antagelse om, at fremtidige
generationer sammenlignede sig med befolkningen i en økono-
mi, der ikke var udsat for ændringer i forsørgerbyrden og der-
med kunne opretholde en indkomstudvikling svarende til
udviklingen i produktionen pr. præsteret arbejdstime.

Stor usikkerhed på
resultater

Der er stor usikkerhed på sammenligninger mellem generatio-
ner. Det skyldes dels ovenstående problem omkring det kor-
rekte sammenligningsgrundlag, men derudover vil en række
forhold, der påvirker generationernes samlede velfærd,  natur-
ligt ændres over tid. Det drejer sig blandt andet om fritid,
familieforhold, miljøforhold og kriminalitet. Ud over disse
problemstillinger er der også usikkerhed om de størrelser, der
faktisk beregnes. Opgørelsen af generationernes indkomst samt
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opdelingen af den offentlige sektors indtægter og udgifter
tilbage til 1947 er således ikke statistisk velbelyst. Samtidig vil
den manglende viden om specielt tidligere velfærdsordningers
fordeling på aldersgrupper give anledning til usikkerhed.
Fremadrettet bygger beregningerne på et sæt af antagelser om
befolkningens sammensætning, arbejdsudbud, reallønninger
etc., der alle er behæftet med usikkerhed af forskelligt omfang.
Endelig indebærer kædningen mellem historiske opgørelser og
fremadrettede modelkørsler yderligere usikkerhed. På trods af
ovenstående forbehold vurderes det, at de gennemførte bereg-
ninger ikke er behæftet med fejl, der giver en systematisk for-
kert opgørelse mellem generationer. Den gennemførte bereg-
ning af generationskonti repræsenterer således det første forsøg
på at give et samlet og systematisk overblik over den økonomi-
ske fordeling mellem nuværende og fremtidige generationer.

Generelt lille 
omfordeling mellem
generationer

I beregningerne opgøres hver generations markedsindkomst,
det vil sige nutidsværdien af generationens livsindkomst før
skat, samt generationens nettobidrag til det offentlige, defineret
som nutidsværdien af dens samlede skattebetalinger over
livsløbet fratrukket nutidsværdien af den service og de overfør-
selsindkomster, generationen har modtaget i sin levetid.
Beregningerne i dette kapitel viser, at størrelsen af nettobidra-
get til den offentlige sektor for de enkelte generationer over et
helt liv er forholdsvist beskedent. Det gælder både, når der
sammenlignes mellem generationer, og når nettobidragene til
den offentlige sektor sammenlignes med den samlede markeds-
indkomst. På denne baggrund kan det konkluderes, at den
samlede omfordeling mellem generationer via den offentlige
sektor er forholdsvis behersket. De mest markante forskelle
mellem generationer findes, når der ses på de opgørelser af
markedsindkomst, der alene er priskorrigerede. Generationen,
der bliver født i 2030’erne, kan således forvente en markeds-
indkomst målt i reale enheder, der er 3 gange så stor som den
generation, der blev født i 1930’erne. Den store forskel
illustrerer tydeligt vigtigheden af at gøre sig klart, hvordan
lighed mellem generationer tænkes.
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Beskedne 
nettobidrag fra
fremtidige 
generationer

Beregningerne på de vækstkorrigerede størrelser viser, at
generationer født i 1930’erne betalte de laveste nettobidrag til
det offentlige. Det skyldes, at disse generationer har været
erhvervsaktive i en periode med en forholdsvis lille offentlig
sektor og derfor har betalt en relativt lav skat samtidigt med,
at de har nydt godt af den udbygning af service på ældreområ-
det, der er sket. Analysen tegner et billede af, at generationer
født i 1950'erne og 1960'erne kommer til at yde de største
nettobidrag. Disse generationer har været skatteydere i
perioder, hvor en del af skattebetalingen er gået til at finansiere
statens renteudgifter og derfor ikke er blevet modsvaret af
offentlig service. I fremtiden vil en holdbar finanspolitik
derimod indebære, at der opbygges en formue i den offentlige
sektor, jf. kapitel II. En del af de fremtidige offentlige udgifter
vil derfor blive finansieret af statens renteindtægter, hvilket vil
medføre lavere nettobidrag for fremtidige generationer.

Tid til gradvis 
indfasning af 
reformer

Beregningerne i kapitel II og III viser, at dansk økonomi står
over for et holdbarhedsproblem. Der skal således ske en
tilpasning på enten indtægtssiden eller udgiftssiden, for at de
offentlige finanser bliver holdbare på længere sigt. En dårligere
udvikling end antaget kan endda indebære behov for et endnu
større indgreb i fremtiden. Hvis man politisk ikke ønsker at
sikre holdbarheden gennem arbejdsmarkedsreformer, der
markant øger arbejdsudbuddet, må tilpasningen nødvendigvis
ske via højere skatter eller offentlige besparelser. Beregninger-
ne i kapitel III viser, at en vis udskydelse af tilpasningen ikke
i sig selv vil skævvride balancen væsentligt mellem nulevende
og kommende generationer, når vurderingen sker på nettobi-
draget. Beregningerne viser dog også, at jo senere skattestig-
ningen eller besparelserne gennemføres, jo større bliver den
nødvendige skattestigning eller udgiftssænkning. Dette taler for
at undgå en udskydelse af tilpasningen, såfremt holdbarheden
skal sikres gennem en traditionel finanspolitisk stramning.
Hvis der i stedet satses på at løse holdbarhedsproblemet
gennem reformer, der øger arbejdsudbuddet, viser beregninger-
ne, at der er tid til en gradvis indfasning af sådanne reformer,
således at borgerne kan nå at tilpasse sig ændrede regler og
vilkår for f.eks. tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Men
også her gælder det, at en senere løsning stiller større krav til
reformerne.
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Forskellige 
løsninger til sikring
af holdbarhed

Der er i kapitlet beregnet effekter af forskellige løsninger til at
sikre holdbarhed. Disse beregninger er primært vist til illustra-
tion af problemets størrelse og er ikke tænkt som egentlige
løsningsforslag. Skattestigninger i den størrelsesorden, der er
anvendt i beregningerne, er sandsynligvis urealistiske. Der
skulle derfor gerne findes løsninger, således at mærkbare skat-
testigninger kan undgås. Den politiske udfordring er dermed at
sikre et højere arbejdsudbud og en offentlig sektor med højere
produktivitet, hvormed det fremtidige forsørgerproblem kan
løses, uden at det bliver nødvendigt at ty til kraftige skattestig-
ninger. Det indebærer sandsynligvis reformer med et længere
sigte, eksempelvis af pensionssystemet eller efterlønsordnin-
gen, der også med en lang tidshorisont er mulig, uden at
fremtidige generationer bliver dårligere stillet end nulevende
generationer.

Formueoverførsler
mellem generationer
er ulige fordelt

Udover følgerne af forskelle i markedsindkomst og nettobidrag
til det offentlige kan den fordelingsmæssige balance mellem
generationer også påvirkes af overførsler i form af gaver eller
arv fra forældre til børn. Analyser af denne form for formue-
overførsel mellem generationer vanskeliggøres imidlertid af, at
der ikke opgøres statistik over formueoverførslerne i Danmark.
Analyser i rapporten viser imidlertid, at der er sammenhæng
mellem børns og forældres formue. Børn af rige forældre har
således forholdsvis stor sandsynlighed for selv at være blandt
de mest formuende, mens børn af de fattigste forældre har
forholdsvis stor sandsynlighed for selv at være blandt de
fattigste. Dette kan tages som et tegn på, at overførsler fra
forældre til børn i form af gaver har betydning for formuefor-
delingen. Desuden viser to forskellige arvemål, at arven stiger
med modtagerens indkomst og formue.

Forvridninger og
arveafgift

I forbindelse med udformningen af skattesystemet er det
tidligere blevet fremhævet, at det vil være hensigtsmæssigt med
en sænkning af kapitalindkomstbeskatningen og en højere
topskattegrænse, da det øger arbejdsudbuddet, jf. Det Økono-
miske Råd (2001a). Sådanne forbedringer af skattestrukturen
vil imidlertid øge indkomstuligheden, men resultaterne her
viser, at en højere afgift på arv vil kunne modvirke dette. En
måde at øge arvebeskatningen på kunne være at forstærke
progressionen, sådan at afgiftssatsen stiger med størrelsen af
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den samlede efterladte arv. Eftersom der er en positiv sammen-
hæng mellem arv og modtagers formue, vil det give anledning
til en mere lige formuefordeling. Denne løsning kunne være
interessant, fordi arveafgifter sandsynligvis forvrider mindre
end mange andre skatter, idet en del arv efterlades utilsigtet.
Beskatning af utilsigtet arv vil således ikke forvride arbejdsud-
buddet og opsparingsbeslutningerne. 
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