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Abstract

This paper tries to explain the decline in employment in the industrial sector. The paper takes

the theory purposed by William J. Baumol in 1967 as its point of departure. His theory is that the

development in industrial employment is explained by the relative productivity growth between the

industrial sector and the service sector. He argues that the higher level of productivity growth in the

industrial sector compared to the service sector will lead to an increased employment in the service

sector compared to the industrial sector. Baumol bases his theoretical and empirical expectations

on a very simple setup which does not describe the economic mechanisms thoroughly, why this

paper will try to do so. Thus we investigate the possibility of amplifying Baumols theory in both an

analytical and empirical setting. We begin by de�ning a general equilibrium model based on Sørensen

(2013) which describes the relationship between employment and productivity growth in a small open

economy with two sectors. Secondly, we de�ne an econometric model which tries to explain if the

relationship found by Baumol can be observed on a sample of countries.

We �nd that our theoretical model is not a satisfying ampli�cation to Baumols original theory. It

seems that some of the underlying assumptions of the model are restrictive in such a degree that our

model can not support Baumols theory. Our empirical analysis shows a somewhat distinct negative

relationship between the relative level of productivity growth in the two sectors and the relative level

of employment growth in the two sectors. Hence we �nd that our empirical analysis supports Baumols

theory while our theoretical model does not.
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1 Indledning

Diskussionen om Danmark som produktionsland har været særdeles heftig de seneste år. Emnet er fø-

lelsesladet og politisk, og der er afgrundsdyb uenighed mellem dem, der ser videnssamfundets indtog på

bekostning af industrisamfundet som både uomgængeligt og ønskeligt, og dem, der anser fastholdelsen

af produktionsarbejdspladser i Danmark som en bydende nødvendighed for fortsat velstandsfremgang.

Debatten er foranlediget af det indiskutable faktum, at industribeskæftigelsen i en række vestlige lande

gennem de sidste mange år har været faldende til fordel for beskæftigelsen i servicesektoren. Og Danmark

er ingen undtagelse, jf. Figur 1 (vi vil gennem hele opgaven behandle 'industrisektoren' i bred forstand,

således at sektoren indeholder alle udlandskonkurrerende erhverv1).

Således fakta - en helt anden sag er at forklare, hvad der danner baggrund for udviklingen. I den

o�entlige debat hersker en generel diskurs om, at vareproduktionen �ytter ud af Danmark til fordel for

lande, hvor produktionsomkostningerne i form af eksempelvis lønninger og skatter er lavere. I den kontekst

er det naturligt at argumentere for, at fastholdelse af produktion i Danmark kun kan sikres gennem en

forbedring af konkurrenceevnen - et begreb, der i sig selv er en politisk udfordring af de�nere. Det er

primært som følge af dette tankesæt, at Danmarks produktivitetsudvikling er kommet i søgelyset.

Den radikale overgang fra industri- til servicebeskæftigelse har naturligvis også påkaldt sig fagøko-

nomernes interesse. Gennem det sidste århundredes anden halvdel dannede denne enorme strukturelle

omvæltning grundlag for en række senere berømte artikler om emnet. Særligt to teorier nød økonomernes

opbakning.

Den første blev fremført allerede i 1940 af Colin Clark, der foreslog, at den generelle indkomstforø-

gelse, de vestlige lande havde nydt godt af, ændrede forbrugernes efterspørgselssammensætning i retning

af relativt �ere servicegoder på bekostning af industrigoder. Clark forklarede således den faldende indu-

stribeskæftigelse fra efterspørgselssiden. I 1967 blev Clark modsagt af William Baumol, der mente, at

den faldende industribeskæftigelse skulle forklares fra udbudssiden. Forbrugernes efterspørgselssammen-

sætning ændrer sig ikke med indkomsten, skrev han, men en konsekvent højere produktivitetsudvikling

i industrisektoren end i servicesektoren ville kræve indslusning af arbejdskraft fra industrisektoren til

servicesektoren.

Senere har Baumols teori høstet mest opbakning, blandt andet fordi det har vist sig, at industriens

produktionsandel vitterlig har været relativt konstant over tid, hvilket vil blive omtalt senere. Ligeledes

er grundlaget i teorien - at produktivitetsudviklingen i industrisektoren er højere end i servicesektoren -

et meget tydeligt faktum, jf. Figur 2.

Figur 1: Industribeskæftigelsen i Danmark Figur 2: Timeproduktiviteten i Danmark

Anm.: Industrisektoren omfatter alle udlandskonkurrerende erhverv. Servicesektoren omfatter resten af
den private sektor.
Kilde: Danmarks Statistik (Nationalregnskabet) og egne beregninger.

1Se (A.1) i Appendiks.
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Baumols teori ser således ud til at være i oveneresstemmelse med virkeligheden. Ikke desto mindre

indeholder Baumols oprindelige artikel to store mangler: Såvel det teoretiske som empiriske grundlag må

siges at være tyndt. Baumol baserer sin teori på en meget simpel makroøkonomiske model, der eksempelvis

kun indeholder en meget begrænset form for adfærdsmodellering. Dertil kommer, at Baumol ikke gør et

forsøg på at underbygge sin teori med en formel empirisk analyse. Vi vil i denne opgave forsøge at råde

bod på begge mangler.

Således vil vi i Afsnit 2 opstille en generel ligevægtsmodel for en lille åben økonomi. Her undersøger vi,

om vi kan udlede et udtryk for sammenhængen mellem den relative produktivitetsudvikling og den relative

beskæftigelsesudvikling i industrien, der formår at underbygge Baumols teori analytisk. Efterfølgende

vil vi i Afsnit 3 gennemføre en økonometrisk analyse på tværs af en række sammenligningslande. Her

undersøger vi, om vi kan påvise en generel sammenhæng mellem den relative produktivitetsudvikling

og den relative beskæftigelsesudvikling i industrien, der formår at underbygge Baumols teori empirisk. I

Afsnit 4 vil vi vurdere, i hvilket omfang vi har formået at opnå de ønskede resultater.

2 Teoretisk analyse

Teorien om, at stigende produktivitet i industrisektoren i forhold til i servicesektoren alt andet lige

vil mindske nødvendigheden af arbejdskraft som produktionsinput i industrisektoren, kan umiddelbart

synes oplagt. Dette ræsonnement tager imidlertid ikke højde for de dynamiske e�ekter, der vil være

konsekvensen af servicesektorens relativt lave produktivitetsudviklings opadgående pres på prisen på

servicegoder.

For nærmere at belyse sammenhængen mellem produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i indus-

trisektoren relativt til ditto i servicesektoren opstilles i det følgende en generel ligevægtsmodel i diskret

tid. Modellen beskriver en lille åben økonomi med to produktionssektorer, der producerer henholdsvis et

gode, der kan handles på tværs af landegrænser, og et gode, der ikke lader sig handle på tværs af grænser.

I det følgende vil vi henvise til det første gode som industrigodet og det andet gode som servicegodet.

Størrelser associeret med industrisektoren vil være markeret med fodtegnet x, mens størrelser associeret

med servicesektoren vil være markeret med fodtegnet z. At økonomien er lille og åben medfører, at

økonomiens renteniveau samt eksport- og importpriser er eksogent givne. Modellen gør ikke noget forsøg

på at forklare produktivitetsudviklingen, hvorfor såvel niveauet for og væksten i de to sektorers produk-

tivitet er eksogent givne. Det skal nævnes, at totalfaktorproduktiviteten i denne analyse vil blive benyttet

som produktivitetsmål.

Modellen er inspireret af en model opsat i papiret 'Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse'

(Sørensen (2013)), der fungerer som teknisk baggrundsnotat for Produktivitetskommissionens 'Analyser-

apport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne?'. Sørensens model formår på tilfredsstillende

vis at underbygge Baumols teori, hvorfor den er et godt udgangspunkt til vores egen analyse. Den

nedenfor opsatte model afviger imidlertid fra Sørensen ved eksplicit at inddrage kapital som produktion-

sinput. Spørgsmålet er nu, hvor stor betydning denne udviddelse har for modellens implikationer og dens

overensstemmelse med Baumols teori.

Først opstilles de grundlæggende antagelser. Modellen er som skrevet en to sektor-model, hvor indus-

triproduktionen både kan omsættes på hjemmemarkedet og eksporteres, mens serviceproduktionen kun

kan omsættes på hjemmemarkedet. De to goder kan konverteres til hinanden til den relative pris. Begge

produktionssektorer benytter arbejdskraft og kapital som produktionsinput. Arbejdskraften er mobil

mellem sektorer, men immobil mellem lande, og arbejdskraftudbuddet er eksogent givet som Lx+Lz = L.

Den fulde arbejdskraftmobilitet sikrer, at lønnen er identisk i de to sektorer, og er desuden en implikation

af, at modellen først og fremmest har sin berettigelse som langsigtsmodel. Kapital er mobil på tværs af

såvel sektorer som lande. Modellen indeholder hverken en eksogen begrænsning af det samlede kapitalap-
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parat, der modsvarer det eksogene udbud af arbejdskraften, eller en modellering af kapitalakkumulatio-

nen. Industrigodet kan uden omkostning konverteres til en kapitalenhed og vice versa. Denne antagelse

samt antagelsen om perfekte kapitalmarkeder sikrer, at den eksogent givne og konstante rente (målt i

industrigoder) vil være lig kapitalapparatets marginale værditilvækst i begge produktionssektorer (målt

i industrigoder). Kapitalen skal installeres én periode før brug i produktionen. I fravær af depreciering

kan en kapitalenhed ved en periodes afslutning konverteres til og omsættes som et industrigode.

Nedenfor ses en oversigt over modellens størrelser:

Ax= Totalfaktorproduktivitet i industrien

Az= Totalfaktorproduktivitet i servicesektoren

Lx= Beskæftigelse i industrisektoren

Lz= Beskæftigelse i servicesektoren

Kx= Kapitalbeholdning i industrisektoren

Kz= Kapitalbeholdning i servicesektoren

Q = Samlet formue

Xh = Indenlandsk produktion af industrigoder

X = Indenlandsk efterspørgsel efter industrigoder

Z = Indenlandsk produktion af og efterspørgsel efter servicegoder

p = Pris på servicevarer

ω = Løn

r = Internationalt renteniveau

Gennem hele modeludledningen vil vi benytte industrigodet som nummeraire.

2.1 Virksomhedernes adfærd

Ved at antage klassiske Cobb-Douglas-produktionsfunktioner med konstant skalaafkast �ndes produktio-

nen i hver periode i de to sektorer som

Xh,t = Ax,tK
α
x,tL

1−α
x,t (2.1)

Zt = Az,tK
β
z,tL

1−β
z,t (2.2)

Virksomhederne ønsker at optimere den fremtidige, akkumulerede pro�t (her målt i industrigoder):

Πx,t =

∞∑
s=t

(
1

1 + r

)s−t (
Ax,sK

α
x,sL

1−α
x,s − ωsLx,s − (Kx,s+1 −Kx,s)

)
(2.3)

Πz,t =

∞∑
s=t

(
1

1 + r

)s−t (
psAz,sK

β
z,sL

1−β
z,s − ωsLz,s − (Kz,s+1 −Kz,s)

)
(2.4)

Vi antager, at begge sektorers virksomheder står over for en horisontal afsætningskurve, hvilket er

et udtryk for, at begge markeder er kendetegnet ved perfekt konkurrence. Begge sektorers virksomheder

betragter derfor produktpriserne som eksogent givne.

Betragt først virksomhederne i industrisektoren. For en given periode t er kapitalapparatets stør-

relse prædetermineret af den pro�tmaksimerende investeringsbeslutning i periode t-1, hvorfor pro�tten i

periode t skal maksimeres med hensyn til investeringen i periode t svarende til kapitalapparatet i peri-

ode t+1. Under antagelsen om, at kapitalapparatet, der har været anvendt i produktionsprocessen, kan

sælges som et ikke-nedskrevet industrigode ved udgangen af hver periode, har investeringsbeslutningen
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kun konsekvenser for pro�tten i to på hinanden følgende perioder. Investeringens størrelse skal overholde

førsteordensbetingelsen2

αAxk
α−1
x = r (2.5)

hvor vi for hver periode de�nerer kx ≡ Kx/Lx.

Da arbejdskraften kan tilpasses produktionen i hver periode, har den pro�tmaksimerende beslutning

om arbejdskraftens størrelse kun konsekvenser for pro�tten i den indeværende periode. Arbejdskraftens

størrelse skal overholde førsteordensbetingelsen3

(1− α)Axk
α
x = ω (2.6)

For servicesektoren får vi helt ækvivalent førsteordensbetingelserne4

pβAzk
β−1
z = r (2.7)

hvor vi for hver periode de�nerer kz ≡ Kz/Lz, og5

p(1− β)Azk
β
z = ω (2.8)

Det viser sig altså, at maksimeringsproblemernes førsteordensbetingelser tilsiger, at virksomhederne

i hver periode skal øge produktionsinputene indtil det punkt, hvor det respektive produktionsinputs

marginale værditilvækst (målt i industrigoder) er lig dets marginalomkostning. Da vi her kun vil benytte

modellens langsigtsimplikationer, tillader vi os at se helt bort fra uforventede stød til økonomien, hvor-

for ovenstående førsteordensbetingelser vil være overholdt i alle perioder. Vi behandler således her og

fremover en økonomi i steady state under rationelle forventninger og perfekt information, hvorfor vi har

udeladt de tidsangivende fodtegn.

2.2 Implikationer af virksomhedernes adfærd

Idet r, Ax og Az anses for eksogent givne, kan kx, kz, ω og p entydigt bestemmes på baggrund af de �re

førsteordensbetingelser. Det er særligt interessant, at den relative pris på servicegodet ikke afhænger af

forbrugernes efterspørgselsmønster.

(2.5) alene fastsætter kapitalintensiteten i industrisektoren, da denne størrelse - givet niveauet for

totalfaktorproduktiviteten - skal sikre, at kapitalens marginale værditilvækst modsvarer det internationale

renteniveau. Herefter sikrer (2.6), at den allerede fundne kapitalintensitet er i overensstemmelse med, at

arbejdskraftens marginale værditilvækst modsvares af lønniveauet.

På baggrund heraf og givet niveauet for totalfaktorproduktiviteten i servicesektoren bestemmes den

relative pris og kapitalintensiteten i servicesektoren simultant af (2.7) og (2.8). (2.7) angiver en positiv

sammenhæng mellem kz og p: Når den relative pris stiger, øges kapitalapparatets marginale værditilvækst

(målt i industrigoder), hvilket øger den optimale kapitalintensitet gennem en forøgelse af kapitalappara-

tet. Kapitalintensiteten øges til det punkt, hvor den marginale værditilvækst af kapital igen modsvarer

renteniveauet. (2.8) angiver en negativ sammenhæng mellem kz og p: Når den relative pris stiger, øges

arbejdskraftens marginale værditilvækst, hvilket mindsker den optimale kapitalintensitet gennem en stig-

ning i arbejdskraftinputtet. Kapitalintensiteten mindskes til det punkt, hvor den marginale værditilvækst

2Se (A.1) i Appendiks.
3Se (A.2) i Appendiks.
4Se (A.3) i Appendiks.
5Se (A.4) i Appendiks.
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af arbejdskraft igen modsvarer lønniveauet. Det relative prisniveau og kapitalintensiteten i servicesektoren

fastsættes således, at disse modsatrettede forhold begge overholdes.

Det vil senere vise sig, at det relative prisniveaus påvirkning af kapitalintensiteten i servicesektoren

spiller en central rolle for vores konklusioner. Vi er derfor interesserede i at udlede et eksogent udtryk

for udviklingen i det relative prisniveau, dvs. påvirkningsforholdet mellem udviklingen i det relative

prisniveau og udviklingen i totalfaktorproduktiviteten i henholdsvis industri- og servicesektoren.

Da totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren påvirker det relative prisniveau gennem lønniveaet,

er vi først interesserede i at �nde et udtryk for påvirkningsforholdet mellem Ax og ω. Fra (2.5) og (2.6)

fås

Axk
α
x = rkx + ω (2.9)

Ved log-di�erentiering fås6

Âx = (1− α) ω̂ (2.10)

hvor vi generelt de�nerer ẋ ≡ x′(t) og x̂ ≡ ẋ/x. Her har vi brugt den velkendte egenskab ved Cobb-

Douglas-produktionsfunktionerne, at outputelasticiteterne netop er lig produktionsinputtenes respektive

a�ønningsandele. En stigning i totalfaktorproduktiviteten øger arbejdskraftens marginale værditilvækst

både direkte og indirekte gennem en højere kapitalintensitet foranlediget af højere marginal værditilvækst

af kapital. Denne e�ekt øger lønniveauet. Væksten i totalfaktorproduktiviteten slår dog kun igennem

på lønudviklingen i det omfang, størrelsen af arbejdskraftens lønandel tillader det. Dette lineære forhold

mellem udviklingen i totalfaktorproduktiviteten og lønniveaet kan tolkes sådan, at den totalfaktorpro-

duktivitetskorrigerede løn i industrisektoren er konstant i steady state-tilstanden.

For at �nde påvirkningsforholdet mellem lønniveaet og det relative prisniveau udleder vi fra (2.7) og

(2.8), at

pAzk
β
z = rkz + ω (2.11)

Ved log-di�erentiering fås7

p̂+ Âz = (1− β) ω̂ (2.12)

Det er her vigtigt at huske, at lønudviklingen (målt i industrigoder) fuldt ud er bestemt i indus-

trisektoren, hvorfor ændringer i den relative pris og totalfaktorproduktiviteten i servicesektoren ikke vil

påvirke denne. Derimod ses det, at en stigning i lønnen alt andet lige vil øge det relative prisniveau. Et

stigende lønniveau (forårsaget af højere totalfaktorproduktivitet i industrisektoren) vil få virksomhed-

erne i servicesektoren til at substituere væk fra arbejdskraft, hvorfor kapitalintensiteten stiger. For at

fastholde kapitalens marginale værditilvækst til renteniveauet, øges det relative prisniveau. Sammenhæn-

gen i (2.12) angiver, at den totalfaktorproduktivitetskorrigerede løn i servicesektoren systematisk kan

være både stigende og faldende, men at ligevægten vil oppebæres af den relative prisudvikling. Da er

den totalfaktorproduktivitets- og priskorrigerede lønudvikling i servicesektoren konstant i steady state-

tilstanden.

Endeligt �ndes forholdet mellem udviklingen i henholdsvis den relative totalfaktorproduktivitet og

det relative prisniveau ved at substituere udtrykket for ω̂ fundet i (2.10) ind i (2.12):

6Se (A.5) i Appendiks.
7Se (A.6) i Appendiks.
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p̂ =
1− β
1− α

Âx − Âz (2.13)

Her fremgår det, at det relative prisniveau netop vil udvikle sig sådan, at det totalfaktorproduktivitets-

og priskorrigerede lønniveau i de to sektorer holdes konstant. I det realistisk tilfælde, hvor lønandelen i

servicesektoren er højere end i industrisektoren, kan det konkluderes, at en højere vækst i totalfaktorpro-

duktiviteten i industrisektoren end i servicesektoren vil medføre stødt stigende relativ pris på servicegoder.

Det viser sig da også, at data for Danmark viser, at lønandelen i servicesektoren vitterlig er højere end i

industrisektoren, jf. Figur 3, og at det relative prisniveau på servicegoder har været stigende, jf. Figur 4.

Dette er vores analyses hidtil vigtigste resultat. Ud fra denne ganske simple modelopsætning, hvor

vi end ikke har modelleret forbrugernes efterspørgselsmønstre, kan vi drage denne ganske håndfaste

konklusion.

Figur 3: Lønandele i Danmark Figur 4: Relative servicepriser i Danmark

Anm.: Industrisektoren omfatter alle udlandskonkurrerende erhverv. Servicesektoren omfatter resten af
den private sektor.
Kilde: Danmarks Statistik (Nationalregnskabet) og egne beregninger.

2.3 Husholdningernes adfærd og udviklingen i servicebeskæftigelsen

Selvom vi har formået at udlede et eksogent udtryk for den relative prisudvikling uden at modellere for-

brugernes efterspørgselsmønstre, har vi ikke mulighed for at bestemme et tilsvarende udtryk for uviklin-

gen i sektorernes produktion og dermed arbejdskraftinput uden at antage konkret, hvordan forbrugerne

reagerer på den fundne prisudvikling.

Vi ønsker fortsat at �nde et udtryk for, hvordan beskæftigelsesudviklingen i industrisektoren påvirkes

af udviklingen i totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren. Af tekniske årsager er det simplere at

udlede et konkret udtryk for påvirkningsforholdet mellem totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren

og beskæftigelsen i servicesektoren, hvilket er helt ækvivalent, da vi som skrevet ovenfor antager, at den

totale beskæftigelse er konstant over tid. Her betragter vi en simpli�ceret situation, hvor Âz = 0, hvilket

gør, at vi kan tillade os at fortolke Âx som udviklingen i totalfaktorproduktiviteten relativt til udviklingen

i totalfaktorproduktiviteten i servicesektoren. Ved at log-di�erentiere (2.2) fås8

L̂z = Ẑ − βk̂z (2.14)

En forøget produktion kræver alt andet lige øget arbejdskraftinput. Øget kapitalintensitet øger ar-

bejdskraftens marginalprodukt (målt i servicegoder), hvilket alt andet lige mindsker behovet for arbejd-

skraftinput. I det følgende vil vi udlede eksogene udtryk for henholdsvis Ẑ og k̂z.

8Se (A.7) i Appendiks.
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Vi kan med de eksisterende antagelser udlede et udtryk for k̂z ved først at log-di�erentiere (2.7)9:

p̂ = (1− β) k̂z (2.15)

Dette er netop et udtryk for det positive forhold mellem udviklingen i henholdsvis det relative prisni-

veau og kapitalintensiteten i servicesektoren, som er beskrevet ovenfor.

Denne indsættes i (2.13) for at få:

k̂z =
1

1− α
Âx (2.16)

hvilket netop var, hvad vi ledte efter. Også denne sammenhæng er beskrevet ovenfor.

Det er imidlertid ikke ud fra de allerede gjorte antagelser muligt at �nde et tilsvarende eksogent udtryk

for udviklingen i serviceproduktionen. Her er vi nødt til at tage stilling til forbrugernes forbrugsmønster.

I første omgang antager vi blot, at økonomiens steady state-tilstand indebærer, at den totale �nansielle

formue Q er konstant over tid og eksogent givet. Dette er en implikation af en mere grundlæggende

antagelse, nemlig at den repræsentative forbruger hverken øger eller formindsker sin opsparing i steady

state-tilstanden (idet vi husker fravær af depreciering), hvilket svarer til, at den repræsentative forbrugers

subjektive diskonteringsfaktor er lig den faktiske diskonteringsfaktor. Antagelsen om konstant �nansiel

formue er imidlertid ikke ensbetydende med uændret indenlandsk kapitalapparat, da eksempelvis en

forøgelse kan �nansieres ved at mindske nettofordringen i udlandet. Dette er ikke i sig selv problematisk,

da det kan vises, at værdien af nettoeksporten af industrivarer netop modsvarer nettoomkostningerne (i

form af rentebetalinger) af nettofordringen. Resultatet afhænger ikke af den speci�kke udformning af den

repræsentative forbrugers forbrugsmønster.

Det nationale forbrug er derfor lig den nationale indkomst, M:

X + pZ = ωL+ rQ ≡M (2.17)

Heraf fremgår det, at det totale forbrug er entydigt bestemt af eksogene og allerede givne størrelser.

Dog er vi ikke i stand til at bestemme fordelingen af forbruget på industri- og servicegoder. Til dette

formål er vi nødt til at antage en konkret nyttefunktion for økonomiens repræsentative forbruger. Hertil

benytter vi en CES-nyttefunktion af formen

U (X,Z) =
(
δZ

σ−1
σ + (1− δ)X

σ−1
σ

) σ
σ−1

(2.18)

Den valgte nyttefunktion har en række karakteristika, som kort vil opridses. Den funktionelle form

vil medføre, at substitutionselasticiteten mellem de to goder er konstant og givet ved σ, ligesom indkom-

stelasticiteten for begge varer er lig én. Dette sidste forhold, der er en konsekvens af nyttefunktionens

homotetiske form, medfører, at efterspørgselsforholdet mellem de to varer kun vil afhænge af den relative

pris og ikke af den samlede indkomst, hvilket vil stå klart nedenfor.

Den repræsentative forbruger står således i hver periode over for følgende problem:

max
X,Z

U (X,Z) ubb. M = X + pZ (2.19)

hvor det huskes, at vi har antaget, at økonomiens steady state-tilstand ikke indeholder opsparing.

Løsningen indebærer, at10

9Se (A.8) i Appendiks.
10Se (A.12) i Appendiks.
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(
δ

1− δ

)−σ
Z

X
= p−σ (2.20)

Her fremgår det klart, at efterspørgselsforholdet mellem service- og industrigoder kun afhænger af den

relative pris og ikke forbrugernes indkomst. Herfra kan vi ved brug af (2.17) - dvs. budgetbetingelsen -

udlede efterspørgselsfunktioner for hver af goderne. Efterspørgslen efter industrigoder bliver11

X = (1− δ)σ M

(1− δ)σ + δσp1−σ
(2.21)

Dette udtryk kan omskrives til den mere intuitive form12:

X = (1− δ)σ
(

1

P

)−σ
M

P
(2.22)

hvor P ≡
(
(1− δ)σ + δσp1−σ

) 1
1−σ kan tolkes som et indeks for det samlede indenlandske prisniveau,

dvs. et forbrugerprisindeks, hvorfor M/P kan tolkes som realindkomsten. Det fremgår klart, at en

forøgelse af den relative pris og dermed forbrugerprisindekset vil have to modsatrettede e�ekter på efter-

spørgslen efter industrigoder (når indkomsten tages for givet): En forøgelse af forbrugerprisindekset vil

udhule realindkomsten, hvilket vil mindske efterspørgslen som konsekvens af indkomste�ekten. Omvendt

vil substitutionse�ekten føre til, at den repræsentative forbruger substituerer fra servicegoder til indus-

trigoder. Nettoe�ekten afhænger således af, hvilken e�ekt der er størst, dvs. hvorvidt σ er større eller

mindre end én. Selvom ændringen i efterspørgslen efter industrigoder er teoretisk tvetydig, så vil efter-

spørgselsforholdet mellem service- og industrigoder imidlertid falde, jf. (2.20).

Efterspørgslen efter servicegoder bliver13

Z = δσp−σ
M

(1− δ)σ + δσp1−σ
(2.23)

hvilket kan omskrives til14

Z = δσ
( p
P

)−σ M
P

(2.24)

Her gen�ndes de samme to e�ekter af en stigning i den relative pris, som vi så ovenfor. Her peger de

to e�ekter dog uafværgeligt i samme retning.

Da servicegodet ikke lader sig handle over grænser, vil den indenlandske produktion af servicegoder

være lig den indenlandske efterspørgsel i langsigtsligevægten. Vi kan derfor udlede et udtryk for ud-

viklingen i produktionen af servicegoder ved i stedet at betragte den netop udledte efterspørgsel. Ved at

log-di�erentiere (2.23) fås15

11Se (A.13) i Appendiks.
12Se (A.14) i Appendiks.
13Se (A.15) i Appendiks.
14Se (A.16) i Appendiks.
15Se (A.17) i Appendiks.
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Ẑ = M̂ − σp̂− δσ (1− σ) p−σ

(1− δ)σ + δσp1−σ
ṗ (2.25)

Uden tab af generalitet kan vi fastsætte det relative prisindeks sådan, at p = 1 initialt, hvilket også

gør, at ṗ = p̂. Da fås

Ẑ = M̂ − σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ
p̂ (2.26)

Som omtalt tidligere er indkomstelasticiteten på begge varer én pr konstruktion. Det ses tydeligt

her, hvor en relativ stigning i indkomsten alt andet lige vil medføre en tilsvarende relativ stigning i

efterspørgslen efter servicegoder. Vi ser desuden igen, at en stigende relativ pris vil medføre en faldende

efterspørgsel efter servicegoder.

For at opnå det ønskede udtryk for udviklingen i efterspørgslen efter servicegoder må vi således udlede

eksogene udtryk for udviklingen i henholdsvis indkomsten og den relative pris. Prisudviklingen er tidligere

bestemt i (2.13), som under antagelsen Âz = 0 er givet som:

p̂ =
1− β
1− α

Âx (2.27)

Udviklingen i indkomsten kan �ndes ved at log-di�erentiere (2.17)16:

M̂ = ψLω̂ (2.28)

hvor det huskes, at Q̇ = 0 i steady state-tilstanden og hvor ψL ≡ Lω
ωL+rQ . ψL udtrykker lønsummens

andel af den samlede indkomst. Vi ser altså ikke overraskende, at en relativ stigning i lønnen vil medføre

en relativ stigning i den samlede indkomst vægtet med lønandelen. Ved at indsætte (2.10) i (2.28) fås

M̂ =
ψL

1− α
Âx (2.29)

hvoraf det fremgår, at en stigning i totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren øger den samlede

indkomst gennem lønnen.

Ved indsættelse af (2.27) og (2.29) i (2.26) fås

Ẑ = M̂ − σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ
p̂

=
ψL

1− α
Âx −

σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ
1− β
1− α

Âx

=

(
ψL − (1− β)

σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ

)
Âx

1− α
(2.30)

Det fremgår, at en stigning i totalfaktorproduktiviteten har to modsatrettede e�ekter på efterspørgslen

efter servicegoder. En stigning i totalfaktorproduktiviteten øger lønnen, hvilket øger indkomsten og

dermed efterspørgslen. Omvendt vil en stigning i totalfaktorproduktiviteten øge den relative pris, hvilket

vil sænke efterspørgslen efter servicegoder.

Endelig kan vi nu indsætte (2.16) og (2.30) i (2.14) for på den måde at udtrykke ændringen i

16Se (A.18) i Appendiks.
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beskæftigelsen i servicesektoren som konsekvens af en eksogen ændring i totalfaktorproduktiviteten i

industrisektoren:

L̂z = Ẑ − βk̂z

=

(
ψL − (1− β)

σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ

)
Âx

1− α
− β 1

1− α
Âx

=

(
ψL − (1− β)

σ (1− δ)σ + δσ

(1− δ)σ + δσ
− β

)
Âx

1− α
(2.31)

Dette er netop den ønskede ligning, hvor udviklingen i beskæftigelsen i servicesektoren bestemmes

alene på baggrund af udviklingen i totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren, der er eksogent givet.

Hvorvidt en stigning i industrisektorens totalfaktorproduktivitet medfører en stigende eller faldende

beskæftigelse i servicesektoren er således teoretisk tvetydigt og afhænger af fortegnet på konstanten i

parentesen. Dette er en konsekvens af, at de tre e�ekter, der hver er repræsenteret med et led i parente-

sen, ikke peger i samme retning:

• En stigning i totalfaktorproduktiviteten i industrien øger lønnen med faktoren 1
1−α , der øger for-

brugernes indkomst med faktoren ψL, der øger forbrugernes efterspørgsel efter servicegoder med

faktoren én, hvilket øger beskæftigelsen i servicesektoren med faktoren én.

• En stigning i totalfaktorproduktiviteten i industrien øger lønnen med faktoren 1
1−α , der øger den

relative pris på servicegoder med faktoren 1−β, der mindsker efterspørgslen efter servicegoder med

faktoren σ(1−δ)σ+δσ
(1−δ)σ+δσ , hvilket mindsker beskæftigelsen i servicesektoren med faktoren én.

• En stigning i totalfaktorproduktiviteten i industrien øger lønnen med faktoren 1
1−α , der øger den

relative pris på servicegoder med faktoren 1− β, der øger kapitalintensiteten i servicesektoren med

faktoren 1
1−β , hvilket mindsker beskæftigelsen i servicesektoren med faktoren β.

For at få en idé om den sammensatte e�ekt, kan vi som benchmark betragte knivsægstilfældet σ = 1,

hvilket ville være konsekvensen af at antage, at den repræsentative forbrugers nyttefunktion var af typen

Cobb-Douglas. Da ville (2.31) blive reduceret til

L̂z = (ψL − 1)
Âx

1− α
I det realistiske tilfælde, hvor Q > 0 sådan af ψL < 1, ville stigningen i den relative pris forårsaget af

væksten i industrisektorens totalfaktorproduktivitet medføre så stor en reduktion i serviceefterspørgslen,

at beskæftigelsen i servicesektoren ville falde - hvilket er ækvivalent med en stigning i beskæftigelsen i

industrisektoren. Det mest interessante ved dette resultat er, at σ < 1 ikke i sig selv er tilstrækkeligt

til at sikre en negativ sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelsen og totalfaktorproduktiviteten i

industrien, hvilket ellers er tilfældet i modellen i Sørensen (2013).

2.4 Parameterestimation

Det er muligt at udføre en grov estimation af parameterværdierne for Danmark på baggrund af National-

regnskabet. Her benyttes værdier for 2005, der med rette kan kaldes nogenlunde konjunkturneutralt. Dan-

marks privatøkonomi (vi ser helt bort fra den o�entlige sektor) opdeles i udlandskonkurrerende erhverv

(industri) og hjemmekonkurrerende erhverv (service) på samme måde som foreslået i Sørensen (2013)17.

Vi vil generelt bruge nettoværditilvæksten (NVT) som produktions- og indkomstmål, da modellen an-

tager fravær af depreciering af kapitalapparatet. Da ses implicit bort fra indkomst fra nettofordringer
17Se (A.1) i Appendiks.
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i udlandet, hvilket ikke er i overensstemmelse med modellen. I praksis er forskellen imidlertid negliger-

bar. Imperfektioner på 'virkelighedens marked' medfører, at virksomhedernes pro�t generelt vil afvige

fra nul. Nedenfor vil pro�tten indgå som a�ønning af kapitalapparatet. De forskellige parameterværdier

kan estimeres som følger:

ψL udtrykker lønnens andel af økonomiens samlede indkomst og kan derfor estimeres som:

ψL =
Lω

ωL+ rQ
=
l/onsumprivat

NV Tprivat
= 0, 697

1− β udtrykker arbejdskraftens a�ønningsandel i servicesektoren og kan derfor estimeres som:

1− β =
Lzω

pZ
=
l/onsumservice

NV Tservice
= 0, 715

fra hvilken β ligeledes er estimeret.

Det viser sig, at δσ og (1− δ)σ udtrykker budgetandelene:

pZ

M
= δσ

( p
P

)1−σ
X

M
= (1− δ)σ

(
1

P

)1−σ

hvorfor de i et givent basisår kan estimeres som:

δσ =
pZ

M
=
NV Tservice
NV Tprivat

= 0, 728

(1− δ)σ =
X

M
=
NV Tindustri
NV Tprivat

= 0, 272

Tilbage er kun σ, der er den vanskeligste parameter at estimere. Vi er derfor blot interesserede i at

udlede, hvilke værdier σ kan antage for at opnå henholdsvis en positiv og negativ sammenhæng i (2.31).

A priori forventes 0 < σ < 1, da industri- og servicegoder må anses som komplementære goder. Sørensen

(2013) estimerer σ til 0,84, hvilket dog formodes at være en for høj værdi.

Det viser sig imidlertid, at sammenhængen i (2.31) bliver negativ for enhver positiv σ, når de fundne

parameterværdier indsættes. På baggrund af vores meget grove estimater for modellens parameterværdier

kan vi således konkludere, at modellen forudsiger, at en stigende totalfaktorproduktivitet i industrien

relativt til servicesektoren vil mindske beskæftigelsen i servicesektoren og dermed øge beskæftigelsen i

industrisektoren.

Der er selvsagt en række faldgruber i så simpel en estimation som ovenstående. Én er, at en række af

Nationalregnskabets underbrancher hidrørende boligtjenester (der i vores sektorinddeling hører til service-

sektoren) er ekstraordinært kapitalintensive, hvilket kan risikere at skævvride det samlede billede. Derfor

er det interessant at udføre ovenstående estimationer på baggrund af en korrigeret servicesektor, hvor

boligtjenester (beliggende i Nationalregnskabets brancher LA og LB) i forskelligt omfang udelades. Vi

har udført selv samme kalibrering som ovenfor med denne korrigerede servicesektor, og selvom denne kor-

rektion - som forventet - trækker i retning af en positiv sammenhæng i (2.31), så er det ikke tilstrækkeligt

til at ændre den allerede dragne konklusion.

Umiddelbart er det således ikke lykkedes os at opstille en generel ligevægtsmodel, der formår under-

støtte Baumols teori. Det viser sig altså, at den eksplicitte inddragelse af kapital som produktionsinput i

vores model sammelholdt med Sørensens er udslagsgivende. Det er imidlertid muligt, at det er modelop-

sætningens bagvedliggende antagelser snarere end selve kapitalinddragelsen, der forårsager denne noget

nedslående konklusion. I det følgende vil vi derfor gennemgå de antagelser, hvis opblødninger muligvis
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ville dæmpe den fundne negative sammenhæng fra ligning (2.31), mens vi i afsnit 4 vil diskutere modellens

begrænsninger mere detaljeret.

2.5 Modellens bagvedliggende antagelser

Som det er tilfældet i enhver økonomisk model, bygger den ovenfor anvendte på en række forsimplende

antagelser. Her vil vi dog kun behandle de forsimplinger, der formodes at overdrive den fundne negative

sammenhæng i (2.31).

Brugen af CES-nyttefunktionen forudsætter, at den repræsentative forbrugers indkomstelasticitet for

begge goder er én. Dette medfører, at den indkomstforøgelse, en stigning i totalfaktorproduktiviteten i in-

dustrisektoren forårsager gennem lønnen, alt andet lige fordeles ligeligt mellem industri- og servicegoder.

I ligning (2.31) indgår denne e�ekt i den forstand, at koe�cienten foran ψL er én. Hvis indkomstelas-

ticiteten for servicegoder i stedet var større end én, ville den samlede koe�cient i (2.31) således forøges.

Flere studier peger på, at indkomstelasticiteten efter servicegoder faktisk er større end én. Eksempelvis

�nder Fuchs (1968) i et detaljeret studie af USA en indkomstelasticitet for servicevarer på 1,12. Hvis dette

blev implementeret i modellen, ville en indkomststigning forårsaget af stigende totalfaktorproduktivitet i

industrisektoren føre til en større stigning i efterspørgslen efter servicegoder, hvilket ville bidrage positivt

til beskæftigelsesudviklingen i servicesektoren.

Brugen af Cobb-Douglas-produktionsfunktionen forudsætter, at substitutionselasticiteten mellem ar-

bejdskraft og kapital som produktionsinput er lig én. Selvom Cobb-Douglas-funktionen er bredt anerkendt

og benyttet som produktionsfunktion, publiceres der løbende artikler, der sætter spørgsmålstegn ved dens

anvendelsesmuligheder. Eksempelvis påviser Antràs (2004) i et studie af USA i perioden 1948-1998, at

substitutionselasticiteten mellem arbejdskraft og kapital er signi�kant mindre end én, hvorfor arbejdskraft

og kapital i højere grad er hinandens komplementer snarere end substitutter. Hvis dette forhold blev in-

darbejdet i modellen, ville servicevirksomhederne i lavere grad reagere på stigende løn - og den dermed

stigende relative pris i tilfældet, hvor totalfaktorproduktiviteten i industrisektoren stiger hurtigere end i

servicesektoren - ved at substituere arbejdskraft ud med kapital. Dette ville dæmpe den fundne negative

sammenhæng i (2.31).

Modellen behandler kapitalapparatet sådan, at det ved afslutningen af hver periode kan sælges som

et ikke-nedskrevet industrigode. Det gør, at kapitalen er perfekt mobil mellem de to sektorer. Hvis

kapitalapparatet i højere grad var sektorspeci�k eller gradvist blev nedslidt og derfor ikke omkostningsfrit

kunne �yttes mellem de to sektorer, ville incitamentet til placering af kapital i servicesektoren forårsaget

af en stigende relativ pris blive dæmpet. Dette ville dæmpe den fundne negative sammenhæng i (2.31).

Endeligt vil vi nævne en bagvedliggende antagelse, der ikke synes at være overholdt i virkeligheden,

og som af den grund kunne formodes at have forvridende e�ekt på vores resultater. Det antages som en

konsekvens af modellens langsigtsperspektiver, at lønniveauet og derfor også lønstigningstakten er iden-

tisk i de to sektorer. Prisudviklingen sikrer, at der er ligevægt mellem den marginale værditilvækst for

arbejdskraft i de to sektorer på trods af de uens produktivitetsudviklinger. Flere studier fx Riker (2010)

påviser imidlertid, at lønniveauet i industrisektoren er højere end i servicesektoren i USA. Hvis man på

samme vis observerede strukturelt højere lønstigningstakter i industrisektoren end i servicesektoren, ville

dette kunne indarbejdes i modellen ved at tillade, at væksten i den marginale værditilvækst for arbejd-

skraft systematisk var højere i industrisektoren end i servicesektoren. Dette ville dæmpe væksten i de

relative priser, hvilket ville mindske incitamentet til kapitalplacering i servicesektoren. Dette ville dæmpe

den fundne negative sammenhæng i (2.31). Vi må imidlertid konstatere, at forskelle i lønniveauerne på

tværs af sektorer ikke i sig selv er et argument for strukturelle forskelle i lønstigningstakterne. Det er

da også svært at forestille sig, at beskæftigelsen i de to produktionssektorer på langt sigt systematisk

skulle opleve divergerende lønstigningstakter. Vi vurderer således, at selvom modellens antagelse om
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fuldkommen lønlighed mellem industri- og servicesektoren ikke synes at være overholdt i praksis, så har

det ingen eller negligerbar ind�ydelse på den fundne sammenhæng i ligning (2.31).

Selvom vi her ikke vil gøre et forsøg på at vurdere den konkrete påvirkning af ovenstående fejlkilders

størrelse af koe�cienten i (2.31), så er det ikke umiddelbart muligt at afvise, at inddragelse af kritikpunk-

terne i modellen rent faktisk ville ændre fortegnet. Det kan derfor ikke på nærværende grundlag afvises,

at modellens implikationer skyldes for grove bagvedliggende antagelser, og at en ændring af disse ville

kunne resultere i, at modelimplikationerne var i overensstemmelse med Baumols teori. Dette vil blive

behandlet nærmere i Afsnit 4.

3 Empirisk analyse

Vi ønsker i det følgende at udføre en empirisk analyse af sammenhængen mellem den relative produkti-

vitetsudvikling og den relative beskæftigelsesudvikling i industrisektoren i et udvalg af lande. Vi ønsker

med denne analyse at undersøge, om vi på tværs af en række industrilande kan �nde empirisk evidens

for Baumols teori.

Som det første udvælger vi de statistiske størrelser, vi ønsker at gøre brug af til formålet. Beskæftigelsen

er et simpelt mål, som let kan indsamles. Produktiviteten er på den anden side et mål, der ikke er

tydeligt de�neret, jf. Produktivitetskommissionen 1 (2013). Totalfaktorproduktiviteten, som optræder

i den teoretiske model, og som fra et rent teoretisk synspunkt er det mest ønskværdige mål, kræver

kendskab til den sammenvejede ressourceindsats i produktionen. Dette stiller først og fremmest krav til

opgørelsen af kapitalinputtet, der er en meget svær størrelse at opgøre statistisk. Derfor benyttes ofte

andre mål for produktiviteten. De hyppigst anvendte mål for produktiviteten er mandeproduktiviteten

(BVT pr. beskæftiget) og timeproduktiviteten (BVT pr. arbejdet time).

Timeproduktiviteten er det oftest anvendte mål i analyser på baggrund af danske data, da det kom-

binerer en høj grad af præcision med en høj grad af statistisk sikkerhed. Det kan imidlertid være proble-

matisk at opgøre antallet af arbejdede timer, når man laver internationale sammenligninger. På tværs af

lande bruges således ofte forskellige metoder til at opgøre timetallet, og derfor er data sjældent fuldt ud

sammenlignelige. Det viser sig især problematisk for sektoropdelte data, som vi beskæftiger os med.

Ser man i stedet på mandeproduktiviteten, kommer man uden om problemet med timeopgørelsen,

men til gengæld kan der opstå andre problemer. Det er således problematisk, at beskæftigelsesmålet i et

givent land ikke tager højde for, hvor mange timer de ansatte arbejder. Der tages altså ikke højde for,

at vi i Danmark muligvis værdsætter fritid mere end i USA og dermed arbejder mindre. Det positive er

som sagt, at vi har en højere grad af sammenlignelighed på tværs af lande.

Vi er interesseret i at beskæftige os med vækstrater i produktiviteten. Selvom vækstraterne i hen-

holdsvis time- og mandeproduktiviteten kan afvige fra hinanden på den korte bane, må vi forvente, at

de langsigtede vækstrater er nogelunde identiske. Desuden er vi interesseret i at gøre dataindsamlingen

så let som mulig, af størst mulig kvalitet og samtidig have en forholdsvis stor stikprøve. Vi vurderer

derfor, at det mest oplagte produktivitetsmål i vor tilfælde er mandeproduktivitet. Det er lykkedes os

at få adgang til data for lande i hele verden fra Verdensbanken18. Ved at bruge data fra Verdensbanken

sikrer vi også, at de�nitionerne på de forskellige sektorer er sammenlignelige på tværs af landene. Således

dækker industrisektoren over råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed og

forsyningsvirksomhed, mens servicesektoren dækker over engros- og detailhandel, hotel- og restaurantvirk-

somhed, privat undervisning og sundhed, �nansiel virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed. Således

indgår såvel forsyningsvirksomhed som bygge- og anlægsvirksomhed i Verdensbankens de�nition af in-

dustrisektoren, mens de to brancher i den i opgaven anvendte sektoropdeling ligger i servicesektoren19.

18World Development Indicators (WDI) - http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
19Se (A.1) i Appendiks.

16



Dertil kommer, at landbrug, jagt og �skeri slet ikke indgår i Verdensbankens de�nition af industrisekto-

ren. Disse de�nitionsforskelle er naturligvis problematiske for vores forestående analyse. Det er imiderltid

vores overbevisning, at Verdensbankens sektorinddeling er tilstrækkeligt sammenlignelig med vores, idet

der ikke er tvivl om placeringen af fremstillingsvirksomhed (der i Nationalregnskabet slet og ret hedder

industri) og de store serviceerhverv, der både er de største brancher målt på beskæftigelse og produktion

og samtidig er denne opgaves primære objekter.

Da vi generelt fokuserer på, hvordan udviklingen er på langt sigt, ønsker vi at behandle produktivitets-

og beskæftigelsesudviklingen over en periode på en vis længde. Dertil ønsker vi at have en stikprøve af

en betydelig størrelse af lande, så vores analyser har empirisk værdi. Af disse årsager har vi valgt at

betragte data for produktivitets- og beskæftigelsesniveauerne i årene 1985, 1995, 2007 og 2010. Herefter

vil vi konstruere og betragte data for produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i perioderne 1985-2007,

1985-2010, 1995-2007 og 1995-2010. Der er stor forskel på, hvor mange observationer de forskellige perioder

indeholder. Jo længere tilbage i tiden vi kommer, desto færre observationer er tilgængelige, hvilket også

gælder for de seneste år, da indsamlingshastigheden i visse lande er relativt lav. I de �re perioder har vi

derfor henholdsvis 37, 17, 66 og 26 observationer, hvorfor perioden fra 1995 til 2007 ser mest interessant

ud. Vi er desuden mest interesseret i at se på en periode, hvor verdensøkonomien generelt har udvist

�normale� forhold, og derfor ikke været inde i en �nanskrise. Ved at koncentrere os om en periode uden

for meget �unormal� aktivitet håber vi på, at vores resultater ikke bliver påvirket af, at der har været

eventuelle stød til økonomien.

I løbet af dette kapitel vil en beskrivelse af databehandlingen, økonometrien bag modelleringen og

resultaterne fra regressionsanalysen blive gennemgået. Vi vil tage stilling til, hvorvidt de økonometriske

betingelser, der skal gælde for, at vi kan fortolke og udføre inferens på vores estimator, er til stede.

Betingelserne vil sammen med databehandlingen blive beskrevet i afsnit 3.1, hvor vi samtidig vil opsætte

vores økonometriske model. I afsnit 3.2 vil vi udføre diverse tests og argumentere for, hvorvidt vores

estimationer er robuste. Efterfølgende vil vi i afsnit 3.3 præsentere resultaterne fra vores model, ligesom

vi vil diskutere betydningen af disse. Endelig udfører vi i afsnit 3.4 en række alternative estimationer, hvor

vi forsøger os med nogle ændringer til vores økonometriske model. Fra Verdensbanken har vi udtrukket

�re variable, der skal hjælpe os til at stille vores grundlæggende model op. For at gøre det hele lidt mere

overskueligt har vi her listet den notation, der vil indgå i modelbehandlingen:

Vx= industriens værditilvækst (fra WDI)

Vz= servicesektorens værditilvækst (fra WDI)

Nx= industriens andel af den samlede beskæftigelse i økonomien (fra WDI)

Nz= servicesektorens andel af den samlede beskæftigelse i økonomien (fra WDI)

Y = relativ beskæftigelse i industrisektoren

X = relativ produktivitet i industrisektoren

3.1 Behandling af data

Det ses umiddelbart let, at variablene der beskriver den relative beskæftigelse og produktivitet fremkom-

mer på baggrund af de øvrige. Således fremkommer den relative beskæftigelse i industrien ved

Y =
Nx
Nz

, (3.1)

hvor den samlede beskæftigelse (der er indehold i både Nx og Nz) reduceres ud, når de to deles med

hinanden. På samme måde fremkommer den relative produktivitet i industrien ved

X =
Vx
Nx
Vz
Nz

, (3.2)
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hvor den samlede beskæftigelse igen reduceres ud, så vi efterlades med et udtryk for industriens produkti-

vitet i tælleren og servicesektorens produktivitet i nævneren. Da variablene til vor model nu er de�neret,

kan vi gå i gang med at sætte vores økonometriske model op.

Ligesom i vores model i den teoretiske analyse ønsker vi at undersøge, om der er en sammenhæng

mellem udviklingen i den relative beskæftigelse og udviklingen i den relative produktivitet i industrien. Vi

har tidligere slået fast, at det umiddelbart virkede som den bedste løsning at arbejde med observationerne

fra 1995 og 2007, da der her var �est observationer, der gik igen i begge år. Vi har altså at gøre med et

paneldatasæt med to perioder og 66 observationer. Vores mål er at få opstillet en model, hvor variablene

udtrykker vækstraten i den relative beskæftigelse og produktivitet. For senere at kunne sammenligne

vores empiriske og teoretiske resultater bedst muligt, opstiller vi en økonometrisk model af samme form,

som den vi havde i vores teoretiske model i ligning (2.31). Dog betragtes det direkte forhold mellem

industriens produktivitets- og beskæftigelsesudvikling, da der i denne empiriske analyse ikke er grund til

at tage omvejen omkring servicesektorens beskæftigelsesudvikling.

Da vi i sidste ende ønsker at se på vækstrater, starter vi med at logtransformere vores variable. Vi

de�nerer derfor y = ln(Y ) og x = ln(X). Desuden vælger vi at betegne 2007 som periode 1 og 1995 som

periode 0. Vi opstiller nu den samme model for hver af de to perioder, vi har observationer:

yi1 = ai + δD1 + β · xi1 + εi1, (3.3)

yi0 = ai + δD0 + β · xi0 + εi0, (3.4)

hvor ai er en uobserveret lande-�xed-e�ects variabel, og Dt er en tidsdummy, der antager værdien nul

i periode 0 og én i periode 1, og således fanger generelle strukturændringer mellem de to år. Som sagt

ønsker vi at se på vækstraterne for vores variable over de to perioder. Da vi arbejder med logaritmiske

størrelser, fremkommer disse approksimativt ved at tage di�erensen mellem de to perioder. Slutteligt står

vi altså tilbage med følgende økonometriske model:

∆yi = δ + β ·∆xi + ∆εi (3.5)

Når vi vælger at trække ligning (3.4) fra ligning (3.3), får vi ikke blot omdannet variablene til vækstrater,

men også udført en førstedi�erensmetode. Det fordelagtige ved at udføre sådan en metode er, at vi samti-

dig med at få vækstrater får fjernet al uobserveret landespeci�k information. Det må generelt antages, at

institutionelle og politiske forhold, der knytter sig speci�kt til de enkelte lande, ikke ændrer sig over tid,

hvilket er årsagen til, at de kan fjernes ved førstedi�erensmetoden. Da den landespeci�kke information

er uobserverbar, styrker det vores model, idet den alternativt kunne føre til et problem med endogenitet.

Til gengæld kan vi risikere at miste noget varians i den forklarende variabel, hvis der viser sig at være

større forskel på produktivitetsniveauerne end på produktivitetsvækstraterne mellem landene. Fordelene

synes dog rigeligt at opveje ulemperne.

Ved opsætningen af vores model er der �ere kriterier, der skal gælde, for at vores resultater er brugbare.

En vigtig del af databehandlingen er derfor, at vi får vurderet vores variable og er kritisk overfor det

indsamlede data. Når empirisk materiale indsamles er der en risiko for, at forskellige former for bias og

endogenitet kan opstå. Vi vil i det følgende gøre rede for, hvilke kriterier vor model skal opfylde for, at

vi kan bruge vores estimationsresultater. Efterfølgende vil vi udføre diverse tests til at bestemme, om vi

har et problem med vores data. Endelig vil vi modellere vores data for at undersøge, hvilke resultater vi

får ud af det.

De betingelser modellen skal overholde afhænger i høj grad af, hvilken slags model man har. Da

vi arbejder med et paneldatasæt, lister vi her de betingelser, vores model skal overholde, for, at OLS-

estimatoren er middelret og konsistent:
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• Linearitet i parametrene

� Vores afhængige variabel ∆yi skal kunne beskrives ved en model af formen ∆yi = δ+β ·∆xi+
∆εi

• Tilfældig stikprøve

� Vi har en tilfældig stikprøve, (∆yi,∆xi) = 1, ..., n, fra populationen

• Variation i ∆xi

� ∆xi må ikke have samme værdi for samtlige lande

• Betinget middelværdi af fejlledet

� For at undgå problem med endogenitet skal middelværdien af fejlledet betinget på den forkla-

rende variabel være 0, så E(∆εi|∆xi) = E(εi1 − εi0|xi1 − xi0) = 0

Disse betingelser er nødvendige og tilstrækkelige for at have en middelret og konsistent estimator. Vi

har endnu intet sagt om, hvilken form variansen skal antage. Vi tilføjer derfor en antagelse, som gør det

lettere at beregne variansen, men som ikke er nødvendig for at få brugbare resultater:

• Homoskedasticitet

� Variansen af ∆εi er konstant (og afhænger ikke af ∆xi): V (∆εi|∆xi) = σ2

Hvis ovenstående betingelse ligeledes er overholdt, har vi tilmed, at OLS-estimatoren er den optimale

lineære estimator. Man kan som sagt udregne variansen, selv hvis denne betingelse ikke er opfyldt - den

er blot med til at lette arbejdet herved. Hvis man i sin model har heteroskedasticitet, er det vigtigt, man

benytter sig af robuste standardfejl, der tager højde for, at variansen ikke er konstant i hele stikprøven.

For at kunne lave hypotesetest på modellen behøver vi fordelingen af β. Med et datasæt og en model

som vores skal der derfor ligeledes gælde følgende betingelse for, at vi kan udføre nøjagtig statistisk

inferens på vores model:

• Normalitet i fejlledet

� ∆εi er uafhængig af ∆xi og normalfordelt med middelværdi 0 og varians σ2: ∆εi|∆xi ∼
N(0, σ2)

Hvis denne betingelse er overholdt, kan vi altså udføre hypotesetest på vores model, idet et normalfordelt

fejlled vil medføre en t-fordelt OLS-estimator.

I det følgende diskuterer og tester vi, hvorvidt betingelserne er overholdt. Vi vil dermed vurdere, om

det kan forsvares at udføre en regressionsanalyse på vores model med de data, vi har. Vi ser efterfølgende

på, hvilke betingelser der muligvis holder, og hvilke der ikke gør.

3.2 Test for robusthed

Gennem vores diskussion af databehandlingen er vi stødt på �ere ting, der kan være kritiske for, om vores

resultater bliver robuste og valide. I det følgende vil vi se på, hvilke af de betingelser vi nævnte i afsnit

3.1, der muligvis er brudt.

Hvis vi ser på de opstillede betingelser for vores data, kan vi i første omgang vurdere, hvorvidt

vores forklarede variabel kan beskrives ved en lineær sammenhæng. Denne betingelse er ikke noget, vi

umiddelbart kan teste, så den antages overholdt.
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For at vurdere, hvorvidt vores datasæt er en tilfældig stikprøve, må vi først de�nere vores population. I

vores tilfælde må populationen være de�neret ved alle industrialiserede lande. Vores stikprøve består altså

af de 66 lande, som vi har trukket ud af populationen. Vores problem består så i, at vores udvælgelsesproces

bunder i, hvilke lande data �ndes for. Det kan pege i retning af, at det kun er en bestemt type lande,

der kommer med i stikprøven. Det må umiddelbart forventes, at de lande, der optræder i stikprøven, er

relativt veludviklede, eftersom der er indsamlet data på tværs af en lang årrække. Det vil betyde, at vores

stikprøve ikke er tilfældigt udtrukket. Der kan således være et problem med, at vores regressionsresultater

er biased i en vis retning. Vores vurdering er dog, at stikprøven stadig er af en relativt stor diversitet,

hvorfor det ikke forventes at have en afgørende ind�ydelse på resultaterne.

Den tredje betingelse omkring variation i ∆xi er ved inspektion af data overholdt.

Når diskussionen falder på betingelsen om streng eksogenitet, er der �ere ting, vi skal overveje. Betin-

gelsen er beskrevet ved, at E(εi1 − εi0|xi1 − xi0) = 0 skal gælde. Rent økonometrisk betyder betingelsen,

at der skal være streng eksogenitet i modellen, før vi kan bruge estimationsresultaterne. Det vil sige, at

vores xit ikke må være korreleret med fejlledet i nogen perioder. Det store problem ved at have endoge-

nitet i sin model er, at den sammenhæng, vi måler, kan skyldes andre variable end dem, vi har medtaget

i modellen. Hvis det er tilfældet, er der en risiko for, at vores fundne sammenhæng blot er et udtryk

for en korrelation mellem to variable og ikke en direkte kausal sammenhæng. Når vi kigger på, hvad der

kan forklare væksten i den relative beskæftigelse, er der en risiko for, at der er andet end væksten i det

relative produktivitet, der har en ind�ydelse. Således er det eksempelvis muligt, at variable som konkur-

renceevne, enhedslønomkostningerne, generel produktivitetsstigning, indkomst, m.�. har en indvirkning

på udviklingen i den relative beskæftigelse. I vor tilfælde har vi valgt at se isoleret på produktivitetens

e�ekt, hvilket altså kan være et problem, når vi skal måle e�ekten empirisk. Det er ikke muligt fuldt ud

at teste for endogenitet. Det er imidlertid vores vurdering, at eventuelle manglende variable skal �ndes

indenfor genren af de før diskuterede. Dermed vil en løsning på problemet være at inkludere kontrolvari-

able, som for eksempel BNP, BNI, privat BVT eller den generelle produktivitetsstigning, i modellen for

at �nde ud af, om de har en ind�ydelse på den relative beskæftigelsesudvikling. I afsnit 3.4 vil vi udføre

regressionsanalyser af alternative modeller, hvor vi har inkluderet disse variable. Overordnet set tyder

denne robusthedsanalyse ikke på, at vores model skulle lide under endognitet.

Vi vil på baggrund af denne argumentationsrække antage, at vores estimationsresultater, som vil blive

fremlagt i Afsnit 3.3, er såvel middelrette som konsistente.

Den næste betingelse, vi vil kigge på, er den, der vedrører homoskedasticitet. Hvorvidt vores model

overholder antagelsen om homoskedasticitet kan let testes. Dette gøres ved, at udføre en Breusch-Pagan-

test, der udføres ved, at man i første omgang kører sin regressionsmodel som standard OLS, og dernæst

udfører testen. Testens resultater er vist i tabel 1.

Tabel 1: Test for homoskedasticitet
(66 lande)

H0 = Konstant varians

chi2(1) = 12,36
Prob > chi2 = 0,00

Det ses af tabellen, at testen følger en chi2-fordeling. I vores tilfælde har vi en enkelt frihedsgrad og

en meget høj chi2-værdi, hvilket betyder, at vores nulhypotese om konstant varians må forkastes. Vi kan

dermed konkludere, at vi har heteroskedasticitet i vores model, og vi vil derfor i fremtidige regressioner

arbejde med robuste standardfejl. Ved at bruge robuste standardfejl vægtes observationer med stor varians
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mindre end dem med lille varians. Dette skyldes, at observationer med stor varians indeholder mindre

information end dem med lille varians. Hvis vi i vores data har heteroskedasticitet, men stadig vælger at

arbejde med almindelige standardfejl, bliver der således ikke taget højde for, at variansen ikke er konstant

på tværs af hele stikprøven.

Det sidste problem, der kan være ved vores data, er, om fejlledet er normalfordelt. Det er imidlertid

sådan, at når vi har konstateret heteroskedasticitet, har vi samtidig vist, at vi ikke har med normalfordelte

fejlled at gøre. Udførelse af inferens på vores estimatorer må derfor bero på fejlledets asymptotiske

normalfordeling, der er en konsekvens af den centrale grænseværdisætning. Det er derfor et problem, at vi

beskæftiger os med en stikprøve, der er relativt lille, hvorfor vi formentlig ikke kan udføre nøjagtig inferens.

Derfor vil vi i det følgende ikke tage stilling til speci�kke signi�kansniveauer, men blot kommentere på

hvilken sammenhæng der umiddelbart �ndes i analysen.

På baggrund af ovenstående robusthedsanalyse antages det, at vores estimationsresultater er retvi-

sende (middelrette og konsistente), men at vi ikke har tilfredsstillende forudsætninger for at udtale os

om estimationsresultaternes signi�kans. På trods af at vi ikke har mulighed for at tolke på den enkelte

estimators signi�kansniveau, vurderer vi, at vi godt kan tillade os at sammenligne signi�kansniveauerne

(baseret på den asymptotiske normalfordeling) mellem to estimatorer fra to forskellige regressioner.

3.3 Resultater

I det ovenstående afsnit de�nerede vi den model, som vi ønsker at regressere. Som tidligere nævnt er

vi interesserede i at opstille en økonometrisk model, der er sammenlignelig med ligning (2.31), så vi

efterfølgende har mulighed for at sammenligne vores resultater. Desuden har vi valgt at arbejde med

udviklingen i variablene fra 1995 til 2007, da det er i denne stikprøve, vi har de �este observationer. Vi

vil i første omgang se på, hvilke resultater vi får ved at køre regressionen på hele stikprøven:

Tabel 2: Regressionsresultater (66 lande)
∆yi Koe�cient Robust Std. Err. t-value P>| t |

Constant -0,09 0,02 -3,99 0,00
∆xi -0,60 0,12 -5,02 0,00

Anm.: p-værdierne er bestemt ud fra antagelsen om fejlle-
dets asymptotiske normalfordeling. Da vores stikprøve er
af begrænset størrelse, er disse muligivs ikke retvisende.

Det ses af tabel 2, at β-værdien i vores model er negativ. Ud fra ovenstående resultater ser det altså

ud til, at der er en negativ sammenhæng mellem væksten i den relative produktivitet og væksten i det

relative beskæftigelsesforhold. Det betyder, at hvis produktivitetsvæksten fra 1995 til 2007 har været

højere i industrisektoren end i servicesektoren, vil det have haft en negativ ind�ydelse på beskæftigelsen

i industrisektoren relativt til servicesektoren. I �gur 5 er forholdet illustreret:
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Figur 5: Krydsplot af væksten i beskæftigelsesforhol-
det og væksten i produktivitetsforholdet

Det ses umiddelbart tydeligt, at der er en negativ sammenhæng mellem vores to variable. Vi har

lagt en trendlinje ind i �guren for at tydeliggøre sammenhængen - trendlinjen er lavet med baggrund i

vores estimationsresultater fra tabel 2. Når vi dykker ned i vores data, kan vi se, at der er mange lande

i stikprøven, der ikke er lige så udviklede som eksempelvis Danmark. Således er de tre markante outliers

(to yderst til højre i Figur 5 og en yderst til venstre i Figur 5) eksempelvis observationer af landene

Kirgisistan, Ukraine og Aserbajdsjan. På samme måde kan vi i datasættet se, at �ere af de observationer,

der ligner outliers, dækker over relativt uudviklede lande. Derfor kan det være mere interessant at se på,

hvordan resultaterne ville blive, hvis vi udelukkende kiggede på OECD-lande. På den måde formår vi at

sammenligne lande, der er mere udviklede, og hvor det indsamlede data med større sandsynligheden er

sammenligneligt over tid. Vi har derfor kørt den samme analyse kun med OECD-lande:

Tabel 3: Regressionsresultater - kun OECD (23 lande)
∆yi Koe�cient Robust Std. Err. t-value P>| t |

Constant -0,16 0,02 -7,76 0,00
∆xi -0,26 0,13 -1,90 0,07

Anm.: p-værdierne er bestemt ud fra antagelsen om fejlle-
dets asymptotiske normalfordeling. Da vores stikprøve er
af begrænset størrelse, er disse muligivs ikke retvisende.

Det første, der skal bemærkes, er, at vi nu beskæftiger os med en stikprøve på 23 lande, hvilket gør

estimaterne endnu mere usikre end tidligere. Vi har stadig, at koe�cienten på vores ∆xi er negativ -

dog i noget mindre grad og med mindre signi�kans end før. Det ser således ud til, at vores model ikke er

særlig robust over for ændringer i stikprøvestørrelsen. I nedenstående �gur er resultaterne vist gra�sk:
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Figur 6: Krydsplot af væksten i beskæftigelsesforhol-
det og væksten i produktivitetsforholdet - kun OECD

Som man kan se i �gur 6, er sammenhængen ikke nær så tydelig som i �gur 5 - omend den stadig ses

med det blotte øje. Som det sidste har vi lavet et par enkelte tests mere, hvor vi undersøger sammenhængen

for OECD-landene. Da der ikke er lige så stort udsving i antallet af OECD-lande mellem perioderne 1985-

2007 og 1995-2007, er det interessant at se på, om det har en betydning, at vi ser på en længere periode.

I stikprøven fra 1995 til 2007 er der 23 OECD-lande, mens der kun er 17 i den tilsvarende fra 1985-2007.

For at gøre perioderne sammenlignelige, har vi fjernet de seks lande, der var forskellige fra de to perioder,

så vi ser på de samme 17 lande i forskelligt tidsperspektiv. Resultaterne er vist i tabel 4, hvor vi for

overblikkets skyld har valgt ikke at vise information om konstantleddet.

Tabel 4: Regressionsresultater - kun OECD (17 lande)
y Koe�cient Robust Std. Err. t-value P>| t |

x95−07 -0,34 0,13 -2,62 0,02
x85−07 -0,42 0,13 -3,40 0,00

Anm.: p-værdierne er bestemt ud fra antagelsen om fejlle-
dets asymptotiske normalfordeling. Da vores stikprøve er
af begrænset størrelse, er disse muligivs ikke retvisende.

Igen skal vi som det første bemærke, at vi nu kun har 17 observationer. Det er værd at bemærke,

at resultaterne for perioden 1995-2007 ser ud til, at være blevet mere negative, efter vi har fjernet de

seks lande, der adskilte perioderne. Dernæst er det en interessant observation, at resultaterne ser ud til

at blive mere signi�kante jo længere perioden bliver. Som det ses i tabel 4, bliver resultaterne tydeligt

mere signi�kante, hvis vi kigger på den lange periode fra 1985-2007. Det kan altså tyde på, at vores målte

e�ekt bliver større, når vi kigger over et længere tidsperspektiv.

Dermed er vi færdige med at arbejde med vores opsatte model, og vi vil i næste afsnit gå over til at

udvide den, så den indeholder �ere andre variable. Vi kan generelt konkludere, at der ser ud til at være

en negativ sammenhæng mellem den relative produktivitetsvækst og den relative beskæftigelsesvækst i

industrien. Det er mere uklart, hvor signi�kante vores resultater er. Det betyder, at der rent empirisk ser

ud til at være belæg for, at den relativt højere produktivitetsvækst i industrien i forhold til servicesektoren

har en ind�ydelse på den negative udvikling i den relative beskæftigelse. Vi kommer altså frem til, at
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det er lykkedes os at vise den sammenhæng, som Baumol i 1967 beskrev - behæftet med en vis statistisk

usikkerhed, men ikke desto mindre synes den at være der. Vi har således formået at underbygge Baumols

teori med et solidt empirisk fundament. Hvis vi i afsnit 3.4 ikke umiddelbart �nder tegn på endogenitet

i vores model, er dette vores umiddelbare konklusion på den empiriske undersøgelse. I kapitel 4 vil vi

diskutere betydningen af, at vi har været i stand til at vise, at Baumols teori synes at være internationalt

gældende.

3.4 Alternative resultater

I det følgende har vi opstillet en række alternative modeller, hvor vi har medtaget forskellige mål for vel-

stand og produktivitet. Afsnittet her kommer således til at virke som en test for endogenitet, men bidrager

også til at give os information om, hvordan velstandsudviklingen empirisk set har påvirket beskæftigel-

sesforholdet. Vores y- og x-variable er de samme som tidligere i kapitlet. Dertil har vi tilføjet yderligere

data fra Verdensbankens database. Vi har indhentet data for BNP, BNI, privat BVT og produktiviteten

i hele økonomien. De nye variable er de�neret således:

• ∆BV T privati = ln(BV T privati1 )− ln(BV T privati0 ) = ln(Vx1 + Vz1)− ln(Vx0 + Vz0)

• ∆BNPi = ln(BNPi1)− ln(BNPi0)

• ∆BNIi = ln(BNIi1)− ln(BNIi0)

• ∆Produktiviteti = ln(Produktiviteti1)− ln(Produktiviteti0) = ln(
BV T samleti1

Laborsamleti1

)− ln(
BV T samleti0

Labortotali0

)

Vi har analyseret følgende modeller:

1. ∆yi = δ + β ·∆xi + γ∆BV T privati + ψ∆BNPi + α∆BNIi + ρ∆Produktiviteti + ∆εi

2. ∆yi = δ + β ·∆xi + γ∆BV T privati + ∆εi

3. ∆yi = δ + β ·∆xi + ψ∆BNPi + ∆εi

4. ∆yi = δ + β ·∆xi + α∆BNIi + ∆εi

5. ∆yi = δ + β ·∆xi + ρ∆Produktiviteti + ∆εi

Grundlaget for at betragte model 1 er, at se på den samlede e�ekt af at medtage alle de nye variable.

Når nye variable tilføjes, skal vi være opmærksomme på, at vi står overfor endnu en udfordring. En høj

grad af multikollinearitet mellem de forklarende variable øger estimationsvarianserne, hvilket naturligvis

svækker analysens statistiske sikkerhed. Vi har i de alternative analyser medtaget �re variable, der måler

velstanden i økonomien. Således kan der være en risiko for, at vækstraterne i privat BVT, BNP, BNI og

mandeproduktiviteten indbyrdes udviser høj grad af multikollinearitet, da de må forventes at udvikle sig

efter nogenlunde samme mønster. Vi forventer at komme udenom problemet ved, at de nye variable både

regresseres samlet og individuelt med vores grundlæggende model. Resultaterne fra kørslen af ovenstående

regressionsmodeller er indtastet i tabel 5.

24



Tabel 5: Regressionsresultater
Obs.: 48 66 64 62 49
∆yi 1. 2. 3. 4. 5.

Constant −0, 16
(0,07)

−0, 15
(0,04)

−0, 15
(0,03)

−0, 14
(0,04)

−0, 10
(0,03)

∆xi −0, 72
(0,14)

−0, 62
(0,12)

−0, 65
(0,02)

−0, 64
(0,12)

−0, 74
(0,11)

Privat BVT −0, 09
(0,21)

0, 11
(0,09)

- - -

BNP 0, 11
(0,62)

- 0, 17
(0,11)

- -

BNI 0, 51
(0,63)

- - 0, 17
(0,13)

-

Produktivitet −0, 29
(0,24)

- - - 0, 17
(0,14)

Det er OLS-estimatorerne med tilhørende robuste standardfejl, der er angivet i cellerne. Det første,

der skal bemærkes i tabellen, er, at der er forskellige antal observationer i hver model. Det ser dog ikke

ud til, at det har nævneværdig ind�ydelse på resultaterne. Det ses af tabel 5, at de �re nye variable

synes ubetydelige i alle de modeller, de indgår i. Det er ligeledes et generelt resultat, at den relative

produktivitetsvækst, ∆x, er blevet mere negativ og mere signi�kant end i vores oprindelige analyser.

Vores alternative resultater viser således det samme, som de oprindelige gjorde. Det ser unægteligt

ud til, at væksten i velstand og den generelle produktivitet ikke har nogen betydende ind�ydelse på,

hvordan den relative beskæftigelse udvikler sig, når vi kontrollerer for den relative produktivitetsvækst i

industrien. De nye resultater er således med til at styrke resultaterne fra afsnit 3.3, da de nye variable er

uden større betydning. Vi vil derfor tillade os at vurdere, at vores oprindelige model er robust, og dens

resultater derfor er valide.

4 Diskussion

I vores teoretiske makroøkonomiske model nåede vi frem til en tvetydig sammenhæng mellem udviklingen

i henholdsvis produktiviteten og beskæftigelsen i industrisektoren. Ved groft at estimere modelparame-

trene opnåede vi dog den konklusion, at sammenhængen var positiv for enhver positiv værdi af substi-

tutionselasticiteten mellem industri- og servicegoder. Modellen forudsiger således, at vi burde observere

en positiv sammenhæng mellem et lands relative vækst i produktiviteten i industrisektoren og relative

vækst i beskæftigelsen i industrisektoren. Dette er imidlertid ikke den konklusion, vi opnår i den em-

piriske analyse, der på en umiddelbart robust baggrund viser en negativ sammenhæng mellem et lands

produktivitetsudvikling og beskæftigelsesudvikling i industrien.

Det er dermed delvist lykkedes os at underbygge Baumols teori som ønsket. På den ene side formår

modelopsætningen i den teoretiske analyse ikke at underbygge den af Baumol forudsagte sammenhæng

mellem industriens relative produktivitets- og beskæftigelsesudvikling. På den anden side er den empiriske

analyses resultater helt på linje med Baumols forudsigelser. Vi vil nedenfor forsøge at vurdere, hvilke

forhold der ligger til grund for disse resultater, og hvilke konklusioner vi kan tillade os at drage på

baggrund af dem.

4.1 Den teoretiske analyses resultater i relation til Baumol

Den fundne sammenhæng mellem produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i industrien i den teoretiske

analyse viser sig at være positiv, når vi estimerer de nødvendige parameterværdier med danske data. Vi
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har tidligere argumenteret for, at parameterestimationerne - på trods den åbenlyse usikkerhed forbundet

hermed - synes at være tilstrækkeligt robuste til at kunne bære denne konklusion. Vi må heraf udlede,

at vi ikke har formået at opstille en model, der på tilfredsstillende vis underbygger Baumols teori. Dette

må nødvendigvis være en konsekvens af, at én eller �ere af modelopsætningens bagvedliggende antagelser

ikke er tilstrækkeligt realistiske, idet vi antager, at Baumols teori faktisk kan udtrykkes teoretisk ved en

generel ligevægtsmodel med inddragelse af kapital som eksplicit produktionsinput.

Den tekniske årsag til det fundne positive forhold mellem industriens relative produktivitets- og be-

skæftigelsesudvikling er, at den umiddelbare e�ekt af faldende behov for arbejdskraft i industrisektoren

som følge af produktivitetsudviklingen mere end opvejes af to forhold, begge forårsaget af den forøgede

pris på serviceprodukter:

• Forbrugernes efterspørgsel efter servicegoder falder både som konsekvens af substitutions- og ind-

komste�ekten, hvilket øger efterspørgslen efter industrigoder og derfor behovet for arbejdskraft i

industrisektoren.

• Den marginale værdiskabelse af kapital i servicesektoren stiger, hvilket øger kapitalintensiteten og

dermed mindsker behovet for arbejdskraft i servicesektoren, hvilket alt andet lige øger beskæftigelsen

i industrisektoren.

Som skrevet i Afsnit 2.5 knytter de umiddelbare indvendinger mod modellens antagelser, der trækker i

retning af en positiv sammenhæng mellem industriens relative produktivitets- og beskæftigelsesudvikling,

sig overordnet set til to områder: En undervurderet indkomstelasticitet for servicegoder samt kapitalens

og kapitalmarkedets indretning.

Vi har allerede argumenteret for, at indkomstelasticiteten for servicegoder vitterlig synes at være

større end én, jf. Afsnit 2.5. Dertil kommer, at Baumols teori kan læses sådan, at en indkomstelasticitet for

servicegoder større end én er en nødvendig forudsætning for en af teoriens helt grundlæggende antagelser.

Baumol udleder - helt på linje med et delresultat i vores teoretiske analyse - at den strukturelt stigende

relative industriproduktivitet vil øge omkostningsniveauet i servicesektoren, hvilket vil slå ud i den relative

pris på servicegoder, hvilket alt andet lige må formodes at lede forbrugerne til at efterspørge stadig �ere

industrigoder på bekostning af servicegoder. Den yderste konsekvens er, at produktionen af servicegoder

vil tendere til at forsvinde helt. Eftersom dette hverken syntes realistisk eller var i overensstemmelse

med Baumols observationer, antog han - uden dyberegående forklaring - at produktionsforholdet mellem

industri- og servicegoder vil være konstant over tid. Det viste sig at være en fornuftig antagelse, jf. Figur

7.
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Figur 7: Servicesektorens andel af den private sektors BVT i Danmark

Kilde: Sørensen (2013).

Målt i faste priser har forholdet mellem industri- og serviceproduktionen i Danmark været nogenlun-

de konstant siden 1960'erne. En konstant produktionsandel er kun konsistent med et voksende relativt

prisniveau (hvilket kan a�æses af, at servicesektorens produktionsandel målt i løbende priser har væ-

re voksende i samme periode), hvis indkomstelasticiteten for servicegoder er større end én. Da vil den

betragtelige velstandsforøgelse, Danmark har oplevet siden 1960'erne, have udmøntet sig i en stigende

relativ efterspørgsel efter servicegoder, der netop har været tilstrækkelig til at udligne det relative ef-

terspørgselsfald efter servicegoder, der har været konsekvensen af det stigende relative prisniveau. Vi

kan således for Danmarks vedkommende konkludere, at indkomstelasticiteten for servicegoder er så høj,

at indkomste�ektens opadgående pres på efterspørgslen efter servicegoder netop har formået at udligne

substitutionse�ektens nedadgående pres på efterspørgslen efter servicegoder, hvilket nogenlunde har fast-

holdt den relative efterspørgsel på et konstant niveau. Dette kræver som minimum en indkomstelasticitet

for servicegoder større end én.

Antagelsen om, at indkomstelasticiteten for servicegoder er lig én er derfor ikke bare urealistisk -

den kan tolkes som værende i direkte modstrid med Baumols grundlæggende forudsætninger for teori-

en. Det synes derfor oplagt, at implementering af dette forhold i den teoretiske analyse ville forbedre

modelimplikationerne til i højere grad at være i overensstemmelse med Baumols teori.

Tilbage er der nu at vurdere, i hvilken grad antagelserne omkring kapitalapparatet og -markedet

påvirker den teoretiske analyses implikationer.

At substitutionselasticiteten mellem kapital og arbejdskraft som produktionsinput muligvis er sat

for højt, at kapitalapparatet ikke lider under depreciering og at kapitalapparatet omkostningsfrit kan

konverteres til industrigoder er alle forhold, der gør kapitalen meget mobil mellem de to sektorer. Dette

implicerer, at de økonomiske aktørers investeringsbeslutninger vil reagere relativt voldsomt på ændringer

i forudsætningerne. Her tænkes naturligvis primært på den øgede rentabilitet ved placering af kapital i

servicesektoren grundet de voksende servicepriser, som mindsker behovet for arbejdskraft i servicesektoren

og som derfor - alt andet lige - virker positivt på beskæftigelsesudviklingen i industrisektoren.

Her er det relevant at sammenligne den nærværende modelopsætning med modellen opsat i Sørensen

(2013). Den del af modelopsætningen i de to modeller, der har relevans for de langsigtede implikatio-
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ner, er fuldkommen ens på nær et enkelt forhold: Sørensens model inkluderer ikke eksplicit kapital som

produktionsinput. Ved en tilsvarende udledningsrække som den, der er præsenteret i Afsnit 2, opnås

det håndfaste resultat, at en substitutionselasticitet mellem industri- og servicegoder på mindre end

én er tilstrækkeligt til at sikre et negativt forhold mellem industrisektorens relative produktivitets- og

beskæftigelsesudvikling.

Det er ikke uden videre muligt at pille e�ekterne ved det tilføjede kapitalapparat ud af ligning (2.31),

men langt den største e�ekt repræsenteres af parameteren β, der netop er et udtryk for stigningen i servi-

ceprisernes stigende incitament til kapitalplacering i servicesektoren. Hvis β udelades af ligningen, vil en

negativ sammenhæng - ved brug af de kalibrerede data - mellem industrisektorens relative produktivitets-

og beskæftigelsesudvikling (vær opmærksom på, at det er servicebeskæftigelsen og ikke industribeskæfti-

gelsen, der optræder i ligning (2.31)) sikres ved, at substitutionselasticiteten mellem industri- og service-

goder er mindre end ca. 0,9. Dette er som tidligere godtgjort et særdeles lempeligt krav, hvorfor vi kan

tillade os at konkludere, at forskellen på konklusionerne draget i denne opgave og i Sørensen (2013) beror

på parameterbidraget β.

Fraværet af kapital som produktionsinput i en to sektor-model kan implicit tolkes sådan, at kapita-

lapparatet i de to sektorer er immobil og konstant over tid. Da har investorerne ikke mulighed for at

reagere på stigningen i den relative pris ved at allokere kapital fra industrisektoren til den stadig mere

rentable servicesektor. Omvendt er konsekvensen af antagelserne bag nærværende opgaves modelopsæt-

ning, at investorerne i meget høj grad vil reagere på dette incitament - vi har i Afsnit 2.5 argumenteret

for, at rentabiliteten ved og mulighederne for reallokering af kapital mellem sektorerne sandsynligvis er

urealistisk fordelagtige.

Ikke desto mindre virker det rimeligt, at investorerne på langt sigt i et vist omfang har mulighed

for at placere kapitalen i den mest rentable sektor. På den baggrund synes det oplagt at konkludere, at

det mest realistiske scenarium be�nder sig et sted mellem disse yderpunkter. Det er meget vanskeligt at

vurdere, i hvor høj grad vores antagelser overdriver kapitalmobiliteten, og det er ikke noget, vi her vil

give et eksplicit bud på. Det er imidlertid interessant at undersøge, hvor meget mindre �kapitale�ekten�

principielt skulle være for at opnå implikationen om en negativ sammenhæng mellem industriens relative

produktivitets- og beskæftigelsesudvikling.

Det kan gøres ved endnu engang at benytte de for Danmark fundne parameterestimater fra Afsnit

2.4. Vi har imidlertid nu brug for et eksplicit estimat af substitutionselasticiteten mellem industri- og

servicegoder, hvilket vi hidtil har forsøgt at undgå grundet den store usikkerhed forbundet hermed.

Som tidligere skrevet udfører Sørensen en grov kalibrering af substitutionselasticiteten på baggrund af

danske data og når frem til et estimat på 0,84. Da estimationen imidlertid implicit forudsætter, at

indkomstelasticiteten for begge goder er én, hvilket vi for servicegodets tilfælde tidligere har sat markant

spørgsmålstegn ved, må vi formode, at estimatet er for højt. Rozada og Neumeyer (2004) estimerer

substitutionselasticiteten mellem handlede og ikke-handlede varer (hvilket, som vi husker, nøjagtigt svarer

til vores industri- og servicegoder) i Argentina til mellem 0,40 og 0,48. Det er naturligvis ikke uden videre

muligt at antage, at substitutionselasticitetens størrelse er konstant på tværs af landegrænser. Ikke desto

mindre kan estimatet bruges som benchmark.

Benyttes en substitutionselasticitet på 0,5 på de kalibrerede parameterestimationer fra Afsnit 2.4,

opnår vi (afhængigt af i hvilket omfang, der tages højde for boligtjenester i servicesektoren, jf. Afsnit

2.4), at �kapitale�ekten� skal være ca. 2,7-3,6 gange mindre for at opnå en negativ sammenhæng mellem

den relative produktivitets- og beskæftigelsesudvikling i industrisektoren. Dette resultat opnås uden at

lade indkomstelasticiteten afvige fra én (hvilket naturligvis ikke er helt konsistent med, at estimatet af

substitutionselasticiteten ikke beror på denne antagelse - implementering af en højere indkomstelasticitet

direkte i ligning (2.31) ville mindske værdierne for den nødvendige formindskelse af �kapitale�ekten�).

Som skrevet er det ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvor det retvisende niveau ligger. Vi tillader os -
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med en vis usikerhed - at vurdere, at de fundne værdier umiddelbart ikke virker urealistisk store.

På trods af, at vores modeludvidelse i form af tilføjelse af kapital som produktionsinput i forhold til den

ellers tilsvarende model i Sørensen (2013) isoleret set må formodes at forbedre modellens forklaringskraft,

så tyder denne diskussion på, at modeludvidelsen overvurderer kapitalmobiliteten, hvorfor tilføjelsens

positive bidrag til udviklingen i industribeskæftigelsen er kunstigt højt.

4.2 Den empiriske analyses resultater i relation til Baumol

Som godtgjort ovenfor synes vores empiriske analyse at give et retvisende og robust billede af, at sam-

menhængen mellem industriens relative produktivitets- og beskæftigelsesudvikling i det store hele følger

Baumols forudsigelser. Da er det umiddelbart lykkedes at underbygge Baumols teori med et solidt data-

grundlag på tværs af en relativt stor gruppe industrilande.

Idet vi ser bort fra de statistiske usikkerhedsmomenter, der allerede er gjort rede for i Afsnit 3, �ndes

der umiddelbart kun én markant faldgrube for vores empiriske analyses resultater. Denne knytter sig til

rent teknisk forårsagede ændringer i industri- og servicebeskæftigelsen, som vi ikke på det foreliggende

datagrundlag har mulighed for at adskille fra reelle beskæftigelsesændringer.

Outsourcing af virksomhedsopgaver - i det hele taget, men måske især blandt industrivirksomheder -

er blevet mere og mere udbredt. Brancheinddelte beskæftigelsestal fra det danske nationalregnskab beror

på virksomhedernes brancheinddeling. En virksomhed brancheinddeles efter den primære produktion,

hvorefter alle virksomhedens ansatte statistisk set arbejder i denne branche. Industrivirksomhedens kan-

tinepersonale vil derfor - i vores todelte brancheopdeling - være beskæftiget i industrisektoren og ikke i

servicesektoren, hvis det er ansat direkte af industrivirksomheden. Hvis industrivirksomheden imidlertid

vælger at outsource sin kantineordning til en selvstændig kantinevirksomhed, der selvsagt vil tilhøre ser-

vicesektoren, vil kantinepersonalet �ytte beskæftigelsesbranche - også selvom deres arbejdsopgaver ikke

har ændret sig det mindste.

Industrivirksomhedernes øgede outsourcing af forskellige serviceopgaver - det være sig kantineordning,

bogholderi eller rengøring - vil således alene tendere til at øge servicebeskæftigelsen på bekostning af

industribeskæftigelsen. Denne tendens er eksempelvis dokumenteret i Russo og Schettkat (2001), der

påviser, at �den indirekte industribeskæftigelse� har været relativt stigende i både Tyskland, Japan,

USA og Frankrig (hvad enten vi betragter industrisektoren bredt eller udelukkende betragter egentlig

fremstillingsvirksomhed).

Russo og Schettkat (2001) samt andre lignende studier konkluderer imidlertid, at forøgelsen af den

indirekte industribeskæftigelse ikke formår at opveje faldet i den (statistisk registrerede) industribeskæf-

tigelse. Der er således bred enighed om, at selvom denne statistiske teknikalitet bidrager til forklaringen

af a�olkningen af industrisektoren, så efterlader den stadig et (uforklaret) reelt nettofald i industribe-

skæftigelsen. Men selvom industrisektorens outsourcing af serviceopgaver ikke formår at forklare hele

beskæftigelsesfaldet, så er det alligevel et forhold, der i et ukendt omfang påvirker vores empiriske analy-

se og som derfor kan have forvridende ind�ydelse på vores resultater. Dette sætter naturligvis et alvorligt

spørgsmålstegn ved vores empiriske analyse, som vi desværre ikke har mulighed for at undersøge nærmere.

4.3 Resultater i relation til alternative teorier

Det grundlæggende formål med denne opgave har været at underbygge Baumols teori med såvel en

teoretisk som en empirisk analyse. Dette forudsætter naturligvis, at Baumols teori grundlæggende er sand.

Denne forudsætning synes godtgjort som konsekvens af teoriens intuitive tiltalenhed og dens opbakning

fra det vigitgste litteratur på området.

Ikke desto mindre er det interessant at konfrontere vores resultater med den oprindeligt største udfor-

drer til Baumols udbudsteori, nemlig Clarks efterspørgselsteori. Den forklarer faldet i industribeskæftigel-
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sen med en ændret sammensætning af efterspørgslen blandt forbrugerne - forårsaget af en indkomstela-

sticitet betydeligt større end én - der reagerer på generelle velstandsstigninger ved at efterspørge relativt

�ere servicevarer. Hvor Baumols teori således implicit forudsætter en indkomstelasticitet for servicevarer,

der er tilstrækkelig stor til at udligne substitutionse�ektens nedadgående pres på efterspørgslen efter

servicegoder, så forudsætter Clarks teori helt eksplicit, at indkomstelasticiteten for servicevarer skal være

så stor, at indkomste�ekten mere end kompenserer for substitutionse�ekten, hvilket vil resultere i en

stigende efterspørgsel efter servicegoder relativt til industrigoder. Denne tese er grundlæggende en kon-

sekvens af den såkaldte behovspyramide, hvor servicegoder anses for at kunne tilfredsstille højere stillede

behov end industrivarer, hvorfor efterspørgslen efter servicegoder vil stige relativt til efterspørgslen efter

industrigoder som følge af stigende indkomst.

Vi har set, at forholdet mellem service- og industriproduktionen i Danmark har været nogenlunde

konstant over tid, jf. Figur 7. Dette er - som skrevet ovenfor - en indikation af, at indkomstelasticiteten

for servicegoder er tilstrækkelig stor til at kunne opveje substitutionse�ekten, men ikke er tilstrækkelig

stor til ligefrem at kunne øge den relative efterspørgsel efter servicegoder. Med disse simple argumenter

kan vi umiddelbart afvise, at Clarks teori kan forklare nedgangen i industribeskæftigelsen i Danmark.

Ligeledes viser vores empiriske analyse, at hverken generelle velstandsstigninger (der ikke er forklaret

af voksende produktivitet) eller generelle produktivitetsstigninger (der i gængs makroøkonomisk teori

anses for at være den primære kilde til langsigtede velstandsstigninger) har tydelig negativ indvirkning

på udviklingen i den relative industribeskæftigelse, når vi kontrollerer for udviklingen i den relative

industriproduktivitet, jf. Tabel 6.

Disse umiddelbare argumenter imod teorien om, at a�olkningen af industrien primært skulle skyldes

ændret efterspørgselssammensætning, bakkes op af en lang række betydningsfulde studier. Fx påviser

Fuchs (1968), at indkomstelasticiteten for servicegoder i USA ikke er tilstrækkeligt høj til at forklare

den relative nedgang i industribeskæftigelsen. Tilsammen foreligger der således betragtelig evidens for, at

teorien om ændringen i efterspørgselssammensætningen ikke formår at yde en rimelig forklaringsvirkning

på beskæftigelsesudviklingen.

Når vi alligevel fremhæver Clarks teori, er det fordi, at den udgør en simpel og umiddelbart tilfreds-

stillende forklaring af det faktum, at der på tværs af lande er en negativ sammenhæng mellem et lands

velstand og størrelsen på dets relative industribeskæftigelse, jf. �gur 8.

Figur 8: Indkomst og industribeskæftigelse, 2010

Kilde: Produktivitetskommissionen 1 (2013).
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For helt at kunne afvise betydningen af Clarks teori og i stedet helt vedkende os Baumols, så skylder

vi fortsat en forklaring på, hvorfor der på tværs af lande �ndes en negativ sammenhæng mellem velstands-

niveau og størrelsen af den relative industribeskæftigelse. Sammenhængen er en naturlig konsekvens af

Clarks teori, men ligger ikke i umiddelbar forlængelse af Baumols. Det viser sig imidlertid, at dette faktum

�nt er i overensstemmelse med Baumols teser.

Det er bredt anerkendt i makroøkonomisk teori, at produktivitetsudviklingen er den primære driv-

kraft bag den langsigtede vækst i velstandsniveauet (fx målt ved BNP pr. capita). Desuden vurderes

det at være en realistisk antagelse, er der eksisterer strukturelle forskelle mellem de to sektorer, der gør,

at potentialet for løbende produktivitetsvækst er større i industrisektoren end i servicesektoren. Således

virker det intuitivt, at der er et større potentiale for produktivitetsvækst indenfor kapitaltunge bran-

cher relativt til mere beskæftigelsestunge brancher. Dette kan give en formodning om, at det først og

fremmest er forskelle i landenes vækstrater i industriproduktiviteten, der er afgørende for forskellene i

landendes samlede produktivitetsudvikling og derfor velstandsstigning. Vi må på baggrund af dette for-

mode, at de lande, der i dag hører til verdens mest velstående, også gennem en lang periode har oplevet

den største produktivitetsvækst, dvs. den største sammenvejede vækst i industri- og serviceproduktivi-

teten, og dermed formentlig også den største relative produktivitetsvækst i industrien. Vi ser da også,

at der er en klar positiv sammenhæng mellem et lands samlede produktivitetsudvikling og den relative

industriproduktivitetsudvikling, jf. Figur 9.

Figur 9: Sammenhæng mellem relativ produktivitetsvækst
i industrien og total produktivitetsvækst i økonomien

Vi kan heraf udlede, at kilden til velstandsstigninger først og fremmest viser sig at være høj vækst i

den generelle produktivitet, hvilket igen viser sig at være konsistent med høj vækst i den relative industri-

produktivitet. Der ser derfor ud til at være en indirekte e�ekt af den relative industriproduktivitetsvækst

på velstandsstigningen. Hvis vores empiri og økonomiske intuition er korrekt, og den relative vækst i

industriproduktiviteten således forklarer velstandsstigningen, kan det tyde på, at Clark beskriver en kor-

relation fremfor en kausalitet. Således er Baumols teori, om en negativ sammenhæng mellem udviklingen

i den relative produktivitet og beskæftigelse mellem industri- og servicesektor, på et mere grundlæggende

plan i stand til at forklare den negative sammenhæng mellem et lands velstandsniveau og størrelsen af

dets relative industribeskæftigelse.
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4.4 Delkonklusion

Vi har i ovenstående diskussion detaljeret gennemgået denne opgaves fund i relation til Baumols teori

om udviklingen i den relative industriproduktivitets påvirkning af a�olkningen af industrisektoren.

Den generelle ligevægtsmodel, vi opstillede i den teoretiske analyse, formåede ikke at skabe et til-

fredsstillende teoretisk grundlag for Baumols teori. Dog har vi godtgjort, at denne konklusion i høj grad

beror på årsagssammenhænge, der i forskellig udstrækning kan vises at være fejlbehæftede. Vi må derfor

se os nødsaget til at konkludere, at modelopsætningens grundlæggende antagelser er så tilstrækkeligt

upræcise, at den fremlagte model ikke opfylder sit formål - men at der muligvis kunne rådes bod herpå

ved at ændre på få konkrete antagelser. I praksis har disse ændringers implementering været uden for

rammerne af denne opgave.

Den empiriske analyse formår på tilfredsstillende vis at danne et bredt empirisk fundament for Baumols

teoris implikationer. Robusthedsanalysen - ved inddragelse af �ere forklarende variable i regressionen -

godtgør, at den fundne negative sammenhæng mellem udviklingen i industriens relative produktivitets- og

beskæftigelsesudvikling ikke skyldes korrelationer med udeladte variable, der kunne have skjult alternative

kausalitetssammenhænge. Vi kan imidlertid ikke afvise, at de fundne sammenhænge sløres af rent tekniske

forhold i forbindelse med industrivirksomhedernes outsourcing af serviceopgaver. Hvis det antages, at

denne outsourcing-proces er nogenlunde ligeligt fordelt mellem landene, bør forholdet imidlertid ikke

have afgørende ind�ydelse.

Endeligt har vi slået fast, at opgavens resultater ikke er bedre i overensstemmelse med Clarks ef-

terspørgselsteori end med Baumols udbudsteori, og at det umiddelbart mest tiltalende element ved ef-

terspørgselsteorien - en naturlig forklaring på det negative forhold mellem et lands velstandsniveau og

industribeskæftigelse - ligeledes kan forklares af udbudsteorien.

5 Konklusion

William J. Baumol fremsatte i en artikel fra 1967 en teori, der søgte at forklare den faldende beskæftigelse

i industrisektoren ved udviklingen i produktivitet. Modsat Clark, der i 1940 forklarede afvandringen fra

efterspørgselssiden, mente Baumol, at den faldende industribeskæftigelse skulle forklares fra udbudssiden.

Han viste i et meget simpelt setup, at det ganske rigtigt så ud til, at beskæftigelsesudviklingen skyldtes, at

arbejdskraften blev sluset fra den mere produktive sektor til den mindre produktive sektor - fra industrien

til servicesektoren. Baumol opsatte i sin artikel fra 1967 imidlertid ikke en generel ligevægtsmodel til at

forklare sine fund, ligesom han ikke underbyggede sin teori empirisk. Formålet med denne opgave var at

undersøge, om det er muligt at udvide Baumols teori i et analytisk og empirisk setup.

I den teoretiske analyse opsatte vi en makroøkonomisk model, der tog udgangspunkt i modellen op-

sat i Sørensen (2013). Sørensen har heri opsat en model, der med realistiske parameterestimater formår

at understøtte Baumols teori. Vi implementerede imidlertid en udvidedelse til Sørensens model, idet vi

indførte kapital som eksplicit produktionsinput, der var fuldt mobilt på tværs af de to sektorer. Denne

udvidelse viste sig at ændre resultaterne fra Sørensen (2013) i en sådan grad, at sammenhængen mel-

lem den højere produktivitetsvækst i industrisektoren og beskæftigelsen heri umiddelbart blev positiv.

På trods af udførslen af diverse følsomhedstest for parameterestimationerne, ændrede det ikke ved den

positive sammenhæng. Det lykkedes os altså ikke at opsætte en generel ligevægtsmodel med kapital som

eksplicit produktionsinput, der kunne underbygge Baumols teori analytisk.

Det er svært at nå frem til en forklaring på, hvorfor vi ikke lykkes med at genskabe Baumols resultater

i vores analytiske setup. Umiddelbart er der dog tegn på, at nogle af de mere restriktive bagvedliggende

antagelser i vores model trækker den fundne sammenhæng væk fra de resultater, Baumol fandt. Hvis

vi eksempelvis havde haft en indkomstelastcitet over én for den repræsentative forbruger, en substitu-

32



tionselasticitet mindre end én mellem arbejdskraft og produktivitet og en mindre grad af kapitalmobilitet

mellem sektorerne indbygget i vores model som bagvedliggende antagelser, havde vores analytiske resultat

muligvis set anderledes ud. Flere studier, herunder Fuchs (1968), Antràs (2004) og Rozada og Neumeyer

(2004), støtter realismen af de tre førnævnte antagelser, jf. diskussionen i kapitel 4.

I den empiriske analyse opstillede vi rammerne for en økonometrisk model, der kunne undersøge, om

den sammenhæng, Baumol havde forudsagt, kunne påvises på tværs af �ere lande. På grund af statistiske

begrænsninger ved vores model - primært forårsaget af en relativt lille stikprøve - var det ikke muligt at

konkludere noget om signi�kansniveauet for vores resultater. Selv ved ændringer i stikprøvestørrelsen og

inkludering af �ere forklarende variable, var resultatet det samme - en forholdsvis klar negativ sammen-

hæng mellem den højere produktivitetsvækst i industrisektoren og den relative beskæftigelsesudvikling

mellem industri- og servicesektoren. Med en smule statistisk usikkerhed lykkedes det os altså at udføre en

empirisk analyse, der formåede at underbygge Baumols teori. Dette er på trods af, at Russo og Schettkat

har påvist, at en del af den registrede nedgang i industribeskæftigelsen kommer fra en stigning i den

indirekte industribeskæftigelse.

Endvidere virker det til, at vi med empirisk evidens, jf. �gur 7, umiddelbart kan forkaste Clarks

forklaring om, at velstandsstigningen skulle forklare afvandringen af industribeskæftigelse.

På baggrund af vores fund er det altså muligt at afrunde opgaven. Vi lykkedes som nævnt ikke med

at generalisere Baumols teori rent analytisk, hvilket formentlig kan tilskrives en model, der på en række

punkter har været for restriktiv. Vi har med vores empiriske analyse formået at opstille en økonometrisk

model, der på tilfredsstillende vis yder opbakning for Baumols observationer. Derfor kan vi konkludere,

at det kun delvist er lykkedes for os at udvide Baumols teori.
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A Appendiks

A.1 Sektorinddeling

I tabellen herunder de�neres sektorernes opbygning på samme vis som i Sørensen (2013):

Herunder vil de i Afsnit 2 benyttede sammenhænge blive udledt i samme rækkefølge, som de fremgår

ovenfor.

A.2 Virksomhedernes adfærd

Virksomhedernes pro�tmaksimeringsproblemer skal overholde følgende førsteordensbetingelser.

Ligning (2.5) fremkommer som

∂Πx,t

∂Kx,t+1
= −1 +

1

1 + r

(
αAx,t+1K

α−1
x,t+1L

1−α
x,t+1 + 1

)
= 0,

αAx,t+1K
α−1
x,t+1L

1−α
x,t+1 = r ⇔

αAx,t+1k
α−1
x,t+1 = r (A.1)

og ligning (2.6) fremkommer som

∂Πx,t

∂Lx,t
= (1− α)Ax,tK

α
x,tL

−α
x,t − ωt = 0,

(1− α)Ax,tK
α
x,tL

−α
x,t = ωt

(1− α)Ax,tk
α
x,t = ωt (A.2)

hvor vi for hver periode de�nerer kx ≡ Kx/Lx.

Ligning (2.7) fremkommer som
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∂Πz,t

∂Kz,t+1
= −1 +

1

1 + r

(
pt+1βAz,t+1K

β−1
z,t+1L

1−β
z,t+1 + 1

)
= 0,

pt+1βAz,t+1K
β−1
z,t+1L

1−β
z,t+1 = r ⇔

pt+1βAz,t+1k
β−1
z,t+1 = r (A.3)

og ligning (2.8) fremkommer som

∂Πz,t

∂Lz,t
= (1− β)Az,tK

β
z,tL

−β
z,t − ωt = 0,

(1− β)Az,tK
β
z,tL

−β
z,t = ωt

(1− β)Az,tk
β
z,t = ωt (A.4)

hvor vi for hver periode de�nerer kz ≡ Kz/Lz.

A.3 Implikationer af virksomhedernes adfærd

Ligning (2.10) fremkommer som

Axk
α
x = rkx + ω ⇒

Ȧx
Ax

+ α
k̇x
kx

=
rk̇x

rkx + ω
+

ω̇

rkx + ω

=
rkx

rkx + ω

k̇x
kx

+
ω

rkx + ω

ω̇

ω
,

Âx + αk̂x =
rkx

rkx + ω
k̂x +

ω

rkx + ω
ω̂

= αk̂x + (1− α) ω̂,

Âx = (1− α) ω̂ (A.5)

hvor ṙ = 0, og hvor vi generelt de�nerer ẋ ≡ x′(t) og x̂ ≡ ẋ/x.
Ligning (2.12) fremkommer som

pAzk
β
z = rkz + ω ⇒

ṗ

p
+
Ȧz
Az

+ β
k̇z
kz

=
rk̇z

rkz + ω
+

ω̇

rkz + ω

=
rkz

rkz + ω

k̇z
kz

+
ω

rkz + ω

ω̇

ω
,

p̂+ Âz + βk̂z =
rkz

rkz + ω
k̂z +

ω

rkz + ω
ω̂

= βk̂z + (1− β) ω̂,

p̂+ Âz = (1− β) ω̂ (A.6)

A.4 Husholdningernes adfærd og udviklingen i servicebeskæftigelsen

Ligning (2.14) fremkommer som
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Z = AzK
β
z L

1−β
z ⇔

Z = Azk
β
zLz ⇒

Ż

Z
= β

k̇z
kz

+
L̇z
Lz
⇔

Ẑ = βk̂z + L̂z ⇔

L̂z = Ẑ − βk̂z (A.7)

idet Ȧz = 0.

Ligning (2.15) fremkommer som

pβAzk
β−1
z = r ⇒

ṗ

p
+ (β − 1)

k̇z
kz

= 0⇔

p̂+ (β − 1) k̂z = 0⇔

p̂ = (1− β) k̂z (A.8)

idet Ȧz = 0.

Den repræsentative forbrugers maksimeringsproblem (2.19) skal overholde førsteordensbetingelserne

∂L

∂X
(X,Z, λ) = 0⇒

σ

σ − 1

(
δZ

σ−1
σ + (1− δ)X

σ−1
σ

) 1
σ−1 σ − 1

σ
(1− δ)X− 1

σ = λ⇔

U (X,Z)
1
σ (1− δ)X− 1

σ = λ (A.9)

∂L

∂Z
(X,Z, λ) = 0⇒

σ

σ − 1

(
δZ

σ−1
σ + (1− δ)X

σ−1
σ

) 1
σ−1 σ − 1

σ
δZ−

1
σ = λp⇔

U (X,Z)
1
σ δZ−

1
σ = λp (A.10)

∂L

∂λ
(X,Z, λ) = 0⇒

M = X + pZ (A.11)

Det vides, at Lagrange-multiplikatoren i dette tilfælde er et udtryk for skyggeprisen, dvs. nyttegevin-

sten ved en marginal indkomstforøgelse. Da denne selvsagt er strengt positiv, kan vi uden problemer

benytte (A.9) og (A.10) for at opnå ligning (2.20):
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U (X,Z)
1
σ δZ−

1
σ

U (X,Z)
1
σ (1− δ)X− 1

σ

=
λp

λ
⇔

δ

1− δ

(
Z

X

)− 1
σ

= p⇔(
δ

1− δ

)−σ
Z

X
= p−σ (A.12)

Ved indsættelse af (A.11) i (A.12) fremkommer ligning (2.21):

(
δ

1− δ

)−σ
Z

X
= p−σ ⇔

X = pσ
(

δ

1− δ

)−σ
Z

= pσ
(

δ

1− δ

)−σ (
M −X

p

)
= pσ−1

(
δ

1− δ

)−σ
(M −X) ,(

pσ−1
(

δ

1− δ

)−σ
+ 1

)
X = pσ−1

(
δ

1− δ

)−σ
M ⇔

X =
pσ−1

(
δ

1−δ

)−σ
M

pσ−1
(

δ
1−δ

)−σ
+ 1

=

(
δ

1−δ

)−σ
M(

δ
1−δ

)−σ
+ p1−σ

= (1− δ)σ M

(1− δ)σ + δσp1−σ
(A.13)

hvilket kan omskrives til ligning (2.22) som

X = (1− δ)σ M

(1− δ)σ + δσp1−σ

= (1− δ)σ
(

1

((1− δ)σ + δσp1−σ)
1

1−σ

)−σ
M

((1− δ)σ + δσp1−σ)
1

1−σ

= (1− δ)σ
(

1

P

)−σ
M

P
(A.14)

hvorP ≡
(
(1− δ)σ + δσp1−σ

) 1
1−σ .

Ved indsættelse af (A.10) i (A.11) fremkommer ligning (2.23):
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M = X + Zp⇔

Z =
1

p
(M −X)

=
1

p

(
M − (1− δ)σ M

(1− δ)σ + δσp1−σ

)
=

1

p

(1− δ)σ + δσp1−σ − (1− δ)σ

(1− δ)σ + δσp1−σ
M

= δσp−σ
M

(1− δ)σ + δσp1−σ
(A.15)

hvilket kan omskrives til ligning (2.24) som

Z = δσp−σ
M

(1− δ)σ + δσp1−σ

= δσ

(
p

((1− δ)σ + δσp1−σ)
1

1−σ

)−σ
M

((1− δ)σ + δσp1−σ)
1

1−σ

= δσ
( p
P

)−σ M
P

(A.16)

Ligning (2.25) fremkommer som

Z = δσp−σ
M

(1− δ)σ + δσp1−σ
⇒

Ż

Z
= −σ ṗ

p
+
Ṁ

M
− δσ (1− σ) p−σ

(1− δ)σ + δσp1−σ
ṗ⇔

Ẑ = M̂ − σp̂− δσ (1− σ) p−σ

(1− δ)σ + δσp1−σ
ṗ (A.17)

Ligning (2.28) fremkommer som

M = ωL+ rQ⇒
Ṁ

M
=

Lω̇

ωL+ rQ

=
Lω

ωL+ rQ

ω̇

ω
,

M̂ = ψLω̂ (A.18)

idet Q̇ = 0 og ψL ≡ Lω
ωL+rQ .
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