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,QGOHGQLQJ�

Nærværende notat er på foranledning af Finansministeriet udarbejdet til brug for miljøvur-
dering af Finanslovsforslaget for 2001. Notatet indeholder en analyse af de langsigtede kon-
sekvenserne for produktion og faktorforbrug i dansk landbrug, samt de makroøkonomiske 
konsekvenser for Danmark af en global liberalisering af verdenshandelen på landbrugsom-
rådet. Beregningerne er foretaget med Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Instituts 

generelle ligevægtsmodel AAGE∗.  

 
Udgangspunktet for analysen er beregningsresultater fra kørsler med den globale generelle 
ligevægtsmodel GTAP, som de fremgår af  kapitel 3 i ”Landbrugets økonomi – Efteråret 
1999” (SJFI, 1999). Resultaterne fra den globale model anvendes som de internationale 
økonomiske rammer dansk økonomi kan tænkes at stå overfor i forbindelse med en global 
og koordineret fuldstændig liberalisering af landbrugspolitikken. Som det fremgår nedenfor, 
anvendes således resultaterne for påvirkning af priser i udenrigshandelen samt potentielle 
eksportmuligheder. 
 

                                              
∗ Modellen svarer i store træk til den model, der blev anvendt i regi af Pesticidudvalget, jf. Jacobsen og 

Frandsen (1999). Analyse af de sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en reduktion i forbruget 
af pesticider i dansk landbrug, SJFI. For en dokumentation af en mindre landbrugsspecifik version af mo-
dellen, se Frandsen m.fl. (1995 og 1996). Modellen er også tidligere blevet benyttet til analyser af de øko-
nomiske konsekvenser af en integration af de centraleuropæiske lande i den fælles landbrugspolitik og li-
beraliseringer af politikken (jf. Fødevareministeriets rapport om ’De økonomiske konsekvenser af den 
fremtidige fælles landbrugspolitik set i lyset af EU’s udvidelse’), til analyser af forbedringsstøtten for jord-
brugsbedrifter (SJFI, rapport nr. 93) og i relation til arbejdet i det såkaldte strukturudvalg (Betænkning nr. 
1351). Endeligt er modellen anvendt i relation til sektor- og samfundsøkonomiske virkninger af indgreb til 
regulering af landbrugets forbrug af kvælstof (Walter-Jørgensen (ed.), 1998 og Jacobsen , 1999). 
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Det bemærkes, at modelkørslerne er foretaget med udgangspunkt i nationalregnskab og in-
put-output tabel for 1992, idet der dog er taget højde for en række ændringer, der er gen-
nemført siden, herunder bl.a. EU’s reform af den fælles landbrugspolitik i 1992. Dette bety-
der, at modellen fanger de vigtigste og aktuelle mekanismer i økonomien, idet de rapporte-
rede resultater dog opgøres i 1992-priser. 
 
 

/LEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW�±�NRQVWUXNWLRQ�DI�VW¡G�

En nærmere beskrivelse af liberaliseringsscenariet findes i  ”Landbrugets økonomi – Efter-
året 1999” fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. I nærværende notat beskri-
ves derfor kun den metode, der er anvendt for at kunne gøre brug af de internationale resul-
tater til konstruktion af relevante stød til den nationale generelle ligevægtsmodel (AAGE-
modellen).  
 
Scenariet omhandler en fuldstændig liberalisering af verdenshandlen på landbrugsområdet. 
For Danmark betyder dette ændrede priser i udenrigshandelen samt ændrede eksportmulig-
heder (udenlandsk efterspørgsel). Derudover vil en liberalisering føre til en ændring af 
dansk landbrugs produktionsvilkår, ligesom Danmarks overførsler til EU’s fælles budget vil 
reduceres. 
 
En liberalisering af EU’s landbrugspolitik indebærer, at EU’s udgifter til den fælles land-
brugspolitik vil bortfalde. Da disse udgifter udgør ca. halvdelen af EU-budgettet, reduceres 
Danmarks overførsler til EU i scenariet tilsvarende med 50 pct. Det antages således, at be-
sparelsen på EU-budgettet fordeles proportionalt imellem medlemslandene, og at en sådan 
ændring forbedrer Danmarks betalingsbalance tilsvarende.  
 
Liberaliseringen af landbrugspolitikken i Danmark opnås i scenariet ved at fjerne mælke-
kvoten, handyr-præmier, ammeko-præmier samt hektarpræmierne. Disse forhold fører iso-
leret set til en forværring af betalingsbalancen som følge af EU’s finansiering af disse ord-
ninger. 
 
Påvirkningen af priserne i udenrigshandelen samt Danmarks eksportmuligheder hentes fra 
kørslen med den globale generelle ligevægtsmodel GTAP. Konkret ”stødes” importpriserne 
i AAGE–modellen med de ændringer i EU’s importpriser, der blev beregnet af GTAP mo-
dellen, mens eksportpriserne i AAGE-modellen ”stødes” med de beregnede ændringer i 
EU’s markedspriser.  
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Da GTAP-modellen LNNH beregner ændringer i den udenlandske efterspørgsel efter GDQVNH 
produkter, anvendes i stedet modellens resultater for EU’s eksport til de øvrige regioner i 
GTAP modellen. Disse ændringer opfattes som den potentielle eksportændring, såfremt de 
danske priser udvikler sig på samme måde som EU priserne. Det antages således, at en 
identisk prisudvikling fører til, at markedsandelene på eksportmarkederne fastholdes.  
 
Den samlede ændring i Danmarks potentielle eksport findes dernæst ved at sammenveje  
EU eksportændringer til de enkelte regioner med de enkelte regioners andel af Danmarks 
samlede eksport. Ændringer i den potentielle eksport er således at opfatte som en vandret 
flytning af efterspørgselskurverne efter danske eksportprodukter. Det er dermed udviklin-
gen i den potentielle eksport, der sammen med den danske prisudvikling, fastlægger den re-
aliserede eksport. 
 
Da GTAP modellen og AAGE modellen ikke er specificeret med præcist samme vareag-
gregering, har det været nødvendigt at specificere en passende korrespondance mellem de 
to modeller. I tabel 1 er korrespondancen mellem de to modeller vist sammen med de an-
vendte eksogene stød til importpriser,  markedspriser samt potentiel eksport.  

�
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Tabel 1. �QGULQJHU�L�HNVRJHQH�YDULDEOH��SFW���RJ�NREOLQJ�DI�$$*(�RJ�*7$3�
     

Vare EU’s markedspriser EU’s importpriser 

Potentiel 

eksport GTAP varer 
     
Korn 2.46 -7.30 -39.51 Hvede + andet korn 
Raps 9.18 5.09 -14.60 Oliefrø 
Kartofler -7.18 -9.63 0.00 Andre afgrøder 
Sukkerroer 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Grovfoder 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Oksekød 8.61 -40.01 -70.43 Ingen handel 
Mælk 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Svin 0.99 2.48 -28.44 Andre dyr 
Fjerkræ og æg 0.99 2.48 -28.44 Andre dyr 
Gartneri -6.77 -5.77 30.51 Frugt og grøntsager 
Fiskeri 1.78 1.43 0.35 Fiskeri 
And. land -0.49 -0.39 0.00 Private seviceerhverv
Råolie og naturgas -0.39 -0.36 0.17 Naturressourcer 
Olieraffinaderier -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
El 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Gas 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Fjernvarme 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Kreaturslagtning -4.47 0.00 -74.73 Oksekød 
Svineslagtning -0.51 0.14 -5.58 Andet kød 
Fjerkræslagtning -0.51 0.14 -5.58 Andet kød 
Fiskeindustri -10.18 -11.86 59.37 Andre fødevarer 
Mejerier -7.74 -28.72 -55.78 Mejeriprodukter 
Grønt- og frugtkonserves -10.18 -11.86 59.37 Andre fødevarer 
Sukkerfabrikker -9.53 -36.68 -33.43 Sukker 
Brød, mel mv. -10.18 -11.86 59.37 Andre fødevarer 
Foderstoffer -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
Nydelsesmidler -10.18 -11.86 59.37 Andre fødevarer 
Tekstiler -1.00 -0.62 3.06 Tekstiler 
Træ, papir og glas -0.48 -0.36 0.97 Fremstilling 
Leverancer til byggeri -0.48 -0.36 0.97 Fremstilling 
Kemiske produkter -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
Kunstgødning -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
Jern og metal -0.46 -0.41 0.83 Jern og metal 
Transport midler -0.44 -0.33 1.76 Maskiner 
Bygge og anlæg 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Handel -0.73 -0.54 0.00 Handel og transport 
Transport -0.73 -0.54 0.00 Handel og transport 
Tjenesteydelser -0.49 -0.39 0.00 Private seviceerhverv
Boligbenyttelse 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Off. Tjenester 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Kul 0.00 0.00 0.00 Ingen produktion 
Naturgødning 0.00 0.00 0.00 Ingen handel 
Fungicider -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
Insekticider -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
Herbicider -0.57 -0.56 -0.15 Kemisk industri 
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'HQ�JHQHUHOOH�OLJHY JWVPRGHO�

Den generelle ligevægtsmodel for Danmark er en traditionel statisk generel ligevægtsmo-
del, der tager udgangspunkt i den neoklassiske teori for den profitmaksimerende virksom-
heds adfærd under fuldkommen konkurrence. Virksomhedernes inputefterspørgsel er be-
skrevet i overensstemmelse med en CES-teknologi. Modelleringen af det private forbrug 
benytter teorien om den nyttemaksimerende husholdning, hvor fordelingen af det samlede 
forbrug sker ved det lineære udgiftssystem. 
 
At modellen er JHQHUHO� betyder populært sagt, at DOW�DIK QJHU�DI�DOW, og i forhold til mere 
partielle model-tilgange er de generelle ligevægtsmodeller karakteriseret ved, at effekter på 
et marked også påvirker de øvrige markeder. Eksempelvis vil en faldende efterspørgsel på 
et marked betyde, at virksomheder, der producerer til dette marked, vil frigøre arbejdskraft 
og give anledning til faldende kapitalefterspørgsel. På længere sigt fører dette til lavere af-
lønning af arbejdskraft og kapital med afledte positive effekter i form af lavere omkostnin-
ger for virksomheder, der producerer til alle øvrige markeder. 
 
Modellen omfatter dermed i princippet hele den danske økonomi, dvs. samtlige markeder 
og økonomiske agenter (virksomheder og husholdninger). Modellen er ligeledes karakteri-
seret ved, at alle markeder, herunder arbejdsmarkedet, er i ligevægt i kraft af en forudsæt-
ning om fuldstændig fleksibel pris- og løntilpasning, dvs. på langt sigt tilpasses arbejdsmar-
ked over lønningerne, og beskæftigelsen er således uændret. Disse forudsætninger betyder, 
at modellen i sin karakter beregner de langsigtede effekter af stød til økonomien, hvor alle 
tilpasningsomkostninger antages afholdt. 
 
I analysen er valgt en standardlukning, hvor betalingsbalancens andel af BNP i faste priser 
holdes konstant. Dette betyder, at et stød til økonomien, der forbedrer(forværrer) betalings-
balancen, automatisk vil blive fulgt op af en finanspolitisk lempelse(stramning). Dette af-
spejler en antagelse om, at økonomien ikke på langt sigt kan vedblive med at øge gælds-
kvoten. Da det endvidere er antaget, at det reale offentlige forbrug er konstant, betyder det, 
at det primært er det private konsum, der er det balanceskabende instrument på langt sigt. 
 
AAGE-modellen indeholder desuden en beskrivelse af vigtige instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik. Således er mælkeproduktionen i AAGE bundet til mælkekvoten (sålænge 
der er et positivt afkast til kvoten), hvor afkastet fra mælkekvoten tilfalder  mælkeproducen-
terne som personlig indkomst. Handyrpræmier samt støtte til ammekøer er ligeledes be-
skrevet i modellen. Hektarpræmier til korn og oliefrø er modelleret som et subsidie til af-



- 6 - 

lønningen (lejeprisen) af jord. Dette betyder, at en ensidig forøgelse af hektarpræmierne vil 
føre til stigende aflønning af jorden (og omvendt).  
 
 

5HVXOWDWHU�

I tabel 2 er vist konsekvenserne for produktion, eksport, import samt markedspriser som 
følge af en global liberalisering af verdenshandelen med landbrugsprodukter. Det fremgår, 
at ændringerne i udenrigshandelspriserne samt fjernelse af støtteordningerne i den fælles 
landbrugspolitik har mærkbare effekter på den danske landbrugsproduktion. De i GTAP-
modellen beregnede skift i de SRWHQWLHOOH�HNVSRUWPXOLJKHGHU for de relativt højt beskyttede 
mejeriprodukter,  sukker og forarbejdet oksekød samt den forværrede konkurrenceevne for 
danske produkter i den indenlandske anvendelse påvirker signifikant primærproduktionen. 
Produktionen af råmælk, kreaturer til slagtning samt grovfoder falder således med godt 34 
pct. Tilsvarende for produktionen af sukkerroer, der falder med knap 39 pct.   
 
Den stigende produktion af kartofler og raps skyldes en afledt efterspørgselseffekt fra "Øv-
rige fødevarefremstilling" (der bl.a. indeholder oliemøller og kartoffelmelsfabrikker). Den-
ne effekt skyldes hovedsageligt en betydelig vækst i den potentielle eksport som følge af en 
kraftig efterspørgselsstigning i de asiatiske regioner. 
  
Den stigende svineproduktion skyldes i særlig grad en forbedring af konkurrenceevnen for 
forarbejdet svinekød, der er i stand til at opveje det mindre fald i den potentielle eksport. 
Det er således laverer faktorpriser og dermed faldende enhedsomkostninger, der forklarer 
væksten.  
 
For de industrier, der forarbejder landbrugsvarer, ses ændringer i produktionen på linie med 
den primære produktion. Forarbejdning af svinekød stiger med 12,6 pct. bl.a. som følge af 
en øget eksport. Eksporten af svinekød vokser således med 14,5 pct., hvilket forklares af en 
forbedring af konkurrenceevnen. 
 
For de øvrige industrier ses  en stigende produktion i de typiske hjemmemarkedserhverv 
som eksempelvis "Bygge og anlæg" samt "Bolig- og tjenesteydelser". Dette forklares af en 
beregnet kraftig vækst i det private konsum, jf. nedenfor. For tekstilindustrien, den kemiske 
industri og jern- og metalindustrierne reduceres produktion som følge af en faldende kon-
kurrenceevne i disse industrier, mens kategoriens øvrige fødevareindustrier vokser som føl-
ge af en øget efterspørgsel. 
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TABEL 2. �QGULQJHU�L�SURGXNWLRQ��HNVSRUW��LPSRUW�RJ�SULVHU��SFW� 
 
  Produktion Eksport Import Pris
�     
3ULP UH�ODQGEUXJVYDUHU��         
Korn -9.1 -41.3 13.7 -4.3
Raps 2.0 -17.2 10.8 -0.6
Kartofler 8.6 -3.0 7.0 -11.3
Sukkerroer -38.6    -10.6
Grovfoder -34.3    -16.3
9HJHWDELOVNH�SURGXNWHU�L�DOW� ����� ����� ���� ����
          
Oksekød -34.5    -62.6
Mælk -34.4    0.1
Svin 12.7    -4.7
Fjerkræ og æg 0.7    -5.2
Naturgødning -19.9   -1.9
$QLPDOVNH�SURGXNWHU�L�DOW� ������� �� �����
3ULP UH�ODQGEUXJVYDUHU�L�DOW� ����� ����� ���� ����
          
)RUDUEHMGHGH�ODQGEUXJVYDUHU��         
Kreaturslagtning -37.1 -75.5 -13.3 -46.6
Svineslagtning 12.6 14.5 -3.0 -2.7
Fjerkræslagtning -1.1 -8.4 0.0 -2.5
Mejerier -35.2 -57.1 142.6 -0.6
Sukkerfabrikker -55.5 -35.4 130.4 -3.1
)RUDUEHMGHGH�ODQGEUXJVYDUHU�L�DOW� ����� ����� ���� ����
          
�YULJH�LQGXVWULHU��         
Øvrige fødevareindustrier 22.2 52.1 11.6 -1.7
Tekstil, træ papir mv. -0.2 -1.5 1.3 0.2
Kemisk industri -2.5 -3.2 -1.5 -0.2
Jern og metal m.v. -1.9 -2.1 0.4 0.3
Bygge og anlæg 0.8 0.0 0.0 0.4
Handel og transport 0.4 -3.0 -5.2 0.2
Bolig- og tjenesteydelser 1.0 -3.0 3.0 0.4
Øvrige industrier 2.5 1.2 4.0 0.1
�YULJH�LQGXVWULHU�L�DOW� ��� ��� ��� ���
�� �� �� �� ��
$OOH�YDUHU� ���� ���� ��� ����

  
 

%HVN IWLJHOVHQ�

Effekten på den industrispecifikke beskæftigelse er vist i tabel 3. Det fremgår således, at be-
skæftigelsen i store træk følger mønsteret fra produktionsudviklingen. Væksten knyttet til 
produktion af korn skyldes en underliggende substitutionseffekt, hvor arbejdskraft substi-
tuerer kapital som følge af et noget større fald i jordbrugets pengelønninger sammenlignet 
med aflønningen af kapital. Den generelle tendens til faldende beskæftigelse i landbruget 
modsvares dog af den kraftigt stigende svineproduktion. Samlet forlader godt 6.800 perso-
ner primærlandbruget.  
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Den stigende svineproduktion fører til en øget beskæftigelse i svineslagterierne, hvilket 
imidlertid ikke er tilstrækkeligt til at modsvare det fra kvægbruget afledte beskæftigelses-
fald. Nettoeffekten opgøres til et beskæftigelsesfald i forarbejdningsindustrierne på godt 
2.300 fuldtidspersoner. Samlet medfører en liberalisering, at den samlede beskæftigelse i 
det landbrugsindustrielle kompleks falder med godt 9.000 personer. Det erindres, at model-
lens langsigtede lukning imidlertid indebærer, at lønnen tilpasser sig, således at den samlede 
beskæftigelse i økonomien er forudsat upåvirket af det analyserede scenario. Den frigjorte 
arbejdskraft i landbruget forudsættes således at finde beskæftigelse i de øvrige erhverv i 
dansk økonomi.   
 
Tabel 3 %HVN IWLJHOVHQ�L�GHW�ODQGEUXJVLQGXVWULHOOH�NRPSOHNV��DQWDO�IXOGWLGVEHVN IWLJHGH 
     
 Afvigelser fra
 Basisår basisåret
 
Korn 23923 56
Raps 3747 395
Kartofler 2298 419
Sukkerroer 2324 -760
Grovfoder 6994 -2093
Kvæg 25124 -7943
Svin 21014 3103
Fjerkræ 765 48
�
3ULP U�,�DOW� ����� �����
Kreaturslagtning 3274 -1518
Svineslagtning 18254 2094
Fjerkræslagtning 1957 -40
Mejerier 5521 -1961
Sukkerfabrikker 1585 -888
�
)RUDUEHMGQLQJ�L�DOW� ����� �����
3ULP U���IRUDUEHMGQLQJ� ������ �����

 
 

.Y OVWRI��RJ�SHVWLFLGDQYHQGHOVHQ�

En global liberalisering på landbrugsområdet påvirker også dansk landbrugs anvendelse af 
kvælstof og pesticider, jf. tabel 4 og 5. Det understreges, at AAGE-modellen alene beregner 
ændringer i anvendelse af de pågældende inputs. Modellen beregner således LNNH ændringer 
i miljøtilstanden, ligesom modellens nationale karakter betyder, at regionale forskelle/pro-

blemstillinger ikke er beskrevet indenfor rammerne af modellen∗. 

  

                                              
∗ Jf. i øvrigt omtalen i Jacobsen og Frandsen (1999). 
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For begge tabeller gør det sig gældende, at de forskellige typer af inputs i totalsøjler-
ne/rækkerne er vægtede sammen med deres initiale omkostningsandele. Derudover er æn-
dringerne i handels- og husdyrgødningen sammenvejet med det gennemsnitlige indhold af 
kvælstof i de to gødningstyper. 
  
Tabel 4. �QGULQJ�L�WLOI¡UW�NY OVWRI��SFW��
    
 Handelsgødning Husdyrgødning I alt 
    
Korn -9.6 -7.0 ���� 
Raps 2.8 5.9 ��� 
Kartofler 4.6 7.7 ��� 
Sukkerroer -77.4 -76.8 ����� 
Grovfoder -34.6 -32.7 ����� 
    
I alt -14.4 ����� ����� 

 
 
Den samlede tilførsel af kvælstof fra hhv. handels- og husdyrgødning falder med godt 14 og 
knap 20 pct., jf. tabel 4. Den samlede tilførsel i landbruget falder med knap 17 pct.  
 
Af tabel 5 fremgår det, at den samlede indsats af pesticider kan opgøre til et fald på 9 pct. 
De viste forskelle mellem enkelte driftsgrene forklares hovedsageligt af produktionsrespon-
sen.  
 
Tabel 5. �QGULQJ�L�WLOI¡UVHO�DI�SHVWLFLGHU��SFW��
     
 Fungicider Insekticider Herbicider I alt 
     
Korn -8.6 -7.3 -10.0 �����
Raps 3.9 3.7 0.7 ����
Kartofler 5.4 -3.6 7.0 ����
Sukkerroer -77.2 -41.7 -39.0 ������
Grovfoder -33.4 -46.8 -35.1 ������
    �
I alt ����� ������ ������ �����

 
 

�
$UHDODQYHQGHOVHQ�

Ændringen i landbrugets anvendelse af jorden er vist i tabel 6. Som det fremgår, følger den 
ændrede arealanvendelse ikke mønsteret fra de forgående tabeller og produktionsresponsen. 
Årsagen er, at jorden er en fast og i praksis fuldt udnyttet ressource, der kun anvendes i 
landbruget. Dette betyder, at en faldende rentabilitet i særlig grad afspejler sig i aflønningen 
af jorden. Når jord bliver billigere, flyttes den optimale faktorkombination således, at der 
anvendes færre hjælpestoffer, kapital og arbejdskraft pr. produktionsenhed. Den optimale 
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faktorkombination har således større indhold af jord, hvorfor landbrugsproduktionen bliver 
drevet mere ekstensivt efter en global handelsliberalisering. 
 
Produktion af raps udgør dog en klar undtagelse. Det fremgår således, at anvendelse af jord 
reduceres, samtidig med at produktionen forøges. Dette forhold skyldes, at raps i udgangssi-
tuationen dyrkes ekstensivt som følge af hektarpræmiernes indflydelse på allokeringen af 
jord til denne produktionsform. En liberalisering vil, modsat de øvrige vegetabilske sekto-
rer, føre til en LQWHQVLYHULQJ af rapsproduktionen. 
 
Tabel 6. $UHDODQYHQGHOVH�RJ�EHUHJQHGH� QGULQJHU 

 1.000 Ha Ændring pct 

Korn 1612 3,9
Raps 181 -12,8
Kartofler 54 55,0
Sukkerroer 65 62,6
Grovfoder 693 -15,9

I alt 2605 0,0

�
�
0DNUR¡NRQRPLVNH�UHVXOWDWHU�

I tabel 7 er vist de makroøkonomiske konsekvenser for dansk økonomi af en global liberali-
sering på landbrugsområdet. Ændringen af priserne i udenrigshandelen samt en forbedret 
efficiens som følge af elimineringen af de landbrugsrelaterede forvridninger i dansk øko-
nomi viser sig på langt sigt at føre til en vækst i niveauet for det reale bruttonationalprodukt 
på 0,5 pct., svarende til 4,3 mia. 1992-kr. I den nederste del af tabellen fremgår det, at bytte-
forholdet forbedres med 1,9 pct. Dette fører til en betydelig lettelse af kravene til betalings-
balancen, og importen beregnes således til at stige med 3,7 pct., mens den mængdemæssige 
eksport falder med 1,3 pct.  
 
Det eksogent pålagte krav til betalingsbalancen kombineret med et forbedret bytteforhold 
fører således til en betydelig ændring i den reale handelsbalance. Som følge af den valgte 
lukning vil hovedparten af denne gevinst for dansk økonomi føre til en betydelig stigning i 
det private konsum, som beregnes til at stige med 3,1 pct.  
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Der ses en vækst i kapitalapparatet på 0,6 pct., hvilket skyldes en forøgelse af produktionen 
i kapitalintensive industrier, herunder i særdeleshed en stigende boligudnyttelse. Det stigen-
de kapitalapparat ses ligeledes at medføre et øget investeringsomfang. 
 
Der ses i scenariet generelt faldende priser, således falder forbrugerpriserne med 0,9 pct. 
Ses effekten på forbrugerpriserne i sammenhæng med pengelønnen, kan effekten på real-
lønnen opgøres til en stigning på 1,6 pct.  
 
Tabel 7.�0DNUR¡NRQRPLVNH�NRQVHNYHQVHU�IRU�'DQPDUN 
  
 Niveau  
  i basisår Ændringer  
  Mia. kr. Mia. 1992-kr. Procent 
  
Reale BNP 887.9 4.3 0.5 
Reale privatkonsum 439.3 13.6 3.1 
Reale offentlige konsum 229.0 0.0 0.0 
Reale investeringer 161.0 0.4 0.2 
Reale lagerændringer -0.2 0.0 0.0 
Reale eksport 324.2 -4.3 -1.3 
Reale import 265.6 9.9 3.7 
Reale kapitalapparat     0.6 
BNP deflator     0.1 
Forbrugerpriser     -0.9 
Pris på offentlig konsum     0.5 
Pris på investeringsgoder     0.1 
Pris på lagerændringer     0.8 
Bytteforhold     1.9 
Pengeløn     0.7 
Jordpris     -90.6 

 
 
Det fremgår også, at lejeprisen på jord reduceres med godt 90 pct. Et så stort fald forekom-
mer umiddelbart voldsomt. Det skal da også pointeres, at vanskeligheder med at foretage en 
præcis opsplitning af landbrugserhvervenes bruttorestindkomst i aflønning af egen arbejds-
indsats, kapital og aflønning af jorden betyder, at ændringer i lejeprisen på jord er behæfte-
de med nogen usikkerhed. Det bemærkes også, at en fuldstændig liberalisering indebærer et 
fuldstændigt bortfald af subsidier til landbrugserhvervet, der udgøre ca. 1/3 af erhvervets 
samlede bruttorestindkomst. Set i dette lys skal effekten på jordprisen pr. definition være 
”voldsom”, idet effekten på aflønning af kapitalapparatet vil værre begrænset som følge af 
kapitalapparatets fuldstændige mobilitet på langt sigt. 
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$IUXQGLQJ�
I nærværende notat er de sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en global libera-
lisering af verdenshandlen beregnet for dansk økonomi. Beregningerne viser, at der er for-
holdsmæssigt store makroøkonomiske gevinster for dansk økonomi ved en liberalisering 
svarende til en real vækst i BNP på 0,5 pct. eller 4,3 mia. 1992-kr. Ligeledes viser bereg-
ningerne, at privatkonsumet vil stige med 3,1 pct. svarende til 13,6 mia. 1992-kr. eller godt 
2.600 pr. indbygger. 
 
Målt ved landbrugets anvendelse af kvælstof og pesticider tyder en global liberalisering på, 
at der kan forventes en miljøgevinst som følge af en ekstensivering af den danske land-
brugsproduktion med faldende anvendelse af kvælstof og pesticider til følge. Den samlede 
reduktion i landbrugets forbrug af pesticider og kvælstof opgøres således til henholdsvis 9 
og knap 17 pct. 
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