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Indledning1

Denne eksempelsamling er en vejledning i brugen af Adam. Der er medtaget et bredt
udsnit af eksempler som dækker mange af de områder, som modellen kan belyse. Ek-
semplerne er udvalgt sådan at alle typer af relationer i ADAM behandles. Derved kan
eksempelsamlingen bruges som et opslagsværk eller til at søge inspiration, når nye
eksperimenter skal sammensættes. I Jul17x er udbudseffekter i eksporten standard og
eksporten udvides altså hvis den indenlandske produktion stiger, uden at bytteforhol-
det ændres. Udbudseffekterne kan slås til og fra ved at ændre skiftdummyen dfyfu.
Standard er dfyfu = 0. Hvis dummyen dco sættes til 1 vil offentlig forbrug og investe-
ringer udvikle sig proportionalt med privat efterspørgsel. Hvis dco er 0 vil offentlig
forbrug og investeringer være eksogent. Dco konstruktionen kan bruges i alle analyser,
men er særlig relevant i scenarier, hvor der er permanente effekter på økonomien. I
standardmultiplikatorerne, som kan findes på ADAMs hjemmeside, er udbuddet af of-
fentlige tjenester endogeniseret i eksperimenter, som påvirker arbejdsudbuddet på
langt sigt. Endogenisering af den offentlige efterspørgsel betyder at arbejdsudbuddets
langsigtede nettoeffekt på de offentlige finanser er begrænset. Undtagelsen er scenari-
et for flere personer i arbejdsstyrken. Her er der en forbedring af de samlede offentlige
finanser, selvom offentlig og privat produktion følges ad. Fra modelversion Jul17 er
produktionen i den offentlige og private serviceindustri opdelt på efterspørgsel fra of-
fentligt forbrug, fX<i>_co og efterspørgsel fra andre brugere fX<i>xco. Xo1_p er be-
stemt af produktionen i den offentlige serviceindustri, Xo, fratrukket efterspørgsel fra
offentligt forbrug og input til investeringer, Xo_co og Xo_im. Som følge heraf, er ef-
fekterne på det offentlige forbrug lidt større når den offentlige produktion øges i for-
hold til Okt16. 

Eksemplerne er til brug for scenarier eller multiplikatoranalyser. Det forudsættes der-
for, at der findes et grundforløb, som dækker den ønskede periode. Eksperimenterne
anviser en metode til at lave et alternativforløb. Det kan f.eks. være en komponent i
forsyningsbalancen, som hæves midlertidigt eller permanent. Derved giver simulation
af modellen et nyt alternativforløb for den valgte komponent, og samtidig medregnes
effekter på alle andre endogene variabler. Der opstår herved et helt nyt scenarie. I nog-
le tilfælde er formålet med analysen at vurdere og analysere effekten af den initiale
ændring. Denne analyse foretages ved en sammenligning med det oprindelige grund-
forløb. Forskellen mellem alternativ scenarie og det oprindelige grundforløb kaldes en
multiplikator.

Eksemplerne i denne samling er typisk relativt enkle. Dette gør sig især gældende i
afsnit 2, som omhandler justeringer af modellen. Der er her fokus på de enkelte rela-
tioner i modellen. Eksemplerne viser, hvordan forløbet for en endogen variabel kan
ændres, og der beskrives i dette afsnit eksempler fra et bredt udsnit af modellens rela-
tioner. I afsnit 3 behandles standardmultiplikatorerne, og fokus skifter til de eksogene
variabler. Der er her medtaget eksempler på alternative forløb for eksogene variabler.
Eksemplerne er de samme som gennemgås i beskrivelsen af modellens standardmulti-
plikatorer(som kan findes på ADAMs hjemmeside). I analysen af standardmultiplika-
torerne er hensigten at forklare effekterne på kort og langt sigt, mens fokus i eksem-
pelsamlingen først og fremmest er at forklare hvordan eksperimentet kan sættes op. I
afsnit 4 gives der eksempler på sammensatte eksperimenter. Disse eksempler er mere
komplicerede, og i nogle tilfælde anvises også metoder til ændring af modellens gene-
relle egenskaber. I afsnit 5 behandles eksogenisering af modellens variable mens der i
afsnit 6 gives en kort beskrivelse af relevante formodeller, og hvordan disse kan be-
nyttes ved eksperimenter.
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Justeringer2

Mange af modellens relationer er forsynet med et justeringsled eller et "J-led". Der er
her tale om en eksogen variabel, hvis navn begynder med J, JD eller JR og med suffiks
lig relationens venstresidevariabel. Justeringsleddene kan benyttes til at korrigere rela-
tionens eget bud på venstresidevariablen eller som håndtag ved eksperimenter. Nor-
malt (og i den historiske databank) er de lig nul. J-leddets navn siger noget om den
måde, hvorpå J-leddet indgår i relationen:

J<var> Niveau
JD<var> Ændring
JR<var> Relativ ændring

Et eksempel på en relation med J-led er relationen for arbejdstid:

Hak = (Ha+Hdag)*(1-bq1/2)  + JHak

Her er det altså muligt at ændre i niveauet for variablen Hak ved at ændre JHak. 

Korrektioner i en relation kan f.eks. begrundes i information om venstresidevariablens
aktuelle størrelse, her kan for eksempel benyttes eksogenisering som beskrives i afsnit
5. Andre grunde til korrektioner i en relation, kan være information om forhold som
relationen ikke tager højde for, eller at relationen siden estimationen har vist sig at be-
væge sig i den forkerte retning.

Fejlkorrektionsrelationer har et indbygget ligevægtsniveau, som venstresidevariabler-
ne trækkes tilbage imod efter et stød. De fleste af fejlkorrektionsrelationerne er op-
skrevet på log-lineær form og derfor indeholder disse relationer typisk et JR-juste-
ringsled, hvor det altså er muligt at lave en relativ ændring. For fejlkorrektionsrelatio-
ner vil kun en permanent justering i J-leddet give en langsigtet effekt på ligevægtsni-
veauet. En midlertidig justering vil påvirke venstresiden i en årrække, men effekten
dør efterhånden ud. 

En række relationer har i kraft af den delmodel, de indgår i, egenskaber svarende til
fejlkorrektionsrelationerne. En justering i disse relationers J-led får ofte ingen perma-
nent effekt, fordi de øvrige relationer trækker relationen tilbage på ligevægtsniveauet.
Generelt kan man altså ikke basere en justering på J-leddets navn alene, men bør i
stedet studere relationen eller relationerne nærmere.

Nedenfor følger en række eksempler på justeringer i modellens vigtigste adfærdsrela-
tioner. Eksemplerne er baseret på grundkørslen som er indeholdt i multiplikatorbanken
fra juni 2018, lang18.gbk. I denne bank er der simuleret et steady state forløb i perio-
den 2018-2060. I nogle af eksemplerne nedenfor er kørselsperioden dog kun frem til
2030.

2.1 Samlet privatforbrug

Privatforbruget bestemmes i modellen i et hierarkisk system. Først bestemmes det
samlede forbrug i årets priser, Cpu. Dernæst fordeles det samlede forbrug ud på de en-
kelte forbrugskomponenter (i faste priser) i et system af ligninger, se her afsnittet om
forbrugskomponenter.

Justeringer i det samlede private forbrug, Cpu, kan enten foregå i niveau i årets pri-
ser (med JCpuxh) eller i relative ændringer i årets priser (med JRCpuxh). Her
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hæves forbruget umiddelbart med 1%, ved at ændre det relative J-led, JRC-
puxh:

Da forbrugsrelationen er en fejlkorrektionsrelation, har denne opjustering ikke
langsigtet effekt, men forsvinder i løbet af nogle år. Det samme er tilfældet, når
JCpuxh anvendes. Her hæver vi forbruget med 7 mia. kr:

En fastholdt justering i forbruget - f.eks. i forbrugskvoten - kan ikke foretages
på nogen enkel måde. Formuen er via formuedefinitionen på langt sigt bestemt
af indkomst og forbrug, og der i gennem sikres på meget langt sigt en marginal
forbrugskvote på 1, uanset parametre og J-led i forbrugsfunktionen. Dog vil en
optrapning af niveau J-leddet eller en fastholdelse af det relative J-led kunne gi-
ve en effekt selv i lange forløb. Afsnittet om eksport viser eksempler på
hvordan justeringer i fejlkorrektionsrelationer kan udvides, sådan at effekten i
fejlkorrektionsligningen bliver permanent.

2.2 Forbrugskomponenter

Efter det samlede forbrug er bestemt i årets priser(med køb af biler og brug af benzin
omregnet til et ydelsesudtryk), er det nu muligt at fordele dette ud på de enkelte for-
brugskomponenter. Hver af de enkelte komponenter i privatforbruget har et justerings-
led kaldet JRbfC<j>. Hvis der f.eks. er information om, at forbruget af fødevarer, fCf,
vokser hurtigere end modellen tilsiger, kan JRbfCf bruges til at hæve forbruget. De øv-
rige forbrugskomponenter vil derved sænkes, således at det samlede forbrug er uæn-
dret. Det vil sige at sammensætningen af vareforbruget ændres. 

I nedenstående eksempel hæves både forbruget af fødevarer, fCf, og turistrejser, fCt,
hver med 1 procent som andel af det samlede forbrug:

Dette gøres altså ved at ændre de relative J-led, JRbfcf og JRbfct.

2.3 Bilkøb

Relationen for køb af biler, fCb, er en dynamisk identitet. Justeringer i bilkøbet fore-
går derfor som en justering i husholdningernes bilkapital, fKncb. En midlertidig juste-
ring i J-leddet, JRbfcbu, i ét år, har ikke permanente effekter. F.eks. vil en opjustering
af bilkapitalen i et enkelt år hæve beholdningen af biler i forhold til den ønskede be-
holdning, hvilket fører til et efterfølgende fald i bilkøbet, der i løbet af 4-5 år neutrali-
serer J-leddet. Mængden af biler falder herefter tilbage til udgangspunktet, dvs. den
ønskede beholdning. 
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Nedenstående eksempel viser en opjustering i bilkapitalen, JRbfcbu, på 1% i 2018
svarer til en stigning på ca. 6,11 % i antallet af købte biler: 

På langt sigt forsvinder effekten dog, som ovenfor beskrevet. Hvis man derimod øn-
sker at justere i alle år, hæves J-leddet med 0.01 første år og 0.01*fejlkorrektionspara-
meteren i de følgende år.

En anden måde at påvirke købet af biler er via kapitalomkostningerne (usercost) for
biler, Ucb. Et permanent stød til kapitalomkostninger kan udføres således: 

Justeringen i kapitalomkostningerne giver en stigning i bilkøbet på 9,11 % i 2018 og
13,28 % i 2018. Der ses en permanent hævelse af bilkøb og bilbeholdning på ca.
5,6%.

2.4 Boliginvesteringer

Boliginvesteringerne, fIbh, bestemmes i boligmodellen. Først bestemmes kontantpri-
sen på boliger, phk, på basis af efterspørgslen, dernæst bestemmes boligudbuddet (bo-
ligbeholdningen), fKbh, på basis af forholdet mellem kontantprisen og investeringspri-
sen samt uligevægten mellem boligefterspørgsel og boligbeholdning. 

Investeringer bestemmes af ændringen i beholdningen. Investeringerne kan derfor hæ-
ves enten ved at opjustere boligefterspørgslen med JRfKbhw, ved at opjustere kontant-
prisen med JRphk eller ved at opjustere boligbeholdningen direkte med JRfkbh. I de
følgende eksempler hæves boliginvesteringerne med ca. 1 mia. kr. med hhv. justering i
boligefterspørgslen, en kontantprisjustering og en justering i boligbeholdningen:

Der er ingen forskel på effekten på boliginvesteringerne, men den samlede effekt af-
hænger af valget af J-led. Hvis boligefterspørgslen øges, går effekten via kontantpri-
sen, som samtidig har en direkte effekt på den private formue og dermed det private
forbrug. En opjustering af boligudbuddet har derimod en negativ effekt på kontantpri-
sen. En fastholdt opjustering af kontantprisen på boliger får ikke en langsigtet effekt
på prisen, da de afledte investeringer øger boligbeholdningen (permanent) og dermed
elimineres den umiddelbare stigning i kontantprisen. En fastholdt opjustering af bolig-
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beholdningen har en lignende effekt; kontantprisen sænkes (permanent) og dermed
trækkes boliginvesteringerne ned igen.

Det tager lang tid før en forøgelse af boligefterspørgslen giver en tilsvarende forøgelse
af boligbeholdningen. Et permanent løft i boligefterspørgslen på ca. 1 mia. kr. fra
2018, giver først øgede investeringer i de følgende år. I 2019 øges boliginvesteringer-
ne med ca. 19 mio. kr, og stiger til 51  mio. over grundforløbet i 2030, hvor boligbe-
holdningen er øget med 6-700 mio kr. Investeringerne ligger i hele perioden over
grundforløbet, og boligkapitalen er således stadig under opbygning, når simulationspe-
rioden slutter.

Justeringen i kontantprisen og i boligbeholdning har direkte og umiddelbar gennem-
slag på boliginvesteringer i 2018, hvor stigningen er kraftigere, men til gengæld for-
svinder den også hurtigere.

2.5 Erhvervsinvesteringer

De private investeringer i maskiner og inventar, fIm<j>, bestemmes i faktorblokken i
et samlet system, hvor også beskæftigelsen, HQ<j>, og energiforbruget, fVe<j>, fast-
lægges. Bygningsinvesteringerne, fIb<j>, bestemmes i et sæt ligninger for sig selv.

Der kan justeres i investeringerne på to måder: Enten ved at justere i det faktiske kapi-
talapparat med j-leddet JRfKnm<j> eller JRfKnb<j>, eller ved at justere i det ønskede
kapitalapparat med j-leddet JRfKnm<j>w eller JRfKnb<j>w. Det er imidlertid pro-
blematisk at lave permanente justeringer i ligningen for den faktiske kapital. Hvis man
med j-leddet driver en kile ind mellem det faktiske kapitalapparat, fKnm<j> hhv.
fKnb<j>, og det ønskede kapitalapparat, fKnm<j>w eller fKnb<j>w, så vil man få en
sektorprisdannelse, som ikke er i overenstemmelse med den faktiske anvendelse af ka-
pital og arbejdskraft. Permanente justeringer i investeringerne bør derfor lægges i lig-
ningen for den ønskede kapital. Justeringer af denne type behandles som faktorefter-
spørgsel.

2.6 Lagerinvesteringer

De enkelte lagerinvesteringskomponenter, fIl<i>, justeres hver for sig med J-leddene,
JfIl<i>. Ved en generel justering i lagerinvesteringerne skal man være opmærksom
på, at komponenters "niveau" er meget forskelligt. F.eks. kan lagerinvesteringerne hid-
rørende fra import af biler, M7b_il, være meget store, mens lagerinvesteringerne hid-
rørende fra import af nydelsesmidler, M01_il, som regel er små. Vil man justere gene-
relt i lagerinvesteringer hidrørende fra indenlandsk produktion, kan følgende liste be-
nyttes:

I dette eksempel ligges der altså 50 mio. oveni lagerinvesteringerne der stammer fra
indenlandsk produktion. 
En helt generel justering i samtlige lagerinvesteringskomponenter fås ved at bruge:



10

2.7 Eksport

De enkelte eksportkomponenter, fE<i>, justeres hver for sig med de tilhørende J-led,
JRfE<i>. Da ekportrelationer er loglineære funktioner på fejlkorrektionsform, skal
man tænke sig godt om, når man bestemmer J-leddet. En justering i et enkelt år vil og-
så have en virkning i de følgende år. På grund af fejlkorrektionsmekanismen vil virk-
ningen dog gradvist forsvinde. Hastigheden hvormed virkningen forsvinder er afhæn-
gig af parameteren til fejlkorrektionsleddet. Ønsker man at justere blot i et enkelt år
hæves eksporten f.eks. med 1 %. Hvis man derimod ønsker at justere i alle år, hæves
J-leddet med 0.01 første år og 0.01*fejlkorrektionsparameteren i de følgende år. Som
beskrevet indledningsvist er det muligt at slå udbudseffekter fra og til hvis dfyfu sættes
til hhv. 1 eller 0 i eksemplerne nedenfor.

Da eksportrelationerne er loglineære funktioner, er det nemmest at lave justeringer,
der giver en relativ ændring, og der ændres derfor i Jr-led. Her hæves industriekspor-
ten, fE59, umiddelbart med 1%:

Idet der kun justeres i ét år, vil virkningen gradvist aftage efterhånden som fejlkorrek-
tionsmekanismen begynder at virke. Hvis industrieksporten skal hæves permanent
med 1%, kan justeringen i stedet være på følgende måde:

Fejlkorrektionsparameteren er 0,15 i relationen for fE59,og fejlkorrektionsmekanis-
men vil derfor aftrappe stødet med 15 procent fra år til år. Derfor sættes JRfE59 til
0.01*0.15 i årene 2019-2030. Hvis eksporten kun skal hæves med 1% i det første år,
så er justeringen derimod:

Fejlkorrektionen aftrapper 15% af stødet i det andet år, og JRfE59 kan derfor sættes til
-.01*.85. Dermed kommer fE59 tilbage til udgangsforløbet i 2018-2030.

Hvis der ønskes en permanent stigning i eksporten af maskiner mv. kan der også juste-
res i ligningens langsigtsniveau:

Niveaujusteringen vil først have effekt fra 2019. Herefter vil effekten gradvist nå 1%.
Bemærk at der er tale om en marginal effekt. Den samlede effekt vil være væsentligt
mindre, da prisen på de eksporterede varer vil stige på længere sigt.  
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Absolutte justeringer i eksportrelationer kan lægges ind JRfE<i>, men disse justerin-
ger er sværere at bestemme. Eksempelvis kan den samlede eksport eksklusiv landbrug
hæves permanent med 1 mia. kr. således:

Hvor stødet her er fordelt på de enkelte eksportkomponenter med andelen af den sam-
lede eksport. Produktionsprisen vil dog efterfølgende stige, hvilket vil medføre crow-
ding-out. Det første år stiger komponenten med stødet og herefter ganges fejlkorrek-
tionsparameteren på.

2.8 Import

Justeringer i importen foretages generelt med justeringsleddene til den konkurrerende
del af importen, fMz<j>. Relationerne for den konkurrerende import er fejlkorrek-
tionsrelationer. Alle justeringsleddene er justeringsled til vækstraten.

Ønsker man f.eks. at hæve importkvoten i 1. år med ca. 1%, sættes J-leddene på føl-
gende måde, i de respektive varegrupper:

De standardiserede importkvoter kfmz<i> ændres med ca. 1% i 1. år. Når importkvo-
ten på denne måde hæves, vil modellen sørge for, at den danske produktion sænkes til-
svarende.

Resultatet bliver imidlertid kun en stigning på 0.65% på den samlede import. Det skyl-
des, at JRfMz'erne ikke dækker al import og at en importstigning betyder lavere inden-
landsk aktivitet og dermed mindre afledt import. Den indlagte merimport vil langsomt
forsvinde igen pga. fejlkorrektion.

Et permanent løft i en af de fejlkorrektionsbestemte importkomponenter, f.eks. impor-
ten af industrivarer, fM59, kræver at J-leddet JRfMz59 hæves i alle fremtidige perio-
der. Dynamikken kan være kompliceret, jf. eksemplerne med eksporten.

Nedenstående eksempel viser hvordan der ændres i J-leddet for de forskellige vare-
grupper indenfor import:
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Importen kan også påvirkes indirekte. Det kan f.eks. ske ved at påvirke dele af efter-
spørgslen med stor importindhold. I eksemplet nedenfor øges bilforbruget. Bilkøb og
klargøring af biler har et stort importindhold.

2.9 Faktorefterspørgsel

I faktorblokken bestemmes bygningskapital, fKnb, maskinkapital, fKnm, beskæfti-
gelse, HQ, energiforbrug, fVe, og materialeforbrug, fVm. Disse produktionsfaktorer
kaldes efterfølgende også for Knb, Knm, L, E og M.

I efterspørgslen efter bygnings- og maskinkapital samt arbejdskraft og energi, indgår
følgende faktorspecifikke (faktorudvidende) effektivitetsindeks: dtb, dtm, dtl og dte.
Hvis et effektivitetsindeks stiger med 1%, vil det give et fald i efterspørgslen efter den
pågældende faktor, men (ofte) også et (mindre) fald i anvendelsen af en af de andre
faktorer. Et eksempel på effekterne fremgår af nedenstående skema:

Tabel 1. Langsigtet effekt af en stigning i de respektive effektivitetsindeks på 1%

Bygninger Maskiner Arbejdskraft Energi
Bygninger fKb -1.00 -0.05 -0.05 0.00
Maskiner fKm 0.00 -0.75 -0.24 0.02
Arbejdskraft Hq 0.00 -0.05 -0.95 0.02
Energi fVe 0.00 -0.01 -0.04 -0.53

Effekterne beregnes i faktorblokken isoleret fra resten af modellen.

Hæves arbejdskraftens effektivitet med 1%, ville det betyde, at man på langt sigt kun-
ne klare sig med 0.95% mindre arbejdskraft, 0.05% mindre bygningskapital, 0.24%
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mindre maskinkapital og 0.04% mindre energi, som det fremgår af tabel 1. Dette kun-
ne f.eks. være som følge af forøget efteruddannelse.

Hæves alle fire effektivitetsindeks med 1%, fås at gruppe Kb falder med 1,1%, Km
falder med 0.99%, L med 1.00% og E med 0.58% (tallene fås som rækkesummerne),
således at forholdet mellem Kb, Km, L og E er nogenlunde uforandret (at det ikke er
fuldstændig uforandret - og at Kb, Km, L og E ikke alle falder med præcis 1% - skyl-
des, at faktorblokken på visse punkter er forenklet i modellen i forhold til det teoreti-
ske oplæg).

Hvis man ønsker en bestemt effekt på én eller flere af produktionsfaktorerne i tabel 1
kan nedenstående tabel bruges. Her er tabel 1 inverteret, så det fremstår hvordan ef-
fektivitetsindeksene skal ændres for at give den ønskede effekt på én eller flere af
produktionsfaktorerne:

Tabel 2: Effekten er her en langsigtet stigning i de respektive produktionsfaktorer på 1%

Bygninger Maskiner Arbejdskraft Energi
Bygninger fKb -1.00 0.05 0.05 0.00
Maskiner fKm 0.00 -1.32 0.33 -0.04
Arbejdskraft Hq 0.00 0.07 -1.06 -0.04
Energi fVe 0.00 0.01 0.07 -1.82

Ønsker man f.eks. at arbejdskraftens størrelse stiger med 1% (uden effekter på de an-
dre produktionsfaktorer), skal man øge maskinernes effektivitet, energiens effektivitet
og bygningernes effektivitet med henholdsvis 0.33%, 0.07 % og 0.05 % samt sænke
arbejdskraftens effektivitet med 1.06%. Ønskes det i stedet at alle fire produktionsfak-
torer falder med 1%, skal bygningskapitalens effektivitet hæves med 0.90%, maskin-
kapitalens effektivitet med 1.03%, arbejdskraftens effektivitet med 1,03% og energi-
ens effektivitet med 1.74%. Disse tal er rækkesummerne i tabel 2, og at de ikke alle er
lig -1 % skyldes, som ovenfor nævnt, at faktorblokken er forenklet i forhold til det teo-
retiske oplæg.

I det følgende vises, hvordan der justeres i effektiviteten for hver af de forskellige fak-
torer.

En stigning i bygningskapital-effektiviteten kan indlægges således:

Det skal her bemærkes, at bygningskapitalen, fKnb<j>, er meget længe om at reagere
på stigningen i dtfknb<j>. Dette skyldes, at niveauet for bygningskapitalen - som følge
af en lille afskrivningsrate - er meget stort i forhold til niveauet for bygningsinveste-
ringerne. Der gøres ikke forsøg på at øge effektiviteten i det offentlige bygnings-kapi-
talapparat, fKnbo. Hvis man ønsker dette, kan det gøres ved selv at sænke fIbo1 per-
manent med 1%. Det sidste er dog et "ligevægtsargument", som ikke kan forventes at
holde fuldstændigt, hvis der er stor uligevægt i grundkørslen, svarende til, at bruttoin-
vesteringerne afviger meget fra de fysiske afskrivninger.

Det er ikke muligt at modellere boligkapital på samme måde, idet der ingen effektivi-
tet er i h-erhvervets bygningskapital, fKnbh. Boligkapitalen modelleres derfor andet-
steds.
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En stigning i maskinkapital-effektiviteten kan indarbejdes fuldstændig som ovenfor:

Der gøres ikke forsøg på at øge effektiviteten i det offentlige maskinkapitalapparat,
fKnmo. Hvis dette ønskes, kan det gøres ved at sænke fImo1 permanent med 1%. Af
tabel 1 fremgår det, at maskinkapitalen på langt sigt falder med 0.75%, således at også
maskininvesteringerne, fImp, på langt sigt vil reduceres med 0.75% (se dog kommen-
taren til bygningskapitaleksperimentet ovenfor).

En stigning i arbejdseffektiviteten (produktivitetsstigning) fås således:

Arbejdseffektiviteten i den offentlige sektor justeres ikke. Hvis dette ønskes, kan det
gøres ved på samme tid at sænke Qo1 med 1% og hæve klo1 med 1%. Den sidste vari-
abel er en korrektionsfaktor i ligningen for fYfo (og "modjusteringen" af denne sikrer,
at ændringen i Qo1 ikke via fYfo påvirker den offentlige produktion, fXo).

Erhvervenes energieffektivitet forøges med 1% som følger:

Også her er der set bort fra offentligt erhverv (fVeo), men dette kan justeres fuldstæn-
dig som for de andre erhverv ved at hæve dtfveo1 med 1%. Der er intet energiforbrug i
e-erhvervet (Nordsøen), mens energieffektiviteten i de energikonverterende erhverv ng
(olieraffinaderier) og ne (el/gas/varme) ikke ændres, da der her ønskes en beskrivelse
af hvad generelle energieffektivitetsforbedringer i erhvervenes produktionsproces be-
tyder, og ikke om hvor effektive olieraffinaderierne og energiforsyningssektoren måtte
være til at konvertere energien til andre former (dvs. deres konverteringstab).

Ønsker man også at effektiviteten i materialeanvendelsen stiger permanent med 1%,
gøres dette ved at støde til trenderne dtm<i>:

Ændringerne sker kun det første år, da materialeligningerne er rene ændringsrelatio-
ner, således at en ændring i ét år vil have permanent virkning i alle fremtidige år. Hvis
man ønsker at støde til effektiviteten i det offentlige materialekøb gøres det ved at
støde til dtmo1. Identiterne brydes dog, men det håndteres i ADAM. 

Ud over effektivitetsændringer kan der også være behov for at justere i f.eks. maski-
ninvesteringerne eller arbejdskraften, f.eks. ved overgang fra sidste statistikdækkede
år til første simulationsår.
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Man kan justere direkte i variablerne via følgende J-led:

(a) Bygninger: JRfKnb<j>
(b) Maskiner: JRfKnm<j>
(c) Arbejdskraft: JRHq<j>1
(d) Energi: JRfVe<j>
(e) Materialer: JRfVm<j>

"Direkte" justeringer er i og for sig er uproblematiske, men man skal huske, at en æn-
dring af f.eks. JRfVe<j> kun har midlertidig effekt på energiforbruget, da de fleste af
energiligningerne er fejlkorrektionsligninger, som trækker tilbage imod ligevægt (J-
leddet indgår ikke i "niveausammenhængen"). Et eksempel på et stød til energilignin-
gerne:

Dette eksempel giver et fald i de private (ikke-energikonverterende) erhvervs energi-
forbrug på 1% i 2017. Årene efter vil der være en "ekkovirkning" af dette stød, men på
langt sigt vil effekten være nul. Der kan justeres tilsvarende i J-leddene i fKnb<j>-,
fKnm<j> og Hq<j>1-ligningerne, men problemet med en sådan justering er, at pris-
dannelsen ikke påvirkes korrekt.

Hvis man vil foretage permanente justeringer i bygningsinvesteringer/kapital
(fIb<j>/fKnb<j>), maskininvesteringer/-kapital (fIm<j>/fKnm<j>), eller beskæftigelse
(Hq<j>1/Q<j>1), bør man kun gøre dette via bygningskapitalens, maskinkapitalens og
arbejdskraftens effektivitetsindeks, dtb<j>1, dtm<j> og dtl<j>, med mindre man føler
sig helt sikker på, hvad det ellers er, man gør (og ikke mindst: hvad fortolkningen af
det er). Det anbefales derfor at foretage justeringer i bygningskapital, maskinkapital
og beskæftigelse via disse faktorers effektivitetsindeks, hvorved man fastholder konsi-
stens mellem faktorblok og sektorpriser.

2.10 Beskæftigelse

Den private beskæftigelse, HQ<j>, bestemmes i faktorblokken i et samlet system,
hvor også maskininvesteringerne, fIm<j>, og energiforbruget, fVe<j>, fastlægges.
Der kan justeres i den private beskæftigelse med J-leddet JRHQ<j>.

Det er imidlertid problematisk at lave permanente justeringer i ligningen for den pri-
vate beskæftigelse. Hvis man med J-leddet driver en kile ind mellem den faktiske be-
skæftigelse, HQ<j>, og den ønskede beskæftigelse, HQ<j>w, så vil man få en sektor-
prisdannelse, som ikke er i overenstemmelse med den faktiske anvendelse af kapital
og arbejdskraft. Permanente justeringer i HQ<j> bør derfor lægges i ligningen for den
ønskede beskæftigelse, HQ<j>w. Justeringer af denne type behandles ovenfor i afsnit-
tet om faktorefterspørgsel.

Vær opmærksom på, at beskæftigelsen i den offentlige sektor, Qo1, er eksogen samt at
den udgør en stor del af den samlede beskæftigelse.

2.11 Arbejdsudbud

Arbejdsudbuddet, Ua, er fortrinsvis bestemt af den demografiske udvikling. Arbejds-
udbuddet kan derfor påvirkes af justeringer i pensions- og tilbagetrækningsordninger i
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den ene ende, og ved at påvirke tidspunktet for indtræden på arbejdsmarkedet ved at
justere i antallet af børn og/eller børn og unge under uddannelse i den anden ende. Der
er desuden mulighed for at justere i flere forskellige ordninger, som betyder midlerti-
digt eller længere fravær fra arbejdstyrken. Bemærk igen, at det er muligt at udføre
eksperimenterne med og uden udbudseffekter i eksporten slået til:

SERIES dfyfu=1 ;

Et eksempel kunne her være en permanent styrkelse af arbejdsudbuddet med 20.000
personer, som gennemføres således:

eller:

Hvor justeringen i Uq i det første eksempel, er en justering i restgruppen af personer
uden for arbejdsmarkedet, og justeringen i Uuxa er en justering i antallet af uddan-
nelsessøgende uden for arbejdsmarkedet. Begge justeringseksempler påvirker arbejds-
udbuddet målt i hoveder. Et fald i Uq eller Uuxa betyder altså en permanent stigning
af arbejdsudbuddet. Arbejdsudbuddet kan imidlertid også måles i timer. En permanent
forøgelse af arbejdsudbuddet målt i timer kan f.eks. gennemføres på følgende måder::

eller:

Justeringen vha. j-leddet for den aftalte arbejdstid, hak, medfører en stigning i arbejds-
tiden for alle beskæftigede på 1 %. Justeringen i hgwqz påvirker derimod kun den gen-
nemsnitlige arbejdstid 1 % op i qz-erhvervet.

Alle de viste eksempler øger ledigheden på kort sigt. Forskellen er, at justeringerne i
timeudbuddet samler beskæftigelsen på færre hoveder på kort sigt, og derved øger le-
digheden, mens justeringerne i arbejdsudbuddet påvirker ledigheden direkte.

2.12 Sektorpriser

Sektorpriserne er udtryk for priserne på erhvervenes output. Justeringer i disse, px<i>,
foregår via J-leddene, JRpx<i>. Navnet antyder, at der er tale om multiplikative J-led.
Da de fleste af prisrelationerne er fejlkorrektionsrelationer, har en justering i et enkelt
år også effekt i de følgende år. Effekten aftager dog over tid og det skal især pointeres
at der ingen langsigtseffekt er af en justering i et enkelt år.

Ønsker man at hæve alle sektorpriser med f.eks. 1 % i det første år gøres følgende:
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Ønsker man at hæve alle sektorpriser med f.eks. 1 % alle år, hæves J-leddet med 0.01
første år og 0.01*fejlkorrektionsparameteren i de følgende år:

I eksemplet ovenfor er en række 'specielle' sektorpriser ikke medtaget. Det drejer sig
om priserne på de energiproducerende erhverv, pxe og pxng, der er bundet til at følge
energipriserne på verdensmarkedet. Prisen på boligbenyttelse, pxh, følger for praktiske
formål erhvervets BFI-deflator, pyfh, der på sigt er bundet til at følge investeringspri-
sen, pibh. Prisen på eksporten af landbrugs- og fødevareprodukter, pe01, og prisen på
søtransport, pxqs, er eksogene. Endelig er prisen på offentlig produktion, pxo1, lig
erhvervets omkostninger, hvoraf størstedelen er lønudgifter. Når der justeres generelt i
sektorpriserne, bør der tages eksplicit stilling til disse seks sektorpriser.

2.13 Priser på endelige anvendelser

Priserne på endelige anvendelser justeres enten via J-leddene, JDpn<j>. Ved justerin-
ger i disse priser ændres hverken sektor- eller importpriser. Det generelle prisniveau
kan kun justeres via sektorpriserne px<i>. 

En hyppig årsag til justeringer i prisen på endelige anvendelser er, at eksportpriserne
ikke udelukkende følger omkostningerne, men også influeres af priserne på eksport-
markederne og valutakurser. Et eksempel på en justering af denne type, hvor eksport-
priserne nedjusteres er:

Dette vil føre til en tilsvarende stigning i priserne på indenlandsk endelig anvendelse,
idet det samlede prisniveau netop er givet ved sektorpriserne.

Vil man undgå den automatiske korrektion, f.eks. hvis det ønskes at det er forbruger-
priserne, der skal bære tilpasningen, må disse opjusteres:
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2.14 Timelønssats

Relationen for timelønssatsen, lna, er en fejlkorrektionsrelation, og derfor har en ju-
stering i et enkelt år i J-leddet, JRlna, ikke langsigtseffekt. Fejlkorrektionsmekanismen
fjerner gradvist effekten i løbet af de følgende år. Da der er tale om ændringer i loga-
ritmer, svarer en ændring JR-leddet på f.eks. 0.01 approksimativt til en opjustering på
1% i det første år:

På grund af løn-pris spiralen bliver effekten på lønsatsen dog lidt større end den ene
procent.

Der er ikke nemt at opnå en fastholdt ændring i lønniveauet eller lønkvoten på f.eks. 1
procent, idet timelønnen på længere sigt altid vil tilpasses til et niveau, som giver lige-
vægt på arbejdsmarkedet. Langsigtede løneffekter kan dog fås ved at flytte ligevægten
på arbejdsmarkedet på følgende måde:

Alternativt kan lønnen justeres ved stød, som har permanent effekt på konkurrenceev-
nen (se f.eks. et stød til eksportmarkedet, et stød til de udenlandske priser eller et stød
til arbejdsudbuddet).

2.15 Direkte skatter

De direkte skatter, Sy_o, kan ikke justeres direkte. Justeringen skal i stedet lægges i en
af de forskellige komponenter i de samlede direkte skatter, som beskrevet nedenfor:

Sya Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat)
Syc Selskabsskat
Syv Vægtafgift
Sywp Pensionsafkastskat
Syk Kildeskatter
Syp Andre personlige indkomstskatter

Relationerne for de direkte skatter følger alle samme form:

S = t * Y

Hvor S er skatteprovenuet, t er skattesatsen og Y er skattebasen/indkomstbasen for
skatten.
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Der er derfor flere muligheder for at justere i skatteprovenuet. Justeringen kan lægges
i skattebasen, Y, eller i skattesatsen, t. Desuden vil det ofte være muligt at justere di-
rekte i provenue-relationen, S. De fleste provenue-relationer vil have enten et J-led el-
ler en korrektionsfaktor, og i nogle tilfælde begge dele. Det er op til brugeren at afgø-
re, hvor justeringen er mest hensigtsmæssig.

Nedenfor følger en række eksempler på justeringer i de direkte skatter:

En justering i arbejdsmarkedsbidraget, således at arbejdsmarkedsbidraget øges med 1
mia. i 2018, kan foregå ved at justere satsen for arbejdsmarkedsbidraget (t):

Justeringen i arbejdsmarkedsbidraget kan også ligge i indkomstbasen, Ysya. Her æn-
dres der i J-leddet:

Justeringer i husholdningernes vægtafgifter, Syv, kan foretages enten i satsen for vægt-
afgiften eller i J-leddet i relationen. I eksemplet er satsen for vægtafgiften øget:

Selskabsskatten, Syc, indeholder foruden den "almindelige" selskabsskat, Syc_cr, også
kulbrinteskatten, Syk. Satsen for selskabsskatten, tsyc, er eksogen, og ændringer i sel-
skabsskatten kan derfor fås ved at ændre den direkte. Her er selskabsskattesatsen hæ-
vet med 1 pct. point:

Der kan også justeres i provenue-relationen. Relationen for Syc_cr indeholder både et
J-led og en korrektionsfaktor. Her øges provenuet med 1 mia kr. ved en justering af
korrektionsfaktoren:

Skattemæssige afskrivninger, Ivps, er en vigtig del af beskatningen af selskaberne. Der
er skattemæssige afskrivninger for både maskin- og bygningsinvesteringer. Her følger
et eksempel, hvor profilen for skatteværdien af maskininvesteringerne, Ivmps, ændres,
så de skattemæssige afskrivninger i anskaffelsesåret er 5 pct. point mindre:
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Der er også muligt at justere i indkomstgrundlaget for selskabsskatten. Her følger et
eksempel, hvor grundlaget for selskabsskatten, Ysyc, øges med 1 mia. kr.:

For pensionsafkastskatten eller realrenteafgiften, Sywp, har LD og ATP-ordningerne
selvstændige provenuerelationer i Sywpcr_ld, Sywpcr_dmp, Sywpcr_sp og
Sywpcr_atp. Pensionsafkastskatten for øvrige pensionsordninger i pensionskasser og
pengeinstitutter ligger i variablen Sywp_bf. Satsen for pensionsafkastskatten kan hæ-
ves med 1 pct. point således:

Provenuet for pensionsafkastskatten eksklusiv har LD og ATP-ordningerne kan æn-
dres ved at aktivere j-leddet i Sywp_bf-relationen. Realrenteafgiften hæves med 1 mia.
kr. således:

Den største skatteindtægtskilde er kildeskatterne. Under denne hovedgruppe af direkte
skatter finder vi:

Personlige indkomstskatter  Ssys og Ssysp
Ejendomsværdiskatten Ssyej
Aktieskatten Ssya
Virksomhedsskatten Ssyv
Dødsboskatten Ssyd

De personlige indkomstskatter opkræves enten på grundlag af personlig indkomst
(Ysp) eller på grundlag skattepligtig indkomst (Ys). Derudover skelnes mellem forskel-
lige socioøkonomiske grupper. Der er seks socioøkonomiske grupper:

Selvstændige og medhjælpende ægtefæller
Lønmodtagere
Ledige
Modtagere af efterløn
Alderspensionister
Øvrige skattepligtige

Det er muligt at arbejde med de personlige indkomstskatter på flere aggregeringsni-
veauer. Det afgøres af regimedummyerne dsk1 og dsk2. Der er tre forskellige mulighe-
der:
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dsk1 = 0, dsk2 = 1 Provenuer for enkelte skattearter og socioøkonomiske grupper
dsk1 = 0, dsk2 = 0 Provenuer for hver enkelt skatteart
dsk1 = 1, dsk2 = 0 Kun makroskattefunktion for hhv. Ysp og Ys

Den personlige indkomst er grundlag for bundskatten; bundskatteprovenuet hedder
Ssysp1, og skattesatsen hedder tsysp1. Her følger fire forskellige eksperimenter med
bundskatten. Eksperimenter med de øvrige personlige indkomstskatter kan gennem-
føres på samme måde.

I første eksempel hæves satsen for bundskatten 1 pct. point:

Dernæst hæves indkomstbasen med 1 mia., vha. J-leddet for den disponible indkomst,
Ysp. Ændringen vil også påvirke øvrige skatter, hvor grundlaget er personlig ind-
komst:

I eksempel tre justeres makroskattesatsen, således indkomstskatten stiger med 1 mia.
permanent:

I eksempel fire bruges relationens k-faktor:

Det skal bemærkes at Dsk1=1 i de to sidste eksempler, og det er altså makroskatterela-
tionen der benyttes. Det er derfor ikke muligt at afgøre om der er tale bund-, mellem-
eller topskat.

2.16 Rentestrømme

Rentebetalingerne på langt sigt er lig den finansielle beholdning ganget med den rele-
vante rentesats. En justering i ændrings J-leddene i et enkelt år har derfor ingen effek-
ter på langt sigt. Det gælder f.eks. relationen for nettorenteindtægterne fra udlandet,
Tiin_e, som justeres med det tilhørende J-led, JTiin_e. Rentestrømmene summer til
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nul over sektorerne, og det er i modellen valgt at formulere de finansielle selskabers
nettorenteindtægter, Tiin_cf, residualt. Relationen for Tiin_cf har derfor intet J-led.

Som eksempel følger her en opjustering af statens indenlandske renteudgifter, Ti-
id_os_z, på 5 mia. kr. i 2018:

Denne justering vil på grund af sumrestriktionen over sektorerne hæve den private
sektors renteindtægter Tin_hc tilsvarende.

2.17 Obligationsrente

Vil man ændre renten permanent uden at eksogenisere den, kan man ændre den
eksogene ECB rente. I modellen ændres den danske rente altså ved at ændre pen-
gemarkedsrenten for euroområdet.  

En permanent hævelse af den gennemsnitlige obligationsrente med 1%-point kan  gen-
nemføres således:

Dette forudsætter dog at kiwbeu og kiwbos er lig med 1.

2.18 Input-output systemet

Justeringer i input-output systemet foretages ved enten direkte at ændre eksogene ko-
efficienter, a<i><j>, eller ved at ændre justeringsleddene til de endogene koefficien-
ter, JDa<i><j>. Her skal brugeren være opmærksom på, at summen af ændringerne
normalt bør være nul for hver søjle. Hvis f.eks. én koefficient ændres, bør enten en an-
den eksogen koefficient eller et justeringsled til en endogen koefficient ændres modsat
med samme størrelse. Hvis ikke dette overholdes, vil en af følgende finde sted:

Erhverv: Summen af koefficienterne vil efterfølgende blive tilpasset,
så den stemmer med koefficienten for det samlede varekøb

Endelig anvendelse Summen af ændringerne blive lagt i den residualbestemte
koefficient i søjlen, typisk i afgiftskoefficienten.

Det sidste er klart det mest alvorlige: Brugeren kan uforvarende komme til at indføre
f.eks. en ny afgift i faste priser. Det anbefales derfor, at ændringer i eksogene koeffici-
enter eller i-o justeringsled beregnes samlet i en formodel, sådan at den nævnte sumre-
striktion lettere kan kontrolleres. Læs mere om formodeller her.

2.19 Høstkorrektion

I landbrugets produktion i faste priser, fXa, udgør høsten en betydelig del. Stigninger i
høsten skyldes ikke nødvendigvis et større forbrug af gødning og foderstoffer idet
produktionen først og fremmest påvirkes af vejret. I input-output sammenhæng svarer
dette til, at produktionsstigningen sker af sig selv. Høsten er derfor en særlig variabel
og det er derfor relevant at vurdere effekterne herpå seperat. 
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Modellen er udformet på en måde, hvor ligningerne for landbrugets køb af energi og
materialer følger udviklingen i "normalproduktionen", og ikke den faktiske
produktion. Produktionen antages at stige med 100 mill. 2010-kr for hver procentpo-
int, høsten er over det normale, dvs. at bidraget til produktionen fra hostkor er 500
mio. kr. Den bestemmende produktion i ligningerne for fVea og fVma er renset for det-
te bidrag. Produktionsændringen som følge af ikke-normal høst i et givet år, fordeles
som ændret eksport med 1/3 i samme år og hvert af de to næstfølgende år. Lagerbe-
holdningen ændres modsvarende med 2/3 i samme år og 1/3 i det næstfølgende.

Ændringer i høsten indlægges på følgende måde:

2.20 Pensionseksperimenter

Der kan udføres en række eksperimenter i forbindelse med pension i ADAM. Eksemp-
ler er stød til indbetalingerne, skatteregler, ændret tilbagetrækningsalder og levealder
samt stød til renten. 

I det første eksempel øges indbetalingskvoten, btpcr_bf, med 10 pct:

I det næste eksempel øges satsen for pensionsafkastskatten, tsywp, med 1 pct. point:

Følgende eksperiment sænker skatten på kapitalpension, tsyp, med 2,7 pct.point:

Her øges gennemsnits-restlevetiden ved pensionering, nhl, med ét år:
 

Standardeksperimenter3

I  "Adam multipliers - July 2017" er egenskaberne for modelversionen Juli 2017 be-
skrevet igennem 17 multiplikatoreksperimenter. Heri beskrives de sammenhænge der
finder sted ved multiplikatoreksperimenterne i dyb detaljeringsgrad. I dette afsnit føl-
ger en kort gennemgang af hvert af de 17 eksperimenter, hvor der er lagt vægt på at
beskrive selve opsætningen af eksperimenterne. En generel introduktion til multiplika-
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toreksperimenterne kan findes her. I det følgende vises de tilsvarende standardeksperi-
menter i Jul17x.

Konkret er eksperimenterne foretaget på kørslen i banken Lang18.gbk fra juni 2018.
Heri ligger en lang, jævn grundkørsel i perioden 2018-2060. I dette afsnit køres ekspe-
rimenterne dog kun frem til 2045 af praktiske årsager.

3.1 Øget offentligt varekøb

I dette eksperiment øges det offentlige varekøb. Når det offentlige vareforbrug stiger
vil efterspørgslen efter private varer også stige. Dette medfører en stigning i beskæfti-
gelsen i den private sektor på kort sigt, men ikke på langt sigt. 

fVmo1 er det offentlige forbrug af alle andre produkter end energiprodukter. Hvis stig-
ningen i det offentlige forbrug ikke er finansieret af højere skatter, vil der være en ef-
fekt på det offentlige budget på langt sigt. 
Det offentlige forbrug øges permanent med 0,1 % af BNP, relativt til baseline, som il-
lustreret nedenfor: 

Bemærk at forsøget også kan udføres med det offentlige varekøb endogeniseret ved at
sætte dummyen:

dco=1;

Det offentlige varekøb er altså eksogent hvis dummyen sættes til 0 som er standard.
Hvis endogeniseringen benyttes, vil det offentlige varekøb udvikle sig proportionalt
med den private efterspørgsel.

Flere detaljer om effekter af dette eksperiment kan findes her under 1. General Gover-
nment Purchase of Goods. Her kan også findes et eksempel på et eksperiment, hvor
stigningen i det offentlige forbrug er finansieret. 

3.2 Øget offentlig beskæftigelse

En øget offentlig beskæftigelse giver (når der ses bort fra det eventuelle afledte øgede
offentlige varekøb) umiddelbart anledning til øgede offentlige udgifter i form af
lønudgifter. I dette eksperiment øges den offentlige beskæftigelse permanent. Øget be-
skæftigelse fører til stigende indkomst og stimulerer derved forbruget. 

Sammenhængen mellem offentlig beskæftigelse fremgår af følgende to ligninger:

Lønsum: Ywo1 = klo1*lnakk*Hqo1
Erlagte arbejdstimer: Hqo1 = Qo1*Hgo1/1000

Én ekstra offentlig beskæftiget koster klo1*lnakk*Hgo1*Qo1*0,001 mio. kr., idet
klo1*lnakk er den gennemsnitlige time for offentligt ansatte og Qo1*Hgo1 er den gen-
nemsnitlige arbejdstid i det offentlige. Eksperimentet bliver dermed:
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For yderligere informationer, se her under 2. General government employment. Be-
mærk også her at forsøget kan udføres med det offentlige forbrug endogeniseret hvis
dummyen dco=1. 

3.3 Øgede offentlige investeringer (bygninger)

Offentlig investering i bygninger, og kapital generelt, bruges ofte til at booste efter-
spørgslen i økonomien. Se desuden afsnit 3.4 og afsnit 3.2. Som standard er de offent-
lige investeringer eksogent givet, men man kan på samme måde benytte endogenise-
ringen ved at sætte dco=1, som tidligere beskrevet.

De offentlige bygningsinvesteringer, fIbo1 er eksogene og kan derfor hæves direkte. I
eksperimentet nedenfor øges de permanent med 0,1% af BNP:

Læs mere om eksperimenter hvor de offentlige investeringer til bygninger øges her un-
der 3. General Government Investment in Buildings.

3.4 Øgede offentlige investeringer (maskiner)

For at booste den økonomiske aktivitet, kan de offentlige investeringer i maskiner
øges. Der vil her ses ekspansive effekter på økonomien på kort sigt, mens der på langt
sigt ikke vil være effekt på beskæftigelsen grundet crowding-out via lønnen. 

De offentlige maskininvesteringer, fImro1, er eksogene og kan derfor hæves direkte. I
eksperimentet øges de permanent med 0,1% af BNP:

Forsøget kan på samme måde som det forrige udføres med en endogenisering af de of-
fentlige investeringer ved at sætte dco=1. Læs mere om eksperimentet her under 4.
General government investment in machinery.

3.5 Stigning i eksporten

Eksport er en nøglekomponent og udgør omkring 50 % af BNP, og handel med udlan-
det er derfor en essentiel del af den danske økonomi. En stigning i udlandets efter-
spørgsel efter danske varer fører til en stigning i produktionen hos de danske virksom-
heder. På kort sigt vil der derfor være en positiv effekt på beskæftigelsen. 

Eksporten, fE<i>, er bestemt af udviklingen i markedet for dansk eksport, fEe<i>, og
den relative eksportpris, pe<i>/pee<i>. En stigning i eksporten kan opnås ved at hæ-
ve efterspørgslen fra udlandet: 
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Stødet svarer til 0,1% af BNP det første år. På kort sigt vil eksporten dog øges mindre,
da eksportrelationerne er på fejlkorrektionsform og den kortsigtede markedselasticitet
er mindre end 1.

Læs flere detaljer om forsøget her under 5. Foreign Demand.

3.6 Nedsættelse af de direkte skatter

For at stimulere økonomisk aktivitet kan indkomstskatten reduceres. Dette vil medføre
en større disponibel indkomst for forbrugerne, samt et umiddelbart fald i skatterevenu-
et. Et fald i indkomstskatten på personlig indkomst, Ssysp, på 0,1 procent af BNP kan
opnås ved at sænke indkomstskattesatserne Dette svarer til 0,15 % af den disponible
indkomst i den private sektor. Dette gøres ved at sænke satserne for bund-, mellem- og
top-skat, tsysp1, tsysp2 og tsysp3:

Flere informationer om eksperimentet kan findes her under 6. Income Tax Rates. Læs
mere om justeringer af skatter her.

3.7 Momsnedsættelse

Regeringen kan opnå en ekspansiv effekt på økonomien ved at sænke momssatsen. På
denne måde sker effekten på økonomien gennem en reduktion af den endelige pris. 
En sænkning af momsen svarende til 0.1 % af BNP kan nås ved at sænke momssatsen
således:

Læs mere om momseksperimenter her under 7. Indirect taxes.

3.8 Udenlandsk prisstigning

I dette forsøg stimuleres den danske økonomi gennem den udenlandske sektor, på
samme måde som i eksperimentet med stigende udenlandsk efterspørgsel. 
Når de udenlandske priser stiger, forbedres den danske konkurrenceevne og eksporten
stiger til at starte med. Effekterne minder derfor meget om forsøget med stigende
udenlandsk efterspørgsel, og beskæftigelseseffekten crowdes-out på langt sigt.
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Importpriserne, pm<i>, og konkurrentpriserne, pee<i>, er eksogene. Udenland-
ske prisstigninger kan derfor indlægges direkte. Nedenfor stiger den udenland-
ske pris permanent med 1 %:

Det er her antaget, at sektorprisen i qs-erhvervet, pxqs, følger de udenlandske
priser.

Læs mere om effekterne af udenlandske prisstigninger og stigning i udlandet efter-
spørgsel her under 8. Foreign Prices og 5. Foreign Demand. 

3.9 Forøgelse af importprisen på olie

Dette eksperiment minder meget om eksperimentet vedr. udenlandsk prisstigning. En
ændring i verdensmarkedsprisen på olie påvirker alle lande, og derfor vil udenlandske
markeder og priser også blive påvirket. 
Råolieprisen på olie i $ pr. tønde, boil, er eksogen. Det er muligt at indlægge et
shock til olieprisen direkte:

Det skal dog bemærkes at dette forsøg ikke er realistisk idet ændringen i olieprisen på
de undenlandske omkostninger ikke er modelleret i ADAM og derfor har eksperimen-
tet ikke en effekt på de udenlandske priser. Eksperimentet ovenfor vil derfor give ne-
gative effekter på dansk konkurrenceevne, som ikke er realistiske, hvis olieprisændrin-
gen er international. Fortolkningen af dette forsøg skal derfor udføres med forsigtig-
hed. 

Flere informationer om dette eksperiment kan findes her under 9. Oil Prices.

3.10 Øget arbejdsudbud (øvrige)

Input af arbejdskraft i ADAM indgår i produktionsfunktionen som et produkt af tre
komponenter: Arbejdskraftsproduktivitet, arbejdstid per år per ansat og arbejdskraft.
En ændring i hver af disse komponenter ændrer arbejdsinput i modellen. For alle tre
gælder det, at en stigning medfører en stigning i produktionen på mellemlangt og langt
sigt. I dette eksperimentet vises effekterne af øget arbejdsudbud, men eksemplerne
med øget arbejdstid, øget arbejdsudbud og øget produktivitet har mange lighedspunk-
ter. 

Som tildigere nævnt, er der udbudseffekter i eksporten i denne modelversion, Jul17.
Udvidelser i arbejdsstyrken og produktiviteten øger produktionskapaciteten, og gør
det muligt at producere forskellige typer af et produkt. Dette medfører en stigning i
den udenlandske efterspørgsel som flytter efterspørgselskurven ud og derved gør det
muligt at sælge flere varer til udlandet, uden at reducere prisen. Den positive effekt fra
eksporten på den indenlandske produktionsvækst forstærker effekten på produktion og
beskæftigelse, fordi eksporten kan udvides uden et behov for aftagende bytteforhold.
Udbudseffekterne kan slås til i forsøget på følgende måde:
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SERIES dfyfu =1;

Arbejdsudbuddet kan øges ved at reducere antallet af personer udenfor arbejdsstyrken.
Her reduceres antallet selvforsørgede (dvs. hjemmegående ægtefæller o.lign) med
10.000 fuldtidspersoner. I nedenstående eksempel er udbudseffekter i eksporten ikke
slået til: 

Læs mere om eksperimentet her og se et eksperiment med blanaceret budgetunder 10.
Labor supply - Number of workers.

3.11 Øget arbejdstid

Arbejdsudbuddet kan også øges gennem en stigning i arbejdstiden. Andre eksempler
på ændringer i det samlede arbejdsudbud gennemgås i 3.10 og 3.12. En stigning i ar-
bejdstiden øger beskæftigelsen i forhold til timer og på kort sigt reduceres antallet af
beskæftigede. I eksemplet øges den gennemsnitlige årlige arbejdstid, Ha, med 1%.
Den offentlige beskæftigelse, Qo1, reduceres tilsvarende med 1%:

Udbudseffekterne kan på samme måde som i 3.10 slås til i forsøget på følgende vis:

SERIES dfyfu =1;

Læs mere om eksperimentet her under 11. Labor supply - Working hours hvor der og-
så gives eksempel på et eksperiment med balanceret budget.

3.12 Arbejdseffektivitetsstigning

En stigning i arbejdseffektivteten betyder at den samme mængde af arbejdskraft kan
producere et højere output. Samtidig betyder det, at efterspørgslen efter andre faktor-
input reduceres gennem substitutionseffekten. I afsnit 3.10 og 3.11 gives eksempler på
andre stød som påvirker arbejdsstyrken. En permanent stigning i arbejdseffektiviteten
på 1%, kan lægges ind i arbejdskraftens effektivitetsindeks på følgende måde:

Bemærk at opjustering af arbejdseffektiviteten i den offentlige sektor ikke automatisk
fører til en tilpasning af den offentlige beskæftigelse. I eksemplet er det valgt at effek-
tivitetsstigningen omsættes til et tilsvarende fald i beskæftigelsen. Bemærk desuden at
det også er muligt at udføre forsøget med udbudseffekterne slået til, på samme måde
som i 3.10 og 3.11:
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SERIES dfyfu =1;

Læs mere om eksperimentet og et tilsvarende eksperiment med balanceret budget her
under 12. Productivity - Labor Efficiency.

3.13 Maskinkapitaleffektivitetsstigning

Produktionskapaciteten i økonomien kan påvirkes gennem ændringer i effektiviteten
af maskinkapital. En permanent stigning i maskinkapitaleffektiviteten på 1%, kan læg-
ges ind i maskinkapitaleffektivitets indeks:

Bemærk, at offentlige maskininvesteringer samtidig reduceres med 1%. Det skyldes at
offentlige investeringer og offentlig beskæftigelse er eksogene instrumentvariabler. I
eksemplet er det valgt at reducere offentlige maskininvesteringer permanent, dermed
reduceres offentlig maskinkapital i takt med afskrivningsraten og vil sluttelig også re-
duceres med 1%. Forsøget kan også udføres med udbudseffekter i eksporten slået til
med:

SERIES dfyfu = 1;

Flere detaljer om eksperimentet kan findes her under 13. Productivity - Capital Effici-
ency hvor der også findes et eksempel med balanceret budget.

3.14 Samlet faktorseffektivitetsstigning

I dette eksperiment ændres effektiviteten på både arbejdskraft og kapital, og efter-
spørgslen efter begge faktorer falder. I eksperimentet ses en generel reduktion i
produktionsomkostningerne, og på langt sigt vil der derfor ses en stigning i udenland-
sk handel og indenlandsk produktion. En permanent stigning i effektiviteten på begge
faktorer på 1%, kan lægges ind således:

Bemærk effektiviteten i den offentlige sektor ikke justeres på samme måde som i den
private sektor. Emnet er diskuteret i de to foregående eksempler Arbejdseffektivitets-
stigning og Maskinkapitaleffektivitetsstigning. Eksperimentet kan på samme måde
som de andre effektivitetseksperimenter også foretages med udbudseffekter i ekspor-
ten slået til.
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Flere informationer om eksperimentet, med og uden balanceret budget, kan desuden
findes her under 14. Productivity - Labor and capital efficiency.

3.15 Udenlandsk rentefald

Grundet fastkurspolitikken er de danske rentesatser i høj grad bestemt af forhold i
udlandet. Rentesatserne er dybest set eksogent givet på samme måde som de uden-
landske priser og den udenlandske efterspørgsel. Rentesatserne i udlandet er repræsen-
teret af den korte rente i euroområdet, iweu, og USA's lange rente, iwbud. Se mere
under obligationsrente. Eksperimentet tager ikke højde for, at et generelt fald i
udenlandske renter kan stimulere udenlandske markeder og konkurrenceevne.
På den måde kan eksperimentet måske fortolkes som et fald i renten differentie-
ret fra eurozonens rente. I dette eksperiment sænkes den udenlandske rente på
følgende måde:

Bemærk at ændringen i renten har effekter på de indenlandske omkostninger. Der er
ikke en tilsvarende effekt på de udenlandske priser. Eksperimentet ovenfor vil derfor
give positive effekter på dansk konkurrenceevne, som ikke er realistiske, hvis rentefal-
det er internationalt. Eksperimentet kan også udføres med udbudseffekter slået til i
eksporten.

Flere informationer om eksperimenter med fald i den udenlandske rente med og uden
balanceret budget, kan findes her under 15. Interest Rates.

3.16 Stigning i det private forbrug

Dette eksperiment viser effekterne af en midligertid stigning i den private forbrugstil-
bøjelighed. En stigning i det private forbrug virker initialt på samme måde som et stød
til det offentlige forbrug. Højere privatforbrug øger den indenlandske efterspørgsel
hvilket medfører en stigning i produktionen i den private sektor samt en stigning i be-
skæftigelsen. Da relationen for privat forbrug, Cpuxh, er i årets priser, kan en forø-
gelse af forbruget på 0.1% af BNP indlægges direkte i relationens additive justerings-
led:  

Læs mere her under 16. Private Consumption.

3.17 Lønstigning

I dette eksperiment øges lønnen med 1 %. Efter stødet vil lønnen være 1 % over lige-
vægtsniveauet, og ADAMs crowding-out mekanismer sørger nu for at lønnen vender
tilbage til det oprindelige niveau. Der er både positive og negative effekter på økono-
mien. Lønstigningen medfører en stigning i reallønnen og derfor en stigning i privat-
forbruget. Samtidig medfører lønstigningen negative effekter på markedsandelen for
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den danske eksport. De højere lønninger fører til højere priser og konkurrenceevnen
forværres. På kort sigt er de negative effekter dominerende og arbejdsløsheden stiger.
På langt sigt vender arbejdsløshed og lønnen tilbage til udgangspunktet, men der vil
dog efterfølgende være en permanent negativ effekt på offentlig og udenlandsk gæld.
Et stød til timelønnen, lna, på 1% er approksimativt lig en ændring til logaritmen til
lna på 0,01:

Flere informationer om eksperimenter med lønstigning kan findes her under 17. Hour-
ly Wages.

Sammensatte eksperimenter4

Her følger nogle få eksempler på mere sammensatte eksperimenter, der er dog mange
flere muligheder der ikke her er præsenteret. De er som regel sat sammen af et eller
flere eksperimenter eller justeringer af de allerede nævnte typer. Disse er relevante at
se på, hvis man f.eks. skal undersøge effekterne af ændringer i CO2-afgiften eller af
skatteomlægninger.

4.1 Balanceret offentlig varekøb

Følgende eksperiment kan udføres både med og uden endogenisering af det offentligli-
ge forbrug og investeringer vha. dummyen dco. Det offentlige varekøb af alle andre
produkter end energiprodukter, fVmo1, øges permanent med 1 mia. kr. hvilket uden
andre indgreb vil forværre statens nettofordringserhvervelse mere og mere over tid.
For at undgå dette, kan man indlægge en finansiering af det øgede varekøb ved eksem-
pelvis at hæve skattesatserne. Nedenfor hæves to forskellige skatter; satserne for skat
på personlig indkomst, tsysp1 og tsysp2, og kapitalskatterne, Sk_h_o: 

Eksemplet ligner det fra forrige afsnit. Men ved at inddrive en ekstra skat, Sk_h_o,
samtidig (eller næsten samtidig med) med at udgifterne forøges, opnås en mindre stig-
ning i de personlige indkomstskatter. Samtidig er den nødvendige stigning i ind-
komstskatten mindre volatil. Læs mere om direkte skatter i afsnit 2.15.

4.1.1 Balanceret budget

Et eksperiment med en balanceret budgetændring kan f.eks. sammensættes af de alle-
rede nævnte standardeksperimenterne øgede offentlige bygningsinvesteringer og ned-
sættelse af de direkte skatter med modsat fortegn. Da de begge vedrører et umiddelbart
provenu på 1000 mio. kr. i 2010-priser, kan eksperimentet udføres således:
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Den endelige effekt på statens nettofordringserhvervelse bliver ikke præcis nul kr. da
både indtægter og udgifter er aktivitetsafhængige. Konkret vil en forøgelse af både
indtægter og udgifter her på kort sigt betyde større aktivitet og dermed bl.a forøgede
skatteindtægter og forbedret statslig nettofordringserhvervelse. Ønsker man et balan-
ceret budget efter alle de afledte effekter, må man prøve sig frem med f.eks. ændrin-
gen i skattesatserne eller benytte mål-middel-faciliteten (endo og exo kommandoerne)
i Gekko. Konkret vil statens nettofordringserhvervelse, Tfn_os, således være mål
(tager værdien fra grundkørslen) og tsysp0 middel:

Mål-middel analyser er et meget effektivt værktøj til at nå et bestemt resultat. Det er i
midlertid også et værktøj som skal bruges med varsomhed. Hvis der er teknisk muligt
vil Gekko levere et resultat. Det gælder uanset om scenariet er meningsfuldt eller ej.
Løsningen er en numerisk og ren matematisk læsning. I eksemplet findes en bundskat-
tesats, som varierer mere eller mindre i alle år i den samlede analyseperiode. Det er
næppe ønskeligt og knap nok muligt i praksis.

Bemærk her, at eksperimenterne også kan udføres hvor de offentlige investeringer er
endogeniseret, ved at sætte dco=1. Derved udvikles de proportionalt med den private
efterspørgsel.

4.2 CO2 afgift

Mere omfattende afgiftsændringer kan beregnes i delmodellen BASTA, som står for
Beregning Af Satser Til Afgifter. BASTA beskrives i flere detaljer i afsnittet om
formodeller. I BASTA kan en lang række afgiftsarter fordeles på erhverv og endelige
anvendelser i ADAM. Det følgende er et eksempel på en forhøjelse af CO2 afgiften,
hvor det er forudsat at den umiddelbare provenu effekt er 5000 mio. kr.:

Bemærk, at det er antaget at regimevariablen dtp er lig 1, således at punktafgiftssatser
løbende reguleres med pristallet. Hvis dtp var 0 - dvs. med skattestop - så ville
eksemplet ovenfor ikke give nogen ændringer i CO2 afgiften. Hvis afgiften skal hæves
i en opsætning med skattestop, så skal variablerne ztp<i>, ztve<i> og ztm<i> akti-
veres i stedet.
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4.3 Skattelettelser

Skattelettelser kan indarbejdes på flere måder. Nedenfor er skatten på personlig ind-
komst, Ysp, sænket med 5 mia. kr. Skatterne på personlig indkomst er i 2018 bund- og
topskat. Det er antaget at skattelettelsen skal fordeles proportionalt på de to skattear-
ter. Skattelettelsen er gennemført ved at sænke skattesatserne. Læs mere om direkte
skatter her. Eksperimentet kan udføres på følgende måde:

I ADAM er der brugt regelsatser til de personlige indkomstskatter. Ændringer i satser-
ne i indkomstskattesystemet kan derfor nemt analyseres. Opstillingen af personlig og
skattepligtig indkomst følger stort set samme skabelon, som den kendes fra de indivi-
duelle skatteopgørelser. Regnestykket er blot gennemført på makroniveau. Det er såle-
des også muligt at lave analyser af ændringer i opgørelsen af a-indkomst, personlig
indkomst og ligningsmæssige fradrag.

Bundfradrag for de enkelte skattetrin, bys'erne og bysp'erne, dannes i formodellen
Pskat. Hvis man vil analysere ændringer i personfradrag og øvrige bundfradrag, så er
det nødvendig at afvikle formodellen Pskat. Formodellen indeholder indkomstforde-
linger for selvstændige, lønmodtagere, ledige, efterlønsmodtagere, alderspensionister
og øvrige skatteydere. Det er således også muligt at analyse effekter på socioøkonomi-
ske grupper. Se mere om Pskat under Formodeller. 

4.4 Skatteomlægning

Eksemplerne fra afsnit 4.3 og afsnit 4.4 kan bruges til at analysere en balanceret skat-
teomlægning. I afsnit 4.3 blev CO2-afgiften hævet med 5 mia. kr. og i afsnit 4.4 blev
indkomstskatten lettet med 5 mia. kr. Der sker altså en omlægning i skatten, idet CO2-
afgiften hæves med samme sats som indkomstskatten lettes med. Hvis de to eksperi-
menter sættes sammen bliver resultatet som følger:

Den endelige effekt på den samlede fordringserhvervelse, Tfn_o, vil ikke være nul.
Begge eksperimenter er tilrettelagt, så den umiddelbare effekt er 5 mia. kr., men der
tages ikke hensyn til afledte effekter. Hvis effekten på indkomstskatten skal beregnes,
således at den endelige effekt på fordringserhvervelsen skal være nul, så vil nedenstå-
ende anvendelse af mål-middel analysen i stedet være en mulighed:
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Bemærk at skattelettelsen i sidstnævnte eksempel udelukkende er lagt på bundskatte-
satsen, tsysp1.

Eksogenisering5

De centrale relationer i ADAM kan eksogeniseres ved hjælp af en eksogeniserings-
dummy, som næsten altid har navnet d<endogen>, hvor <endogen> er venstresidevari-
ablen, som ønskes eksogeniseret. Disse dummyer er i databanken sat lig nul, hvilket
betyder, at relationerne køres normalt. Når dummyen sættes til værdien 1 eksogenise-
res relationen, og den eksogene variabel med navnet z<endogen> (i enkelte undtagel-
ser <endogen>x) skal anvendes til indlæggelse af den eksogene værdi for <endogen>.
Det er også det der finder sted, når udbudseffekterne slås til eller fra med dfyfu. 

5.1 Øget arbejdsudbud (efterløn)

Arbejdsudbuddet kan øges ved at reducere antallet af deltagere i en af de sociale eller
arbejdsmarkedsrelaterede ordninger, som ikke er med i arbejdsstyrken. Her reduceres
antallet af efterlønsmodtagere med 20.000 helårsmodtagere. Reduceringen af efter-
lønsmodtagere frigør offentlige midler, der kan benyttes andre steder, eksempelvis til
øget offentligt forbrug. Derfor øges det offentlige forbrug ved at øge den offentlige
beskæftigelse, Qo1. Effekten af at reducere antallet af efterlønsmodtagere med 20.000
helårsmodtagere reducerer udbetalinger til efterløn, Typef, med 3.9 mia. kr. i 2017.
Disse bruges til at øge beskæftigelsen, således at den offentlige lønsum øges med 3.9
mia. kr., som det blev gjort i afsnit 3.2. Den offentlige beskæftigelse er dermed øget
med 8.916 personer.

Der er tale om en umiddelbar betragtning. Budgettet er balanceret før der er beregnet
afledte effekter. Der vil være tale om afledte effekter, heriblandt at den øgede offentli-
ge beskæftigelse også giver øgede skatteindtægter. Hvis det antages at de afledte ef-
fekter betyder at den offentlige beskæftigelse vil kunne øges med 9.350 i stedet for
8.916 som i eksemplet ovenfor, kunne eksemplet i stedet se således ud:
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Her reduceres antallet af efterlønsmodtagere på samme måde med 20.000 personer, og
der stødes nu i stedet direkte til den offentlige beskæftigelse, for på den måde at kunne
medregne de afledte effekter af stødet.

5.2 Eksogenisering

Der ses nu på en kørsel der dækker perioden fra 2018 til 2045, hvor lønningerne i gen-
nemsnit stiger 3,5 pct årligt. Det ønskes dog at ændre væksten i timelønnen for ar-
bejdere i industrien, lna, så den i 2018 i stedet kommer til at ligge på 4 pct. Denne sats
indlægges i kørslen på følgende måde:

Der genereres herved en vækst i lna i 2018 på 4%. Optionen "$" angiver at vækstraten
fra grundforløbet fastholdes efter 2018. Det vil sige lønvæksten forsat vil være ca.
3,5% årligt efter 2018. Der er altså med andre ord tale om et permanent løft i aflønnin-
gen af arbejdskraft i hele perioden. 

Ønskes den eksogeniserede variabel endogeniseret i en ny simulation, som skal være
identisk med den simulation, hvor variablen var eksogeniseret, kan dette gøres ved
blot at sætte dummyens værdi tilbage til 0 og simulere igen. Dette kan lade sig gøre
idet der efter den første simulation, hvor relationen var eksogeniseret, beregnes det J-
led, der sørger for at relationen netop rammer værdien indlagt i z<endogen>. I
eksemplet med lna gøres altså således:

Kørslen generer stadig en vækst i lna på 4% i 2018. Beregningen af J-leddet, JRlna,
foregår i eftermodellen på baggrund af lna-relationen, som den ser ud, når den ikke er
eksogeniseret. J-leddet beregnes således, at lna-relationen rammer netop 4% vækst
med de givne værdier for eksogene og endogene variabler fra kørslen. Her er et lille
uddrag af modelformlerne vedrørende lna:

lna =((Exp(Log(lna(-1))
      +0.21151*ddloglna
      +0.30000*(Log(pcpn**0.5*pyfbx**0.5)-Log(pcpn(-1)**0.5*pyf-
bx(-1)**0.5))
      -0.28455*((bulb)-(bulb(-1)))+0.01916*D8587
      -0.55000*(bulb(-1)-bulbw(-1))

      +glna))*(1.0+JRlna))*(1.0-Dlna)

      +Dlna*Zlna

JRlna = lna/(Exp(Log(lna(-1))

      +0.21151*ddloglna
      +0.30000*(Log(pcpn**0.5*pyfbx**0.5)-Log(pcpn(-1)**0.5*pyf-
bx(-1)**0.5))
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      -0.28455*((bulb)-(bulb(-1)))+0.01916*D8587
      -0.55000*(bulb(-1)-bulbw(-1))+glna)) - 1 $

Zlna = lna $ 

Der er nogle få undtagelser fra ovenstående princip. Det drejer sig om relationerne for
privat forbrug, fCp, alle lagerinvesteringskomponenterne, fIl<i>,punktafgifter, tp<i>,
samt relationerne for de personlige indkomstskatter. Det er således ikke Cpuxh, men
fCp (samlet privat forbrug i 2010-priser), der kan eksogeniseres via zfCp og dfcp. For
lagerinvesteringernes og punktafgiftsatsernes vedkommende er der kun én fælles
eksogeniseringsdummy, henholdsvis dfil og dtp, mens de enkelte komponenters værdi-
er indlægges i henholdsvis zfIl<i> og ztp<i>.

Med hensyn til opsætningen af relationerne for de personlige indkomstskatter, henvi-
ses til justeringseksemplerne for direkte skatter.

Formodeller6

Formodeller er mindre modeller, som er meget detaljerede på specifikke områder. De
kan bruges alene eller sammen med ADAM. Eksempelvis kan de bruges til at lave de-
taljerede analyser af afgiftsændringer, ændringer på alderstrin og lignende.  

6.1 PSKAT

Bundfradrag for de enkelte skattetrin, bys'erne og bysp'erne, dannes i formodellen
PSKAT. Hvis man vil analysere ændringer i personfradrag og øvrige bundfradrag, er
det nødvendig at afvikle formodellen PSKAT. Formodellen indeholder indkomstfor-
delinger for selvstændige, lønmodtagere, ledige, efterlønsmodtagere, alderspensioni-
ster og øvrige skatteydere. Det er således også muligt at analyse effekter fordelt på so-
cioøkonomiske grupper. Se eksemplet under skattelettelser.

6.2 BASTA

BASTA står for Beregning af AfgiftsSatser Til ADAM og formodellen anvendes til at
lave detaljerede analyser af afgiftsændriger. Omdrejningspunktet for alle beregnin-
gerne i BASTA er en afgiftsmatrice (BASTA-matricen). BASTA-matricen er
en opstilling af nationalregnskabets afgiftsarter fordelt ud på ADAMs anvendel-
ser. En indgang i BASTA-matricen angiver altså, hvor meget en ADAM-anven-
delse belastes af en given nationalregnskabsafgiftsart. Ved hjælp af BASTA er
det muligt, at transformere en ændring i en eller flere af nationalregnskabets af-
giftsarter over til ændringer i afgiftsbelastningen på ADAM-anvendelserne. 

I BASTA laves først en fremskrivning med de ønskede afgiftsændringer. Et
eksempel kunne være en fremskrivning, hvor afgiften på konsum-is, chokolade
og sukkervarer øges med f.eks. 450 mio. hvert år over hele fremskrivningsperi-
oden. Når afgiftsændringerne er foretaget i BASTA-programmet udskrives en
gcmfil, som udgør afgiftsforsøget og efterfølgende kan køres i Gekko. Et andet
eksempel på et eksperiment, kunne være at oprette en ny afgiftsart i fremskriv-
ningsperioden, f.eks. en afigft der rammer det private forbrug af biler, olie og
benzin til køretøjer og det offentlige forbrug. Se eksemplet under CO2 afgift for
inspiration. 
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6.3 UADAM

Uadam er en formodel for ADAMs befolkningsregnskab og arbejdsmarkedsbalance. I
formodellen samles befolknings- og arbejdsmarkedsdata fra flere forskellige kilder;
f.eks. Befolkningsstatistikken, Ledighedsstatistikken, Nationalregnskabet, Statistikken
over Offentligt Forsørgede og RAS (Registerbaseret Arbejdsstyrke). 

Grundpillerne i formodellen er befolkningstallet, beskæftigelsen fra Nationalregnska-
bet og ledigheden fra Ledighedsstatistikken. Disse suppleres med gruppen af personer
uden for arbejdsstyrken, som er opdelt efter graden af tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tættest tilknyttet er f.eks. de uddannelsessøgende eller personer på syge- og barselsor-
lov og længst væk findes bl.a. pensionister og børn.

Uadam er som udgangspunkt aktivitetsorienteret. Det betyder, at grupperne defineres
ud fra hvilken aktivitet der udføres, og ikke hvilken ydelse, der modtages. F.eks. opde-
les kontanthjælpsmodtagere i aktiverede og passive modtagere. For at Uadam også
kan benyttes i budgetteringsøjemed, er det muligt at opgøre arbejdsmarkedsbalancen
efter ydelse. Specielt gruppen af kommunalt aktiverede kan være nyttig at få delt op
efter ydelse. I denne gruppe findes der modtagere af både ledigheds-, revaliderings- og
integrationsydelse samt sygedagpengemodtagere foruden de aktiverede modtagere af
almindelig kontanthjælp. 

Uadam er opdelt på 1-års alderstrin. Til fremskrivninger benyttes DSTs befolknings-
fremskrivning. Fordelingen på alderstrin gør det bl.a. muligt at lave eksperimenter om-
handlende de aldersbetingede ordninger, f.eks. en forhøjelse af efterløns- eller pen-
sionsalder. 

Opsummering7

I denne eksempelsamling er metoderne til at udføre justeringer og eksperimenter ble-
vet beskrevet. Der er her givet enkle eksempler på en række forskellige områder, samt
mere sammensatte eksperimenter i afsnit 4. Flere detaljer om standardeksperimenterne
gennemgået i afsnit 3 kan findes her. Herudover er formodellerne beskrevet, og der
vejledes kort i hvordan disse kan benyttes ved udførelse af eksperimenter. 


