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DST presseklip med omtale af ADAM, 2009-2015
Resumé:
Papiret opsamler et (forhåbentlig komplet) udtræk af regelmæssige epost fra
DSTs interne presseklip tjeneste, hvor ADAM er omtalt.
Papiret er organiseret i baglæns kronologisk orden, med nyeste klip først.
Udvælgelsen er sket ved dels at søge på ”20. kontor”, der benyttes til at markere
klip der berører modelgruppen, og dels hvor ”ADAM” optræder i teksten i
oversigtsklippet. Senere kan en søgning i Formidlingscenters register over
presseklip eventuelt gennemføres.
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Behandlet på modelgruppemødet 2016.02.25. Påført stjerne 2017.03.14 uden ændringer.

MOL07115
Nøgleord: presseklip
Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og
kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra
modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
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2015:

09-12-2015
Nationalbanken og den umulige treenighed
Nationalbanken og den umulige treenighed
De økonomiske vismænds model hedder SMEC, mens ministerierne bruger
Danmarks Statistiks model, ADAM, og i Nationalbanken har man sin egen
model, MONA, der er en sammetrænking af ordene model og
Nationalbanken, og blev udviklet i slutningen af 1980erne, men er løbende
blevet opdateret.
- Finanswatch.dk (Web). David Bentow. 9. december. Pdf

05-11-2015
COWI: Navigatørmangel kan bremse vækstplan
COWI: Navigatørmangel kan bremse vækstplan
"Medmindre området reformeres, vil der over de kommende 10 år opstå en
betydelig mangelsituation, hvor mere end 20 procent af arbejdspladserne
ikke vil kunne besættes", konkluderer rapporten:"Baseret på
branchespecifikke tal for beskæftigelsen fra ADAM (Annual Danish
Aggregate Model, red.), forventes der at opstå en klar mangel på
skibsførere i løbet af de næste 10 år. ... Den anden er, at der er en stærk
efterspørgsel og stor mangel på danske navigatører i og omkring offshoresegmentet og på specialskibe. ... Den nuværende model for sikringen af
Danmarks maritime kompetencer skævvrides således yderligere år for år,
eftersom der ikke findes nogen effektiv incitamentsstruktur, der
understøtter rederierne i linje-, container- og trampfartens uddannelse af
danske navigatører.
- Soefartensledere.dk (Web). 5. november. Pdf

05-11-2015
Kommentar: MEC giver stort overskud til samfundet
Kommentar: MEC giver stort overskud til samfundet
Af Thomas Maxe, kommunikationsrådgiver for Maabjerg Energy
CenterKOMMENTAR: I Maabjerg Energy Center er vi glade for, at både
Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne nu har erklæret støtte til de
politiske rammevilkår på parti-niveau. ... De samfundsøkonomiske effekter
af Maabjerg Energy Center er gennem fire år regnet igennem på kryds og
tværs, og med hjælp fra Landbrug & Fødevarer er der også gennemført
tilbundsgående analyser ved hjælp af Danmarks Statistiks ADAM-model. ...
Tallene for benzinforbrug er frit tilgængelige på EOF's
hjemmeside:http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Forbrug%20i%20Danmark/
braendstofforbrugHvis man indstiller ADAM-modellen til at tage nej-hatten
på og være så pessimistisk og forsigtig som muligt, er der en (teoretisk)
samfundsøkonomisk effekt på grænsehandelen, hvis man hæver
benzinprisen. ... Eksportværdien - og værdien af, at delegationer kommer
til Holstebro for at spise, drikke, overnatte, køre taxa osv. - er en ekstra
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bonus, som slet ikke er medtaget i ADAM-beregningerne.
- Vestforsyning.dk (Web). 5. november. Pdf

20-10-2015
Undervisningsministeriet siger, at 93 procent af en årgang
får en uddannelse men virkeligheden er en helt anden!
Undervisningsministeriet siger, at 93 procent af en årgang får en
uddannelse men virkeligheden er en helt anden!
Politikere holder meget af modeller. Tænk bare på Finansministeriets
Adam. Modeller har den fordel, at politikerne og modeltænkerne kan
fraskrive sig ansvaret og give modellen skylden for, at man ikke kan tage
hensyn til, at institutioner og borgergrupper somme tider rammes urimeligt
af modellernes jernhårde nødvendighed. ... Sådan ser virkeligheden
udDanmarks Statistik oplyser, at i 2014 havde 69 pct. af de 25-årige
fuldført en ungdomsuddannelse.
- Denkorteavis.dk (Web). 20. oktober. Pdf
Nyt: Uddannelsesniveauet blandt 35-årige er steget (Befolkningens
uddannelse 2014)

15-09-2015
Debat: Vær forsigtig med Adam
Debat: Vær forsigtig med Adam
DEBAT - Chefanalytiker Erik Bjørsted, AE, kritiserer 31. august
Finansministeriet for ikke at anvende Adam-modellen som facitliste for
ministeriets beregninger. ... Det er Finansministeriets klare holdning, at
hverken Adam-modellen eller for den sags skyld andre økonomiske
modeller må betragtes som entydige sandhedsvidner for effekterne af den
økonomiske politik. ... Det skyldes, at Adam først og fremmest er en
efterspørgselsdrevet konjunkturmodel, der især kan bruges til prognoser
for dansk økonomi og vurderingen af de kortsigtede effekter af traditionel
finanspolitik. ... Ifølge Adam tager det 15 år fra arbejdsudbuddet øges, til
beskæftigelsen er steget fuldt ud.
- Børsen.dk (Abonnementsområde) (Web). Lars Haagen Pedersen. 14.
september. Pdf
- Børsen (Print). Side 2. Lars Haagen Pedersen, afdelingschef,
Finansministeriet. 15. september. Pdf

08-09-2015
Debat: Snyder Finansministeriet på vægten?
Debat: Snyder Finansministeriet på vægten?
I Børsen den 7. september omtaler Thomas Bernt Henriksen en
uoverensstemmelse mellem Finansministeriet og Danmarks Statistik
omkring størrelsen på centrale parametre i Finansministeriets regnemodel
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Adam. ... Uenigheden mellem Finansministeriet og Danmarks Statistik
vedrører størrelsen af nogle centrale parametre, der indgår i Adam. ...
Finansministeriet vil gerne bruge nogle større parameterværdier, end
Danmarks Statistik kan genfinde i sine data, fordi
"udenrigshandelspriselasticiteterne formentlig er høje på langt sigt". ... Det
er måske et mere grundlæggende problem i Adam, end om man bruger lidt
højere eller lidt lavere priselasticiteter: Selv med de af Danmarks Statistik
empirisk verificerede priselasticiteter er tilpasningshastigheden for dansk
økonomi langt over det, der empirisk set er evidens for.
- Børsen.dk (Abonnementsområde) (Web). Bo Sandemann Rasmussen. 7.
september. Pdf
- Børsen (Print). Side 2. Bo Sandemann Rasmussen professor, Aarhus
Universitet. 8. september. Pdf

02-09-2015
Finansministeriet vrider armen om på modellerne
Finansministeriet vrider armen om på modellerne
Polemikken om Finansministeriet regnemodeller virker nørdet, men
diskussionen er ekstremt vigtigt. ... De seneste par uger har man kunnet
læse avisartikler og debatindlæg om Finansministeriets brug af den
såkaldte ADAM-model. ... Modellen udvikles og vedligeholdes af en lille
forskningsgruppe i Danmarks Statistik (DST). Diskussionen handler om, at
Finansministeriet (FM) skruer på centrale dele af ADAM-modellen, som
sikrer, at et øget arbejdsudbud hurtigere slår ud i øget beskæftigelse. ...
Derfor er det også uheldigt, at man i FM vrider armen rundt på ADAMmodellen og sigter efter et resultat, som ved nærmere eftersyn ikke er så
velbegrundet endda.
- Finans.dk (Web). 2. september. Pdf

31-08-2015
Talfusk gør det dyrere at forbedre dagpenge
Talfusk gør det dyrere at forbedre dagpenge
Nye beregninger fra Finansministeriet fordobler prisen på at forbedre
dagpengene og det vækker vrede i fagbevægelsen. ... Han mener, at en nyliberal økonomisk filosofi- har bredt sig i de økonomiske ministerier, og
at de presser politikerne til at følge denne kurs: -Hvis Stauning havde haft
samme tilgang og regnet på samme måde som man gør i Finansministeriet
så havde vi aldrig haft velfærdssamfundet- , siger Lykketoft. 0
kommentarerFinansministeriet ændrerDen såkaldte ADAM-model bruges af
både Finansministeriet og det uafhængige Danmarks Statistik. Hér har man
ikke skruet på computermodellen, og Danmarks Statistik tager i
diplomatiske vendinger afstand fra Finansministeriet:-Det er ikke lykkedes
os med statistiske metoder at nå samme resultat som Finansministeriet-,
konstaterer kontorchef Jes Asger Olsen. 0 kommentarerJeg har tidligere på
dette sted kaldt Finansministeriet for en stat i staten. De nyliberale
regnemetoder er det værste eksempel. 0 kommentarerDansk Folkepartis
finansordfører, Rene Christensen, betegner det som -et helt centralt og
demokratisk problem- . 0 kommentarerSammen med SF og Enhedslisten
forlanger DF, at Folketinget får bedre mulighed for at tjekke
Finansministeriets regnemetoder.
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- Piopio.dk (Web). 31. august. Pdf

01-09-2015
Politisk flertal vil styrke økonomisk vagthund
Politisk flertal vil styrke økonomisk vagthund
Samtidig blev ministeriet kritiseret for at ændre i sine regnemetoder på en
måde, som Danmarks Statistik - som har ansvaret for Finansministeriets
regnemodel Adam - ikke kan stå inde for. ... »Virkeligheden har det med at
flytte sig, og nogle gange har jeg opfattelsen af, at virkeligheden løber fra
vores økonomiske modeller. ... Der kan jeg godt forestille mig, at Det
Økonomiske Råd kunne spille en rolle«, siger finansordfører Martin
Lidegaard, der advarer mod det, han kalder en »monopolisering« i
Finansministeriet, hvor man i for høj grad tager patent på, hvordan man
udregner konsekvenserne af den økonomiske politik.
- Politiken.dk (Web). Anders Bæksgaard. 1. september. Pdf
- Politiken (Print). Side 7. ANDERS BÆKSGAARD. 1. september. Pdf Side

28-08-2015
Alternativet: Manipulerer Finansministeriet med ADAMmodellen?
Alternativet: Manipulerer Finansministeriet med ADAM-modellen?
Alternativet beder finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) forklare,
hvordan han forholder sig til, at Finansministeriet ifølge Arbejdernes
Erhvervsråd ændrer på ADAM-modellen på en måde, som bliver kritiseret
for at være ufaglig. Spørger: Josephine FockSpørgsmål S 75:Hvordan
forholder ministeren sig til, at Finansministeriet ændrer på ADAM-modellen
på en måde, som bliver kritiseret for at være ufaglig, og som Danmarks
Statistik ikke mener, der er empirisk belæg for?Skriftlig begrundelse:Der
henvises til AE-rådets analyse »Uskik: Finansministeriet skruer på ADAMmodellen« af 23. august 2015.
- Altinget.dk/Arbejdsmarked (Web). Josephine Fock. 28. august. Pdf

29-08-2015
Slip Adam fri
Slip Adam fri
En mindre krig er brudt ud om Finansministeriets modelberegninger. ... Det
samme blev Bjarne Corydon beskyldt for, og nylige justeringer af ADAMmodellen har faktisk betydet, at virkningen af reformer slår hurtigere
igennem. ... Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard,
afviser på det kraftigste beskyldningerne og forklarer i en redegørelse, at
»Finansministeriet med sin ændring i ADAM-modellen blot bringer sig
tættere på vurderingen hos flere af de andre førende økonomiske
institutioner i Danmark.« Ministeriet har kun det motiv at indrette
modellerne, så de bliver så præcise som muligt, anfører han og har nogle
gode pointer. ... Derfor er den løsning, der ligger lige for at løslade ADAM
fra centraladministrationen og gøre ministeriernes største regnemaskine
helt uafhængig, således at det kun er uvildige økonomiske eksperter i en
særlig enhed, der kan stille på skruerne, og embedsmændene er kunder i
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butikken.
- Berlingske (Print). Side 13. SAMFUNDSREDAKTØR BENT WINTHER. 29.
august. Pdf Side
- B.dk (Web). Bent Winther. 28. august. Pdf
- Politiko.dk (Web). Bent Winther. 28. august. Pdf

31-08-2015
Kronik: Berettiget kritik af Finansministeriet
Kronik: Berettiget kritik af Finansministeriet
Finansministeriet (FM) skruer på bestemte parametre i den økonomiske
model Adam, som Danmarks Statistik (DST) har ansvaret for. ... Eksportog importpris-elasticitet er derfor centrale parametre i Adam. Ikke belæg
for høj elasticitetFM anvender en eksportpriselasticitet for industrien på 5,
hvilket betyder, at de mere end fordobler den elasticitet, som DST har
beregnet. ... DST har dog ikke selv kunnet påvise så høje elasticiteter.
- Børsen.dk (Abonnementsområde) (Web). Erik Bjørsted. 30. august. Pdf
- Børsen (Print). Side 4. Erik Bjørsted, chefanalytiker, AE. 31. august. Pdf
- AE.dk (Web). 31. august. Pdf

27-08-2015
Skæbnetime for Maabjerg Energy Concept
Skæbnetime for Maabjerg Energy Concept
En anden beregning baseret på Danmarks Statistiks ADAM-model viser, at
benzinen i et -worst case scenario- kan blive 3 øre dyrere pr. liter. ... - Der
findes meget få fuldskala-anlæg i Verden, og ingen af dem har som vores
projekt en så gennemført synergi mellem produktion af 2G-bioethanol,
biogas og biomassebaseret kraftvarme. Derfor vil anlægget have enorm
værdi for dansk industri.
- Energy-Supply.dk (Web). 27. august. Pdf

26-08-2015
Nobelprismodtager: "Det er tåbeligt at tro, at investorer
kan forstå finansielle modeller bedre end folk som mig"
Nobelprismodtager: "Det er tåbeligt at tro, at investorer kan forstå
finansielle modeller bedre end folk som mig"
I finansverdenen bygger en lang række beslutninger, fra køb af aktier til
regulering af banker, på matematiske modeller. ... I Danmark bruges
eksempelvis ADAM-modellen af Finansministeriet, mens Nationalbanken
bruger en model der hedder MONA, og de økonomiske vismænd bruger en
model der hedder SMEC. ... Det skyldes at han har været hovedtaler på en
stor årlig konference arrangeret af Center for Financial Frictions, FRIC, der
er et finansielt forskningscenter på Institut for Finansiering på CBS,
etableret med penge fra Danmarks Grundforskningsfond. Her deltog godt
170 akademikere og finansfolk fra både Danmark og udlandet, der
interesserer sig for samspillet mellem teori og praksis i finansverdenen.
FRIC forsker især i finansielle friktioner, det vil sige de situationer, hvor
finansmarkederne ikke opfører sig helt som man forestiller sig. -Finansielle
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friktioner er et vigtigt emne, som vi måske har undervurderet. Men det er
fundamentalt vigtigt, hvordan folk forholder sig til usikkerheder, og det
arbejde som David (Lando, red.) og Lasse (Heje Pedersen, red.) laver, er
virkeligt i den forreste klasse, og er også noget af det, som vi andre er
meget interesseret i,- siger Lars Peter Hansen. Hvad er det man vil finde
forklaringer på?Han mener, at et af problemerne med at forsøge at forklare
udviklingen på finansmarkederne er, at det ikke altid står klart, hvad man
forsøger at forklare.
- Finanswatch.dk (Web). David Bentow. 26. august. Pdf

26-08-2015
Politiken vildleder om regnemetoder
Politiken vildleder om regnemetoder
Kommentar fra departementschef Martin Præstegaard til en række artikler
bragt i Politiken 23. august vedr. ... Konkret peger Politiken på den
ændring af den makroøkonomiske ADAM-model, som Finansministeriet har
foretaget i forhold til beregninger af, hvor hurtigt nye politiske reformer
slår igennem i økonomien. ... Finansministeriets tilrettede version af ADAM
peger på, at reformer får fuld effekt i økonomien efter syv år. ... Avisen
henviser her til, at Danmarks Statistik i sin ADAM-model regner med et
tidsperspektiv på 15 år før den fulde effekt er nået i stedet for de syv år.
- Fm.dk (Finansministeriet) (Web). 26. august. Pdf
- Politiken (Print). Side 7. MARTIN PRÆSTEGÅRD, DEPARTEMENTSCHEF,
FINANSMINISTERIET. 28. august. Pdf Side
- Denoffentlige.dk (Web). 26. august. Pdf
- Mediawatch.dk (Web). Per Lysholt Hansen. 27. august. Pdf
- 180grader.dk (Web). 23. august. Pdf
- 180grader.dk (Web). 23. august. Pdf

22-08-2015
Forstå statens regnemodeller på 5 minutter
Forstå statens regnemodeller på 5 minutter
ADAM, DREAM og Lovmodellen er statens tre vigtigste regnemaskiner. ...
Hvilke regnemodeller er det egentlig som statens regnedrenge bruger, når
man vil vurdere de økonomiske konsekvenser af politiske initiativer eller
forudsige udviklingen i dansk økonomi?Skyggekabinettet giver et hurtigt
overblik over statens tre vigtigste regnemodeller:ADAMDen hyppigst
brugte regnemodel af økonomerne i Finansministeriets går under navnet ADAM- (Annual Danish Aggregate Model). ADAM er oprindeligt udviklet af
professor Ellen Andersen fra Københavns Universitet, men er siden 70-erne
vedligeholdt og udbygget af Danmarks Statistisk. ... Ifølge Danmarks
Statistik repræsenterer ADAM »den traditionelle syntese mellem
keynesiansk og neoklassisk teori«. ... Desuden er ADAM en empirisk
model, som trækker på et omfattende datagrundlag om dansk økonomi.
- Politiken.dk (Web). Bjørn August Skeel-Gjørling. 22. august. Pdf

23-08-2015
Analyse: Danmarks største holdningsministerium?
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Analyse: Danmarks største holdningsministerium?
Svend Auken, den tidligere socialdemokratiske formand, sagde engang:
»Finansministeriet er Danmarks største holdningsministerium«. ...
Danmarks Statistik, eksperter, tænketanke og interesseorganisationer - fra
højre til venstre - er nemlig enige om kritikken. ... Og det gør deres
situation sværere. ... Men flere kritikere ønsker, at ministeriet løbende
holder offentligheden endnu bedre orienteret om ændringer i beregninger
samt følger Danmarks Statistiks praksis.
- Politiken.dk (Web). Skyggekabinettet Sigge Winther NielsenPolitisk
analytiker. 23. august. Pdf
- Politiken (Print). Side 4. SIGGE WINTHER NIELSEN POLITISK
ANALYTIKER. 23. august. Pdf Side

22-08-2015
DANMARKS STATISTIK REVSER MINISTERIUM FOR AT
LAVE TALFINTE
DANMARKS STATISTIK REVSER MINISTERIUM FOR AT LAVE
TALFINTE
Finansministeriet har ændret regnemodel, så reformer på papiret får
hurtigere effekt på statens økonomi. Danmarks Statistik vil ikke længere
stå inde for den måde, Finansministeriet regner på, skriver Politiken
søndag. ... Men hos Danmarks Statistik, som har ansvaret for at
vedligeholde og udvikle Finansministeriets regnemodel, tager det meget
længere tid - omkring 15 år - skriver Politiken. ... Ifølge Finansministeriet
er den ændrede version af Adam-modellen udtryk for, at det kan være
"mere retvisende" i forbindelse med analyser af politiske strukturreformer.
- Finans.dk (Web). Ritzau. 24. august. Pdf
- Ritzau Finans (Telegram). 24. august. Pdf
- DR.dk (Web). Ritzau. 23. august. Pdf
- TVSyd.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Mx.dk (MetroXpress) (Web). Ritzau. 23. august. Pdf
- Ritzaus Bureau (Telegram). 22. august. Pdf
- B.dk (Web). Ida Meyer, Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Berlingske Nyhedsbureau (Telegram). Ida Meyer, Berlingske
Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Arbejderen (Print). Side 4. 25. august. Pdf Side
- Nordjyske Stiftstidende (Print). Side 10. 24. august. Pdf Side
- DR P4 Radioavisen 09.00 (resumé) (Radio). 23. august. Pdf

24-08-2015
Flere partier vil bryde Finansministeriets regnemonopol
Flere partier vil bryde Finansministeriets regnemonopol
Finansministeriets regnefinte fik blandt andet Danmarks Statistik, som har
ansvaret for at udvikle Finansministeriets regnemodel, til at tage afstand
fra ministeriets tilgang. ... I den svenske Riksdag har man ansat 44
akademiske medarbejdere til at hjælpe de folkevalgte politikere med blandt
andet gennemregning af økonomiske modeller eller politiske udspil. I Norge
og Finland er tallet 12 og dermed langt højere end i Danmark, hvor
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Folketinget eksempelvis har 1 økonom ansat.
- Politiken.dk (Web). Anders Bæksgaard. 23. august. Pdf
- Politiken (Print). Side 2. 24. august. Pdf Side

23-08-2015
Forsidehenvisning: Talfinte giver reformer lyneffekt
Forsidehenvisning: Talfinte giver reformer lyneffekt
Danmarks Statistik vil ikke længere stå inde for den måde,
Finansministeriet regner på. Det skyldes, at ministeriet har ændret i sin
økonomiske model Adam, sådan at de senere års reformer på
arbejdsmarkedet - dagpenge, efterløn og kontanthjælp - på papiret får en
hurtigere effekt på statens økonomi, end der er belæg for at tro. ...
Danmarks Statistik: Intet belæg Men hos Danmarks Statistik, som har
ansvaret for at vedligeholde og udvikle Finansministeriets regnemodel,
tager det meget længere tid - omkring 15 år. ... »Hvis det empiriske
grundlag for en elasticitet på 5 virkelig var så solidt, som ministeriet
hævder, ville modelbyggerne i Danmarks Statistik ikke tøve med at lægge
så høj en elasticitet ind«, siger han.
- Børsen.dk (Abonnementsområde) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Jp.dk (Jyllands-Posten) (Abonnementsområde) (Web). Ritzau. 22.
august. Pdf
- DagbladetRingSkjern.dk (Dagbladet Ringkøbing-Skj (Web). Ida Meyer,
Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Dagens.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Dagbladet-Holstebro-Struer.dk (Abonnementsområde (Web). Ida Meyer,
Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Folkebladetlemvig.dk (Abonnementsområde) (Web). Ida Meyer,
Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Viborg-Folkeblad.dk (Abonnementsområde) (Web). Ida Meyer, Berlingske
Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- Mitfyn.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Aoib.dk (Alt om Ikast-Brande) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Børsen.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Sn.dk (Sjællands Nyheder) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Fyens.dk (Web). RITZAU. 22. august. Pdf
- TV2Oj.dk (TV2 Østjylland) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- TVSyd.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- AOH.dk (Alt om Herning) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Information.dk (Web). 22. august. Pdf
- Folketidende.dk (Lolland-Falsters Folketidende) (Web). Ritzau. 22.
august. Pdf
- Avisen.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Mja.dk (Midtjyllands Avis) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- EkstraBladet.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Jp.dk (Jyllands-Posten) (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- SkiveFolkeblad.dk (Web). 23. august. Pdf
- TV2Fyn.dk (Web). Ritzau s Bureau. 22. august. Pdf
- Politiken.dk (Web). Bjørn August Skeel-Gjørling. 23. august. Pdf
- Politiken (Print). Side 1. ANDERS BÆKSGAARD OG SIGGE WINTHER
NIELSEN. 23. august. Pdf Side
- Ritzaus Bureau (Telegram). 22. august. Pdf
- Dknyt.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- Kristeligt-Dagblad.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- BT.dk (Web). Ida Meyer, Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
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- Denoffentlige.dk (Web). Ritzau. 22. august. Pdf
- DR P4 Radioavisen 08.00 (resumé) (Radio). 23. august. Pdf
- Stiften.dk (Århus Stiftstidende) (Web). Ida Meyer, Berlingske
Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- 180grader.dk (Web). 23. august. Pdf
- Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis) (Abonnementsomr (Web). Ida Meyer,
Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- AE.dk (Web). 22. august. Pdf
- Politiko.dk (Web). Ida Meyer, Berlingske Nyhedsbureau. 22. august. Pdf
- 180grader.dk (Web). 23. august. Pdf
- Jv.dk (Abonnementsområde) (Web). IDA MEYER, BERLINGSKE
NYHEDSBUREAU. 22. august. Pdf
- Fagbladet3f.dk (Web). 28. august. Pdf

06-06-2015
Debat: Groft sagt
Debat: Groft sagt
Det vil slet ikke gå ud over produktiviteten, jubler Jespersen og bruger
nogle nørklerier med den berygtede regnemodel ADAM samt fortidens
produktivitetsstigninger som bevis. ... Men ADAM er som en kloak: Hvad
der kommer ud af den, afhænger af, hvad der kommer i den. ... Det var
vist ikke så svært. / Edith Thingstrup. ... Og det bryder ingen sig om at
høre, især ikke kunstnerne, for når der ingen krise er, er der heller ikke
nogen kritik.
- Berlingske (Print). Side 16. 6. juni. Pdf Side

02-06-2015
Finansministeriets regnemodel, ADAM, tilpasses løbende
af embedsmændene,
Finansministeriets regnemodel, ADAM, tilpasses løbende af
embedsmændene,
Finansministeriets regnemodel, ADAM, tilpasses løbende af
embedsmændene, så den giver de resultater, som de ønsker at se. Der er
derfor al mulig grund til at være kritisk over for ministeriets beregninger
både før og efter et valgKOMMENTAR af Jesper Jespersen, professor i
økonomi, Roskilde UniversitetHvis økonomi var en eksakt videnskab, hvor
metoderne var hævet over diskussion, så ville udfordringen til os andre
udelukkende være at vurdere, om økonomerne i finansministeriet var gode
til deres -håndværk-. Men økonomi er ikke en enhedsvidenskab. Den er,
som enhver anden samfundsvidenskab, splittet op i forskellige traditioner
og skoler, der forandrer sig over tiden; men som bestemt ikke kan eller
burde tilpasses for at opnå et bestemt resultat.
- 180grader.dk (Web). 2. juni. Pdf
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- 180grader.dk (Web). 2. juni. Pdf

29-05-2015
Derfor bør uddannelse atter trumfe alle valgtemaer
Derfor bør uddannelse atter trumfe alle valgtemaer
Finansministeriets ADAM - model og oplysninger fra udvalgte
ingeniørvirksomheder, at der vil mangle 10.000 ingeniører og 4.000
naturvidenskabsfolk i 2025. Og selv hvis prognosen ikke skulle holde helt
stik, er det hævet over enhver tvivl, at de teknologiske uddannelser er
langt mere erhvervssikre end de fleste andre.
- Ing.dk (Ingeniøren) (Web). Arne R. Steinmark. 29. maj. Pdf
- Ingeniøren (Print). Side 2. Arne R. Steinmark Chefredaktør. 29.
maj. Pdf Side

01-06-2015
Professor Jesper Jespersen: Derfor er finansministeriets
regnemodeller kørt af sporet
Professor Jesper Jespersen: Derfor er finansministeriets
regnemodeller kørt af sporet
Finansministeriets mellemfristede modelversion [FM- ADAM ] afviger derfor
på en række afgørende punkter fra den originale ADAM udviklet på
historiske tal i Danmarks Statistik . Standard-antagelsen i FM- ADAM er nu
blevet, at markedskræfterne er tilstrækkelige til at genetablere ligevægt på
arbejdsmarkedet inden for en mellemlang tidsramme (ofte en femårs
periode). Da regeringens 2020-plan blev fremlagt i 2012, var det en ikkediskuteret antagelse, at arbejdsløsheden ville være forsvundet i 2018.
Antagelsen om automatisk konjunkturgenopretning ville af sig selv øge
beskæftigelsen med 80.000 personer, se figuren nedenfor. Den
modelmæssige drivkraft er foruden en afdæmpning af lønudviklingen en
antagelse om en forøget efterspørgsel nationalt (privat forbrug og private
investeringer) og en mere ekspansiv europæisk pengepolitik.
- Raeson.dk (Web). 1. juni. Pdf

23-05-2015
Debat: KOMMENTAR: Nedsat arbejdstid er en god idé
Debat: KOMMENTAR: Nedsat arbejdstid er en god idé
Hvem ville ikke gerne arbejde noget mindre? ... Benyttes regnemodellen
ADAM som pejlemærke, vil en reduktion med en halv time betyde ca.
12.000 flere i beskæftigelse det efterfølgende år. ... Da KRAKA benytter
ADAM-modellen burde beregningen af ændringen i BNP have været
suppleret med den oplysning, at over en sådan 20 års periode vil BNP,
alene på grund af den underliggende stigning i produktiviteten, øges med
ca. 30 procent. ... En halv time mindreNu skal regnestykker, der rækker 20
år ud i fremtiden, altid tages med betydelige forbehold.
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- Information.dk (Web). 23. maj. Pdf
- Information (Print). Side 17. Jesper Jespersen. 23. maj. Pdf Side

23-05-2015
30 timers arbejdsuge - ikke nødvendigvis en dyr løsning
30 timers arbejdsuge - ikke nødvendigvis en dyr løsning
Mens danskerne herhjemme diskuterer Alternativets forslag om at sætte
den ugentlige arbejdstid ned til 30 timer, er svenskerne i fuld gang med
eksperimentet. ... Jesper Jespersens bygger sine beregninger på samme
model som Kraka, nemlig regnemodellen ADAM. ... »ADAM-modellen skal
bruges med omtanke, fordi den ikke er god til at beskrive de langsigtede
effekter. ... Det bekræfter ADAM,« siger Jesper Jespersen.
- Information.dk (Web). 23. maj. Pdf
- Information (Print). Side 7. Mette-Line Thorup. 23. maj. Pdf Side

2014:

12-08-2014
Nødvendighedens politik skaber unødvendige politikere
Nødvendighedens politik skaber unødvendige politikere
Den historisk lave tillid til politikere er et symptom på politikernes
manglende idealistiske politik. ... Et konkret eksempel på de økonomiske
modellers ideologiske grundtanke kommer til udtryk i ADAM-modellen den af Finansministeriet oftest benyttede model. Ifølge ADAM-modellen er
den strukturelle arbejdsløshed ikke baseret på manglende mobilitet eller
uddannelsesniveau i befolkningen, faktorer der normalt ses som afgørende
for ledigheden. Finansministeriet formulerer selv at: »Strukturledigheden i
ADAM-modellen afhænger konkret af en beregnet kompensationsgrad ved
ledighed i forhold til beskæftigelse«.
- Modkraft.dk (Web). Gabriela Manzur. 12. august. Pdf

2013:

15-04-2013
SRSF 's vækstplan: Forkert løsning på forkert problem
SRSF 's vækstplan: Forkert løsning på forkert problem
Regeringens "vækstplan" er den forkerte løsning på det forkerte problem:
Fordi krisen ikke er en konkurrenceevnekrise, men en efterspørgselskrise.
... Ifølge regeringens egen ADAM-model vil brug af 5 milliarder kr. på
lempelse af selskabsskatten højst skabe op mod 300 arbejdspladser.[4]
Var midlerne i stedet tilført det offentlige ville de have skabt +12.000 flere

13
arbejdspladser. ... Og denne reduktion i kommunal service slår anderledes
hårdt: Her vil effekten selvsagt være faldende beskæftigelse - i
størrelsesordenen (på basis af ADAM-modellen) kan det opgøres til 4-6.000
personer.[8]Forøgelsen af de offentlige investeringer skulle være SF's
fingeraftryk på og alibi for at indgå i aftalen om nedsættelse af
selskabsskatten. ... Opgjort på basis af ADAM-modellen kan den offentlige
beskæftigelse på sigt vurderes at falde med årligt 6-8.000 arbejdspladser i
gennemsnit. ... Figur: BNP, hjemlig efterspørgsel og eksport 2002 2012[17]Skønmaleri af fremtidsudsigterRegeringen har i planen taget den
store pensel frem i et gigantisk skønmaleri af fremtidsudsigterne. Frem til
2020 vil der blive skabt 150.000 arbejdspladser, hævder den. Tabel:
Regeringens overordnede mål frem til 2020[18] bedre konjunkturer sørge
for de 80.000 af disse mange arbejdspladser. ... Jf. foran vil der på
grundlag af multiplikatorerne i ADAM-modellen i hvert tilfælde være tale
om et fald i offentlig beskæftigelse på omkring 40-60.000 personer.
- KritiskDebat.dk (WEB). 15. april. Pdf

22-03-2013
BORGENS STØRSTE AMATØR
BORGENS STØRSTE AMATØR
SF's kommende formand og erhvervsminister formåede i oktober i et kort
indlæg i Politiken om finanspolitiske regnemodeller at begå hele fire fejl, da
hun beskrev den såkaldte DREAM-model. Senere kaldte hun
Finansministeriets regnemodel ADAM for ' neoliberal', hvilket er faktuelt
forkert.
- Ekstra Bladet (PRINT). Side 6. JAMES KRISTOFFER MILES HANS CHR.
BLEM. 22. marts. Pdf Side

28-02-2013
Debat: Vækstplanen løser intet
Debat: Vækstplanen løser intet
Regeringens ' vækstplan' giver lettelser for erhvervslivet, primært af
selskabsskat og erhvervsafgifter, garneret med lidt offentlige investeringer
plus investeringer i almennyttige boliger. ... Hvilket i sig selv giver en
reduktion i offentlig beskæftigelse på i gennemsnit omkring 8.000
arbejdspladser årligt ifølge Økonomiministeriets ADAM-model. ... Det er
rigtigt, at den såkaldte lønkonkurrenceevne, som primært fokuserer på
lønudviklingen, er forringet under VK-regeringen. Men dette er siden langt
hen ad vejen rettet op igen.
- Information.dk (WEB). 28. februar. Pdf
- Information (PRINT). Side 15. Henrik Herløv Lund. 28. februar. Pdf

01-02-2013
Debat: Når magten skjuler sig bag tavshed

14

Debat: Når magten skjuler sig bag tavshed
Magt har mange aspekter, blandt andet arrogance. ... Her har jeg selv
mødt tavshedens mur. Siden september sidste år har jeg forsøgt at få
Finansministeriet til at oplyse, hvad det er for modelændringer, som de
økonomiske ministerier har indlagt i den version af ADAM-modellen, der
ligger til grund for regeringens centrale økonomiske politik, som er baseret
på at skabe beskæftigelse via øget arbejdsudbud. ... Jeg kan ikke undgå at
forbinde dette med, at de indsatte modeljusteringer givetvis giver et alt for
rosenrødt billede af den førte politik.
- Information.dk (WEB). 1. februar. Pdf
- Information (PRINT). Side 19. Christen Sørensen. 1. februar. Pdf

25-01-2013
Debat: Finansministeriet blæser på Corydon
Debat: Finansministeriet blæser på Corydon
Også skønnet over virkningen af akutpakken har vist sig at være helt ved
siden af. Men det værste er dog, at Finansministeriet hemmeligholder de
justeringer, som er indlagt i ADAM-modellen i 2020-fremskrivningen, og
som efter mit skøn groft overvurderer de positive beskæftigelsesvirkninger
af den førte politik.
- Weekendavisen (PRINT). Side 10. CHRISTEN SØRENSEN professor og
fhv. overvismand. 25. januar. Pdf Side

10-01-2013
Debat: Modeller, prognoser og politik
Debat: Modeller, prognoser og politik
I maj vurderede regeringen at væksten i BNP for 2012 ville blive på 1,1
procent. ... Send ADAM på pension Disse prognoser udarbejdes på
grundlag af en ligevægts model, der hedder ADAM. ... Et andet eksempel
på ADAM's problematiske beregninger er, at skiftende regeringer fra og
med 2009 systematisk har overvurderet det offentlige underskud. ... Den
alternative forklaring er, at ADAM simpelthen er en dårlig model.
- Information (PRINT). Side 16. Anders Lundkvist. 10. januar. Pdf

2012:

22-12-2012
Konservativt hykleri
Konservativt hykleri
regnestykket indgår da også manglende indbetalingen af efterlønsbidraget,
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spørg bare ADAM, Finansministeriets geniale regnemaskine. ... Der er
desværre meget lange udsigter for de unge. ... Når Brian Mikkelsen påstår,
at de konservatives politik er så god, at alle løber med den, ja selv
regeringen bliver beskyldt for at have taget den til sig.
- Fyens Stiftstidende (PRINT). Side 16. Frank Lakman Kroggårdvej 65,
Odense N. 22. december. Pdf Side

22-10-2012
Finansministeriets regnemodeller og''Kejserens nye
klæder
Finansministeriets regnemodeller og''Kejserens nye klæder
Hvilke regnemodeller bruger finansministeriet? Selv hævder de, at de
bruger ADAM, men det stemmer ikke med deres regnestykker, hvor job
opstår ud af det blå - som i DREAM-modellen. - Jesper JespersenKilde:
Information, 1. sektion side 18, 19|Information, 1. sektion side
2|www.information.dk Journalist: Jesper Jespersen
- Roskilde Universitet: Journalistik - Nyheder. http://www.ruc.dk/omuniversitetet/nyhedsportal/pressekl .... 22. oktober.

21-10-2012
Finansministeriets regnemodeller og ''Kejserens nye
klæder''
Finansministeriets regnemodeller og ''Kejserens nye klæder''
Hvilke regnemodeller bruger finansministeriet? Selv hævder de, at de
bruger ADAM, men det stemmer ikke med deres regnestykker, hvor job
opstår ud af det blå - som i DREAM-modellenAdskillige journalister og
politiske "forstå-sig-på"er" var hurtige til at dømme Annette Vilhelmsen
uegnet som partiformand, da hun stillede sig skeptisk an over for
Finansministeriets regnemodeller. Når hun ikke på stående fod kunne
redegøre for forskellene på hhv.ADAM ogDREAM, blev det benyttet til at
underkende hendes kvalifikationer til at bestride formandsposten. For mig
at se, var hendes skepsis særdeles berettiget og kunne være givet den
positive tolkning, at Vilhelmsen har gennemskuet, at det måske blot er et
sæt af "kejserens nye klæder", der benyttes i Finansministeriet.At de
økonomiske modeller bruges og misbruges i den politiske kamp er blevet
en del at den politiske hverdag - hvorvidt de kan forklare virkeligheden er
straks mindre veldokumenteret. Det ville derfor have været klædeligt, om
de mange "for-stå-sig-på"er" havde benyttet formandsvalget til selv at
tage et kik på "kejserens nye klæder" i stedet for bare at trække
Vilhelmsen og dermed i realiteten sig selv rundt i den af Finansministeriet
opstillede manege.Indbygget optimismeHvis det ikke var fordi den
økonomiske krise er så alvorlig, som den er, ville det være underholdende
at hæfte sig ved, at finansministeriet nu for 4. år i træk har udskudt
starten på det økonomiske opsving (endnu ét år). Det er efterhånden
blevet fast rutine, at der på denne tid af året "går et gys" igennem
ministeriets økonomer. Deres modelbaserede optimisme er atter blevet
gjort til skamme. De selvregulerende markedskræfter, der styrer
modelberegningerne, har atter en gang vist sig at være en rigtig dårlig

16
beskrivelse af den alt andet end selvregulerende virkelige økonomi.
Finansministeriets model har den indbyggede optimisme, at konjunkturen
altid vil vende til næste år. Ligevægtsøkonomer i og uden for
finansministeriet er stålsatte i deres tro på, at konjunkturerne nok skal
vende. De er så stålsatte, at konjunkturmodellen er blevet
forhåndsprogrammeret til at skabe fuld beskæftigelse i løbet af 4-5
år.Finansministeriet (og vismændene med dem) så derfor med stor
betænkelighed på regeringens kickstart i 2012 på 17 mia. kr. fordelt over
to år. Regeringen måtte således inden vedtagelsen højt og helligt love, at
den ville reducere de offentlige investeringer de efterfølgende to år med et
tilsvarende beløb, inden der blev givet grønt lys. Set over en fire års
periode vil kickstarten således ingen effekt have. Og den vil derfor heller
ikke forstyrre modellens indbyggede ligevægt. To små skridt frem og to
små skridt tilbage, er som bekendt en march på stedet.Hvor kommer
jobbene fra?Det kunne have været i perspektiv af denne åbenbart
urealistiske forudsætning om hurtig tilpasning til fuld beskæftigelse, at
Vilhelmsen stemte blankt til forslaget om regeringens skattereform måske efterfulgt af det snusfornuftige spørgsmål, "hvor skal jobbene
komme fra?"Her ville regeringen være blevet hende svar skyldig. Det er i
hvert fald umuligt ud fra Finansministeriets offentliggjorte materiale, at få
noget svar på det helt centrale spørgsmål, "hvor skal jobbene komme fra?"
For her kommer de bare. I 2020-planen fra maj i år skriver
Finansministeriet uden at ryste på hånden, at beskæftigelsen frem til 2020
vil stige med ikke mindre end 180.000 personer! Uden så meget som en
antydning af, hvor de 180.000 job skal komme fra. Det fremstår som ren
hokuspokus, eller måske snarere modelakrobatik. Præmissen som
korthuset bygger på er, at et øget udbud af arbejdskraft står i et én til én
forhold til øget beskæftigelse: efterlønsreform (40.000), automatisk
genopretning af konjunkturer (80.000) og nye reformer (60.000), alt
sammen nydeligt illustreret i figur 1.13 med overskriften "Fremgang i
beskæftigelsen fra 2011 til 2020". Og se om ikke alle "for-stå-sig-på"erne"
slog hænderne sammen og udbrød: "mageløst". I stedet for at stille s
- Information - Opinion & Kommentar.
http://www.information.dk/314598. 21. oktober.

22-10-2012
Finansministeriets regnemodeller og ´Kejserens nye
klæder´
Finansministeriets regnemodeller og ´Kejserens nye klæder´
Adskillige journalister og politiske ´forstå-sig-på´er´ var hurtige til at
dømme Annette Vilhelmsen uegnet som partiformand, da hun stillede sig
skeptisk an over for Finansministeriets regnemodeller. Når hun ikke på
stående fod kunne redegøre for forskellene på hhv. ADAM og DREAM, blev
det benyttet til at underkende hendes kvalifikationer til at bestride
formandsposten. For mig at se, var hendes skepsis særdeles berettiget og
kunne være givet den positive tolkning, at Vilhelmsen har gennemskuet, at
det måske blot er et sæt af ´kejserens nye klæder´, der benyttes i
Finansministeriet.
- DailyNews.dk - Seneste 100 Nyheder.
http://dailynews.dk/nyhet.php?id=2937585. 22. oktober.
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22-10-2012
Kronik: Finansministeriets regnemodeller og ''Kejserens
nye klæder''
Kronik: Finansministeriets regnemodeller og ''Kejserens nye
klæder''
Finansministeriet hævder, at dets beregninger bygger på Danmarks
Statistiks model gennem 40 år, ADAM, skriver professor ved RUC, Jesper
Jespersen, i en kronik. Det stemmer dog dårligt overens med, at der opstår
job ud af ingenting, skriver Jesper Jespersen og tilføjer, at dette passer
bedre med DREAM-modellen.
- Information 1. sektion. Side 2. 22. oktober. Pdf Side

27-09-2012
Tænketank: Vilhelmsens kritik er vås
Tænketank: Vilhelmsens kritik er vås
SF-formandskandidat Annette Vilhelmsen tager angiveligt helt fejl, når hun
kalder den økonomiske model ADAM for "neoliberal" og "vanvittig".SF"s
måske kommende formand ser blå spøgelser, når hun kalder den
makroøkonomiske model ADAM for neoliberal.Modellen, der bruges til at
beregne effekten af politikernes beslutninger, som eksempelvis offentlige
investeringer i byggerier, er tværtimod politisk neutral.Sådan lyder det fra
senioranalytiker Erik Bjørsted fra den røde tænketank
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har indgående kendskab til
modellen.- Adam-modellen tilsiger, at det nytter at stimulere økonomien
med f. eks. offentlige investeringer og at beskæftigelse og BNP heller ikke
tager skade af det på den lange bane - det kan næppe betegnes som et
neoliberalt synspunkt, skriver han i en kommentar til Newspaq.Under
onsdagens debatmøde i Odense med modkandidaten til formandsposten i
SF, Astrid Krag, sagde Annette Vilhelmsen, at det er "vanvittigt", at
Finansministeriets regnemodel (og Danmarks Statistiks, red.), som hun
kalder neoliberal, bliver brugt.Men det er noget sludder, mener man i
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Erik Bjørsted spiller bolden tilbage i
fødderne på Annette Vilhelmsen.- Det, der er politisk, er de fortolkninger
som politikere og meningsdannere lægger ned over modellernes resultater.
Faktisk er modellens egenskaber i meget høj grad baseret på, hvad vi rent
faktisk kan observere ude i virkeligheden, skriver han.Erik Bjørsted mener,
at ADAM-modellen og dens beslægtede modeller som vismændenes SMECmodel og Nationalbankens MONA-model i høj grad lægger vægt på empiri
og statistik.- Og faktisk kan man i ADAM godt finde egenskaber, som ikke
er så lette at genkende fra de teoretiske lærebøger, som empirien tilsiger
gælder, siger han og nævner en stigning i arbejdsudbuddet som
eksempel:På den korte bane - især i en krisetid er der ingen garanti for, at
en forøgelse i arbejdsudbuddet også slår ud i tilsvarende større
beskæftigelse. Det så man blandet andet i perioden 1973 til 1993 hvor
udbuddet voksede med godt 300.000 og arbejdsløsheden steg tilsvarende,
lyder det fra Erik Bjørsted.- Men på den helt lange bane ved vi, at en
stigning i arbejdsudbuddet med tiden fører til en tilsvarende større
beskæftigelse. For eksempel er arbejdsstyrken fra 1948-2007 vokset med
ca. 880.000 personer og beskæftigelsen er faktisk vokset tilsvarende,
skriver han.Erik Bjørsted forklarer, at årsagen blandet andet er, at
lønstigningerne med tiden bliver mere afdæmpede som følge af den
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midlertidige højere arbejdsløshed.- Det forhold, at arbejdsløsheden på den
korte bane vokser, men er tæt på uændret på den lange bane er også
netop hvad der sker i ADAM, når arbejdsudbuddet øges. Alle disse
betragtninger er ikke politisk inspireret, men derimod hvad vi faktisk
observerer ude i virkeligheden, lyder det fra senioranalytikeren.
- Avisen.dk - Forsiden. http://avisen.dk/taenketank-vilhelmsenskritik-er-vaas_1 .... 27. september.

27-09-2012
Tænketank: Vilhelmsens kritik er vås
Tænketank: Vilhelmsens kritik er vås
Økonomisk model fra Danmarks Statistik er ikke spor neoliberal.
- DailyNews.dk - Forside.
http://dailynews.dk/nyhet.php?id=2874739. 27. september.

21-09-2012
Job er kun fugle på taget
Job er kun fugle på taget
Ifølge Danmarks Statistiks ADAM har faldende renter siden krisens udbrud i
2008 skabt op mod 40.000 jobs og forøget den årlige produktion med op
mod 3 pct. Ifølge økonomiprofessor Christen Sørensen er den primære
grund til de lave renter dog krisen, som har kostet mange jobs. Christen
Sørensen mener, at en stram finanspolitik, som den regeringen har lagt op
til, vil betyde tab af vækst og arbejdspladser.
- Arbejderen 1. Sektion. Side 2,3. he@arbejderen.dk. 21.
september. Pdf Side

21-09-2012
Job er kun fugle på taget
Job er kun fugle på taget
Det går bare deruda''. Den lave rente har sikret en vækst i
bruttonationalproduktet på næsten tre procent, og beskæftigelse for
næsten 40.000 under krisen - i hvert fald ifølge ADAM. ADAM er det
program, som regeringsøkonomerne bruger til at udregne konsekvenserne
af den økonomiske politik. Grafen er fra Økonomisk Redegørelse august
2012, Økonomi- og IndenrigsministerietStrejkende SOSU-ansatte
demonstrerede torsdag foran Rådhuset i Aarhus. De efterlyser flere ansatte
til de helt basale opgaver i hjemmeplejen. Samtidig bebuder byrådet nye
nedskæringer på området.
- Arbejderen - Arbejde & Kapital. http://www.arbejderen.dk/arbejdekapital/job-er-kun-fugl .... 21. september.

19

21-08-2012
ADAM mere forsigtig end Maabjerg Energy
ADAM mere forsigtig end Maabjerg Energy
Der er blevet bestilt en analyse af bioenergianlægget Maabjerg Energy
Concept (MEC) af virksomheder bag anlæget. Analysen, som er blevet
udført på baggrund af ADAM-modellen, viser, at der er visse fordele ved at
bygge anlægget, men også at energikonceptets egne beregninger, hvad
angår antallet af job, der vil blive skabt, måske er en kende for
optimistiske.
- Dagbladet Holstebro 1. Sektion. Side 4,5. Af Henrik Lind Jørgensen. 21.
august. Pdf Side
- Dagbladet Struer 1. Sektion. Side 16,17. 21. august. Pdf Side
- Lemvig Folkeblad 1. sektion. Side 16,17. Af Henrik Lind Jørgensen. 21.
august. Pdf Side

21-08-2012
National-økonomien har testet Maabjerg-anlæg
National-økonomien har testet Maabjerg-anlæg
HOLSTEBRODer vil blive 104 ansatte på energianlægget Maabjerg Energy
Concept, når - eller hvis - det på et tidspunkt står klar til at omdanne halm
og dyregødning til bio-brændstof.Dertil kommer yderligere 100 job i
landbrugssektoren samt et ikke beregnet antal stillinger i transportsektoren, når tusindvis af ton halm skal køres til anlægget i
Holstebro.Anerkendt modelBeregninger, som Maabjerg Energy Concept
(MEC) tidligere selv har foretaget, viser, at de penge og den aktivitet, som
energianlægget bidrager med til samfundet, kan skabe over 2200 stillinger
rundt omkring.Det er beregninger, som er blevet udsat for den anerkendte,
økonomiske model ADAM, som blandt andet bliver brugt, når effekten af
politiske initiativer skal vurderes.Mellem 1400 og 2000ADAM kommer frem
til, at der bliver skabt mellem 1400 og 2000 job.»Analysen viser helt klart,
at MEC har en stor positiv effekt på samfundsøkonomien uanset hvilke
nøgletal, man ser på. Det er både bruttonationalproduktet,
betalingsbalancen og beskæftigelses-effekten,« siger Søren Holm
Pedersen, der er projektudviklingschef hos Maabjerg Energy
Concept.Investeret overskudADAM-beregningerne viser, at der er 1400 job
at hente, hvis samfundet »bare« kan stryge det økonomiske overskud, der
er ved anlægget.»Men vi forestiller os, at det overskud bliver investeret i
samfundet igen, og når det sker, vil effekten af anlægget være 2000 job,«
siger Søren Holm Pedersen.3000-3500 anlægsjobDe mange job er det,
energianlægget giver, når det er i drift.Under byggeriet vil det skabe
mellem 3000 og 3500 job, lyder beregningerne. Maabjerg Energy Concept
har selv beregnet det udbytte til over 4000 stillinger.Maabjerg Energy
Concept har bestilt organisationen Landbrug & Fødevarer om at få ADAMmodellen til at »knuse« tallene.Det er der kommet en analyse ud af, der
kan læses på MECs hjemmeside.»Vi vil bruge analysen i vores fortsætte
informationsaktiviteter som argumenter for de samfundsøkonomiske
fordele, der er i anlægget,« siger Søren Holm Pedersen.
- Dagbladet Holstebro-Struer - Forside. http://dagbladet-holstebrostruer.dk/holstebro/national- .... 21. august.
- folkebladetlemvig.dk - Holstebro.
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http://folkebladetlemvig.dk/holstebro/national-oekonomie .... 21.
august.

22-08-2012
Maabjerg Energy Concept kan afføde tusindvis af nye job
Maabjerg Energy Concept kan afføde tusindvis af nye job
En ny analyse foretaget af Landbrug & Fødevarer bekræfter nu Maabjerg
Energy Concept"s (MEC) egne beregninger, der viser, at projektet vil skabe
rigtig mange job både på kort og lang sigt. Dog forudser analysen lidt
færre nye arbejdspladser, end Maabjerg Energy Concept har regnet sig
frem til på den lange bane.Årsagen til de forskellige prognoser bunder
sandsynligvis i, at Landbrug & Fødevarer i modsætning til MEC anvender
den såkaldte ADAM-model (ADAM = Annual Danish Aggregate Model), som
også benyttes af bl.a. Finansministeriet. Modellen er kendt for at være
noget konservativ.- I standard-beregningerne i analysen fra Landbrug &
Fødevarer er vurderingen, at Maabjerg Energy Concept vil skabe 3000 job i
byggefasen og 1400 job i driftsfasen. Det er imidlertid under forudsætning
af, at det offentlige blot vil stryge fortjenesten fra reducerede udgifter til
understøttelse og indtægter fra øgede skatteindtægter og så gemme
pengene i statskassen. Normalt ville det offentlige lade finanserne
balancere ved at bruge øgede indtægter til at skabe endnu mere vækst,
f.eks. ved at foretage investeringer. Opretholdes balancen i finanserne,
viser ADAM-modellen en beskæftigelseseffekt på henholdsvis 3500 job i
Maabjerg Energy Concepts byggefase og 2000 job i driftsfasen. Det
stemmer meget godt med konceptets egen vurdering af "op til 2200 job".
Det skriver MEC i en nyhed.- På et andet punkt er ADAM-modellen noget
mere pessimistisk. Det handler om den såkaldt "crowding out"-effekt. Her
antager modellen, at en øget beskæftigelse på sigt vil skabe mangel på
arbejdskraft. Det vil igen føre til øget lønpres med deraf følgende negative
effekter. Sammenlagt, vurderer ADAM-modellen, vil den positive effekt af
vækst i beskæftigelsen på langt sigt spise sig selv op. Således vurderer
ADAM-modellen, at de 1400 - 2000 job hos Maabjerg Energy Concept på
sigt vil svinde ind til ca. 200 direkte beskæftigede, skriver MEC.Maabjerg
Energy Concept ser dog lidt mere optimistisk på fremtiden og tror på et
mere blivende løft på beskæftigelsesområdet.Mange arbejdspladser i
transportbranchenFor så vidt angår de direkte beskæftigede til drift af
anlæggene, er modellerne enige om, at bioethanolfabrikken,
biogasanlægget, kraftvarmeværket og affaldsanlægget, som udgør
Maabjerg Energy Concept, totalt set vil komme til at beskæftige 104
personer - hvor af nogle allerede er ansat på de eksisterende anlæg,
skriver MEC.Landbrug & Fødevarer vurderer, at afsætning af halm til
bioethanol og især behandlingen af dyregødning i biogasanlægget vil give
landbruget mulighed for vækst svarende til ca. 100 nye job.Foruden de
nævnte job er det Maabjerg Energy Concepts vurdering, at der vil blive
skabt ganske mange varige arbejdspladser i transportbranchen med tanke
på, at bioethanolfabrikken vil skulle modtage 400.000 tons halm på
årsbasis. En enkelt bigballe vejer ca. et halvt ton, så fabrikken vil få besøg
af fyldte lastvogntog med få minutters mellemrum, 10 timer om dagen, 56 dage om ugen, året rundt, skriver MEC på sin hjemmeside.- De 73
millioner liter bioethanol skal desuden transporteres væk fra anlægget, så
der vil utvivlsomt blive en øget, varig beskæftigelse til både chauffører,
lastvognssælgere og de mekanikere, som skal servicere lastbilerne, mener
MEC.
- Energy Supply DK - Nyheder. http://www.energy-
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supply.dk/article/view/86453/maabjerg_ .... 22. august.

15-08-2012
Vi tror for meget på de økonomiske modeller
Vi tror for meget på de økonomiske modeller
I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte man at lave matematiskstatiske analyser af den økonomiske teoris hypoteser, men i Danmark kom
de økonomiske konjunkturmodeller først for alvor i brug midt i 1970"erne.
I 1969-70 blev Danmarks Statistiks modelkontor, der overtog
vedligeholdelsen og udbygningen af modellen ADAM (Annual Danish
Aggregate Model), oprettet.
- Information 1. sektion. Side 18,19. Niels Kærgård. 15. august. Pdf Side

14-08-2012
Vi tror for meget på de økonomiske modeller
Vi tror for meget på de økonomiske modeller
I 1870"erne begyndte økonomerne at tænke i modeller, og fra begyndelsen
gav det anledning til strid. Den retning, der sejrede, så naturvidenskabens
modeller som idealet. Virkeligheden er kompliceret og uoverskuelig, men
man kan komme til en bedre forståelse af den ved at opstille simplificerede
modeller. Fysikerne forstod pendulets regelmæssige svingninger ud fra
matematiske analyser af en abstrakt model med et tungt punkt uden
udstrækning ophængt i en vægtløs snor. Den model er helt urealistisk,
men fungerer så godt, at man kan bygge bornholmerure derudfra. Modeller
er aldrig den fulde virkelighed, men brugt rigtigt kan man lære meget af
dem.Modstanderne af modellerne kom fra den historiske skole, der
fastholdt historikernes dogme om, at virkeligheden er unik i tid og rum.
Men den skole fik i længden ikke megen indflydelse. Den er ikke til megen
hjælp for nogen, for så ender man i det gamle 1968-citat: »Historie og
erfaringer er billetter til et tog, der er kørt«.Det har også vist sig, at
modeller, der sammenfatter de erfaringer, der ligger i analyser af historiske
talserier, kan sige en hel del om udviklingen i fremtiden og om virkningen
af forskellige politikker. Men man skal selvfølgelig bruge modellerne med
varsomhed; allerede tidligt fortalte modelbyggere om eleven, der var oppe
i zoologi og skulle beskrive ræve ud fra en model - en udstoppet ræv. Men
han brugte modellen forkert, så hans svar var: »De har glasøjne«. Det
viser vanskeligheden ved modelbrug. Man må vurdere, hvad modellerne
kan bruges til, og hvor de er urealistiske forenklinger. For forenklinger er
de alle.Problemer med regnekraftenI begyndelsen af det 20. århundrede
begyndte man så at lave matematisk-statistiske analyser af den
økonomiske teoris hypoteser, men så længe man arbejdede med enkelte
delsammenhænge, var undersøgelserne ikke særlig anvendelige i
økonomisk-politiske sammenhænge. Med Keynes" konjunkturteori fra 1936
blev grundlaget for bygning af modeller af den samlede økonomi imidlertid
etableret. Ideen i disse modeller er at analysere, hvordan de forskellige
efterspørgselskomponenter som for eksempel forbruget bliver påvirket af
ændringer i skatter og indkomster og så ud fra den samlede efterspørgsel
bestemme den produktion, der kan afsættes, og dermed også hvor mange
der kan beskæftiges med at fremstille den. Hollænderen Jan Tinbergen
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begyndte i 1930"erne at bygge sådanne modeller for
Folkeforbundet.Arbejdet med sådanne modeller kræver både tal af rimelig
kvalitet og en hel del regnekraft, og i starten var der problemer med begge
dele. Så her i landet var det først midt i 1970"erne, at de økonomiske
konjunkturmodeller for alvor kom i brug. Men arbejdet blev faktisk
påbegyndt allerede i 1966 i et samarbejde mellem en række yngre
økonomer fra diverse institutioner. I praksis blev det daværende lektor,
senere professor, ved Københavns Universitet Ellen Andersen, der blev
modelbyggeren. I 1970-71 lå der fra hendes hånd en fuld formuleret
model, og allerede i 1969-70 oprettedes Danmarks Statistiks modelkontor,
der overtog vedligeholdelsen og udbygningen af modellen, der blev
døbtADAM (Annual Danish Aggregate Model). I foråret 1972 blev modellen
første gang brugt til at beregne et scenarie for dansk økonomi, og derfor
fejredeADAM her i juni 40 års jubilæum.Sideløbende hermed blev der
arbejdet med modeller i Det Økonomiske Råd. Her arbejdede man med at
opbygge en alternativ makromodelSMEC (Simulation Model of the
Economic Council), der i januar 1973 som den første danske makromodel
blev offentliggjort. Den første udgave afSMEC var imidlertid for kompliceret
og blev aldrig brugt i praksis. I 1973 bygges derfor modellenSMEC II, der
var en meget lille model med kun en håndfuld estimerede ligninger, og den
blev brugt af vismændene allerede i 1973 og blev dermed den første
danske model, der blev anvendt til praktisk politikformulering.ADAM var
altså den første danske model, men på grund af det danske
disputatssystems langsommelighed kom offentliggørelsen
- Information - Opinion & Kommentar.
http://www.information.dk/308153. 14. august.

11-08-2012
Hvad den nuværende regering tror på....
Hvad den nuværende regering tror på....
Finansministeren har baseret sine løsninger til de økonomiske problemer
på en rapport om Arbejde og Service, som Finansministeriet udgav i januar
1999. Modellerne, der fokuserer på lavere marginalskatter, større ulighed
og højere arbejdsudbud, bliver kritiseret for at være uigennemskuelige. I
Danmarks Statistik seneste officielle version af ADAM-modellen fra 2009
fremgår det, at lavere marginalskat ikke fører til højere arbejdsudbud, fordi
der ikke kan findes en klar sammenhæng.
- Information Moderne tider. Side 24,25. Jørgen Rosted. 11.
august. Pdf Side

11-08-2012
Hvad den nuværende regering tror på....
Hvad den nuværende regering tror på....
Finansministeriets økonomer beskyldes for at bruge uigennemskuelige
modeller, der gennem lavere marginalskatter, større ulighed og højere
arbejdsudbud løser de økonomiske problemer.Finansministeren afviser
kritikken og forsvarer finansministeriets økonomer. I et interview i
Information henviser han til en rapport om Arbejde og service, som
Finansministeriet udgav i januar 1999.Finansministeren tager den gamle
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rapport som udtryk for, at den nuværende regering baserer sig på de
samme økonomiske antagelser som dengang, og afviser beskyldningen
om, at der er sket en ideologisk borgerliggørelse af finansministeriets
økonomer.Rapporten fra 1999 kom i en serie af rapporter, der handlede
om Danmark som foregangsland. Ideen var at fremlægge de udfordringer,
som skulle løses, hvis Danmark skulle (for)blive et økonomisk
foregangsland.I det følgende vil jeg diskutere finansministerens udlægning
af rapporten, men det må nævnes, at jeg ikke er uvildig i denne sag. Jeg
var med i det embedsmandsudvalg, der behandlede rapporterne, inden de
blev fremlagt for økonomiudvalget, og jeg har også tidligere været leder af
den afdeling i Finansministeriet, der lavede rapporten.I bagklogskabens
lysDer er ingen tvivl om, at rapporten fra 1999 konkluderer, at
demografien er en trussel mod fremtidens offentlige velfærdsservice, og
uden et større arbejdsudbud må den offentlige velfærdsservice begrænses,
eller skattetrykket øges. Og der lægges ikke skjul på, at skattetrykket skal
øges så meget, at det er helt urealistisk.Rapportens klare budskab er
derfor, at hvis man vil bevare den offentlige velfærd, skal arbejdsudbuddet
øges. Det er den nuværende finansministers hovedargument, og det har
han ret i, at den forrigeSR-regering også bekendte sig til.Det nævnes dog i
en teknisk note på side 18, at højere produktivitet i den offentlige sektor
kan mindske problemet. I bagklogskabens klare lys er det oplagt, at der
burde have været gjort mere ud af det synspunkt. Det sidste årti har givet
stadig flere eksempler på, hvordan isærIT kan være med til at skabe nye
og mindre ressourcekrævende velfærdsløsninger.Det kan derfor undre, at
regeringen ikke forfølger det spor noget mere. Måske kan en politik, der
giver højere produktivitet i velfærdsservice, være mere effektiv end en
politik, der sigter på højere arbejdsudbud. I hvert fald kan den være et
vigtigt supplement.Demografi og handlingRapporten fra 1999 angiver ikke,
hvor meget arbejdsudbuddet skal øges for at løse det demografiske
problem. Det tal kom først på bordet med velfærdskommissionens rapport.
Allerede da velfærdskommissionens rapport blev offentliggjort, kritiserede
ikke mindst Christen Sørensen, at man forsøgte at beregne så usikre
forhold så langt ude i fremtiden.De følgende år har illustreret, at
usikkerheden om størrelsen af arbejdsudbuddet er betydelig, og man må
frygte, at hvis politikerne bliver ved med at stole blindt på den slags
regnestykker, kan det føre til, at en ny generation af politikere slet ikke vil
bruge sådanne analyser.Det vil være et tab. For der er ingen tvivl om, at
demografien er en udfordring for den offentlige velfærd, og at der er brug
for at handle i god tid.Men der er brug for en mere åben debat om, hvor
stort problemet er og hvilke løsninger, der er bedst. Det gælder f.eks.
spørgsmålet om marginalskat og arbejdsudbud.Det spørgsmål er også
diskuteret i rapporten fra 1999. Der er refereret nogle få udenlandske og
danske undersøgelser, som tyder på, at lavere marginalskat kan øge
arbejdsudbuddet, men usikkerheden er fremhævet, og der er ingen klar
konklusion.I Danmarks Statistiks seneste officielle version af ADAMmodellen fra 2009 fører lavere marginalskat ikke til højere arbejdsudbud,
fordi det er svært at vise en sikker sammenhæng, men brugeren kan
vælge en version, hvor en sammenhæng er lagt ind.Finansministeriets
økonomer har valgt en version med denne sammenhæng, og regeringen
har i regeringsgrundlaget og som argument for skattereformen lagt
afgørende vægt på, at der skal
- Information - Forside. http://www.information.dk/307895. 11.
august.

04-08-2012
Kickstart - Hvorfor Helles offentlige investeringer ikke
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virker
Kickstart - Hvorfor Helles offentlige investeringer ikke virker
Hvis man ser lidt nærmere på hvordan en sådan multiplikator ser ud
opdager man hurtigt, hvorfor Helles kickstart har begrænset virkning selv
uden at tage højde for Friedman og andres kritik. For at forsimple
problematikken kan man tage et ret højt abstraktionsniveau, men
tilsvarende mere komplekst sammensatte multiplikatorer eksempelvis fra
de store makroøkonometriske modeller ADAM m.fl. ville principielt vise
samme logik. Under store brandtaler og med retorik der fik tankerne til at
falde tilbage til New Deal og Marshall Planen blev vores nye regerings
storslåede kickstart skudt i gang. Nu skulle der igen gang i hjulene, vækst
og beskæftigelse skulle i fokus efter et årtis uansvarlige, ufinansierede
skattelettelser, social massegrav og massakre på den offentlige
sektor.Siden er tiden gået, arbejdspladserne er udeblevet, væksten er gået
helt i stå, boligmarkedet ligger i ruiner, der går stort set ikke en uge uden
man hører om virksomheder, der flytter væk og tager velstand og
beskæftigelse med sig. Statens finanser er udelukkende holdt nogenlunde
under kontrol af en syndflod af nye afgifter på virksomheder og
forbrugere.Hvad skete der, må normalt tænkende mennesker spørge sig
selv, hvad blev der af de lovede arbejdspladser og hvor blev væksten af.
For at svare på det spørgsmål bliver man nødt til at kigge nærmere på,
hvad regeringens kickstart egentligt betyder for samfundsøkonomien og på
hvad der skal til for at sådan en kickstart vil have en virkning af betydning
på vækst og beskæftigelse.Fundamentet for kickstarten skal findes i
økonomisk teori, den Britiske økonom John Maynard Keynes opdagede og
beskrev for omkring 100 år siden hvordan man via finanspolitik kunne
stimulere samfundsøkonomien med offentligt styret aktivitet i en
lavkonjunktur, på en måde så vækst og beskæftigelse blev genetableret.
Hans teorier var banebrydende, såvel som de var og er blandt de absolut
vigtigste teorier nogen økonom nogensinde har bidraget med, den
økonomiske videnskab havde ikke været det samme, uden den forståelse
af dynamikker i samfundsøkonomien, vi har på grund af Keynes. Dette er
ubestrideligt og anerkendt af enhver økonom, selv hans største kritikere i
den økonomiske videnskab anerkender det faktum. Det helt centrale
fundament i hans teorier er de såkaldte multiplikatorvirkninger.Kort fortalt
er multiplikatoren en størrelse, der får effekten af eksempelvis et
finanspolitisk indgreb til at virke med en større effekt end blot størrelsen
det oprindelige indgreb. Eksempelvis kan regeringen give en entreprenør 1
million kroner til at bygge en vej, dermed er samfundsøkonomien blevet
stimuleret med 1 million kroner. Eventyret stopper dog ikke der,
entreprenøren , dennes ansatte og leverandører vil naturligvis også bruge
deres del af millionen på at købe ting og sager, dermed er pengene
kommet i cirkulation og vil blive ved med at generere økonomisk aktivitet i
samfundet hver gang pengene skifter hænder og ret hurtigt vil det skabe
arbejdspladser og økonomisk vækst. Der har naturligvis været en del kritik
af denne teori blandt andre har endnu en af historiens væsentligste
økonomer Milton Friedman vist hvordan det er at krav, at man har et ledigt
kapitalapparat for at indgrebet overhovedet skal have en effekt, ellers vil
man blot skabe inflation uden at skabe hverken vækst eller beskæftigelse
og dermed bringe sig selv i en værre sitaution end inden indgrebet, altså
samme arbejdsløshed og lave vækst men samtidig højere inflation, det
fænomen kender blandt andre tidligere statsminister Anker Jørgensen en
del til. Nærmere beskrivelser af Keynes, multiplikatoren og diverse kritik
kan findes i enhver lærebog om makroøkonomi.Hvis man ser lidt nærmere
på hvordan en sådan multiplikator ser ud opdager man hurtigt, hvorfor
Helles kickstart har begrænset virkning selv uden at tage højde for
Friedman og andres kritik. For at forsimple problematikken kan man tage
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et ret højt abstraktionsniveau, men tilsvarende mere komplekst
sammensatte multiplikatorer
- Netavisen 180Grader.
http://www.180grader.dk/Oekonomi/kickstart-hvorfor-helle .... 4.
august.

03-08-2012
Økonomiprofessor: Skatteaftalen strider mod
regeringsgrundlag
Økonomiprofessor: Skatteaftalen strider mod regeringsgrundlag
Du har dog samtidig skrevet, at den udbudseffekt, du mener vil følge af en
øget beskæftigelse, vil kunne forsvinde igen efter 20 år. Men intentionen
med skatteaftalen er vel at skabe et mere permanent øget udbud på lang
sigt ¿ også udover de 20 år. Det gør vi måske ikke med en
efterspørgselseffekt. Det er et væsentligt spørgsmål. Hvor sikre er de
økonomiske modeller, som den økonomiske rådgivning baserer sig på?
Problemerne med at modellere virkeligheden er store, og jo længere vi
prøver at se ud i fremtiden, desto større bliver usikkerheden. Det er rigtigt,
at ifølge ADAM-modellen (som Finansministeriet blandt andet benytter,
red) forsvinder beskæftigelseseffekterne efter cirka 20 år. Men meget kan
ske på 20 år. Prøv at tænk på, hvad der er sket siden 1992. Man skal
således hele tiden huske på, at vi fagøkonomer ikke ved så meget om
økonomien om 20 år.
- Ræson - Forsiden.
http://raeson.dk/2012/%c3%b8konomiprofessor-skatteaftale ....
3. august.

25-07-2012
Debat: Skatteministeriet dumper
Debat: Skatteministeriet dumper
Jyllands-Posten bringer et debatindlæg af Jesper Jespersen, professor i
økonomi ved Roskilde Universitet. Han kritiserer den indflydelse, forskning
inden for økonomi og arbejdsmarkedet har på politik og det omfang,
politikerne selektivt benytter sig af forskning til at understøtte deres egne
pointer. Jesper Jespersen udpeger ADAM, en økonometrisk model for dansk
økonomi fra Danmarks Statistik, til den højeste autoritet på området.
Modellen er baseret på 40 års empirisk forskning, holdes fri af politik og er
veldokumenteret, skriver Jesper Jespersen.
- Jyllands-Posten 1. sektion. Side 17. Jesper Jespersen. 25. juli. Pdf Side

25-07-2012
Skatteministeriet dumper
Skatteministeriet dumper
Skat, dagpenge, udbud af arbejdskraft og beskæftigelse er en hård
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cocktail, hvor selv garvede økonomer kan løbe sur i argumenter og
årsagssammenhænge.Når emnet ydermere er politisk højspændt, kan
dømmekraften svigte, og det kan glemmes, at økonomi ikke er en eksakt
videnskab.Ovenstående bør haves i erindring, når den økonomiske
forskning inddrages i den politiske debat om størrelsen og karakteren af
sammenhænge på det danske arbejdsmarked. Det eneste, der kan siges
med sikkerhed, er, at intet vides med sikkerhed. En konklusion, der
desværre ikke synes at anfægte deltagerne i debatten nævneværdigt.
Tværtimod, den store usikkerhed giver mulighed for, at deltagerne i
debatten kan finde det resultat, de er "på jagt efter". Empirisk økonomi er i
ukyndige hænder så bøjelig, at et citat fra biblen er ganske dækkende:
»den, der søger, skal finde«, og lad mig tilføje, »hvis bare troen er
tilstrækkelig stærk«.Hertil skal lægges, at politikerne er til fals. De griber
med kyshånd de resultater, som bedst matcher deres synspunkter.Ikke en
eksakt videnskabDet burde mane til besindighed, i hvert fald blandt de
mere garvede universitetsforskere - for hånden på hjertet, hvad ved
fagøkonomerne egentlig med sikkerhed?Den politiske kampplads burde
overlades til tænketanke og andre interesseorganisationer, som har gjort
såkaldt evidensbaseret lobbyisme til deres levevej.Den fejl, der begås igen
og igen ved fremstilling af sammenhængen på arbejdsmarkedet, er, at der
sættes lighedstegn mellem "øget udbud" (at flere personer er villige til at
påtage sig et job) og "øget beskæftigelse" (det forhold, at der rent faktisk
er flere job). Her burde det erindres, at jobbene jo ikke kommer af sig selv.
Et helt afgørende forhold, der negligeres i den offentlige debat og endnu
værre også i regeringskontorerne.Skatteministeren skriver således uden at
ryste på hånden i sit svar til Skatteudvalget på spørgsmål S 3508: »I
regeringens udspil til skattereform er det skønnet, at reformen samlet set
vil øge arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen med 14.600 personer«.
Hvis skatteministeren havde været til eksamen i økonomi, var han dumpet.
Det er slemt nok med den meget præcise angivelse af, hvor meget
udbuddet vil stige (som om økonomi var en eksakt videnskab). Men helt
galt går det, når beskæftigelseseffekten sættes lig med det øgede antal
personer, der ønsker et job. I første omgang forlænger det blot
arbejdsløshedskøen. Tillad mig i dette morads af usikker viden alligevel at
referere til den formentlig højeste autoritet på området: Adam - en
økonometrisk model for dansk økonomi baseret på 40 års empirisk
forskning. Adam bor i Danmarks Statistik og holdes, så vidt det er muligt,
fri af den politiske tumult. Adam benyttes til at svare på, hvad vi med
rimelig sikkerhed ved om dansk økonomi baseret på grundige historiske
studier. Adam er veldokumenteret, senest marts 2012.Tæt på
vildledendeVedrørende udbuddet af arbejdskraft er der kun blevet
"godkendt" én direkte årsagssammenhæng. Den går fra beskæftigelse til
arbejdsudbud! Historisk set har sammenhængen været den, at en
forøgelse af beskæftigelsen med 1000 personer i gennemsnit har ført til en
stigning i arbejdsudbuddet på ca. 300 personer. Jobbene skal være der, så
melder også marginalgrupperne sig på arbejdsmarkedet.Udviklingen fra
2004-08 er om noget et eksempel herpå. Det hører dog med til
beskrivelsen af Adam, at i en situation, hvor arbejdsløsheden stiger som en
konsekvens af et øget arbejdsudbud, vil lønstigningstakten dæmpes. Ca.
0,5 pct. for hver pct., arbejdsløsheden stiger. Det forbedrer erhvervenes
konkurrenceevne; men effekten på eksporten er om noget usikker. I
Adams "verden" vil det tage ca. 20 år, før antallet af job er vokset
tilstrækkeligt. Det er i realiteten så lang en tidsperiode, som ingen
fagøkonom med sikkerhed burde udtale sig om. Vi er helt fremme ved
2032.Det er på denne baggrund, mener jeg, at skatteministeren i sit svar
til Folketinget er tæt på at vildlede. Det er derfor, jeg ville ha
- Jyllands-Posten - Læserbreve. http://jyllandsposten.dk/opinion/breve/article4788174.ece. 25. juli.
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18-04-2012
Billig lønaftale skaber 17.000 nye job
Billig lønaftale skaber 17.000 nye job
I 2015 vil der være skabt 17.000 nye job, viser en analyse fra
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der er udarbejdet for fagforbundet
3F.Forklaringen er ganske enkelt, at danske virksomheder med de lave
lønstigninger vil stå stærkere over for de udenlandske konkurrenter i
kampen om at få ordrer, skriver Politiken."Det viser, at det er en
overenskomst, der i den grad har taget højde for den situation, Danmark
befinder sig i. De af vores medlemmer, der stemmer ja, stemmer også ja
til job og fremgang for økonomien," siger 3F"s forbundsformand, Poul Erik
Skov Christensen.Den tidligere overvismand og økonomiprofessor Torben
M. Andersen er enig i analysens konklusioner."Den væsentligste effekt er,
at lavere løn styrker konkurrenceevnen i forhold til omverdenen. Det
trækker noget eksport med sig og derfor også noget beskæftigelse," siger
Aarhusprofessoren til Politiken.Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har
benyttet Danmarks Statistiks makroøkonomiske model, Adam, til at
sammenligne de lavere lønstigninger, som ventes at blive på 1,5 procent i
år og 1,7 procent til næste år, med de forudgående ti års stigninger i
lønnen.Der er ifølge den tidligere overvismand historiske fortilfælde for, at
små lønstigninger skaber flere job."Sidst vi havde en sådan markant
periode, var i slutningen af 1980"erne, hvor vi havde meget lave
lønstigninger og fik rettet op på konkurrenceevnen. Og så efter et stykke
tid kom beskæftigelseseffekten af det," siger Torben M. Andersen.Knap 70
procent af dem, som deltog i urafstemningen om den nye overenskomst,
stemte ja, kunne forligsmand Asbjørn Jensen i går offentliggøre.Men det
var blot 29,3 procent af de knap 600.000 lønmodtagere, der valgte at
benytte deres stemmeret.
- Børsen - Seneste nyheder.
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/230483/billi ....
18. april.
- Lorry.dk - Forside. http://www.lorry.dk/artikel/104386. 18. april.
- Midtjyllands Avis.
http://www.mja.dk/telegram.php?node_id=108500. 18. april.
- TV2 Fyn. http://www.tv2fyn.dk/article/349456:Billig-loenaftalesk .... 18. april.
- Horsens Folkeblad - Erhverv.
http://hsfo.dk/erhverv/hf132371/billig-loenaftale-skaber .... 18.
april.
- Alt om Herning. http://aoh.dk/artikel/billig-l%C3%B8naftaleskaber-17000 .... 18. april.
- TV2 Nord - Erhverv.
http://www.tv2nord.dk/artikel/202803:Erhverv--Billig-loe .... 18.
april.
- Metroxpress - Nyheder.
http://www.metroxpress.dk/nyheder/billig-lnaftale-skaber .... 18.
april.
- Dalum Hjallese Avis - Business.
http://www.fyens.dk/article/2065653:Business-Fyn--Jobfes ....
18. april.
- Ekstra Bladet - Samfund.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1743932.ece. 18.
april.
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18-04-2012
Billig lønaftale giver tusindvis af nye job
Billig lønaftale giver tusindvis af nye job
Til trods for at eksperter omtaler det som en »krise-overenskomst«, hvor
medlemmer reelt går ned i løn, så er der også positive sider af aftalen for
de privatansatte. En af dem er ifølge Politiken udsigten til jobfest i
kølvandet på, at de nye overenskomster for 485.000 privatansatte
danskere fra LO er stemt hjem.I 2015 vil der være skabt 17.000 nye job,
viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der er
udarbejdet for fagforbundet 3F. Forklaringen er ganske enkelt, at danske
virksomheder med de lave lønstigninger vil stå stærkere over for de
udenlandske konkurrenter i kampen om at få ordrer. Det skriver Politiken.Det viser, at det er en overenskomst, der i den grad har taget højde for
den situation, Danmark befinder sig i. De af vores medlemmer, der
stemmer ja, stemmer også ja til job og fremgang for økonomien, siger 3F"s
forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen til Politiken.Den tidligere
overvismand og økonomiprofessor Torben M. Andersen er enig i analysens
konklusioner.- Den væsentligste effekt er, at lavere løn styrker
konkurrenceevnen i forhold til omverdenen. Det trækker noget eksport
med sig og derfor også noget beskæftigelse, siger Aarhusprofessoren til
Politiken.Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har benyttet Danmarks
Statistiks makroøkonomiske model, Adam, til at sammenligne de lavere
lønstigninger, som ventes at blive på 1,5 procent i år og 1,7 procent til
næste år, med de forudgående ti års stigninger i lønnen.
- Bornholms Tidende.
http://www.bornholmstidende.dk/default.asp?News=E&Id=35395
. 18. april.
- Dagbladet Ringkøbing Skjern - BNB.
http://dagbladetringskjern.dk/bnb/billig-loenaftale-give .... 18.
april.

16-06-2012
Regnemodeller blokerer alle bløde reformer
Regnemodeller blokerer alle bløde reformer
Finansministeriets regnemetoder kritiseres af bl.a. Enhedslistens Frank
Aaen. Han mener, at det er meget svært at få indsigt i regnemetoderne.
Den metode, der brugessom primær model i Finansministeriet, er den
makroøkonomiske model ADAM, der blev introduceret af Ellen Andersen i
hendes doktordisputats fra 1975.
- Information Moderne tider. Side 14,15. Sebastian Gjerding. 16.
juni. Pdf Side

16-06-2012
Regnemodeller blokerer alle bløde reformer
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Regnemodeller blokerer alle bløde reformer
Det lå rimelig klart, at det kun var helligdage og feriedage, som kunne
passe ind i regeringens planer og Finansministeriets regneark. I pressen
blev det udlagt som fugle på taget kontra fugle i hånden, men der blev ikke
ved forhandlingsbordet leveret nogen forklaring på, hvorfor regnearkene
skulle være resistente overfor andre måder at finde timer på,« siger Dennis
Kristensen. At Finansministeriet spiller rollen som hårde regnedrenge, der
sætter rammerne for de politiske forhandlinger og skyder alternative
forslag ned, er bestemt ikke nyt. Men både metoderne og målene, der
styres efter, er skiftet med tiden.Før midten af 1970¿erne fandtes der ikke
samlede økonomiske modeller, som ministerier og økonomer kunne
benytte til at beregne effekten af indgreb i dansk økonomi, forklarer Niels
Kærgård, der er professor i økonomi på Københavns Universitet og tidligere
overvismand.Det kom først i 1975, da Ellen Andersen i sin doktordisputats
lagde grunden til den makroøkonomiske model ADAM, der stadig bruges
som primær model i Finansministeriet.
- Information - Forside. http://www.information.dk/303596. 16. juni.

15-05-2012
Ingen garanti for Thornings jobløfte
Ingen garanti for Thornings jobløfte
Der er ingen sikkerhed for, at regeringens økonomiske plan for 2020
kommer til at holde. Blandt metoderne til at få danskerne til at arbejde
mere og til at få flere arbejdsløse til at arbejde er ved en skattereform og
reformer af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob. Erfaringer fra en
pensionsreform i Østrig viste, at noget af det højere arbejdsudbud kommer
i beskæftigelse, mens andre ender i ledighed. Ifølge Finansministeriets
regnemodel, ADAM, tager det op til 20 år, før ekstra danskere på
arbejdsmarkedet kommer i job, men alligevel mener regeringen, dette vil
ske i 2020.
- Jyllands-Posten 1. sektion. Side 4. MARCHEN NEELGJERTSEN. 15.
maj. Pdf Side

15-05-2012
Ingen garanti for Thornings jobløfte
Ingen garanti for Thornings jobløfte
Regeringen siger, at den skaber 180.000 nye job i 2020, men det er der
ingen garanti for. Ifølge de økonomiske vismænds seneste rapport, tager
det ifølge Finansministeriets egen model, ADAM, op til 20 år, før de mange
ekstra danskere på arbejdsmarkedet alle sammen kommer i job.
- Jyllands-Posten 1. sektion. Side 4. MARCHEN NEELGJERTSEN MARTIN
KAAE. 15. maj. Pdf Side

28-03-2012
Finansministeriet: Energiaftale giver flere job
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Finansministeriet: Energiaftale giver flere job
Energiaftalens mange investeringer vil smitte af på beskæftigelsen. Og
selvom nye afgifter trækker den anden vej, så vil energiaftalen give et
beskæftigelsesløft. Det viser et notat udarbejdet af Finansministeriet til
politikerne under forhandlingerne og inden den færdige
energiaftale.Notatet er dog interessant, da der tidligere har været
forskellige bud på effekterne af en energiaftale, som alle har haft
svagheder i forhold til den samlede effekt af energiaftalen - altså, når også
den negative effekt på job fra de nye afgifter skulle medregnes, og ikke
kun investeringerne i energiaftalen.Finansministeriet har foretaget
beregningerne på makromodellen ADAM, og de viser, at beskæftigelsen
allerede vil stige fra 2012 med de investeringer, der er lagt op til i
regeringens Vores Energi.I 2013 vil investeringerne give 4000 ekstra job,
og virkningen på beskæftigelsen af energiaftalen skønnes at stige med 68000 personer i perioden 2015-2018. Den store stigning i job efter 2015
hænger sammen med udbygningen af de to havvindmølleparker ved
Kriegers Flak og Horns Rev III.Beregningerne fra Finansministeriet
medtager også regeringens billiggørelsespakker til Vores Energi, som
vurderes at have en begrænset, men dog positiv effekt på beskæftigelsen
frem mod 2020. Det hænger sammen med, at den negative
beskæftigelseseffekt fra øgede PSO-udgifter og nettariffer som følge af
energiudspillet bliver reduceret med billiggørelsespakkerne.Energiaftalen
opstiller en række mål, der skal opfyldes i 2020. Derfor antages det, at
energiinvesteringerne stiger frem til 2019 for derefter at falde betragteligt ganske enkelt fordi investeringerne i aftalen kun løber frem til 2020. Efter
2020 forventes der så samlet en negativ beskæftigelseseffekt, da
afgiftsforhøjelserne jo stadig gælder.Billedet efter 2020 er dog lige
misvisende, da Finansministeriets økonomer af gode grunde ikke kan
medregne investeringer efter 2020. De bliver nemlig først mulige at regne
på, når politikerne i 2018 skal se på en ny energiaftale frem mod 2030.
- Altinget Arbejdsmarked VIP.
http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel.aspx?id=121343.
28. marts.
- Altinget Energi & Klima VIP.
http://www.altinget.dk/energi/artikel.aspx?id=121343. 22. marts.

24-03-2012
Adam - en magtfuld model
Adam - en magtfuld model
Danmarks Statistik vedligeholder og fodrer computermodellen Adam, der
beregner økonomien for de siddende regeringer. Enhedslisten er dog
utilfreds med modellen, der ifølge dem tænker som en borgerlig økonom.
- Jyllands-Posten 1. sektion. Side 2. Christine Cordsen. 24.
marts. Pdf Side

01-03-2012
Portræt: Adams mor
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Portræt: Adams mor
Der bringes portrætter af Ellen Andersen, der i dag fylder 75 år. Mange
regeringer har benyttet sig af økonomiprofessor Ellen Andersens
samfundsøkonomiske regnemaskine, Adam, til at udregne prognoser over
samfundsudviklingen. Hun besøger Adam, der står hos Danmarks Statistik,
en gang i kvartalet for at holde sig opdateret.
- Vejle Amts Folkeblad 2. Sektion. Side 11. Terkel Svensson. 29.
februar. Pdf Side
- Fredericia Dagblad 2. Sektion. Side 11. Terkel Svensson. 29.
februar. Pdf Side
- Horsens Folkeblad 2. Sektion. Side 11. Terkel Svensson. 29.
februar. Pdf Side
- Kristeligt Dagblad 1. sektion. Side 10. 1. marts. Pdf Side
- Jyllands-Posten 1. sektion. Side 30. 1. marts. Pdf Side
- Berlingske 1. Sektion. Side 37. 1. marts. Pdf Side
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14-12-2011
Dyre job og halve ambitioner
Dyre job og halve ambitioner
Regeringens energiudspil "Vores Energi" spår, at der vil være op mod 6500
nye arbejdspladser til danskerne.Men Landbrug & Fødevarers analyser
tegner, ved hjælp af den nationaløkonomi-ske ADAM-model, desværre et
mindre optimistisk billede. Her viser det sig nemlig, at den 26 milliarder
kroner dyre plan kun skaber 1500 nye danske arbejdspladser. Det betyder,
sat på spidsen, at hver ny arbejdsplads så har kostet godt 17 millioner
kroner.Ud over den historisk høje pris per ny arbejdsplads, så rummer
"Vores Energi" desværre også en række udfordringer for den almindelige
dansker og mange danske virksomheder. I forbindelse med lancering af
planen blev det igen og igen fremhævet, at omstillingen kun koster en
almindelig dansk familie 1700 kroner om året i 2020. Desværre holder det
skøn ikke. Det bygger på den antagelse, at den almindelige dansker
reducerer sit energiforbrug med 8-10 procent. Det kan man i nogle
husstande, mens andre, af forskellige årsager, ikke kan nå det mål. For
sidstnævnte bliver regningen derfor langt større end de 1700
kroner.Erhvervslivet bliver også ramt hårdt, og særligt fødevareerhvervet.
Landbrug & Fødevares beregninger viser, at for enkelte virksomheder vil
energiplanens medføre ekstraomkostninger på op til ca. 10.000 kroner pr.
medarbejder og inden for gartnerierhvervet bliver de ramt med optil
16.000 kroner pr. medarbejder. Hvem skal betale den regning? Enten
bliver det forbrugerne gennem højere priser på produkterne, eller også skal
virksomhederne på anden måde opnå besparelser eller merindtjening. De
tre største virksomheder i fødevareerhvervet, som alene bærer en
ekstraregning på 50 millioner kroner ved energiplanens tiltag, skal, for at
betale denne regning, præstere en omsætningsstigning på 2,5 mia. kr.!
Landbrug & Fødevare vil derfor opfordre til at udbrede finansieringen af
energipakken, så flere skuldre bærer byrden.Desværre viser regeringen
med Vores Energi, at den gerne vil det hele, men gør det halve. Når man
snakker om en grøn energiomstilling, så er det helt afgørende, at man også
kigger på transportsektoren. Så længe udslippet af CO2 fra
transportsektoren stiger og stiger, virker det helt hen i vejret, at
regeringen ikke har et mere ambitiøst bud på, hvad Danmark skal gøre ved
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det problem. Landbrug & Fødevarer har sammen med blandt andre Dong
og Novozymes anbefalet, at Danmark etablerer et bioethanolanlæg, så
danske bilister kan hælde CO2 neutralt brændstof i tanken. Det kan gøres
for 5-10 øre pr. liter benzin, og vil give en betydelig reduktion af CO2udslippet i Danmark.På andre områder savner Landbrug & Fødevarer
handling. Det er ment helt seriøst, når vi under overskriften "Fra Lort til
Lys" i en reklamekampagne fortæller om den kæmpe ressourcemulighed,
der er i husdyrgødning. Det kan nemlig laves til biogas til både el-, gas- og
varmeproduktion. Det er lige til, men desværre efterlader energiudspillet
fra regeringen biogasproducenterne med en lang næse. Der er ganske
enkelt ikke de nødvendige incitamenter til at investere i biogasanlæg, som
for eksempel en højere afregningspris på det strøm, man som producent
kan levere til det fælles net.I stedet for biogas er der i planen satset
massivt på vindkraft fra særligt de bekostelige hav-vindmøller. Landbrug &
Fødevarer har stor respekt for den styrkeposition Danmark har på
vindmøller, men hvorfor er det danske el-forbrugere, der skal betale denne
udvikling over elregningen, når det er usikkert, om vækstgevinsterne
høstes i Danmark?Landbrug & Fødevarer mangler stadig at høre
fagbevægelsen bud på hvordan de vil bidrage til at betale denne regning.
Landbrug og fødevares beregninger viser at den grønne omstilling kommer
til at koste op til 5000 jobs, så netto får Danmark skabt 1500
arbejdspladser for 26 mia. kr.Landbrug & Fødevarer støtter en grøn
omstilling af det danske samfund. Hvis vi skal i mål og være fri af fossile
brændsler i 2050, så skal der ske to ting. For det første skal vi finde en
finansieringsmodel, der ikke svækk
- Nordjyske Stiftstidende.
http://www.nordjyske.dk/artikel/10/2825/53/4028142/3/dyr ....
14. december.

14-12-2011
Debat: Dyre job og halve ambitioner
Debat: Dyre job og halve ambitioner
Claus Søgaard-Richter, direktør i Landbrug & Fødevarer, skriver i et
debatindlæg om regeringens energiudspil, "Vores Energi", der spår op mod
6.500 nye job. Ifølge analyser fra Landbrug & Fødevarer med hjælp fra den
nationaløkonomiske ADAM-model ser billedet dog knap så optimistisk ud
med 1.500 nye job, skriver Claus Søgaard-Richter.
- Nordjyske Stiftstidende Sektion 1. Side 27. Claus Schou. 14.
december. Pdf Side
- Dagbladet Ringsted 1. sektion. Side 4. claus sogaard richter. 14.
december. Pdf Side
- Frederiksborg Amts Avis 1. sektion. Side 4. Claus Spiegelhauer. 16.
december. Pdf Side

11-11-2011
Efterlønsreform: Flere uden job
Efterlønsreform: Flere uden job
Tilbagetrækningsreformen vil få arbejdsløsheden til at stige med omkring
24.000 frem mod 2020.Det viser tal fra Det Økonomiske Råd, som ikke
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fandt vej til den seneste vismandsrapport, som udarbejdes af rådets
formandskab, de såkaldte vismænd.Tilbagetrækningsreformen forhøjer
både pensions- og efterlønsalderen fra 2014 og frem. Samtidig bliver
efterlønsperioden forkortet fra fem til tre år. Ifølge Ugebrevet A4, som har
fået adgang til tallene, vil arbejdsløsheden stige markant i takt med at
tilbagetrækningsreformen bliver indfaset.Vismand: Intet alternativTallene
står i skærende kontrast til analyserne i den rapport, vismændene sendte
på gaden i sidste uge.I vismandsrapporten bliver efterlønsreformen ikke
blot omtalt som den helt rigtige medicin. Ifølge rapporten vil den oven i
købet få flere i arbejde.Men det er slet ikke en modsigelse, mener
overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.- Der er aldrig nogen, der har
påstået, at hvis man hæver arbejdsudbuddet, så får man en tilsvarende
stigende beskæftigelse. Det er en sej proces, og i en fase får du mere
arbejdsløshed, end du ellers ville have haft, siger overvismanden til
Ugebrevet A4.Arbejdsløsheden er en kalkuleret effekt af efterlønsreformen.
Men der er ifølge Hans Jørgen Whitta-Jacobsen kke noget alternativ til denDu kan ikke sige, at det der, det kan vi ikke lide, for så får du senere så
store problemer med økonomien, at du er nødt til at stramme
finanspolitikken. Og så får du alligevel arbejdsløshed, siger Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen.Ikke nye talØkonomi- og indenrigsminister Margrethe
Vestager, der sammen med VKO står bag aftalen om at forringe efterløn og
pension, fortryder heller ikke noget.- Man må opveje de positive
konsekvenser imod de negative konsekvenser, og der hæfter jeg mig ved,
at vismændene også siger, at der er flere positive effekter af
tilbagetrækningsreformen end negative - også i forhold til at få skabt mere
varig beskæftigelse for alle, siger hun til Ugebrevet A4.Hun afviser ethvert
ansvar for, at tilbagetrækningsreformens konsekvenser for
arbejdsløsheden ikke blev bragt frem i valgkampen.- Vi har ikke haft disse
tal før, og jeg synes derfor, det var svært at gå ud og sige noget som helst
om dem, og derfor synes jeg også, det er svært at sige, om det kan have
haft en eventuel effekt for valgresultatet, siger Margrethe Vestager.Det er
dog ikke sandt, at der ikke før er kommet tal frem om efterlønsreformens
konsekvenser for arbejdsløsheden.Kort før VKOR indgik aftalen om
efterlønsreformen, fik LO udarbejdet en beregning af konsekvenserne ved
at fjerne efterlønnen.Beregningerne blev udført på Danmarks Statistiks
økonomiske model, ADAM, og viste, at en total afskaffelse af efterlønnen
ville give 60.000 flere arbejdsløse i 2020.
- Arbejderen - Fagligt. http://www.arbejderen.dk/artikel/2011-1111/efterl-nsref .... 11. november.

04-11-2011
Debat: Intet ultraliberalt komplot
Debat: Intet ultraliberalt komplot
Jakob Hald, direktør for Fonden Kraka, og Peter Stephensen,
forskningschef i DREAM-gruppen, skriver i Weekend Avisen et
modargument til Niels Enrums angreb på DREAM-modellen i sidste uges
kronik. Bl.a. tager Enrum fejl i, at Finansministeriet har brugt DREAMmodellen. Finansministeriet har derimod anvendt ADAM-modellen. Enrum
begår også den fejl, at han skriver, at alle danske makromodeller er
liberalistiske. Hald og Stephensen påpeger her, at ADAM er keynesiansk
med særligt fokus på det kortere sigt.
- Weekend Avisen 1. Sektion. Side 10. JAKOB HALD. 4.
november. Pdf Side
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04-11-2011
Analyse: Kommer ECB nu og redder os?
Analyse: Kommer ECB nu og redder os?
Businessreporter Uffe Gardel skriver, at ECB"s rentesænkning blev vel
modtaget af finansmarkedet. Danmarks Nationalbank har fulgt op med en
rentesænkning på 0,35 procentpoint, men det er tvivlsomt, hvor stor effekt
det vil have. Skal man tro tommelfingerreglen fra den økonometriske
prognosemodel ADAM vil den danske rentenedsættelse øge Danmarks BNP
med 0,1 pct. og beskæftigelsen med 900 personer.
- Berlingske Business. Side 5. Uffe Gardel. 4. november. Pdf Side

06-09-2011
Gang i sagligheden og fagligheden i den politiske debat
Gang i sagligheden og fagligheden i den politiske debat
Jeg oplevede på et debatmøde i dag, hvad jeg egentlig har haft en
mistanke om i et stykke tid: Der findes desværre rigtigt mange
folketingskandidater, der enten ikke har læst rapporterne fra de forskellige
kommissioner og de økonomiske råd, eller så forstår de ganske enkelt bare
ikke hvad der står i dem! Det synes jeg er en skam, for hvis debatten
blandt politikere ikke kan tage udgangspunkt i saglighed og faglighed, så
har vi et kæmpe problem i vores demokrati og vores debatter. Det er
sådan set fair nok, at man ikke ved hvad SMEC, ADAM eller DREAMmodellen er. Det er også fint nok, at man ikke ved hvad forskellen er på en
økonometrisk model og en ligevægtsmodel. Men hvis man ikke kender til
baggrunden for DREAM-modellen, skal man lade være med at insinuere, at
"Liberal Alliance" har pillet ved modelellen eller påstå, at man ved hvad
modellen går ud på. Det er fair nok, at man ikke forstår sig på
makroøkonomiske modeller, men så skal man sige det åbent og ærligt
eller, i det mindste,Kære modstandere: Det kan godt være I ikke kender til
baggrunden og opbygningen af de forskellige økonomiske modeller, men så
lad være med at gøre jer til eksperter. Hvis I vil udtale jer om efterløn,
skattepolitik mv. så læs i det mindste vismænds rapporter og
kommissionsrapporterne igennem. Er det for meget at bede om?
- Fyens Stiftstidende - Forside.
http://www.fyens.dk/article/1922062:Thomas-Gulloev-Longh ....
6. september.

30-06-2011
Kronik:Modellerne holder, økonomerne fejler
Kronik:Modellerne holder, økonomerne fejler
I en kronik skriver Christen Sørensen, der er professor ved Syddansk
Universitet, at debatten omkring økonomernes rolle i den
samfundsøkonomiske debat er afsporet. Han mener, at økonomerne og
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vismændene er langdistanceblændet og ikke kigger på de nuværende
udfordringer. Christen Sørensen tror ikke, at økonomernes svigt er
reduceret til modelbrug, men at det er afgørende med en kritisk diskussion
af modelresultaterne. Derfor mener han også, at det er langt ude, at man
ved Aalborg Universitet ikke mener, at økonomer skal beherske og bruge
modelværktøjer som ADAM- og SMEC-modellerne.
- Information Sektion 1. Side 18. Christen Sørensen. 30. juni. Pdf Side

30-06-2011
Modellerne holder, økonomerne fejler
Modellerne holder, økonomerne fejler
Økonomisk selvransagelse bør ikke føre til, at økonomer vender modeller
som DREAM ryggen. Fejlvurderinger af den økonomiske udvikling skyldes
nemlig ikke modellerne, men fejl hos de økonomer, der fortolker deres
resultaterDet er godt, at økonomernes rolle i den samfundsøkonomiske
debat er blevet sat på dagsordenen. Men selve debatten er efter min
opfattelse afsporet.Vi er igen vidne til en ret så udsigtsløs debat mellem på
den ene side økonomer, der nostalgisk baserer sig på en keynesiansk
forestilling om økonomiens funktionsmåde eller rettere manglende
funktionsevne og på den anden side økonomer, der har langt mere tiltro til
økonomiens selvregulerende kræfter. Den debat er på ingen måde ny. Den
har været ført her i landet siden 1970"erne.Personligt bekender jeg mig
ikke til nogen af de to opfattelser.På kort sigt kommer man efter min
opfattelse ikke udenom essensen i den keynesianske opfattelse: at de
selvregulerende kræfter, dvs. markedskræfterne, ikke er tilstrækkelig
stærke til af sig selv at sikre f.eks. høj beskæftigelse og
kapacitetsudnyttelse. På længere sigt er det omvendt forkert at lægge til
grund, at markedskræfterne ikke er stærke nok til at sikre
ligevægt.Foruden de to forskellige opfattelser hvor hurtigt økonomien går
fra uligevægte til ballance, er der også blandt økonomer forskellige
opfattelser af, hvordan forventningerne til den fremtidige økonomiske
udvikling dannes. Nogle vælger at basere sig på central viden om
økonomiens funktionsmåde (såkaldt rationel forventningsdannelse). Andre
baserer forudsigelserne ved mere eller mindre at forlænge den seneste
udviklingstendens.Hvis vi ser på, hvordan den danske finansielle sektor
finansierede byggeboomet i årene op til udbruddet af finanskrisen, er det
svært at tro, at der blev inddraget meget indsigt om økonomiens
funktionsmåde. Derimod er sektorens ageren let at forklare, hvis
udlånsaktiviteten blev baseret på en forventning om, at udviklingen i
boligpriserne ville fortsætte i det hidtidige spor.De fleste økonomers
opfattelse ligger et sted mellem de polære opfattelser af
tilpasningshastigheder og forventningsdannelse. Opfattelsen af, at
økonomerne er opdelt i to skarpt adskilte skoler, er derfor forkert, selv om
der naturligvis er eksempler på både den ene og den anden form for
ekstremisme. Det er som bekendt ikke blot i økonomi, at der er
ekstremister. Og ét er sikkert: ekstremisme bør bekæmpes.Langsynede
brillerDe specifikke danske årsager til, at der bør komme en debat om
økonomernes rolle i den samfundsøkonomiske debat, hænger sammen
med det store fokus på det langsigtede holdbarhedsproblem for de
offentlige finanser. Problemet har fyldt overordentligt meget ikke mindst
hos Velfærdskommissionen, som belyste det ved hjælp afDREAMmodellen.I Informations serie Økonomisk selvransagelse og i mange andre
indlæg i avisen, harDREAM-modellen og ikke mindst dens forudsætning om
et ligevægtsforløb været stærkt kritiseret.Jeg deler ikke denne kritik.Når
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man betragter et tidsforløb på 35 år eller mere sådan som
Velfærdskommissionen gjorde det i sin afsluttende rapport er det
meningsløst at anvende konjunkturmodeller som f.eks.ADAM- ogSMECmodellerne. De fokuserer på en mere overskuelig fremtid og kan derfor
ikke bruges til at analysere så lange tidsperioder.I stedet må man tage
modeltyper som DREAM i brug. I modsætning til konjunkturmodellerne er
de beregnet på at analysere specifikke langsigtede
strukturproblemer.DREAM indeholder derfor et hav af relationer, som
holder styr på de forskellige indtægts- og udgiftstyper.I sig selv er de
relationer ret så uinteressante, idet de blot er beregningsrelationer. De
siger intet om forbrugeres og investorers adfærd, som jo er det, der bør
interessere.Det hovedproblem, som DREAM viser for Danmarks
finanspolitiske holdbarhed, er heller ikke overraskende. Det kan jo ikke
komme bag på nogen, at vores velfærdssamfund får et
finansieringsproblem, hvis vi først kommer relativt sent ud på
arbejdsmarkedet, forlader arbejdsmarkedet rela
- Information - Opinion & Kommentar.
http://www.information.dk/272243. 30. juni.

11-06-2011
Højredrejningen blandt borgerlige økonomer
Højredrejningen blandt borgerlige økonomer
Økonomi og ideologi.Fagøkonomi er ikke blot et spørgsmål om viden, men
også om holdninger.Økonomiske vurderinger har fået en stigende rolle i
den samfundsmæssige debat og i udformningen af politikken i Danmark.
Næsten dagligt informeres vi i dagspressen om domme, som såkaldte
topøkonomer fælder over den økonomiske politik og en bred vifte af
politiske områder som eksempelvis folkeskolens specialundervisning!
Dommene præsenteres i dagspressen som objektive kendsgerninger, fordi
journalisterne ganske enkelte ikke giver økonomerne det nødvendige
modspil.Det burde imidlertid være de fleste bekendt, at økonomi på trods
af de mange tal, formler og modeller ikke er nogen eksakt videnskab, selv
om økonomi i en vis udstrækning forsøger at basere sig på bagudrettede
statistiske målinger af sammenhænge i den faktiske økonomi.Men sådanne
erfaringer må udvælges og bearbejdes. Derfor baserer de økonomiske
modeller sig af antagelser om, hvordan virkeligheden hænger sammen,
hvorfor de indeholder elementer af ønsketænkning, som fx at lønnen
næsten automatisk justeres nedad ved en stigende ledighed.Den
økonomiske teori og de økonomiske modeller lever til dels deres eget liv,
hvor teorien ud fra sin egen indre logik frakobles virkeligheden.Modellerne
bruges primært til fremskrivninger og frem til 2080!. Når økonomer ser på
det lange sigt, er der en tendens til, at de ser det, som de gerne selv vil se.
Paradis, hvis den rigtige politik forfølges - helvede, hvis man har en anden
opfattelse af den rigtige politik.Forskellige økonomiske strømninger.Ikke
mindst på grund af holdninger og ideologis rolle findes der imidlertid
forskellige økonomiske strømninger. I en dansk sammenhæng finder man
for det første CEPOS og andre stærkt nyliberalistiske økonomer, der
mener, at staten skal sidde på hænderne og overlade styringen af
økonomien til markedet.Men flertallet af danske økonomer kunne man
kalde "vismandsøkonomer". Det er økonomer, der på den ene side ved, at
markedet langt fra altid er perfekt, og at det ofte skal hjælpes lidt på vej
på kort sigt. Det, der imidlertid er sket, er, at hvor de her to grupper af
økonomer før var mere forskellige, der er de blevet mere ens, og er alle i
stigende grad i de seneste årtier blevet til det, man kan kalde
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udbudsøkonomer.Det er sket under påvirkning ikke mindst fra generel
nyliberalistisk økonomisk teoretisk og økonomisk politisk strømning.Det har
ført til en nedprioritering af økonomiens efterspørgselsside og af
konjunkturpolitik. I stedet betones udbud af arbejdskraft, kapital og
teknologi og dermed såkaldt strukturpolitik, mens finanspolitikken ses som
underordnet. Den offentlige sektor står i et modsætningsforhold til den
private sektor, fordi den på langt sigt begrænser udbuddet af arbejdskraft
og kapital til den private sektor og har en række andre
dårligdomme.Heroverfor står så for det tredje efterspørgselsøkonomerne,
som fastholder, at det korte sigt ved vi noget om.spiller efterspørgslen den
altdominerende rolle, hvilket alle økonomer er enige om! Et øget udbud
skaber muligheden for større produktion og beskæftigelse, men kun , hvis
der sker et tilsvarende løft i efterspørgslen. Et større offentligt underskud
kan i en kortere begrænset periode være et nødvendigt onde, fordi det
tjener til at holde efterspørgslen oppe, til at skabe job og holde hånden
under samfundsøkonomien i krise og nedgangstider.Den
udbudsøkonomiske tankegang har bredte sig ikke blot blandt fagøkonomer,
men også langt ind i de politiske partier . Skiftet skete efter Schlüterregeringens tiltræden - ikke mindst i Finansministeriet, men også blandt
den såkaldt uafhængige økonomiske sagkundskab.En stille
udbudsøkonomisk revolution.Efter VK-regeringens tiltræden i 2001 har
regeringen udnævnt økonomer af udbudsøkonomisk observans til
formandsskabet i Det Økonomiske Råd til at. men også ved nedsættelsen
af centrale kommissioner og udredningsarbejder: Velfærdskommissionen,
Arbejdsmarkedskommissionen, Globaliseringsrådet og Vækstforum.Der er
- Avisen.dk - Blogs.
http://avisen.dk/blogs/%C3%B8konomhenrikherl%C3%B8vlund/
.... 11. juni.
- Berlingske - Kronikker. http://www.b.dk/kronikker/denoekonomiske-taenknings-hoe .... 8. juni.

09-06-2011
Kronik: Den økonomiske tænknings højresving
Kronik: Den økonomiske tænknings højresving
Henrik Herløv Lund, økonom og cand.scient.adm., og Poul Thøis Madsen,
lektor og cand.oecon., skriver i en kronik, at økonomiske vurderinger har
fået en stor rolle i den danske samfundsdebat og i udformningen af politik.
De mener desuden, at de økonomiske analysemodeller, som anvendes i
banker, tænketanke og ministerier, har nedtonet efterspørgslens betydning
til fordel for udbudssiden. Som eksempel nævner de bl.a., at
Finansministeriets ADAM-model har en indbygget tendens til, at
merledigheden på 20.000 automatisk forsvinder på længere sigt.
- Berlingske Sektion 1. Side 31. Henrik Herløv Lund. 9. juni. Pdf Side

19-04-2011
2020-planen presser lønnen for lavtlønnede
2020-planen presser lønnen for lavtlønnede
Den økonomiske model, som Danmarks Statistik har udviklet for
Finansministeriet, kan ikke bruges uden, at lønnen er inkluderet i
fremskrivningerne. Det fremgår af en faktaboks, der ledsager en artikel
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om, at regeringens 2020-plan vil presse lønnen for dem med en i forvejen
lav løn.
- Information Sektion 1. Side 4. Simon Fancony. 19. april.

13-04-2011
Kommentar: Når 63 og 11 faktisk er lige
Kommentar: Når 63 og 11 faktisk er lige
I en kommentar om matematiske modeller til økonomiske prognoser
fortælles det, at modellerne, der bruges til at lave prognoser for dansk
økonomi, bl.a. ADAM og SMEC, er systemer, der bygger på mange
matematiske modeller.
- Information Sektion 1. Side 5. Mette Verner. 13. april.

11-04-2011
Løb efter væksten
Løb efter væksten
Innovationsmiljøet Symbion har valgt at opbygget et Team Danmark for
vækstmagere. Teamet skal spotte og udvikle talenter samt gode ideer.
Målet er at udvikle vindervirksomheder, som Danfoss og Mærsk. Ifølge en
rapport fra OECD er Danmark et af de lande, der har flest problemer med
at skabe vækst. Den vigtigste multiplikatoreffekt er ikke defineret i ADAMmodellen.
- Mandag Morgen 1. Sektion. Side 38,39. 11. april.

12-03-2011
Efterløn koster 60.000 jobbet
Efterløn koster 60.000 jobbet
Hvis regeringen fjerner efterlønnen, vil arbejdsløsheden stige med 60.000 i
2020. Det viser beregninger, som LO har foretaget på Danmarks Statistiks
økonomiske model, ADAM.Omvendt forventer regeringen, at deres forslag
om at fjerne efterlønnen vil få 74.000 flere i arbejde i år 2020. Men det er
fejlagtigt at tro, at blot fordi arbejdsstyrken øges, så kommer folk også i
job med det samme, mener LO. Regeringen har nemlig ikke taget højde
for, at der samtidig er brug for massive investeringer i vækst og
beskæftigelse.- Vi har i den grad brug for nogle initiativer, der skaber
vækst og nye arbejdspladser, hvis ikke en afskaffelse af efterlønnen skal
ende i markant højere arbejdsløshed, siger LO"s formand Harald Børsting.
- Arbejderen - Fagligt. http://www.arbejderen.dk/artikel/2011-0312/efterl-n-kos .... 12. marts.

07-03-2011
Hvis regeringen fjerner efterlønnen, vil arbejdsløsheden
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stige med 60.000 i 2020.
Hvis regeringen fjerner efterlønnen, vil arbejdsløsheden stige med
60.000 i 2020.
Det viser beregninger foretaget på Danmarks Statistiks økonomiske model
(ADAM).Regeringen forventer, at deres forslag om at fjerne efterlønnen vil
få 74.000 flere i arbejde i år 2020. Men regeringen antager fejlagtigt, at
blot fordi arbejdsstyrken øges, så kommer folk også i job med det
samme.ADAM-beregningerne viser således, at hvis så mange ekstra
kommer ud på arbejdsmarkedet, vil det betyde 60.000 flere arbejdsløse i
2020 og hermed lavere lønninger.Brug for vækst og nye jobRegeringen har
nemlig ikke taget højde for, at der samtidig er brug for massive
investeringer i vækst og beskæftigelse, hvis der skal være plads til de
mange ekstra par hænder.- Fremskrivningerne viser, at man ikke kan løse
problemerne ved blot at følge regeringens mantra om at øge
arbejdsstyrken. Vi har i den grad brug for nogle initiativer, der skaber
vækst og nye arbejdspladser, hvis ikke en afskaffelse af efterlønnen skal
ende i markant højere arbejdsløshed, siger LO"s formand Harald børsting.
- LandsOrganisationen LO - Nyheder.
http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/03/FlereArbejd ....
7. marts.

DSt: 20. Økonomiske Modeller
Kommentar: Vi har bedt ADAM at kigge på den.

06-03-2011
LO: Efterlønsreform øger ledigheden
LO: Efterlønsreform øger ledigheden
Nye beregninger fra LO viser, at der vil komme 60.000 flere arbejdsløse
danskere i 2020, hvis regeringen gennemfører deres
tilbagetrækningsreform. LO har taget regeringens egne tal og puttet dem
ind i Danmarks Statistiks økonomiske model ADAM og kommer på den
baggrund frem til, at reformen øger arbejdsstyrken med ca. 74.000
personer frem til 2020, hvor der samme år vil være 60.000 flere
arbejdsløse end i dag. LO-formand Harald Børsting påpeger, at der er brug
for nye vækstinitiativer, der skal skabe nye jobs. Finansminister Claus
Hjort Frederiksen (V) påpeger, at regeringen i slutningen af marts vil
præsentere konkrete forslag til at øge væksten herhjemme.
- Jyllands-Posten Sektion 1. Side 2. Christina Agger. 6. marts.
- Arbejderen Sektion 1. Side 12. 11. marts.

04-03-2011
4000 danskere står til at miste jobbet ved rentehop
4000 danskere står til at miste jobbet ved rentehop
De fleste analytikere forventer, at ECB til april vil hæve renten med 0,25
procentpoint. Men selv om renten stiger med hele 0,75 procentpoint, så
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rammer det ikke den danske nationaløkonomi specielt hårdt.Det viser
beregninger foretaget af Danske Bank, som har set på effekten af
forskellige rentestigninger."Jeg tror virkelig, at man skal være varsom med
at overfortolke effekterne af gårsdagens udmeldinger (ECB"s udmelding
om forventede rentestigninger, red.). Det her er mest af alt et spørgsmål
om timingen af nogle rentestigninger, som alligevel var på vej," siger
Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank.Begrænset fald i vækstenSelvom
Danmark utvivlsomt bliver ramt, så vil væksten i det danske BNP kun falde
med 0,25 procentpoint, hvis ECB hæver renten med 0,75
procentpoint."Vores beregninger viser også, at en rentestigning på 0,75
procent fører til et beskæftigelsestab på 4000 personer første år," forklarer
Steen Bocian. Ifølge ham giver det ikke mening at diskutere det næste års
effekt af en rentestigning, fordi renten under alle omstændigheder alligevel
var på vej op.Danske Banks beregninger er foretaget på baggrund af
ADAM-modellen, der hovedsageligt anvendes af de danske, økonomiske
ministerier. Modellen er velegnet, når man vil forudsige økonomiske
udviklingstendenser og beregne konsekvenser af politiske og økonomiske
indgreb.
- Børsen - Økonomi.
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/202726/4000_ ....
4. marts.

31-01-2011
Mere pluralisme, mindre populisme, tak
Mere pluralisme, mindre populisme, tak
Man må også undre sig over, hvor lidt pressen kigger på forudsætningerne
i de modeller, makroøkonomer baserer sig på. Som andre af deres slags
har de danske makroøkonomiske modeller ADAM, DREAM og SMEC faste
parametre, som bestemte data puttes ind i. Derfor er de ude af stand til at
opfange forandringer i økonomiens struktur. Af Karen Helveg
PetersenHvem kender ikke fornemmelsen: Man har skrevet et strålende
læserbrev eller, synes man selv, en glimrende kronik med den rette
blanding af kritik og humor - og så om et vigtigt emne.Efter et par dage får
man at vide, at avisen modtager så mange indlæg, at den må sige nej til
mange udmærkede af slagsen, så desværre... men man skal da bare prøve
en anden gang.Nogle gange argumenterer man sin sag. Og så kan man
lære lidt om, hvordan avisen ser på indlæg fra offentligheden. De skal helst
reflektere, hvad læserne som helhed interesserer sig for og ikke mindst,
kan man gætte sig til, den måde de ser tingene på.For nu at parafrasere
John M. Keynes skal man gætte sig til, hvad gennemsnittets mening om
gennemsnittet er, og så bliver man dog kun gennemsnitlig.Nogle har
professionelt sat en tilsyneladende provokerende vinkel på de
gennemsnitlige meninger, og den kan avisen så godt lide. Man kan i hvert
fald se de samme navne optræde i læserbrevsspalten.Hvor langt er vi ikke
fra brødrene Brandes og Viggo Hørup, der satte tingene på spidsen og
udfordrede grænserne for folks erkendelse?Men der er også tale om
sindelagskontrol. Hvad vil avisen have frem eller ikke, samt hvad har
læserne lov til at komme med?Kritik af multinationale og den "faktisk
realiserede kapitalisme" skal helst komme i oversættelse. Desværre tit
med meningsforstyrrende fejl. Ikke mindst når der kommer talstørrelser
ind, forsvinder enhver forbindelse med virkeligheden.Politiken spurgte selv
hånligt »hvor er visionerne på den danske venstrefløj?« under overskriften
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»Venstrefløj i vinterhi«. Det var i februar 2008, og under venstrefløjen
rangerede den både socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.Anledningen
var, at den tidligere københavnske byplansborgmester Villo Sigurdsson
(VS!) havde efterlyst disse visioner, men der var ikke kommet noget
svar.Nu kan man jo ikke vide, om godhjertede venstrefløjsfolk havde
skrevet et indlæg, der desværre ikke var plads til. Venstrefløjen behøver jo
heller ikke springe efter det hykleriske Politikens fløjte. Der kom i øvrigt et
par bovlamme kronikker senere.MagtudredningenI 2003 kom
Magtudredningen, der har et kapitel om medierne. Den stiller to kritiske
spørgsmål.Det første er, om der er stigende medialisering, som den
oversætter til, at medierne skulle sætte rammerne for politikken. Det andet
er, om der skulle være tale om en form for manipulerende journalistik, der
skaber helte og skurke i stedet for en bredere, beskrivende og formidlende
journalistik, en form for manipulerende dagsordensætning.De to spørgsmål
er i praksis tæt forbundne: Medialiseringen og dagsordensætningen
hænger sammen.Medierne former spørgsmålene og de mulige svar i
samme åndedrag, og alle fænomener, der skal have opmærksomhed, skal
igennem medierne for at få eksistens.Det gamle "objektive" ideal er sendt
på lossepladsen, ofte ved at man ganske bekvemt betvivler dets filosofiske
mulighed i det hele taget. I stedet dyrkes den gode historie.Imidlertid
bliver jagten på den gode historie vendt til det subjektivistiske, at alt er en
historie. Ordet "narrativ" universaliseres.På den måde kan medierne få os
til at mene, at de er renfærdige, thi de fortæller jo bare historier.
Almindelige nyttige oplysninger eller informationer fra ukendt territorium
gælder ikke. I praksis bliver historierne samtidig reduceret til meninger, og
så er der frit slag.Men for at historierne ikke skal fare i alle retninger, får
de historieiklædte meninger nogle klassificeringer, og så er der orden i
regnskabet igen. Det er ikke: del jer efter anskuelser, men del jer efter
historier.Vi præsenteres for kraftige narrative fejlslutninger (Taleb 2007)
- Modkraft - Kontradoxa.
http://modkraft.dk/sektion/kontradoxa/article/mere-plura .... 31.
januar.

11-01-2011
Fokuser på jobskabelse frem for efterlønsdebatten
Fokuser på jobskabelse frem for efterlønsdebatten
I den genopblussende efterlønsdebat anvendes mange tilgangsvinkler. I
Information d. 6. januar tages der således udgangspunkt i tre økonomiske
skoler. Hovedspørgsmålet for debatdeltagerne er, om efterlønsdiskussionen
skal baseres på såkaldte generelle ligevægtsmodeller somDREAMmodellen, der bl.a. blev anvendt af Velfærdskommissionen, eller om
konjunkturudviklingen skal inddrages, som det eksempelvis sker
medADAM-modellen, som bl.a. regeringen via Finansministeriet anvender i
de mere kortsigtede økonomiske vurderinger.Årsagen til, at jeg tillader mig
at blande mig, er, at der i artiklen fra 6. jan. tegnes et stærkt misvisende
billede. Professor Jesper Jespersens afvisning af at anvende generelle
ligevægtsmodeller i efterlønsdebatten er udtryk for et ekstremt - og efter
min mening et forkert - standpunkt.Når der analyseres langsigtede
strukturproblemer - miljøproblemer, skatteforvridningsproblemer,
handelshindringer, holdbarhedsproblemer i offentlige finanser osv. - er
generelle anvendelsesorienterede ligevægtsmodeller nødvendige, hvis disse
problemer også skal kvantificeres. Der er jo ingen, der med blot
nogenlunde sikkerhed kan forudsige, hvordan konjunktur- udviklingen vil
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blive blot nogle få år frem. Den globale krise, vi netop nu står i
begyndelsen af, burde være rigeligt til at fastslå dette.Dette, at der i
generelle anvendelsesorienterede ligevægtsmodeller som
eksempelvisDREAM ses væk fra konjunkturudviklingen, betyder på den
anden side, at resultaterne fra disse modeller ikke kan bruges til at afgøre,
hvornår og i hvilket tempo der skal gribes ind mod strukturproblemer.Også
dette har den globale krise vist med al ønskelig tydelighed.
Efterlønsdebatten og -problemet er jo grundlæggende styret af, at der på
langt sigt er en for lille arbejdsstyrke til at finansiere velfærdssamfundet,
som det nu er indrettet. Men efter udbruddet af finanskrisen i september
2008 har der jo ikke været mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er nu
en bruttoledighed på 170.000, dvs. enten ledige eller aktiverede, heraf er
nu hele 55.000 langtidsledige. På denne baggrund ville jeg mene, at
ædruelige først og fremmest ville interessere sig for, hvordan der blev sat
gang i jobskabelsen i Danmark, og i hvert fald ikke kun fokusere på det
ekstra udbud af arbejdskraft, der kunne komme fra en afvikling af
efterlønnen om flere år. Dette gælder så meget desto mere, som den
maksimale dagpengeperiode er reduceret fra fire til to år med virkning fra
medio 2012, hvad der også vil øge arbejdsudbuddet.Nye
problemstillingerDet er derfor også stærkt problematisk, når overvismand
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen afviser kritikken fra Jesper Jespersen om, at
den offentlige debat i alt for høj grad er koncentreret om efterlønnen og
det hertil hørende langsigtede holdbarhedsproblem med det ret så
arrogante udtryk: »Det dominerer jo også debatten, at vand fryser ved nul
grader.« For det er jo netop det, der er problemet i den økonomiske debat,
som vismændene aktivt har bidraget til at afspore i nu flere år. Fysikerne
bruger jo ikke megen tid til at debattere, at vand fryser ved nul grader. De
er heldigvis optaget af helt andre relevante og nye problemstillinger. Det
burde vismandsinstitutionen og herunder overvismanden tage ved lære af.I
denne sammenhæng skal jeg blot anføre følgende som begrundelse. Da
den første oliekrise brød ud i slutningen af 1973, var der stort set ingen
arbejdsløshed i Danmark. På årsbasis kun godt 20.000 i 1973. 20 år senere
i 1993 toppede arbejdsløsheden med 350.000. Det var ikke alene
olieprisomvæltningen i 1973, der var årsagen. I slutningen af 1970"erne
steg oliepriserne igen meget stærkt osv. Men dette historiske forløb viser,
at der ikke kan regnes med, at en stigende arbejdsløshed hurtigt svinder
igen, hvad den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke også har meldt
klart ud for så vidt angårUSA. Når overvismanden nu argumenterer for et
efter- lønsindgreb med et argument om, at arbejdsudbud og beskæftigelse
begge er vokset med 800.000 fra
- Information - Kunst & Kultur. http://www.information.dk/256077.
11. januar.

2010:

16-11-2010
700.000 er ikke klar til et job
700.000 er ikke klar til et job
Sidste år stod 699.025 personer svarende til 18,9 procent af den
potentielle arbejdsstyrke uden for arbejdsmarkedet.Det er trods mange
politiske initiativer, særordninger og flere perioder med højkonjunktur og
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fuld gang i økonomien blot 3.500 personer færre end for femten år
siden."Deprimerende lidt"Tallene stammer fra en særkørsel i Danmarks
StatistiksADAM-database over antallet af personer på kontanthjælp,
førtidspension og andre overførselsydelser."Det er deprimerende lidt, at
det er lykkedes at forandre på størrelsen af den her gruppe, som ikke står
til rådighed for arbejdsmarkedet," siger direktør Jørgen Søndergaard fra
Statens Forskningsinstitut, SFI, til nyhedsbrevet Momentum fra
Kommunernes Landsforening, KL, bl.a. med henvisning til de mange
særordninger og højkonjunkturerne for få år siden.K utilfreds med
udviklingHenriette Kjær, tidligere socialminister og nuværende politisk
ordfører for Det Konservative Folkeparti, er utilfreds med den manglende
udvikling, som hun ikke har en entydig forklaring på."Når man har nogle
ordninger, kan de måske animere nogle sagsbehandlere og mennesker til
at finde sådan en ordning for at få styr på deres liv. Og det kan selvfølgelig
være svært som sagsbehandler med mange komplekse sager at finde
noget andet til vedkommende. Men det skal vi altså blive bedre til
fremover," siger hun blandt andet til nyhedsbrevet Momentum fra KL.
- Erhverv På Nettet - Samfund.
http://epn.dk/samfund/article2247309.ece. 16. november.

17-11-2010
700.000 ikke klar til job
700.000 ikke klar til job
699.025 danskere i den erhvervsdygtige alder er udenfor arbejdsmarkedet.
Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistiks ADAM-database. Tallet
dækker over alle udenfor arbejdsstyrken eller på sygedagpenge.
- Arbejderen Sektion 1. Side 3. 17. november.

16-11-2010
700.000 på sidelinjen
700.000 på sidelinjen
Knap hver femte dansker i den arbejdsduelige alder kan ikke passe et
almindeligt job. Sidste år stod 699.025 - 18,9 procent af den potentielle
arbejdsstyrke - uden for arbejdsmarkedet, hvilket blot er 3.500 færre end i
1995.Tallene, som stammer fra en særkørsel i Danmarks StatistiksADAMdatabase, viser, at de seneste års højkonjunktur ikke har haft mærkbar
betydning for antallet af danskere på kontanthjælp, førtidspension og
andre overførselsydelser.- Det er deprimerende lidt, at det er lykkedes at
forandre på størrelsen af den her gruppe, som ikke står til rådighed for
arbejdsmarkedet, siger SFI-direktør Jørgen Søndergaard til KL"s
nyhedsbrev Momentum.- Der er jo både lavet betydelige reformer, som
havde til formål især at nedbringe antallet på førtidspension, der er gjort
meget for at forbedre indsatsen over for de øvrige grupper, og vi har jo
også haft en bragende højkonjunktur, konstaterer han.Opgiver for nemtP.t.
er det store antal borgere uden for arbejdsmarkedet ikke et katastrofalt
problem. Men når antallet af ældre vokser i de kommende år, vil der blive
mangel på arbejdskraft og dermed skattebetalende borgere.Henriette
Kjær, tidligere socialminister og nuværende politisk ordfører for Det
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Konservative Folkeparti, er utilfreds med den manglende udvikling, som
hun ikke har en entydig forklaring på.- Der er måske en tendens til at
opgive folk lidt for nemt. Når man har nogle ordninger, kan de måske
animere nogle sagsbehandlere og mennesker til at finde sådan en ordning
for at få styr på deres liv. Og det kan selvfølgelig være svært som
sagsbehandler med mange komplekse sager at finde noget andet til
vedkommende. Men det skal vi altså blive bedre til fremover, erklærer
hun.Nyt syn på arbejdsmarkedetHenriette Kjær efterlyser også flere
reformer, blandt andet en reform af efterlønnen. Direktør Lars Andersen fra
Arbejderbevægelsens erhvervsråd mener dog, at der kan være andre
metoder til at komme problemet til livs.- Det kan både være bedre og
mere letforståelige økonomiske incitamenter, men også ved at gøre op
med vores syn på arbejdsmarkedet, hvor det er meget enten 100 procent
inde eller helt ude.- Undersøgelser viser desuden, at folk bliver længere på
arbejdsmarkedet, hvis man føler sig påskønnet og bliver opfordret af
arbejdsgiveren til at blive, fortæller Lars Andersen.
- Danske Kommuner - Forside.
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2010/november/1
.... 16. november.

16-11-2010
700.000 er ikke klar til job
700.000 er ikke klar til job
I 2009 var 699.025 danskere i den arbejdsdygtige alder ikke til rådighed
for arbejdsmarkedet. Det er blot 3.500 færre end i 1995, selv om perioden
bød på en buldrende højkonjunktur og markant faldende ledighed. Det
viser en særkørsel, som Momentum har fået foretaget i Danmarks
StatistiksADAM-database. Tallene dækker alle uden for arbejdsstyrken eller
på sygedagpenge i den arbejdsdygtige alder fratrukket personer under
uddannelse. Ledige inden for arbejdsstyrken er ikke talt med.Ifølge Jørgen
Søndergaard, direktør for SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd
og tidligere formand for regeringens arbejdsmarkedskommission, er det
langt fra godt nok, at der ikke er sket mere.»Det er deprimerende lidt, at
det er lykkedes at forandre på størrelsen af den her gruppe, som ikke står
til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er jo både lavet betydelige reformer,
som havde til formål især at nedbringe antallet på førtidspension, der er
gjort meget for at forbedre indsatsen over for de øvrige grupper, og vi har
jo også haft en bragende højkonjunktur,« siger Jørgen
Søndergaard.Mangel på arbejdskraftSå længe der er ledige personer i
arbejdsstyrken, som gerne vil have et job, kan man indvende, at det ikke
er noget stort problem, at cirka 700.000 mennesker i den arbejdsdygtige
alder slet ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Men de fleste eksperter
er enige om, at det er stærkt alvorligt med udsigt til, at alle demografiske
prognoser fortæller os, at vi vil få brug for alle de ledige hænder på
arbejdsmarkedet, som vi overhovedet kan opdrive. Og hvis det ikke lykkes,
giver det problemer for velfærdsstaten, forklarer Torben M. Andersen,
professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere formand for
regeringens velfærdskommission.»Grundlæggende afhænger det danske
velfærdssamfund af en høj beskæftigelsesandel. Det sætter derfor den
øvrige del af velfærdssamfundet under pres, at så mange ikke står til
rådighed for arbejdsmarkedet, fordi vi så bliver nødt til at finde pengene et
andet sted,« siger Torben M. Andersen.I Det Konservative Folkeparti, som
har siddet i regering over halvdelen af undersøgelsesperioden, er politisk
ordfører og tidligere socialminister Henriette Kjær også stærkt utilfreds
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med den udvikling - eller rettere mangel på udvikling - som de nye tal
viser.»Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er måske en tendens til at
opgive folk lidt for nemt. Når man har nogle ordninger, kan de måske
animere nogle sagsbehandlere og mennesker til at finde sådan en ordning
for at få styr på deres liv. Og det kan selvfølgelig være svært som
sagsbehandler med mange komplekse sager at finde noget andet til
vedkommende. Men det skal vi altså blive bedre til fremover,« siger
Henriette Kjær og lægger op til, at der skal ske reformer:»Det er vi ganske
enkelt nødt til, for vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Jeg
tror også, der vil være massiv opbakning til at lave reformer på det her
område. Jeg tror, at folk på arbejdsmarkedet synes, de har brug for nogle
til at hjælpe dem med at skrabe penge hjem til vores fælles
velfærdssamfund.«Efterlønsreform kommer for sentDe to ordninger, som
fylder klart mest i gruppen af personer i den arbejdsdygtige alder, som
ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, er førtidspension og efterløn. I
2009 var henholdsvis 214.000 og 131.000 på de to ordninger.Især
efterlønsordningen har i mange år været omdiskuteret. Det skyldes ifølge
eksperterne, at det er den ordning, som det i hvert fald teknisk er lettest at
ændre ved. VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de
radikale vedtog da også i velfærdsforliget fra 2006, at efterlønsalderen
gradvist stiger til 62 og folkepensionsalderen til 67 år fra
2019.Ændringerne kommer dog alt for sent, mener Jørgen Søndergaard,
direktør for SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd:»I dag tror
jeg efterhånden, alle er klar over, at det ikke var nok. Arbejdsstyrken vil
falde de næste 10-15 år samtidig med, at vi har den her store gruppe
stående
- Kommunernes Landsforening.
http://www.kl.dk/Momentum/Artikler/77183/2010/11/700000.... 16. november.
- Arbejderen - Indland. http://www.arbejderen.dk/artikel/2010-1117/700000-ikke- .... 17. november.

29-10-2010
Pensioner fylder hul i statskassen
Pensioner fylder hul i statskassen
Skattekroner fra pensionsselskaberne ser ud til at kunne fylde et tiltrængt
hul i statskassen. Det er de faldende renter og de stigende aktiekurser, der
har hjulpet pensionsselskaberne godt på vej, og skattebetalingerne fra
pensionsafkastene står lige nu til at overstige regeringens forventninger på
28 mia. kr. Bl.a. viser kvartalsregnskabet fra ATP, at selskabet bidrager
med 17,4 mia. i indtægter fra den såkaldte PAL-skat på pensionsordninger,
og direktør Jens Rohde forventer også, at indtægterne fra
pensionskasserne kommer til at overstige forventningerne. I Nordea Liv &
Pension løber den samlede skatteindbetaling op i 6,2 mia. kr.
Pensionskasserne vil dog være meget følsomme for fremtidige
rentestigninger, men investeringsdirektør i SAMPENSION, Henrik Olejasz
Larsen, forventer ikke, at der kommer til at ske nogle dramatiske
rentestigninger foreløbig. I landets to største kommerciele
pensionsselskaber, Danica Pension og PFA Pension, har man endnu ikke
offentliggjort regnskab for 3. kvartal, men allerede ved halvåret forventede
selskaberne tilsammen at bidrage med 4 mia. kr. i PAL-skat. I Nordea Liv &
Pension, Industriens Pension og PensionDanmark har man aflagt
investeringsregnskab for 3. kvartal, og her er den samlede skattebetaling
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indtil videre på 6,2 mia. kr. Der er citat fra investeringsstrateg i PFA
Pension, Henrik Henriksen. Danmarks Statistiks ADAM-model er nævnt
som kilde til en graf over pensionsskat.
- Børsen 1. sektion. Side 28,29. HEIDI BIRGITTE NIELSEN. 29. oktober.

02-09-2010
Realdania og Institut for Økonomi styrker forskning i
boligøkonomi
Realdania og Institut for Økonomi styrker forskning i boligøkonomi
Boligboblen og den finansielle krise har med al tydelighed vist, at
boligøkonomi har stor betydning for samfundsøkonomien, og derfor ønsker
Realdania nu gennem Boligøkonomisk Videncenter at styrke forskningen i
boligøkonomi.¿De empiriske udfordringer ligger i at udvikle bedre
empiriske modeller for prisdannelsen. Dette er ikke mindst af betydning for
den måde, boligmarkedet er indbygget i makroøkonomiske modeller som
SMEC og ADAM. Det er velunderbygget, at boligmarkedet både påvirkes af
den generelle økonomiske udvikling, men også har en stor betydning for
denne udvikling. Det er derfor yderst vigtigt at forbedre ¿boligblokken¿ i
anvendte makromodeller,¿ siger Torben M. Andersen. Helt konkret
udmønter det sig i et bidrag på 1.750.000 kroner til Institut for Økonomi
ved Aarhus Universitet, hvor pengene primært går til at etablere et ph.d.forløb inden for forskningsfeltet.Mere fokus på boligøkonomien"Der er
behov for at få mere forskningsmæssig viden om blandt andet den
boligboble, som var med til at udløse recessionen. Økonomerne var ikke
skarpe nok til at forudse boligprisernes galop," mener sekretariatschef Curt
Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.Realdania vil med etableringen
af Boligøkonomisk Videncenter bidrage til at skabe bedre indsigt i og debat
om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark, og centret
ønsker derudover at puste til rekrutteringen af nye boligøkonomer ved
universiteterne. Centret blev grundlagt som reaktion på den finansielle
krise og har professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi som
medlem af centrets Advisory Board."Forskning i boligøkonomi har ikke haft
det store fokus i Danmark, og der er et stort behov for at styrke området,"
siger Torben M. Andersen.Vigtigt at forstå mekanismerne i
boligmarkedetIfølge Torben M Andersen var udviklingen på
ejerboligmarkedet før den finansielle krise karakteriseret af både store
generelle prisstigninger og store geografiske forskelle. De generelle
prisstigninger oversteg klart, hvad der umiddelbart kunne forklares af de
eksisterende boligprismodeller, og udviklingen er derfor blevet udlagt som
en "prisboble"."Det er af stor vigtighed både i relation til forståelsen af
mekanismerne i boligmarkedet generelt, og i relation til den økonomiske
politik specifikt, at få en bedre afklaring af mekanismerne bag
boligprisdannelsen," siger Torben M. Andersen.Kulegravning af teoretiske
og empiriske spørgsmålMidlerne fra Realdania skal både anvendes til at
kulegrave nogle teoretiske og empiriske spørgsmål i relation til
mekanismerne bag boligprisdannelsen.De teoretiske udfordringer ligger
primært i en modellering af forventningernes betydning for prisdannelsen
og i at kunne modellere prisdannelsen mere disaggregeret. Dermed bliver
det muligt, at håndtere geografiske forskelle og deres samspil."De
empiriske udfordringer ligger i at udvikle bedre empiriske modeller for
prisdannelsen. Dette er ikke mindst af betydning for den måde,
boligmarkedet er indbygget i makroøkonomiske modeller som SMEC og
ADAM. Det er velunderbygget, at boligmarkedet både påvirkes af den
generelle økonomiske udvikling, men også har en stor betydning for denne
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udvikling. Det er derfor yderst vigtigt at forbedre "boligblokken" i anvendte
makromodeller," siger Torben M. Andersen.Ovenstående pressemeddelelse
er udsendt af Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
- Realdania - Forsiden.
http://www.realdania.dk/Presse/Nyheder/2010/Phd_Oekonomi
.... 2. september.

20-07-2010
Claus Hjorts sommerkuller
Claus Hjorts sommerkuller
Af Kristen Touborg, Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti, valgt i
Vestjyllands Storkreds Fair Løsning Sommervarmen har tilsyneladende
angrebet finansminister Claus Hjort i et sådant omfang, at hans evindelige
gentagelser kører non stop om, at S og SF’s økonomiske plan »En Fair
Løsning«, ikke opfylder EU’s henstillinger. Da jeg ikke længere tror, der er
håb om, at kunne rokke ved finansministerens massive argumentresistens,
vil jeg af hensyn til avisens mange andre læsere - og nuancering af
debatten i øvrigt - henvise til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds
beregninger, som er foretaget på den samfundsøkonomiske model ADAM,
som viser, at S-SF-planen »Fair Løsning« bringer det offentlige underskud
ned fra 95 mia. kr. i 2010 til 42 mia. Kr. i 2013. Dermed opfylder
oppositionens økonomiske plan EU’s konvergenskrav om, at underskuddet
på de offentlige finanser på kort sigt skal bringes ned under tre procent af
BNP. Ydermere viser AE’s beregninger, at den offentlige saldo i S-SFplanen i 2010 bringes ned til EU’s konvergenskrav på højst tre procent af
BNP, mens underskuddet i 2013 er bragt yderligere ned til knap to procent
af BNP. Vi har den opfattelse, at Danmark skal leve op til
konvergenskravene, og, at der dermed skal sikres et underskud på statens
budget på under tre procent inden 2013. Samtidig anerkender vi også
regeringens beregninger af, at der mangler 24 mia. kr. for at sikre
holdbarhed i dansk økonomi i fremtiden. Disse to elementer har begge
været udgangspunkt for vores plan. Krisen har tydeligt vist de klare
skillelinjer i dansk økonomisk politik. For SF og S er dansk velfærd en
hjertesag, som vi ikke går på kompromis med. Derfor er vi fast besluttet
på at skabe holdbarhed i den danske økonomi, så vi ikke fortsætter
udhulningen af velfærden som VKO. Og vi er sikre på, at danskerne kan se,
at ansvarlig og fremtidssikker politik kræver en indsats af os alle. Så,
finansministeren behøver slet ikke at gå rundt og få politiske hedeture her i
sommervarmen over S og SF’s økonomiske plan -»En Fair Løsning«.
- Alt om Herning - Forside. http://aoh.dk/. 20. juli.
- Dk-nyt - Debat. http://dknyt.dk/wphorum/index.php?id=3858. 21.
juli.

19-07-2010
Debat: Claus Hjorts sommerkuller
Debat: Claus Hjorts sommerkuller
S-SF"s forslag "Fair Løsning" opfylder EU"s konvergenskrav, skriver MF
Kristen Touborg (SF) i et debatindlæg med henvisning til
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger baseret på ADAM. De
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viser, at det offentlige underskud på 95 mia. kr. i år vil falde til 42 mia. kr.
i 2013.
- Fyens Stiftstidende Sektion 1. Side 8. Kristen Touborg. 19. juli.
- Midtjyllands Avis 1. sektion. Side 6. Kristen Touborg. 17. juli.
- Herning Folkeblad 1. sektion. Side 14. Kristen Touborg. 20. juli.

16-07-2010
Claus Hjorts sommerkuller
Claus Hjorts sommerkuller
Da jeg ikke længere tror, der er håb om at kunne rokke ved
finansministerens massive argumentresistens, vil jeg af hensyn til avisens
mange andre læsere ? og nuancering af debatten i øvrigt ? henvise til
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds beregninger, som er foretaget på den
samfundsøkonomiske model ADAM, som viser, at S-SF-planen ?Fair
Løsning? bringer det offentlige underskud ned fra 95 mia. kr. i 2010 til 42
mia. kr. i 2013. Dermed opfylder oppositionens økonomiske plan EU?s
konvergenskrav om, at underskuddet på de offentlige finanser på kort sigt
skal bringes ned under 3 pct. af BNP.Ydermere viser AE?s beregninger, at
den offentlige saldo i S-SF-planen i 2010 bringes ned til EU?s
konvergenskrav på højst 3 pct. af BNP, mens underskuddet i 2013 er bragt
yderligere ned til knap 2 pct. af BNP.Vi har den opfattelse, at Danmark skal
leve op til konvergenskravene, og at der dermed skal sikres et underskud
på statens budget på under 3 pct. inden 2013. Samtidig anerkender vi
også regeringens beregninger af, at der mangler 24 mia. kr. for at sikre
holdbarhed i dansk økonomi i fremtiden. Disse to elementer har begge
været udgangspunkt for vores plan.Krisen har tydeligt vist de klare
skillelinjer i dansk økonomisk politik. For SF og S er dansk velfærd en
hjertesag, som vi ikke går på kompromis med. Derfor er vi fast besluttet
på at skabe holdbarhed i den danske økonomi, så vi ikke fortsætter
udhulingen af velfærden som VKO. Og vi er sikre på, at danskerne kan se,
at ansvarlig og fremtidssikker politik kræver en indsats af os alle.Så
finansministeren behøver slet ikke at gå rundt og få politiske hedeture her i
sommervarmen over S og SF?s økonomiske plan? ?En Fair Løsning?.
- Nordjyske Stiftstidende.
http://www.nordjyske.dk/ditnordjyske/forside.aspx?ctrl=1 .... 16.
juli.
- Alt om Herning - Forside. http://aoh.dk/. 20. juli.

16-07-2010
Claus Hjorts sommerkuller
Claus Hjorts sommerkuller
Kristen Touborg, MF for Socialistisk Folkeparti, tager til genmæle over for
Finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) kritik af S og SF"s økonomiske
redningsplan "En Fair Løsning". Touborg henviser til Erhvervsrådets
beregninger, foretaget på den samfundsøkonomiske model ADAM, som
viser, at "Fair Løsning" bringer det offentlige underskud ned fra 95 mia. kr.
i 2010 til 42 mia. kr. i 2013.
- Nordjyske Stiftstidende Sektion 1. Side 21. Kristen Touborg. 16. juli.
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Banker stormer frem under krisen
Finanssektoren er vokset under krisen, viser nye tal fra
nationalregnskabet. Finansierings- og forsikringsbranchen har f.eks. haft
de højeste lønstigninger og er relativt mildt ramt af jobkrisen i form af en
forholdsvis lille negativ ændring i beskæftigelsen. Som kilde angives AE
pbs. af ADAM.
- Børsen 1. sektion. Side 18,19. JACOB KLOK. 14. juli.

03-06-2010
Spareplan koster 2.700 ufaglærte job
Spareplan koster 2.700 ufaglærte job
Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F,
graversen@3f.dkSkattereformen skal finansieres. Og så skal der skal
spares 24 milliarder kroner på de offentlige budgetter. Det kræver
regeringens spareplan med Dansk Folkeparti. Men det kommer til at koste
job - ikke mindst blandt ufaglærte og danskere med en kort
uddannelse.Ifølge en beregning fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
står cirka 2.700 3F"ere til at miste jobbet frem mod 2013. I alt står
Danmark til at miste 27.000 job i kølvandet på spareplanen.Det skyldes
blandt andet, at der bliver færre penge til forbrug hos ledige og familier
med børn. Og at den offentlige sektor skal køre med nulvækst de næste tre
år3F"ere rammes hårdestAE har kørt regeringens tal for besparelser
gennem den økonomiske ADAM-model, der bruges af stort set alle
økonomer.De tal, der kommer ud af regnemaskinen, viser, at 3F"erne
bliver relativt hårdt ramt. I 2008 havde 3F"erne cirka 9 procent af jobbene
i Danmark. Men de står til at miste over 11,5 procent af de job,
spareplanen vil koste.- De seneste måneder har ellers budt på et lille fald i
antallet af ledige 3F"ere. Det skyldes et skrøbeligt opsving. Men det
risikerer at blive kvalt, fordi regeringen vil spare markant allerede i 2011,
siger Anita Vium Jørgensen, der er cheføkonom i 3F.Vismænd: 150.000
ledigeOgså de økonomiske vismænd venter flere ledige. Spådommen lyder,
at antallet af ledige vil toppe på 150.000 ledige i 2011.Det fremgår af
vismændenes såkaldte diskussionsoplæg, der blev fremlagt torsdag.
Vismændene vurderer, at opsvinget bliver langsomt, fordi Danmark og de
fleste andre EU-lande sparer flittigt de kommende år.Vismændene peger
på to veje i dansk økonomi, når det gælder den lange bane: Markant
højere skat. Eller spareplaner, reformer på arbejdsmarkedet og flere år på
job til hver enkelt dansker.
- Fagligt fælles forbund - Nyheder.
http://forsiden.3f.dk/article/20100603/NYHEDER/100609978 ....
3. juni.

20-05-2010
Debat: Opstil regnskab besparelser for offentlige fyringer
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Debat: Opstil regnskab besparelser for offentlige fyringer
Boe Jørgensen skriver i et debatindlæg en opfordring til finansministeren,
som han påpeger både har ADAM (Annual Danish Aggregate Model) og,
som Jørgensen kalder dem, "regnedrenge" til rådighed til at opstille et
specificeret regnskab om nettobesparelserne på bundlinjen, når
kommunen opsiger en SOSU-assistent eller en skolelærer i en periode,
hvor der ikke ansættes i den private sektor. Boe Jørgensen beder i den
forbindelse finansministeren om at tage hensyn til, at skatteindtægterne
bliver mindre, momsindtægterne forringes og punktafgifterne forringes.
- Frederiksborg Amts Avis 1. sektion. Side 4. debat. 20. maj.

16-02-2010
Rekordlave lønstigninger i vente
Rekordlave lønstigninger i vente
ADAM"s databank er kilde til en graf, der viser udviklingen i lønstigninger i
industrien fra 1990-2010. Grafen viser, at man har kurs mod rekordlave
lønstigninger på omkring 2 pct.
- Børsen 1. sektion. Side 14,15. JACOB KLOK. 16. februar.

09-01-2010
Uhørt kompleks økonomisk model kræver supercomputer
Uhørt kompleks økonomisk model kræver supercomputer
Af Kent Krøyer, lørdag 09. jan 2010 kl. 14:00EU-Kommissionen har fået en
spritny makroøkonomisk model i værktøjskassen, efter at et hold forskere
fra otte universiteter i Frankrig, Tyskland, Italien, England og Tyrkiet i
slutningen af november afleverede EURACE-projektet.EURACE fik for tre år
siden fik 18,6 millioner kroner fra midler, der var øremærket til
risikobetonet forskning.Hensigten er at få en bedre "krystalkugle", der kan
forudsige, hvordan den europæiske økonomi udvikler sig i 2020, hvor det
eksempelvis forventes, at hver fjerde borger i EU vil være over 65 år. Det
vil påvirke EU-borgernes økonomiske valg, men hvordan?De velkendte
økonomiske computermodeller, som SMEC og ADAM, er ikke detaljerede
nok til at kunne regne ud, hvordan den ændrede aldersfordeling vil påvirke
økonomien. Der skal mere til.EURACE-modellen går i mange flere detaljer.
Det kræver imidlertid supercomputerkraft, og endda i en hidtil uhørt
grad.For det handler ikke kun om at indregne grupper af europæiske
borgere, der opfører sig nogenlunde ens. Modellen skal helt ned og kikke
på familiers, firmaers og bankers forventede reaktioner på udsving i renter
og huspriser, blot for at tage et enkelt lille eksempel.For at fuldende det
store billede, skal modellen også indregne, hvordan de store, nye
udenlandske økonomier spiller ind i den globale økonomi og påvirker
Europa. Lande som Kina, Indien og Brasilien.Tager hensyn til sociale
sammenhængeDe store økonomier påvirker de enkelte EU-familier, men
modsat påvirker den samlede effekt af de mange familiers økonomiske valg
også de store økonomier. Det nye er, at modellen tager hensyn til sociale
sammenhænge som forbrugeradfærd og forventning om arbejdsløshed. På
den måde bliver regnestykket meget kompliceret.Men med det nye
computersimuleringsværktøj skal EU komme på omgangshøjde med USA,
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Kina og Japan, skriver kommissionen i pressemeddelelsen fra 30.
november.»Dette førsteklasses europæiske forskningsresultat kan hjælpe
os til at tage skridtet fra papiret og blyanten til supercomputere,« sagde
Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfund og
medier.»Resultaterne af dette forskningsprojekt vil supplere de traditionelle
økonomiske statistikker og antagelser angående økonomiske aktørers
reaktioner ved at muliggøre en bedre afprøvning af en politiks følger for
befolkningen, mens den stadig er på tegnebrættet. Jeg forventer, at
statsansatte forskere og nationale forskningsinstitutter hurtigst muligt vil
gøre dette redskab tilgængeligt for de politiske beslutningstagere,« siger
hun.Hensigten med EURACE er altså, at det skal hjælpe politikere med at
træffe beslutninger om økonomisk politik.Store krav til brugerfladenDe
tiltænkte brugere af modellen spænder dog bredt fra økonomiske
analytikere til softwareingeniører og politikere, så de er højst forskellige i
deres forudsætninger. Og derfor har der været høje krav til
brugervenligheden i grænsefladen, altså de skærmbilleder og begreber, der
møder brugeren.Den underliggende teknik bygger på en modelteknologi
ved navn FLAME (Flexible Large-scale Agent Modelling Environment).Set
fra økonomernes side består FLAME af et formelt beskrivelsesværktøj, der
er udviklet til at beskrive årsagssammenhænge og afhængigheder.
Økonomerne skal altså ikke rode med et maskinafhængigt
programsprog.Set fra programmørernes side er der tale om et system, der
fungerer som mange parallelle processer. Dermed egner det sig til at blive
afviklet på supercomputercentre med store linux-klynger.Kompleksitet er
ikke nødvendigvis stabilitetens fjendeKontorchef John Smidt hos Det
Økonomiske Råd er ansvarlig for vismandsinstitutionens brug af
økonomiske modeller. Han har ikke hørt om EURACE, men han vil gerne
udtale sig generelt om økonomiske modeller.På spørgsmålet, om ikke en
økonomisk model med meget stor kompleksitet bliver kaotisk som et
meteorologisk vejrsystem, svarer han:»Nu kender jeg jo SMEC-modellen
med cirka 600 ligninger og ADAM-modellen med 3.000 og DREAM med
mange tusinde. Men
- Ingeniøren - Forskning. http://ing.dk/artikel/105284-uhoertkompleks-oekonomisk- .... 9. januar.

2009:

07-12-2009
Tab af dansk konkurrenceevne koster dyrt
Tab af dansk konkurrenceevne koster dyrt
- Det varsler desværre, at dansk eksport går en fortsat svær tid i møde og
fremadrettet vil klare sig væsentligt dårligere end væksten på vores
eksportmarkeder ellers skulle tilsige, påpeger banken i ugebrevet
Ugefokus.For at illustrere konsekvenserne af den svækkede
konkurrenceevne, og hvor følsom dansk økonomi er over for ændringer i
konkurrenceevnen, har Danske Bank foretaget en modelberegning i ADAM,
hvor lønniveauet over en 5-årig periode øges med 13 pct. Det svarer
nogenlunde til den samlede forringelse, vi har set i den danske
lønkonkurrenceevne over de seneste 4-5 år, når man tager højde for
effekterne af produktivitets- og valutakursudviklingen.Danske Banks
modelberegning viser, at beskæftigelsen vil falde med i omegnen af 42.000
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personer over de efterfølgende 5 år som følge af den svækkede
konkurrenceevne. Faldet i eksporten vil udgøre 2,1 pct. - svarende til ca.
15 mia. kr. BNP vil realt falde 1,4 pct. - svarende til ca. 20 mia. kr.- Faldet
kan tilskrives en nedgang i eksporten og at danske virksomheder vil tabe
markedsandele på det hjemlige danske marked. Der er således meget, der
peger i retning af, at den svækkede konkurrenceevne i væsentlig grad vil
bidrage til et tab af markedsandele - herhjemme og i udlandet - med
faldende beskæftigelse og stigende ledighed til følge, påpeger banken.
- NPinvestor.dk - Nyheder. http://npinvestor.dk/nyheder/tab-afdansk-konkurrenceevn .... 7. december.

16-11-2009
Dollarfald presser dansk økonomi
Dollarfald presser dansk økonomi
Det frygtes, at et fortsat kursfald for Dollaren, kan skade den danske
vækst og resultere i massive fyringsrunder. Det viser beregninger foretaget
på den nationaløkonomiske model, ADAM. Blandt de selskaber som vil
kunne mærke et fald i Dollaren, uden at det dog vil resultere i
uoverskuelige problemer, er Novo Nordisk og Danfoss, som grundet deres
status som globale virksomheder, er mere robuste over for kursfald. ''Alt
andet lige vil en svækket dollar påvirke Danfoss negativt'', siger Vice
president i koncernen Flemming Aaskov Jørgensen.
- Ugebrevet Mandag Morgen 1. sektion. Side 12,13. 16. november.

27-10-2009
Vismandsspillet i top-10 ved e-læringsprisen
Vismandsspillet i top-10 ved e-læringsprisen
Vismandsportalen er hjemsted for "Vismandsspillet", der kan opleves på
Uddannelsesforum i Odense den 3. og 4. november sammen med de andre
bidrag til e-læringsprisen 2009. Vismandsspillet scorede højt på ide,
udførelse, pædagogik og differentieringspotentiale.Vismandsspillet er et
web-baseret simulationsspil baseret på den økonomiske model ADAM fra
Danmarks Statistik og Heimdal-modellen fra Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, som begge bruges af professionelle økonomer. Spillet sætter
fokus på forståelsen af samfundsøkonomiske begreber og konsekvensen af
den førte økonomiske politik. Man kan populært sagt selv lege økonomisk
vismand, finansminister eller noget helt tredje.- Vi synes selv, det er et
genialt spil, og det er oven i købet super aktuelt i den nuværende situation,
hvor alle medier, politikere og økonomer diskuterer, hvordan Danmark
kommer ud af den økonomiske krise. I Vismandsspillet kan man selv sidde
og skrue op og ned for eksempelvis arbejdsløshed og se, hvilke
konsekvenser det får for resten af samfundsøkonomien, siger Charlotte
Plum Jensen fra Finansrådet, der står for udbredelsen af
Vismandsspillet.Vismandsspillet appellerer til alle med en
samfundsøkonomisk interesse, men henvender sig især til lærere og
studerende på ungdomsuddannelser og universiteter, men er også relevant
for folkeskolens ældste klasser. Kort sagt alle, der ønsker at lære om
økonomiske sammenhænge og politiske handlemuligheder. Alle landets
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uddannelsesinstitutioner har gratis adgang til
Vismandsspillet.Vismandsportalen indeholder desuden en læringsportal
fyldt med fakta om samfundsøkonomi samt opgaver og test i tre
sværhedsgrader.Vismandsspillet er udviklet for Finansrådet af
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, professor Per Kongshøj Madsen fra
Aalborg Universitet og lektor Ernst Jensen, Falkonergårdens Gymnasium.
Det har eksisteret på CD-Rom siden 1994, men er i år udkommet i en ny,
opdateret og forbedret web-udgave.
- Finansrådet - Finansrådets kommentarer.
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/Nyheder_og_presse ....
27. oktober.

23-10-2009
Finansministeriets replik til artiklen i Information torsdag
den 22. oktober "Hjorts talmagi fordrejer regeringens
kriseindsats"
Finansministeriets replik til artiklen i Information torsdag den 22.
oktober "Hjorts talmagi fordrejer regeringens kriseindsats"
23.10.2009Nedenfor er artiklen gengivet samt Finansministeriets svar på
de rejste påstande.Uddrag fra Information:Mens mange andre lande
begynder at kunne se lys i mørket, ser dansk økonomi ud til at være gået
helt i stå, og et stadig større kor af økonomer såvel som politikere peger
på, at Danmark akut har behov for en ny vækstpakke. For uden en
vækstpakke til en værdi af 10-15 milliarder kroner vil arbejdsløsheden
snart komme faretruende tæt på 200.000 personer, vurderer blandt andet
de økonomiske vismænd over for Dagbladet Information. Finansminister
Claus Hjort Frederiksen (V) synger dog ikke i dette kor. Han har ved flere
lejligheder givet udtryk for, at Danmark er et af de lande, der har gjort
mest overhovedet for at skærme mod den økonomiske krise. Og
understreger, at det nu er tid til at afvente effekterne af initiativerne.
»Regeringen sparker mere gang i væksten end de fleste andre vestlige
lande,« som finansministeren i går skrev i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Sagen er bare, at Organisationen for økonomisk udvikling og samarbejde
(OECD) for kort tid siden har lavet en analyse, der viser, at i hvert fald 12
andre OECD-lande har taget flere og større kriseinitiativer end
Danmark.Kommentar fra Finansministeriet:De tal, OECD har offentliggjort,
er såkaldte "krisepakker" og omfatter kun dele af den økonomiske politik.
Fx medtager man ikke skattenedsættelserne fra starten af 2009 og andre
elementer i finansloven for 2009, som blev vedtaget i december 2008.
Disse ting bidrager selv sagt til at modvirke krisen. Såvel principielt som
reelt er det alle finanspolitiske initiativer med effekt i 2009 og 2010, der er
relevante ift. at håndtere krisen. For finansloven for 2009 gælder endda, at
den blev forhandlet i november, og at man i Folketinget eksplicit
diskuterede, om det var et fornuftigt svar på krisen på det
tidspunkt.Uddrag fra Information:Det får nu flere økonomer til at kritisere
Claus Hjort Frederiksen for gennem efteråret at have fordrejet regeringens
kriseindsats og fjernet den politiske fokus fra nødvendigheden af en ny
krisepakke. »Der er meget talmagi i det, finansministeren siger, for når det
kommer til ekspansiv finanspolitiske initiativer rettet mod krisen, ligger
Danmark i den tynde ende - som OECD''s tal også viser,« siger professor i
økonomi og arbejdsmarkedspolitik, Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet,
til Information.Kommentar fra Finansministeriet:De beregninger,
Finansministeriet har foretaget, følger samme hovedprincipper som i de
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seneste 20 år. Udgangspunktet er den såkaldte finanseffekt, som viser
virkningen fra finanspolitikken på den økonomiske aktivitet (og de såkaldte
direkte provenuer, der viser hvor meget der lempes med).
Finansministeriets skøn for finanseffekten svarer til de skøn, De
Økonomiske Råd har offentliggjort.Uddrag fra Information:Finansminister
Claus Hjort Frederiksen har ikke selv været til at træffe for en kommentar,
men Finansministeriet oplyser, at ministeriet ikke betragter OECD''s
beregninger som fyldestgørende for, hvad Danmark har gjort under krisen,
fordi betydningen af den kommende skattereform, der virker fra nytår, ikke
er medtaget.Kommentar fra Finansministeriet:Nej, som forklaret til
skribenten er det skattenedsættelsen fra starten af i år, der - blandt andet
- ikke er med i OECD''s beregninger.Uddrag fra Information:Men,
understreger Flemming Ibsen, samme argument kan alle andre OECDlande jo også bruge.Kommentar fra Finansministeriet:Ja, flere lande har
også været utilfredse med OECDs opgørelse, som alene medtager såkaldte
"krisepakker" vedtaget efter et bestemt tidspunkt. Hvis det antages, at vi i
Danmark i foråret 2008 havde vedtaget en stor stramning af den
økonomiske politik med virkning fra 2009, ville denne stramning heller ikke
indgå i OECDs tal. Men mon ikke at mange af de, der er tilhængere af
OECDs tal, så i stedet ville sige, at OECDs tal var misvisende. Og det ville
de så have ret i. Dét, der er økonomisk relevant - fx for at modgå den økon
- Finansministeriet - Nyheder.
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/10/20091
.... 23. oktober.

06-10-2009
Analytiker: Kom med beviserne!
Analytiker: Kom med beviserne!
Dansk Energi må vise offentligheden, hvordan statsstøtte til bredbånd kan
skabe de 45.000 nye arbejdspladser, som organisationen påstår, siger
teleanalytiker.Det er taget ud af luften, at et statstilskud på 30-35
milliarder kroner til at lægge lynhurtige Internet-forbindelser ud til alle
danskere vil kunne skabe 45.000 nye arbejdspladser.Teleanalytiker John
Strand, direktør i Strand Consult, kræver, at brancheorganisationen for de
danske el- og energiselskaber Dansk Energi beviser sin påstand, som blev
lanceret for små to uger siden. Elselskaberne er i gang med at grave
lysoptiske fiberkabler ned overalt i Danmark for at kunne konkurrere med
især TDC om at levere Internet, TV og telefoni til danskerne.Kom med
beregningerne»Dansk Energi skal være meget velkommen til at agitere for
statsstøtte til fibernet, men jeg kan ikke forstå, at de argumenterer ud fra
en påstand om, at de har lavet beregninger, som hverken jeg, pressen
eller andre interesserede kan få adgang til,« siger John Strand, der
adskillige gange har bedt om at få grundlaget for beregningerne
udleveret.Han forstår ikke, at Dansk Energi efter eget udsagn bygger
beregningerne på Danmarks Statistiks ADAM-model, som normalt
anvendes for op til femårige investeringer. Elselskabernes tidshorisont for
milliardinvesteringerne i et landsdækkende fibernet er meget længere end
de fem år.Ikke støtte til de enkelte selskaberDansk Energi har
understreger, at organisationen ikke ønsker statsstøtte til de enkelte
selskaber men derimod et samarbejde med det offentlige for at sikre, at
også de områder af Danmark, hvor ingen har lyst til at bruge kræfter og
penge på at etablere Internet-forbindelser med høj hastighed, kan komme
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på nettet i ordentlig fart. Det gælder blandt andet mange danske småøer.
- Business.dk - Tech & mobil.
http://www.business.dk/article/20091006/techmobil/91006030/
. 6. oktober.

22-09-2009
Få mere viden om boligøkonomi
Få mere viden om boligøkonomi
Den største investering for langt de fleste danskere er at købe bolig. Men
der findes ikke så meget uvildig viden om boliglån, og de fleste har haft
meget svært ved at forudsige, hvordan boligpriserne udviklede sig.Det skal
en nyt Boligøkonomisk Videncenter, som Realdania står bag, være med til
at rette op på.Boligøkonomisk Videncenter bliver ikke et center, hvor
private kan ringe ind og få råd . Men sekretariatet i videncentret vil
udarbejde projekter, analyser, statistik og arrangere offentlige konferencer
og høringer om aktuelle boligøkonomiske temaer. Det skal give bedre
viden, som kan gavne den enkelte dansker.Mere fokus på boligpriserEn af
de mest centrale ting bliver boligpriserne.- På verdensplan har det været
med til at fremkalde den største økonomiske krise siden 1929, at man ikke
har været gode til at forudse boligpriserne bedre. I Danmark har man
været for ringe, og det er helt centralt, at det skal blive bedre, siger
sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.- Det
boligøkonomiske initiativ kan være med til at sætte mere fokus på
boligmarkedets rolle i de samfundsøkonomiske modeller som ADAM og
SMEC, og måske også medvirke til, at der afsættes flere ressourcer til
bedre at analysere og forstå boligmarkedet og boligpriserne. Det er en
omfattende og kompleks opgave, bl.a. som følge af dataproblemer, men
Realdanias indsats kan måske være med til, at politikerne prioriterer dette
mere og vil afsætte flere ressourcer til en indsats, siger han.Behov for
uvildig viden om boliglånOgså uvildig viden er der mere behov for, når
danskerne skal beslutte, hvilket lån de skal tage, når de køber hus, tager
et lån i boligen, eller hvis de ønsker at konvertere deres lån.- Banker og
realkreditinstitutter tjener penge på at give og omlægge lån. Forbrugerne
har ikke nogen, der er deres ven, siger Curt Liliegreen.
- Bolius - Forside. http://www.bolius.dk/nyheder/artikel/blivklogere-paa-bo .... 22. september.

2009.03.30:
Katalog kan skabe arbejdsplader på kort sigt
Et væsktkatalog på 21 initiativer lavet af Ingenørforeningen kan over tre år
skabe flere end 35.000 arbejdspladser. Visse af initiativerne er blevet
delvist opfyldt, bl.a. via renoveringspuljen og regeringens aftale med
kommunerne om at øge investeringen i folkeskoler og ældreboliger med 2
mia. kr. AErådet konstaterer dog, at initiativer som investeringer i det
offentlige, og lavere skat på arbejde i ADAM-modellen, som regel kun vil
have en kortsigtet effekt på økonomien.
- Ingeniøren Karriere. Johs Krarup. Side 8. 27. marts.

2009.03.18:
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Få kvindelige økonomer
Polit i København og oecon i Århus har hver kun én kvindelig professor i en
hel stab på 21, og for 10 år tilbage var der ikke en eneste kvinde ansat.
Økonomistudierne har altid været et hængeparti, da der op til langt op i
80erne kun var få kvindelige studerende. I polit-studiets nære fortid kan
man ellers finde to fremtrædende kvinder: Afdøde Birgit Grodal, der, havde
det ikke været for sygdom, ville have været blevet den første kvindelige
formand for European Economic Association, samt Ellen Andersen, der
udviklede ADAM-modellen - en model, som økonomer fortsat anvender.
- DJØFbladet nr. 5. Uoplyst. Side 16. 13. marts.

2009.03.09
Krisen har sine positive sider
Erhvervslivet i Danmark er stækket, men lederne er optimistiske, og
bruger krisen som anledning til at få strammet op. Professor i
økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, siger: ''Når
mange skal være helt ærlige, så er der nok i nogle virksomheder en række
medarbejder, der ikke burde have været ansat''. Arbejdsmarkedsforsker
Flemming Ibsen supplerer: ''Det har overrasket økonomer, at vi trods
nedbringelsen af ledigheden ikke har set den store lønfest. Lønnen er ikke
steget så meget, som de ifølge beregninger i den makroøkonomiske model
ADAM skulle have gjort.'' Det mener han til dels skyldes globaliseringen.
- Berlingske Nyhedsmagasin 1. Sektion. Anders Rostgaard. Side
10,11,12,13,14,15,16,17. 6. marts.

2009.02.27
ADAM: Behov for offentlige investeringer
Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som bygger på tal
fra modellen ADAM, viser, at der er behov for offentlige investeringer i
infrastruktur nu og her. Skattelettelserne fra statsminister Anders Fogh
Rasmussen (V) vil komme alt for sent, da de først vil træde i kraft fra
2010. AE er dog enige med CEPOS i, at lavere personskatter vil gavne
danske økonomi på sigt.
- ErhvervsBladet 1. sektion. Lars Erik Skovgaard. Side 5. 27. februar.

